Vandringsleder
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Välkommen

att vandra i
Destination Läckö-Kinnekulle
Ett av de bästa sätten att uppleva Destination Läckö-Kinnekulle på är att
vandra på någon av de vackra vandringslederna. Samtidigt som du får frisk
luft och motion får du möjligheten att i din egen takt uppleva naturens
skiftningar och intressanta kulturlämningar i landskapet.
Vare sig du vill vandra långt eller kort, gå genom svår eller lätt terräng så
finns det flera alternativ för dig. I detta häfte har vi försökt göra det enkelt för
dig att hitta leder som passar just dig. Så knyt nu på dig skorna och ge dig ut
och upplev vår vackra natur!
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Flerdagarsturer
Kinnekulle Vandringsled
Kinnekulle vandringsled är en naturskön led
med vandring i varierande landskap runt hela
berget. Leden är väl markerad och lättvandrad,
den har även fem kortare promenadalternativ
som är mellan 2 km och 7,5 km långa.
Längs leden finns vindskydd och rastplatser
med bänkar och bord. Dricksvatten finns på
ett fåtal ställen. Hundar måste alltid hållas
kopplade.

Biosfärleden
Vandringsled mellan Mariestad och Ullersund
på Kålland/Kållandsö som är över 10 mil
lång. Leden följer bitvis sträckor av Kinnekulle
vandringsled och Pilgrimsleden.
Leden går på skogsstigar, åkervägar och längs
små landsvägar genom ett omväxlande och
levande skogs- och jordbrukslandskap.

46 km
Flerdagars
Svårighetsgrad: Medel
Start: Flera
Markering:

136 km
Flerdagars
Svårighetsgrad: Medel
Start: Läckö Slott
Markering:
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Högkullen, Kinnekulle
Lilla Naturstigen
En kortare lättillgänglig promenad som är
uppmärkt av Friluftsfrämjandet Kinnekulle.
Leden passar hela familjen och har flera
skyltar med intressant information om
naturen.

3 km
45 min
Svårighetsgrad: Lätt
Start: Kulleberg, Högkullen
Markering:

Stora Naturstigen
Leden har precis som den lilla naturstigen
iordningställts av Friluftsfrämjandet
Kinnekulle. Skillnaden är att den är 2 km
längre än lilla naturstigen. Även denna led
har skyltar med information om naturen och
passar för hela familjen.

5 km
70 min
Svårighetsgrad: Lätt
Start: Kulleberg, Högkullen
Markering:

Toppslingan
Högkullen är den högsta punkten på
Kinnekulle, ett av Skaraborgs mest kända
platåberg. Leden går förbi flera bra utsikter,
bland annat ett högt utsiktstorn. Strax väster
om tornet finns ett monument från den
flygolycka som inträffande vid Högkullen år
1944. Intill ligger Kungastenarna där olika
kungligheter genom åren skrivit sina namn när
de varit på besök.

Hjortslingan
Leden innehåller det mesta av Toppslingans
höjdpunkter. Hjortslingan är dock något mer
varierande och har större nivåskillnader.
Leden ger även tillfälle för en avstickare till
polarforskaren Andrées utgrävning där spåren
av kulturlandskapet vid Salen går att ana.

1,9 km
30 min
Svårighetsgrad: Lätt
Start: Kinnekullegården
Markering:

3,3 km
45 min
Svårighetsgrad: Lätt
Start: Kinnekullegården
Markering:

Älgslingan
Älgsligan går i en mer kuperad terräng
än övriga leder i detta område med bra
kvalitet på stigarna och vägarna. En vacker
biotopskyddad granskog dominerar
landskapet. Att vandra i en större och ganska
gammal och orörd granskog är en speciell
upplevelse.

4,7 km
80 min
Svårighetsgrad: Medel
Start: Kinnekullegården
Markering:
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Övriga Kinnekulle
& Lundsbrunn
Blombergsrundan
Blombergsrundan startar vid tågstationen
och går sedan ner mot Blombergs hamn. Här
ligger vikingaskeppet Sigrid Storråda förtöjd,
då hon inte är ute och seglar. Leden går sedan
norrut mot Blombergs badplats och vidare
utmed stranden och uppför en klevkant där
den ansluter till Kinnekulle vandringsled. Vid
Blombergs badplats finns grillplats och toalett.

4 km
60 min
Svårighetsgrad: Medel
Start: Blombergs Station
Markering:

Sjöråsleden
För den som vill ta en tur i anslutning till
ett besök på Falkängens Hantverksby är
Sjöråsleden ett lämpligt mål. Leden är cirka
fyra kilometer lång och följer Sjöråsåns utlopp.
Under vägen passerar man bland annat ett
fågeltorn. Det finns också en grillplats på
Madsberget.

4 km
60 min
Svårighetsgrad: Lätt
Start:

Falkängens
Hantverksby

Markering:

Lasses Familjeled
Leden är en del av Kinnekulle Vandringsled
och går förbi Lasses Grotta, en spännande
och rolig plats för både vuxna och barn.
Några meter bort från grottan finns även ett
vindskydd med grillplats. Längs leden finns
flera mysiga platser att stanna vid och duka
upp sin picknickkorg.

3 km
40 min
Svårighetsgrad: Lätt
Start: Lasses Grotta
Markering:

Martorpsfallet
Martorpsfallet är ett vattenfall som är vackrast
på vårkanten då vattenmängden är som
störst och forsar utför kalkstensklevens kant.
Bergformationerna bildades för cirka 9 000
år sedan när inlandsisen smälte och vattnets
vågor gröpte grottor ur kalkstenens mjuka
delar. Stigen till fallet går genom igenväxta
betesmarker där det idag är skog. I små öppna
gläntor påträffas bland annat Sankte Pers
Nycklar, en lilafärgad orkidé som trivs på
kalkrik mark.

Sörboleden (Lundsbrunn)
Sörboleden går i en djup ravin som bildades
efter istidens slut då ett stort jordskred
inträffade. Genom det rinnande vattnet har
ravinen sedan utvidgats. Naturen är orörd
och växtligheten är rik. Här växer t.ex. gråal
och strutbräken, gul svärdslilja och gullpudra.
Vandringen är relativt lätt med undantag för
ett par uppförsbackar. Leden korsar dessutom
ån flertalet gånger med hjälp av små broar.

2 km tur & retur
40 min
Svårighetsgrad: Lätt
Start:

Mellan Husaby
& Medelplana

Markering:

3 km
45 min
Svårighetsgrad: Medel
Dalakvarn
Start: Lundsbrunn
Markering:
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Lidköping
Hindens rev
Hindens rev är en lämning från istiden och
ett naturreservat med en 25-100 meter bred
spets som löper ut i Vänern. Här löper en
stig som går ända ut till spetsen som ibland
kan vara något utmanande. Som högst går
revet 21 meter över vattnet. Mot spetsen
minskar höjden och till slut försvinner revet
under vattenytan och dyker upp igen på
Dalslandssidan och kallas då Hjortens udde.

Spårön
Spåröleden är en mycket naturskön
vandringsled som också är perfekt för
löpträning. Här finns tre härliga, varierande
och inspirerande rundor på 5, 10 samt 15 km.
Perfekt som variation till motionsspåret. Leden
går på små stigar och mindre grusvägar runt
Spårön.

10 km tur & retur
150 min
Svårighetsgrad: Medel
Start: Hindens Rev, Söne
Markering:

5/10/15 km
60/130/200 min
Svårighetsgrad: Lätt
Start: Bom vid Spårön
Markering:

Råda vy
Råda vy är ett attraktivt och lättillgängligt
fritidsområde strax väster om Lidköping.
Platsen är utgångspunkt för tre temastigar
som handlar om kultur, natur samt vatten och
geologi.
Vid Råda vy finns en utsiktsplats med
informationstavlor som ingående berättar om
dessa teman. Här finns även bordsgrupper och
grillplatser och en fin utsikt ned mot Lidköping
med platåberget Kinnekulle i bakgrunden.
De tre lederna går över Rådaåsen, en magnifik
grusås som skapades under den senaste
istiden. Terrängen är bitvis kuperad och
vegetationen består av blandskog. Större
delen av åsen täcks av barrskog medan
lövskogen dröjer kvar i det som tidigare
var ett kulturlandskap. Längs lederna finns
informationsskyltar som berättar om det
man passerar. Dessa leder passar bra för
barnfamiljer.

Råda Kulturled
5,2 km
80 min
Svårighetsgrad: Lätt
Start: Råda Vy
Markering:

Råda Naturled
3,3 km
45 min
Svårighetsgrad: Lätt
Start: Råda Vy
Markering:

RådaVatten&geologiled
3,6 km
50 min
Svårighetsgrad: Lätt
Start: Råda Vy
Markering:
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Källstorp
Källstorp är en mycket gammal kulturbygd.
Här finns lämningar från bronsåldern och
gården Källstorp var omtalad redan i slutet av
1200-talet. Dagens Källstorp är klassat som
Natura 2000-område, det vill säga ett område
inom EU med en särskilt värdefull natur. Här
möts du av ett fantastiskt och omväxlande
rekreationsområde vid Vänerns kust där du
kan uppleva skärgården till fots.
Det finns tre vandringsleder som följer en
blandning av skogsvägar och flisbelagda
stigar. Det lätt kuperade landskapet är relativt
lättvandrat. Alla rundor är skyltade medsols.
Bergarundan går till större delen i en fin
granskog. Kaggestenleden går genom en
blandad skogs- och kulturbygd. Du passerar
bl. a Kaggesten som kopplas till en tragisk
händelse vid platsen under 30-åriga kriget.

Bergarundan
1,6 km
30 min
Svårighetsgrad: Lätt
Start: Källstorp Örslösa
Markering:

Kaggesten
2,5 km
40 min
Svårighetsgrad: Lätt
Start: Källstorp Örslösa
Markering:

Källstorp - Övärlden
Övärlden är unik då den tar dig ut till öarna
via en serie spänger. Leden är mycket
omväxlande. Den täta granskogen ersätts av
en glesare tallskog närmare Vänerstranden.
Väl ute på öarna tar björk och ek över allt mer
och längst ut finns ett rikligt bestånd av en.
På öarna finns flera grillplatser samt ett par
badplatser.

5 km (7 km m. avstickare)
70 min (90 min)
Svårighetsgrad: Lätt
Start: Källstorp Örslösa
Markering:

Resville-Kristinedal
Leden som går mellan Resville och Kristinedal
är cirka 3 km enkel väg. Sträckningen
går genom Resville samhälle och sedan
utmed åravinen längs Flian till Kristinedal
industriminne. Här bjuds på en blandning av
natur- och kulturupplevelser längs vägen. Det
finns också flera rastplatser som lämpar sig väl
för en fikapaus. Leden är något kuperad och går
i terräng och betecknas som medelsvår.
I Resville finns också två kortare stigar.
Kärleksstigen och Naturstigen som är 1,5 km
samt 500 meter.

Foto: Sebastian Bularca

3 km enkel väg
40 min
Svårighetsgrad: Medel
Start:

Resville eller
Kristinedal

Markering:

Kållandsö
Roparudden
Leden går i kuperad bergsterräng. Här finns
grillplats, sittbänkar och ett vindskydd att
övernatta i. Halva leden är sjönära med utsikt
mot Läckö och Stora Eken, resten går på vanlig
skogsväg. Roparudden fick sitt namn genom
att det var på denna plats folk stod och ropade
över till Stora Eken för att kalla på färjekarlen
som tog en över sundet.
Här finns även en kortare tillgänglighetsanpassad gångstig - Naturkul för alla.

Kinneviken
Vandringsleden går genom en 30-40 år
gammal granskog med enstaka lövträd. Till en
början går leden på en lättgången stig genom
granskogen, men övergår sedan till en delvis
fuktig körväg. Det kan också vara mycket halt
på branten och klipporna om det är blött ute.
Grillplats och rastplats finns utmed leden.
Nära slutet av vandringsleden finns en lagun
med badplats.

4 km
60 min
Svårighetsgrad: Medel
Start: Läckö slott
Markering:

3 km
40 min
Svårighetsgrad: Lätt
Start: Läckö Strand
Markering:

Fröfjorden
Leden går i omväxlande terräng. Det finns
bord och bänkar längs leden och toalett finns
i anslutning till den gamla Prästgården. Några
kortare sträckor går genom beteshagar, där
betande djur finns sommartid. Var noga med
att stänga grindar och stör inte djuren. Hundar
måste vara kopplade under hela vandringen.

5 km
90 min
Svårighetsgrad: Medel
Start: Otterstad kyrka
Markering:

Traneberg
Tranebergsleden går genom varierad terräng
och bjuder på fridfulla naturupplevelser
då leden går ända ut i skärgården med
klippor, fågelliv, flora och fauna. Det finns
två grillplatser varav en har vindskydd för
övernattning. Toalett finns vid Läckö Golf och
vid bad- och rastplatsen på Sväludden.
På udden vid Sundvassholmen finns ett
fågelskyddsområde som inte får beträdas
mellan 1 april och 31 juli.

Stora Eken
Leden går ute på en ö i varierad terräng. Ta
egen båt ut eller så finns det möjlighet att
boka båttaxi från Spiken eller Läckö med
Kållandsö Skärgårdscharter eller Ydergrens
Båtcharter.
Längs leden finns grillplatser med sittbänkar
och vindskydd för övernattning. Vid
grillplatserna finns även mulltoalett.

11 km
150 min
Svårighetsgrad: Medel
Start:

Läckö Golfklubbs
parkering

Markering:

6 km
80 min
Svårighetsgrad: Lätt
Start: Bryggan
(Båttransport)
Markering:

Allemansrätten
I Sverige har vi något som kallas Allemansrätt. Detta är något helt fantastiskt som
ger dig en unik rättighet att röra dig i skog och mark. Denna rättighet innebär också
ett ansvar att använda den med omsorg. Den fungerar bara så länge vi använder
den med respekt. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra. Kom därför ihåg
att vara varsam när du rör dig i skog och mark. Om du pausar på turen, ta gärna en
extra titt innan du beger dig vidare så att du får med dig allt därifrån. Tänk också på
att en del av lederna går genom naturreservat och då gäller inte allemansrätten fullt
ut. Skyltar i området visar då vad som gäller just där.
Du får ta nedfallna kottar och löst liggande pinnar och grenar från marken som ved
till elden. Men det är inte tillåtet att hugga eller såga ner träd eller buskar, eller ta ris,
grenar eller näver från levande träd.
Att tälta med ett par, tre tält under något dygn ingår i allemansrätten. Om ni
däremot tältar i stora grupper med många tält behöver ni be markägaren om lov.

Kartor
Många av lederna är väl uppmärkta och man klarar sig bra utan karta. Vill du ändå
ha en karta med dig på turen finns det för vissa leder. Många av dessa kan du hämta
direkt på vår hemsida, www.lackokinnekulle.se, alternativt besöker du Turistbyrån i
Lidköping eller en Info Point och hämtar ett tryckt exemplar.

Kontaktuppgifter
Lidköping & Götene Turistbyrå
Tel: +46(0)510-200 20
E-post: info@lackokinnekulle.se
Hemsida: www.lackokinnekulle.se
Adress: Nya stadens torg,
Gamla Rådhuset, 531 31 Lidköping
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Vi önskar er en
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riktigt trevlig
tur!
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