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

ÅMÅLS KOMMUN
tel 0532 170 00

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

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

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

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

Flera registrerade stenåldersboplatser finns
runt Ärr (8 st). De flesta av dessa platser ligger 
på Ärrs norra strand samt längs östra stranden, 
50-75 meter över havet.
Vid R 45 ligger resterna efter kopparbrytningen 
vid Stora Strands gruvor.
www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html

Strövtåg och vandringar runt

13. SMU:s lägergård
Stora Strand tel 0532 220 12
www.storastrand.se

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

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 



1. Maden (Maa)
Våtmark i anslutning till Knarrbyån. 
Välkänd fågellokal ”Fröskogs Dammar” 
Knarrbyån sägs en gång ha varit 
gränsälv mellan Sverige och Norge.  

2. Bläsen
Utsiktspunkt över Ärr, Ånimmen 
och Vänern. Sekvenser av Ronjafilmen  
spelades in i omgivningarna.
Dagbrytning av kvartsit pågår 
fortfarande i området.

3. Fornborgen 
 ”Östersby Slott”
Borgen (där enbart fragment av 
stenmuren kan ses) har kanske varit 
en skyddsanläggning för bygdens folk 
i orostider. Ena sidan stupar brant ner 
mot Vallsjön.

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

5. Not Quite 
Not Quite är en plats och ett nätverk för 
professionella konstnärer, hantverkare och 
formgivare. Butik, konsthall, galleri.
0532 233 88, 070 270 10 54
www.notquite.se

6. Stora Strand 
Här har utspelats ett stycke unik svensk 
gruvhistoria. De synliga resterna idag ut-
görs av lämning nr 45 och består av 
fyra gruvhål, ett tiotal grunder och ruiner.
Stora Strands koppargruvor var i drift 
periodvis under 1900-talets första hälft.

7. Strömmens sluss
Slussen mellan Ånimmen och Ärr började 
anläggas redan 1742 för att underlätta 
transporten av tackjärn från de Värmländska 
hyttorna till järnbruken i Dalsland. Idag 
trafikeras kanalen endast av fritidsbåtar.

8. Predikstolen
Utsiktsplatsen i norra delen av Hus-
dalsbergen. Helvetesgapet i filmen om 
Ronja finns på platsen. Platsen ger en 
fantastisk 180° vy över det dalsländ-
ska landskapet och Vänern.

9. Baståsen (naturreservat)
Av namnet framgår att området tidigare 
kan ha utnyttjas för insamling av bast. 
Brant sluttning täckt av ädellövsskog.
www.vastkuststiftelsen.se

10. Korpeknatten
Bjuder en enastående vy över landskapet. Härifrån 
kan man vandra mot Tisselskog med camping och 
hällristningar, alternativt ansluta till Pilgrimsleden.

11. Lastkajen ”Fickan”, Fröskog
Tidigare lastplats för kvartsit som transporterades 
över Ärr, ner mot Strömmens sluss.


