NATURRESERVAT I VÄRMLANDS LÄN

VÄSTRA LÅNGHOLMEN
EN DEL AV NATURRESERVATET VÄRMLANDSSKÄRGÅRDEN

NATURRESERVAT
Naturreservatet Värmlandsskärgården
bildades 1980 med syfte att bevara
skärgårdens naturvärden och
främja allmänhetens friluftsliv och
naturkännedom.

OM VÄSTRA LÅNGHOLMEN
Västra Långholmen hör till ögruppen
Sättersholmarna och är en del av
naturreservatet Värmlandsskärgården
som sträcker sig från Grums i väster till
Kristinehamn i öster.
Den lilla ön ligger i Vänerskärgårdens
yttre del och har fina klippstränder
och storslagna vyer mot den öppna
horisonten.
VANDRINGSLED
På Västra Långholmen finns en 2 km
lång markerad vandringsled som går dels
utmed stigar genom skogen och dels över
ojämna klippor utmed stranden. Tvärs
över ön, från den norra till den södra
stranden, går en tillgänglighetsanpassad
spång.
Härliga badklippor finns både på den
norra och den södra stranden, men inte
någon iordningställd badplats.

Värmlandsskärgården är också av
riksintresse för naturvård och friluftsliv
och utpekat som Natura 2000-område,
vilket är EU:s nätverk för värdefulla
naturområden.
NATUR
Västra Långholmen har ett tunt jordtäcke
och växtligheten på ön domineras av
gammal, vindpinad tallskog samt mager
lav- och risvegetation.
Klipphällarna på Västra Långholmen
karaktäriseras av Hammaröformationens
bandade mönster. Formen har uppkommit
av att de olika bergarterna, som ligger
som band utmed varandra, har olika
hårdhet och därmed nöts ner i olika takt
av vinden och vågorna.
Vänerskärgården har ett klimat som
påminner om västkustklimat. Det ger
en lång vegetationssäsong, vilket gör
att flera växter som normalt bara lever
längre söderut i Sverige även kan titta
fram i dessa trakter. Ett sådant exempel
är klockljung som växer rikligt på Västra
Långholmens södra strand.

HITTA HIT
Du tar dig till Västra Långholmen
med egen båt eller med Karlstadsbuss
bussbåtar under sommarmånaderna.
BÅTBUSS
Under juni, juli och augusti går det
båtbussar till Västra Långholmen från
Inre Hamn i Karlstad samt från Lövnäs
på Hammarö.
Klockljung
På ön finns fornlämningar i form av två
skrivarhällar med sentida ristningar i
berget.
DÖDA TRÄD
I tallskogen på Västra Långholmen
finns en del döda träd, både stående och
liggande, som är betydelsefulla för många
arters överlevnad. På den döda veden
lever en mängd insekter, svampar, mossor
och lavar som är knutna till just döda
träd. Tänk därför på att aldrig samla död
ved från skogen för att elda med.
VÄNERN
Vänern är Sveriges största sjö. Det är
dessutom den tredje största sjön i Europa
och den unika Vänerskärgården är
Sveriges största sötvattensskärgård.
Totalt finns omkring 22 000 öar och skär
i Vänern. Här finns både djur och växter
som man vanligtvis bara hittar vid havet,
till exempel fågelarterna havstrut, roskarl
och strandskata. I Vänern lever så mycket
som 38 olika fiskarter.

Du är välkommen att ströva fritt över
hela Västra Långholmen. Visa hänsyn till
andra besökare och var noga med att följa
reservatsföreskrifterna. Kom ihåg att inte
lämna kvar något skräp på ön.

FAKTA
Ledens längd: 2 km
Svårighetsgrad: Lätt och medel
Grillplats: Ja
Rastplats: Ja
Vindskydd: Nej
Fågeltorn: Nej
Informationstavlor längs leden: Ja
Båtbuss: Ja, under sommaren
Toaletter: Ja
Parkering: Nej
Tillgänglighetsanpassningar: Ja, delvis.
Se karta.

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:
§ skada fasta naturföremål eller ytbildning.
§ bryta grenar, fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd och buskar.
§ gräva upp gräs och örter, plocka mossor, lavar eller svampar.
§ störa, fånga eller samla djur, bon och ägg.
§ göra upp eld annat än på anvisad plats.
§ ha med sig lösgående hund eller annat husdjur.
§ cykla eller rida.
§ tälta eller förtöja båt mer än två dygn i sträck på samma plats.
§ sätta upp affischer och plakat.
§ störa omgivningen med höga ljud såsom radio eller musikspelare.
§ framföra motordrivet fordon.

ALLEMANSRÄTTENS BESTÄMMELSER
Utöver reservatsföreskrifterna gäller allemansrätten på Västra Långholmen
• Allemansrätten ger dig rätt att vistas i naturen så länge du inte stör djur eller 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.
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