
Forskarta 
Jeppo

Kaukosforsen, N 7041048  E 280889(I) 
nedanför Lassila hängbro, ca 1 m. 
Lättforcerad både vid hög- och lågvatten.

Älvbranterna i Jeppo är höga och branta i jämförelse med resten av Lappo å. Det betyder att det är 
rätt svårt att sjösätta farkoster och att landstiga. Å andra sidan får man njuta av en rofylld värld 
djupt nere i älvfåran. I Jeppo finns ett dussintal forsar som ger god skjuts vid högvatten, men som 
är steniga och ibland svårforcerade vid lågvatten. Paddling runt Holmen är en utmaning (7+7 km). 
Från Silvast till Nykarleby får man en lugn färd medströms.

Silvastforsen, N 7038130  E 282737 -1,2,3,4,5,6,7,8,10  (II-II+) 
ca 100 m, 1-2 m. I dammen ev. spretande betongjärn. Bekväm 
start- och landningsplats ovanför forsen. Viss tillgänglig service. 
Till kafé/pizzeria 450 m. Gammal kvarn vid forsen. Vid besök, 
meddela fastighetsägaren på förhand, +358 (0)6 7811345.

Grötasforsen, N 7037228  E 283463 (I)   
50 m, 1 m. Kort, dammliknande nivåtrappa. 
Möjlighet att landstiga på västra brinken. 

Jungarforsen, N 7036040  E 284185 (I-II) 
ca 100 m, 1 m. Landstigning t.h. möjlig.

Kvarnforsen, N 7035228 E 284739 
(I) 150 m, 1 m. 

Gunnarsforsen, N 7034332   
E 284931 - 1 (I-II) 200 m, 2 m.

Keppo

Tollikkoforsen, N 7033770  E 284811 - 1, 2 
(I-II) >500 m, 2-3 m. Den övergår i Gunnars-
forsen, vilket gör att de två tillsammans är 
1,2 km med en fallhöjd på 5 m. Naturfåran 
längst t.h. Sjösättning ovanför forsen ger 
valmöjlighet även för den västra ågrenen. 
Till havet ca 25 km.

Keppoforsen, N 7034728  E 283951 (I-II) 
600 m, 2-3 m, övergår i Lavastforsen. Till-
sammans blir forsmiljön >1 km.

Lavastforsen, N 7035538  E 283721 
(I-II) ca 100 m, 2 m.

Sandbergsforsen
N 7036850  E 282973 
(I) 50 m, <1m.

Kiitolaforsen, N 7037243 E 282522 - 3   
(I-II) 200 m, 2 m, kraftverkskanalen t.v.
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Gränden

Ökande strömhastighet
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