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Vandring

TID 1 – 1,5 timmarr
START & MÅL Naturreservats parkering
MARKERING Gul ledmarkering
HUVUDMAN Västkuststiftelsen

HITTA HIT & PARKERING Från Åmål
på väg 164 mot Bengtsfors tar man av
åt höger/norrut ca 1,5 km väster om
Edsleskogs samhälle, precis efter att sjön
Edslan passerats. Ingen skyltning finns
här. Följ sedan skyltning mot naturreservatet längs den lilla grusvägen. Efter ca 1
km finns en mindre P-plats med informationstavla
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LOGI & MAT Vandringscentralen Edsleskogs Wärdshus ligger vid sjön Edslans
södra strand ca 2 kilometer från Kednäs.
Här erbjuds mat och logi samt olika typer
av vandringspaket för den som vill vandra
mer i området – www.edsleskogswardshus.se. I Åmål och Bengtsfors finns
många olika boendealternativ – allt från
ställplatser och camping till hotellboende – och ett stort utbud av restauranger
och fikaställen. För mer information eller
tips, kontakta eller besök gärna orternas
turistbyråer – www.dalsland.com.
ÖVRIGT Tänk på att följa bestämmelserna för naturreservatet. Runt Edsleskog
finns flera naturreservat med vandringsleder och stövstigar.
Guidning kan bokas via www.dalslandsguider.com..
RÖD MEDELSVÅR VANDRING

Varierande terräng med vissa
hinder, blöta partier och en del
höjdskillnader.
MER INFORMATION

vandringsland.se

naturidalsland.se, dalsland.com

LEDBESKRIVNING

KEDNÄS NATURRESERVAT

Vid sjön Edslans västra strand i Edsleskog ligger ett gammalt
prästgårdstorp från 1600-talet - Kednäs. I dag är området runt torpet
ett naturreservat. I reservatet går en ca 2,5 kilometer lång vandringsled
som bjuder på allt från jätteekar, bergbranter, bäckdalar, gammal
hällmarkstallskog och grönskimrande sjöar.
Kednäs ligger på Dalformationens berg och här finns såväl rikare lövskogsmarker som karg tallskog med ljung och blåbärsris. Terrängen är relativt
krävande och leden går först ganska brant uppför genom högvuxen skog.
Uppe på höjden syns sedan Slommetjärnets vatten mellan tallstammarna. Vid tjärnet finns en fin liten klippa precis vid vattnet, som gjord för en
fikapaus och kanske ett dopp.
Leden går därefter vidare genom grov tallskog uppe på åsen. En del av
träden är över 200 år gamla. Vandraren bjuds också på en fin vy över sjön
Edslan och torpet Kednäs. När man tagit sig nedför branten går stigen
vidare genom de gamla, delvis igenvuxna odlingsmarkerna. Vägen tillbaka
till parkeringen går längs Edslans strand, där det också finns en fin rastplats ute på udden vid Kednäsviken.

Cykelled

Naturreservat Kednäs
Åmål 2.5 km rundtur
Dalsland

Kednäs

Slommetjärnet

Kednäs naturreservat

START
MÅL

K ARTAB, ÅMÅL 2019

Kednäsviken

Edslan

0

100 m

