
Dalslands högsta punkt.
Baljåsen 301 m.ö.h är Dalslands högsta punkt. Baljåsen ligger öster om 
sjön Edslan. På Björndalsbergen, Baljåsen, Åmålsberget, Åmålsgranen 
och Klöverudsåsen finns fina utsiktspunkter i olika vädersträck. Baljåsens 
naturreservat utgörs av branta, kalkrika skogssluttningar.

Rik flora och Fauna
De näringsrika lerskiffrarna ger en rik och intressant flora. Många av 
arterna är upptagna på rikslistorna över hotade arter, te.x. fältgentiana, 
skogssvingel, strävlosta, grynig gelelav, blylav och örtlav. Landets 
samtliga hackspetts arter förekommer inom området. Det är en 
betydelsefull livsmiljö för den vitryggiga hackspetten. 

Vägbeskrivning
Reservatet är beläget ca 2 mil väster om Åmål.Kör väg 164 till 
Edsleskog,sväng av vid skylt Baljåsen och kör ytterligare ca. 3 km till 
hembygdsgården Petersborg.

Baljåsen
Vandringsleder - Baljåsen Naturreservat
Tre leder finns upp till Dalslands högsta punkt Baljåsen. Lederna har varierande 
svårighetsgrader och längd. Vid Baljåsens högsta punkt finns en enklare                                                      
stuga med 3 britsar och en TC.

Björndalsberget  led 1 Baljåsen
Leden utgår från parkeringen vid Petersborg och går via  Björndalsberget till 
Baljåsen raststuga. Fin utsikt.
Kupering: Stark  Längd: 1,7 km 

Björndalen   led 2  Baljåsen
Från Petersborg kan man via gul led till Klöverudsåsen vika av till orange led som 
går vidare till Baljåsen. 
Leden går via en dalformation.        
Kupering: Måttligt  Längd: 1,8 km

Toppstugan  led 3 Baljåsen
Vill man välja en enkel led att vandra till topppstugan på Baljåsen passera 
Petersborg via landsvägen 600 m och sväng sedan av vänster vid skylt Baljåsen.
Kupering : Måttligt  Längd: 2,5 km. 

Åmålsgranen 
Blå led går från Petersborg till utsiktspunkten Åmåls granen.                        
Kupering: Lätt  Längd: 2,8 km

Åmålsberget 
Orange led går från Petersborg till utsiktspunkten Åmålsberget.  
Kupering; Stark  Längd:  2,1 km 

Klöverudsåsen
Leden utgår från Petersborg. Vid leden passerar man                       
torpruinen Södra Björndalen.Vit led. Fin utsikt över Edslan.
Kupering: Lätt  Längd 2,5 km

Ängebytjärnet
Från Petersborg gul led till Ängebytjärnet 
med möjlighet till sportfiske.
Vindskydd,TC.
Kupering: Lätt  Längd: 2,6 km

Var vänlig och visa hänsyn för föreskrifter i reservatet.

Fler leder inom Baljåsens Naturreservat

Orsbergsleden 
Från Petersborg,orange led.
Flera fina utsiktspunkter, torpruiner.
Enklare stuga,vindskydd,TC  
Kupering: Mycket Stark  Längd ca.10 km


