
Vandra
i skaraborg.se

Finansierat av

Flämsjön runtSnabbfakta
Längd
9 km

Tidsåtgång
2-3 timmar

Svårighetsgrad
Medel

Terräng 
Leden går på stigar, skogsvägar och 
grusvägar genom ett mycket variationsrikt 
landskap, ibland med betande djur. Några 
sträckor kan vissa årstider kräva kängor 
eller stövlar.

Markering
Stolpar med orange topp och texten ”Fläm-
sjön runt”.

Hitta hit
Skara ligger i Västsverige mitt emellan 
Vänern och Vättern.

Med bil
Sväng av från väg 49 vid skyltning mot 
Eggby, Lerdala och Flämslätt. Följ vägen 
cirka 10 km tills du kommer till Flämslätt på 
höger sida av vägen.

Med tåg
Närmaste tågstation är Skövde för vidare 
transport  med buss eller beställningstrafi k 
till Flämslätt.

Med buss
Ett fåtal turer går morgon och eftermiddag.  
Beställningstrafi k övrig tid via Västtrafi k 
minst 1 timme innan avresa. Ring tel: 0771-
919090 för att förbeställa din resa. För mer 
info gå in på  www.vasttrafi k.se

En naturskön och omväxlande vandring på mysiga småsti-
gar, skogsvägar och mindre grusvägar, genom beteshagar 
med ek och ädellövskog. Leden går bitvis nära Flämsjön, 
och du passerar även Remningstorps arboretum och natur-
reservatet Eahagen.

Vid Acksjön passerar du Remningstorps arboretum, en väl skyl-
tad samling träd från hela norra halvklotet. Strax intill arboretet 
ligger Bockön, en liten udde med stora gamla ekar i en ring. Här 
fi nns också en grillplats nära sjökanten. Håll höger där stigen 
delar sig, strax efter arboretet.

Eahagen och Öglunda är en del av det mjukt kuperat kameland-
skapet med kullar, moränryggar och sänkor. I reservatet fi nns 
en mosaik av ädellövskog och små öppna betesmarker. Vårärt, 
lungört, tandrot, storrams, präst-krage och gullviva kan nämnas 
bland markens växter. Fågellivet är rikt med arter som nötkråka, 
trädkrypare, grönsångare, svarthätta, näktergal och hackspett. 

Mellan Flämsjön och Ämten fi nns det möjlighet till ett dopp i den 
lilla viken med sandbotten. Vill du hellre hoppa från en brygga 
fi nns en populär badplats vid Flämslätt.
Längs leden fi nns även ett antal enklare grillplatser, framförallt 
på västra sidan av Flämsjön. Tänk på att släcka elden ordentligt 
när du lämnar platsen.

I Valleområdet fi nns det cirka 6 mil markerade och samman-
hängande leder så du kan därför lätt vandra vidare mot när-
liggande naturreservat. Tips på fl er natursköna vandringar i Ska-
raborg som passar för endagstur fi nns på vandraiskaraborg.se.
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