
LEDBESKRIVNING Kroppefjäll
Högplatån Kroppefjäll är ett av Västsveriges största sammanhängande 
vildmarksområden. Mitt på platån ligger ett av Västsveriges största 
naturreservat med samma namn. Här finns över 1 100 hektar skyddad 
och orörd natur att upptäcka och vandra i.
Kroppefjäll bjuder på en småkuperad terräng med sjöar, tallhedar och 
myrmarker. De omkring 20 km markerade leder som genomkorsar 
naturreservatet gör det lätt att ta sig fram. Lederna är väl markerade 
och delvis spångade, men stövlar eller kängor är ändå den lämpligaste 
fotbeklädnaden för vandringar i området. I reservatet finns mycket att 
upptäcka. Den ”riktiga pärlan” anses av många vara den urskog som ligger 
öster om vattnet Lilla Amboln. För att komma hit får man göra en liten 
avstickare från lederna. Karta och kompass är bra att ha. Strax söder om 
Abborrtjärnen ligger en gigantisk myrstack intill leden. Stackens diameter 
är ca fyra meter och höjden drygt tre meter. 
Söder om reservatsgränsen passerar en av lederna över Svingdalsberget. 
Här ligger Kroppefjälls högsta punkt som mäter 231 meter över havet och 
stupar brant ner mot Dalboslätten. Inte långt härifrån, norr om Ålevattnet, 
finns också en liten timrad raststuga som står öppen för besökare.
Lämningar efter fem torpställen med namnen Dalen, Dalemaden, Kullen, 
Liane och Husemad kan också ses i reservatet. En friluftsguide med 
detaljerad beskrivning av Kroppefjällsplatån och reservatet finns att köpa 
hos Färgelanda turistbyrå.

TID:   0,5–5,5 timmar
SVÅRIGHETSGRADERING:  RÖD – MEDELSVÅR VANDRING 
LEDMARKERINGAR: ORANGE MARKERING 
HUVUDMAN:  VÄSTKUSTSTIFTELSEN

MER INFORMATION
vandringsland.se
naturidalsland.se
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VANDRINGSLED
KROPPEFJÄLL
Färgelanda, Mellerud,  
Vänersborg 1-14 km 

RÖD MEDELSVÅR VANDRING 
Varierande terräng med vissa 
hinder, blöta partier och en del 
höjdskillnader.
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HITTA HIT & PARKERING Reservatet 
ligger ca 6 km nordost om Högsäter och 
ca 15 km sydväst om Mellerud. 
Från Högsäter – Ca 2 km norr om Hög-
säter tag avfart med skyltning ”Kroppe-
fjäll”. Ca 3,4 km efter att Ragnerudssjöns 
Camping passerats finns en entré till 
reservatet vid Kasängen. Efter ytterligare 
ca 3 km finns en anslutning väster om St 
Ålevattnet – skyltad ”Till reservatet”.
Från Mellerud - Kör upp på Kroppefjäll 
vid V Bleken, ca 9 km väster om Brålanda. 
Följ skyltning mot Hallesjön. Från denna 
väg finns vägvisning till två utgångs-
punkter för turer i reservatet, båda med 
P-plats och informationstavla.
 
LOGI & MAT Ragnerudsjöns Camping & 
Stugby ligger beläget utanför Högsäter 
och strax intill reservatet. Här erbjuds 
mat, logi och olika typer av vandringspa-
ket. Har anslutande led till reservatet – 
www.ragnerud.com.
Kroppefjäll B&B - www.kroppefjall.com.

ÖVRIGT Tänk på att följa bestämmelser-
na för naturreservatet. Det är tillåtet att 
tälta (en natt på samma plats). Eldning är 
tillåten på de iordningställda platserna. 
Guidning via Rangnerudssjöns camping 
eller www.dalslandsguider.com.



LEDMARKERING 

GRÖN Cykelbana/cykelväg

BLÅ Asfalterad väg eller grusväg

Cykelled 
Kroppefjäll
Färgelanda, Mellerud, Vänersborg 1 - 14 km
Dalsland
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RAGNERUDSSJÖNS 
CAMPING

MYRSTACK

URSKOG


