
Vackra vyer * Historia * Äventyr
ÅMÅLS TURISTBYRÅ
tel 0532 170 98

ÅMÅLS KOMMUN
tel 0532 170 00

Raä 58
Gruvhål bestående av en vinklad gång. Enligt upp-
gift bröt man silvermalm här i slutet av 1700-talet. 
Bolaget kallades Dals Bergssocietet. 
Raä 3, 61, 62
Hällristningar bestående av cirkelfigurer. En kort bit 
söder om hällristningsområdet ligger en stenkam-
margrav 3,5 x 1,5 meter
www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html

Det är vår förhoppning att besökare och boen-
de, med hjälp av kartorna över ”Tre sjöar runt”, 
skall finna vägen till de vackra och intressanta 
platser som är belägna runt detta sjösystem i 
Åmåls kommun - en del av det natursköna 
landskapet Dalsland.
Kartorna har tillkommit genom ett samarbete 
mellan lokala arbetsgrupper och Åmåls 
kommun. 
Information om andra markerade leder i 
området finner du under Vandringsleder - 
www.amal.se 

Strövtåg och vandringar runt

Info 
Vissa mål kan ej nås med bil 
pga vägbommar (utmärkta på kartan) 
Vissa mål är ej handikappanpassade.

15. Edsleskogs Wärdshus - Edsleskog
0532 510 55
www.vandringcentralen.se

Dalslands Gästgifveri - Ånimskog
0532 250 11
www.dalgast.se

Bills Grill & Mini Mart - Ånimskog
0532 250 23

12. Fengersfors lanthandel ICA  
Den enda kvarvarande i Åmåls kommun. 
Internetservice. 
tel 0532 230 10

11. Not Quite Café & Bar 
tel 073 031 38 60

13. Badplats  
Vid Knarrbysjöns sydspets med gräsytor, 
bryggor och beachvolleybollplan

14. Cafe’ – Vandrarhem
tel 073 815 24 95
www.froskogs-lantcafe.se



1. Grimsheden
Naturreservatet Grimsheden, bildat 2010, är 
ca 72 ha stort och består av en blandning av olika 
typer av natur – blandskog med högt lövträdsin-
slag, gammal hällmarkstallskog samt en slåtter-
äng som uppvisar stor artrikedom i kärlväxtfloran. 
På krönet av bergsryggen förekommer ett fler-
tal hällristningar bestående av cirkelfigurer och 
koncentriska cirklar. Längst i söder en hällkista i 
stensättning.

2. Linheden 
Utsiktsplats 252 meter över havet. Stora Enso 
har här ordnat 2 intressanta skogsstigar, som 
visat det mesta om natur och skogsbruk.

3. Bräcke ängar
Naturreservat Bräcke ängar, bildat 1975. Här 
finns slåtterängar och lövängar med samma 
utseende som för mer än hundra år sedan. 
Reservatet är ett populärt utflyktsmål särskilt 
under vår och sommar. Areal 108 hektar.

4. Silvergruvan i Hafsåsen
Gruvhål, där Dals Bergsocietet bröt silver-
malm i slutet av 1700-talet.

5. ”Stenen Digre”
I ett dokument från mitten av 1300-talet finns 
en beskrivning av gränsen mellan Sverige och 
Norge. Gränsen går genom Dalsland och där är 
”Stenen Digre” är en av gränsmarkeringarna. 
Det är dock inte klarlagt om det är just denna 
sten som avses i dokumentet.

6. Fröskogs kyrka
Spånklädd träkyrka, uppförd 1730. En av 
Dalslands vackraste kyrkor. Känd för sina 
fantastiska takmålningar.

7. Storspåret
Ett motionsområde för både sommar och vinter. 
En 20 km låg vandringsled som startar vid Ha-
nebols gård i Åmål och slutar i Edsleskog, där 
den sedan ansluter till Pilgrimsleden.
Vindskydd med grillplats finns. På Hanebols 
friluftscenter finns omklädningsrum med dusch 
och bastu. Se karta  
http://www.amal.se/page/24264/karta.htm

8. Pilmgrimsleden
En vacker led som börjar vid Holm kyrka i 
Mellerud och sträcker sig till Edsleskogs kyrka.  
Pilgrimsvandringar i Sverige pågick under ca 
500 år, 1050-1550.

9. Högheden
Anläggningen har 4 nedfarter + 1 snowpark, 4 liftar, 
cafeteria, skiduthyrning. 35 snökanoner och belysning i 
hela anläggningen garanterar, vid normala vinterförhål-
landen, även härlig kvällsåkning. Tel: 0532 - 510 03

10. Fryxellsgården
Anders Fryxell föddes 1795 på Edslekogs prästgård, 
son till kyrkoherde Mathias Fryxell och hustrun Eva 
Lovisa Ekman. Anders prästvidges i Karlstad 1820. 
Kyrkoherde i Sunne och nära vän med Selma Lagerlöf. 
Han beskrivs i ”Gösta Berlings saga” som ”den gode 
prosten i Bro”. Blev även författare, akademiledamot 
och professor. Han skrev texten till den kända Värm-
landsvisan ”Ack Värmeland, du sköna”. En minnessten 
över Anders Fryxell finns på Edsleskogs prästgård.
Gården består av tre hus. Huvudbyggnaden används 
idag som förskola av Åmåls kommun, den ena flygeln 
inrett som hembygdsmuseum och den andra används 
av kyrkan som församlingshem.


