OM ACKSJÖLEDEN
Några kilometer norr om Molkoms
tätort ligger natursköna Acksjön.
Här kan du vandra längs Acksjöleden i
omväxlande natur med vildmarkskänsla.
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1. Bengtänga
2. Drakberget
3. Vadmalsstamp
4. Kraftstation
5. Mjölnarkullen
6. Husbehovssåg
7. Koänga
8. Stora Mossen
9. Acksjöhyttan masugn
10. Mon
11. Fångstgrop
12. Sankefallstjärn
13. Lämossen torvlada
14. Fåfänga
15. Kusberget/Kusfallet
16. Baptistkapellet
HK Högsta kustlinjen
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TRE LEDER
Acksjöleden består av tre olika leder
som är cirka 3,5, 7 och 15 kilometer
långa. Lederna utgår från Acksjöns
skola. På flera platser finns rastplatser
iordningställda med bänkar och
fikabord. Lederna går
omväxlande på skogsstigar och
grusvägar.

PLATSER I KARTAN
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ALLEMANSRÄTTEN
PÅ ACKSJÖLEDEN RÅDER ALLEMANSRÄTTENS BESTÄMMELSER
• Allemansrätten ger dig rätt att vistas i naturen så länge du inte stör djur eller

•

•

•
NATURUPPLEVELSER
Leden går genom hällmarkstallskog,
blåbärsgranskog och fuktiga lövskogar i
olika åldrar. Den passerar små tjärnar,
myrar och ett vackert odlingslandskap
vid Herrån och Acksjön. På ett par
platser finns vidsträckt utsikt över det
omgivande landskapet.
KULTURVÄRDEN
Längs leden finns flera kulturhistoriskt
intressanta platser som bland annat
torplämningar och Acksjöhyttans
hyttruin.
HITTA HIT
Acksjöleden ligger cirka fyra mil norr
om Karlstad. Kommer du med bil från
Karlstad följer du väg 63 norrut mot
Molkom och Filipstad. Strax öster om

Molkoms tätort svänger du norrut på
väg 240 mot Hagfors. Efter cirka fyra
kilometer svänger du höger mot Acksjön.
Parkering finns vid Acksjöns skola som
ligger centralt i den lilla byn.

•
•

växter och visar hänsyn mot naturen, andra människor samt tar ansvar för att inte
förstöra naturen.
Av hänsyn till det känsliga djurlivet får inga hundar springa lösa i naturen under
1 mars – 20 augusti. Även under övrig tid på året måste du hålla din hund under
uppsikt så att den inte skadar eller stör djurlivet eller besökare.
Du får plocka vilda bär, svamp och blommor som inte är fridlysta. Däremot är
det förbjudet att ta kvistar, grenar, näver eller bark från växande träd eller buskar.
Länsstyrelsen har information om vilka växter som är fridlysta i Värmlands län.
Använd befintliga eldstäder och var noga med att släcka elden när du går ifrån den.
Elda aldrig om det är minsta fara för brand. Tänk på att det ofta är eldningsförbud
på sommaren och då är all öppen eld förbjuden, även i iordninggjorda eldstäder.
Du får inte förstöra naturen, elda därför aldrig direkt på berg eller häll.
Lämna inte kvar skräp i naturen, det är förbjudet enligt lag.
Du får slå upp tält för ett dygn på mark som inte används för jordbruk och som
ligger långt från tomt och hus.

ACKSJÖLEDEN

TERRÄNGKÖRNINGSLAGEN
FAKTA
Ledernas längd: 3,5 km, 7 km, 15 km
Svårighetsgrad: Medel
Grillplats: Ja
Rastplats: Ja
Vindskydd: Nej
Fågeltorn: Nej
Informationstavlor längs leden: Ja
Tillgänglig med buss: Möjlighet att åka
buss till väg 240. Busshållplatsen är
cirka 3 km från vandringsleden.
Toaletter: Nej
Parkering: Ja
Tillgänglighetsanpassningar: Nej

Enligt terrängkörningslagen är det förbjudet att köra bil, MC, fyrhjuling, moped och
andra motordrivna fordon på barmark i terrängen. Du får heller inte köra på stigar,
på vandringsleder eller genom hagar och på åkermark.

Karlstads kommun, teknik- och fastighetsförvaltningen, 651 84 Karlstad
E-post: karlstadskommun@karlstad.se. Telefon: 054-540 00 00.

VANDRA I VILDMARK OCH KULTURBYGD

