
Naturreservatsförvaltare är 
Västkuststiftelsen.  
Vi samarbetar med Länsstyrelsen om 
områden som är särskilt skyddsvärda. 
Naturreservaten ingår i EU:s ekologiska 
nätverk av skyddade områden           
Natura 2000.  !
På Västkuststiftelsens hemsida 
kan du läsa om naturguidningar i            
våra naturreservat.  
Mer info: 
www.vastkuststiftelsen.se !
Besök fina vandringsleder i intressant  
och skyddad natur i Dalsland. 
Var vänlig visa hänsyn till gällande 
föreskrifter inom reservaten. 
Mer info: 
www.lanstyrelsen.se

Besök 

Leder med nära anslutning            
till naturreservat: !
Pilgrimsleden 50 km, Mellerud- Edsleskog 
passerar ca 3 km från Sörknatten  !!
Möjligheter finns att nå naturreservaten     
via cykelleder från Åmåls tätort.   
Mer info:  www.amal.se

Baståsen 
Sörknatten 
Naturreservat 
Åmåls kommun 

Vandring
• Sörknattens härliga 

kvartsitknattar !
• Baståsen lummiga 

lövskogsområden !
• Predikstolen med vacker 

utsikt !
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Vandringsleder

Sörknattens naturreservat Baståsens naturreservat

Unika landformer: 
Sörknattens naturreservat ligger mellan 
sjöarna Djup och Ånimmen. Baståsens 
natureservat ligger vid Ärrsjön. Området är 
mycket kuperat och höjden varierar från 50 m 
till 142 m.ö.h. Berggrunden domineras av 
kvartsit som bildar långa och höga bergryggar. 
Dessa nästan kala bergryggar kallas ofta 
”knattar”. 

!!

Vägbeskrivning: 
Reservatet ligger ca. 3 mil söder om Åmål 
och är tillgängligt från riksväg 45.         
Sväng vid skyltning Snäcke och följ vägen 
norrut ca. 8 km till skyltning Sörknattens 
naturreservat. !
För att besöka Sörknattens norra del med 
Husdalsbergen/ Vingenäsberget  
och Baståsens naturreservat fortsätt 
ytterligare ca. 7 km och sväng av vid skylt 
natureservat. Efter ca.1 km finns parkering 
och informationstavla.  !

Sörknattens & Baståsens 
naturreservat

Baståsen!
Leden utgår från parkeringen vid 
Sörknattens norra entré och Baståsens 
gemensamma parkering Stora delar av 
leden går längst Ärrsjön. 
Längd: ca 6 km  Kupering: Lätt/Måttlig 
Gul markering

Sörknatten - 
Husdalsbergen 
!
Leden utgår från två håll via ledens södra   
entré vid Sörknatten eller så väljer man att      
gå leden ifrån den norra entrén via 
Husdalsbergen. Orange markering!!
Leden går via berghällar. Vid Sörknatten       
och Husdalsbergen bjuds fin utsikt åt alla 
väderstreck.Till toppen av Sörknatten är         
det ca.1,5 km från södra entrén och från       
den norra entrén är det ca 5 km till toppen      
på Sörknatten. !
Längd: 6,5 km, Kupering: Stark.

Predikstolen!
Stigen är skyltat från Baståsen leden.   
Fin utsikt över Ärrsjön och Ånimmen. 
Längd: ca 1 km 
Kupering: Stark  Blå markering


