Vandringsled Sjötorp- Harnäs- Surö- Sjötorp
Välkommen på en vandring från Sjötorp till Harnäs och Surö. Det är en lättvandrad
terräng med tydliga stigar som till största delen går utmed Vänern. Du kan börja på
olika startpunkter och då välja mellan en kortare eller längre vandring. Hela
vandringen är 9,6 km. Lämna tillbaka den inplastade kartan när du vandrat färdigt.

Sjötorp

Surö

Porten mot Vänern är ett idylliskt litet samhälle. Inom gångavstånd
finns här åtta slussar att upptäcka. I det gamla hamnmagasinet
inryms ett kanal- och sjöfartsmuseum som berättar en spännande
historia om gångna tiders sjöfart på Göta kanal, Vänern och
Vättern. I Sjötorp finns caféer, restauranger och flera
över nattningsmöjligheter. Det finns också badstrand,
cykeluthyrning, små butiker, passagerarbåtar, hantverkare och en
fiskbod.

Surö bokskog är ett
n a t u r r e s e r va t s o m
ligger ett par kilomeret
söder om Sjötorp, vid
Väner n. På en del
platser växer blåsippa
och tandrot och över
300 olika svamparter
har hittats här. Några
av de fåglar du kan se
här är drillsnäppa,
storskrake, skogsduva,
skäggdopping och gräsand. På flera platser kan du se inlandsisens
spår i form av stora stenar och block. På den västra sidan finns en
liten vik med sandbotten som lämpar sig för bad.

Timmerviken
Lilla Harnäs udde var under större delen av 1900-talet en
upplagsplats för timmertransporter. Här finns djuphamn där stora
fartyg lastades med timmerstockar. Du kan fortfarande se
lastkajen längst ut på udden. De gamla byggnaderna som står kvar
var då kontor med mera.
”Timmervikstrampen” var på 70-talet en populär cykeltävling med
start och mål här vid Timmerviken. Efter cykeltävlingarna var det
fest här med dans och tillhörande förströelser. Många glada
sjötorpsbor tog då båten hit på kvällen för att roa sig.

Stora Sandvik
Här kan du välja att fortsätta direkt till Surö bokskog eller att gå
via Harnäs.

Utsikten
Ta en välförtjänt paus uppe på berget och njut av utsikten. Här ser
du ön Vadholmen med Sjötorp i bakgrunden. Den vita byggnaden
rakt fram är ett mindre båtvarv. Den vita fyren till höger visar
inloppet till Göta kanal och den gula byggnaden är kanalkontor. I
Sjötorpsviken ligger ett antal skeppsvrak, numera knappt synliga.
Vadholmen var från början av 1900-talet timmerförråd och
sorteringsplats för stockar som sedan transporterades bl.a. till
Sjötorps såg som försörjde Sjötorps varv med plank med mera.
Under varvets 100 år tillverkades där minst 500 stora segel- och
fraktfartyg. Vill du veta mer, besök muséet i Hamnmagasinet.

Göta kanal
Göta kanal är ett av de största byggnadsprojekt som någonsin
genomförts i Sverige. Kanalen sträcker sig från Sjötorp vid
Vänern till Mem vid Slätbaken och är 190 km lång och har 58
slussar.

Cykla och vandra
Den gamla dragvägen längs Göta kanal inbjuder till härliga
cykelturer med vackra natur- och kulturupplevelser på vägen.
Längs den grävda delen av kanalen cyklar du på den grusade
dragvägen som förr användes av oxar som drog båtarna.
Dragvägen är helt bilfri och passar naturligtvis lika bra för
vandring.
På vägen passerar du många ställen som lockar till en paus.
Vare sig du väljer cykel eller promenadskor är detta ett perfekt
sätt att uppleva Göta kanal och dess slussar på nära håll. Från
Sjötorp till Tåtorp är det 35 kilometer och höjdskillnaden är
totalt 48 meter. Utmed sträckan finns flera rastplatser,
matställen som serverar lunch och tillgång till toaletter.

Harnäs
Längst ut på Harnäs udde finns två fyrar och en gammal
fyrvaktarbostad.

Sandviken
Här vid Sandviken finns en liten
badvik med sandstrand. Även
Sandvikens fina klippor inbjuder
till vila och sol.

Mer information:
Mariestads Turistbyrå
0501-75 58 50
www.mariestad.se
www.gotakanal.se
Du kan också ladda ner Göta kanalappen.

Om du har hund med, tänk på att du alltid måste hålla den
kopplad i skog och mark tiden 1/3-20/8.

Parkeringen vid Sandviken
Här kan du börja vandringen mot Harnäs eller Surö.

För att undvika att störa älgjakten bör du inte använda leden
under den mest intensiva jaktperioden andra måndagen i
oktober till början av november.

