
 Vandringsleder

Åmålsgranen 
Blå led går från Petersborg till utsiktspunkten  
Åmåls granen. Kupering: Måttlig Längd: 2,8 km !
Åmålsberget  
Orange led går från Petersborg till utsiktspunkten  
Åmålsberget.  Kupering; Stark  Längd:  2,1 km  !
Klöverudsåsen 
Vit led som utgår från Petersborg. Vid leden 
passeras torpruinen Södra Björndalen. Fin utsikt 
över Edslan. Kupering: Lätt  Längd 2,5 km !
Ängebytjärnet 
Gul led från Petersborg till Ängebytjärnet  
med möjlighet till sportfiske. 
Vindskydd,TC. Kupering: Lätt  Längd: 2,6 km !!

Baljåsen naturreservat 
Tre leder finns upp till Dalslands högsta punkt 
Baljåsen 301m. Lederna har varierande 
svårighetsgrader och längd. Vid Baljåsens högsta 
punkt finns en enklare stuga med 3 britsar och TC.                                              !
Björndalsberget  led 1 Baljåsen 
Orange led som utgår från parkeringen vid 
Petersborg och går via Björndalsberget till 
Baljåsen raststuga. Fin utsikt.                   
Kupering: Stark  Längd: 1,7 km. !
Björndalen   led 2  Baljåsen 
Via vit led från Petersborg till Klöverudsåsen kan 
man 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. 

Orsberget naturreservat 
Orsbergetleden kan vandras från P-plats vid              
Orsbergets naturreservat nära sjön Ömmeln samt                  
P-plats vid Petersburg, Baljåsens naturreservat. Vid 
Mjölkudden finns en stuga med 4 britsar och TC. !!!!!

Bräcke Ängar 
naturreservat 
Strövstigen finns inom Bräcke Ängars 
naturreservat.Stigen går genom ett 
ålderdomligt kultur och odlingslandskap. 

Orsberget 
Gul led utgår ifrån P-plats vid Strand ca 4 km från 
väg 164.Via leden passeras Mjölkudden, här finns 
en lägerplats samt enklare stuga (4 britsar) TC. 
Förlusteruds torpruin passeras under leden. 
Fin utsikt. 
Kupering: Mycket stark  Längd: 3,5 km !
Orsbergetleden 
Orange led går via fina utsiktspunkter som 
Baljåsen, Hinsknatten och Orsberget samt 
Abborretjärnet. 
Utefter leden finns flera torpruiner. 
Vid Mjölkudden finns TC, enklare stuga och 
vindskydd. Parkeringsplats finns vid sjön Ömmeln. 
Kupering: Mycket stark           
Längd: 10 km från Petersburg till Mjölkudden.

Strövstig finns inom Kednäsreservatet. 
Stigen går via Kednäsbranten och 
Kednäsberget samt sjön Edslan.

Kednäs     
naturreservat 

Kednäs                                      
Gul strövstig utgår från parkeringsplats 1 km 
från väg 164. Fin utsikt över sjön Edslan.     
Kupering: Stark, Längd: 2,5 km.

!
Bräckestigen 
Strövstig går genom Bräcke Ängar i enkel     
terräng. Strövstig finns på båda sidor av 
landsvägen. 
Kupering: Lätt  Längd: ca. 3,1 km                                                                                              
  





Vandring

Naturreservat
Åmåls kommun

!
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 

Leder med nära anslutning            
till naturreservat: 
Storspåret 20 km, Åmål - Edsleskog            
Pilgrimsleden 50 km, Mellerud - Edsleskog. !
Möjligheter finns att nå naturreservaten     
via cykelleder från Åmåls tätort.  
Bussförbindelser finns. !
Mer info:  www.amal.se

!
• Baljåsen med Dalslands    

högsta punkt. 

• Kednäs med utsikt över Edslan 

• Bräcke Ängar med artrika 
slåtterängar 

• Orsberget med fina 
utsiktspunkter 

Besök 
©

Kednäs 
Baljåsen 
Orsberget  
Bräcke Ängar

!
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