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Mot 
Lidköping

Vandringled startpunkt /  
Nature trail starting point 

Info point / Information point 

Parkering / Parking

Toalett / Toilet 

Restaurang / Restaurant 

Café / Café 

Badplats / Bathing place 

Cykeluthyrning / Bike rental 

Kajakuthyrning / Kayak rental 

Golfbana / Golf course 

Övernattning / Sleeping accommodation 

Camping / Camping

Vindskydd / Shelter

Grillplats / Barbecue place

Mulltoa / Earth closet 

Livsmedelsaffär / Grocery store

Skärgårdsbåtar / Boat tour 

Hamn / Harbour 

Latrintömning / Lavatory disposal point 

Iläggningsplats kajak / 

Varning för vind / Wind warning

Varning för båttrafik / Boat traffic warning

Vandringled / Nature trail 

Pilgrimsled mellan Läckö och Lidköping /  
Pilgrimage hiking trail 

Tillgänglighetsanpassad gångstig ”Naturkul 
för alla” / Wheelchair-accessible walking 
path ”Nature fun for everyone” 

Cykelväg / Bike trail 

Kajakled / Kayak trail

LATRIN

Symbolförklaring
Key to symbols

1. Läckö Skans fästningsverk / 
Fortification

2. Senäte gård /Manor *Private

3.  Senäte kapell /Chapel

4. Kållandsö Hembygdsgård / 
Heritage centre

5. Otterstads kyrka /Church

6. Otterstads medeltida kyrkoplats / 
Medieval site of church

7. Odensvik herrgård /Manor *Private

8. Ekebo gård /Manor *Private

9. Kungsgården /Manor*Private

10. Läckö Slott och Naturum  
Vänerskärgården – Victoriahuset / 
Castle and exhibition

11. Spikens fiskehamn /Fishing camp/

12. Hörvikens Marina /Harbour

13. Kållandsö Varv /Shipyard

14. Navens fyr /Lighthouse

15. S:ta Marie Kapell /Chapel

16. Tranebergs säteri /Manor *Private

17. Blankesund

Vandringsleder / Hiking trails

A. Roparudden

B. Kinneviken

C. Fröfjorden

D. Traneberg

E. Stora Eken

F. Spårön10
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Kållandsökartan

Besöksmål Information

Välkommen till Kållandsö Mat & Dryck

Din guide till friluftsliv vid 
Vänern

www.kallandso.se

Kållandsö är Vänerns näst största ö samt en gammal 
och traditionell jordbruks- och fiskebygd. Det intressanta 
kulturlandskapet formades till stor del under 1600- 
talets storhetstid. Öns betydelse i gången tid berodde 
till stor del på det strategiska läget vid vattnet, som då 
erbjöd de bästa kommunikationerna.

Kållandsö är ett mycket omtyckt besöksmål året runt. 
Området har mycket historia och flera guldkorn att 
bjuda på såsom ett rikt naturliv och ett vackert kultur-
landskap. Det går utmärkt att utforska ön med olika 
färdmedel såsom till fots, med cykel, bil eller sjövägen. 
Kållandsökartan är tänkt som en guide för att du som 
besökare ska få ut det mesta av naturen och kulturen 
under ditt besök på Kållandsö. 

Skärgården
Ekens skärgård är en del av Europas största insjöskär-
gård med sina 120 öar och kala skär. Skärgårdens natur 
består mestadels av hällmark och tallskog med lavar, 
mossor och ljung. På de yttre skären finns det bara 
lavar och enstaka växter. Den låga, flacka skärgården 
höjer sig sällan mer än 10 meter över Vänerns yta. 

Ekens skärgård är en del av naturreservatet Kållands 
skärgårdar och här finns 15 fågelskyddsområden. I 
dessa områden gäller särskilda regler, bland annat är 
det landstigningsförbud under häckningsperioden. Har 
du tur kan du se havsörnen som åter häckar i Vänern 
eller fiskgjuse och lärkfalk. Fågelskyddet gäller 1/4-
31/7 varje år, då gäller förbud att gå i land. 

På Kållandsö finns ett flertal caféer och restauranger. 
Efter en dag med friluftsliv och rika kulturupplevelser 
kan det smaka bra med fisk från Vänern eller varför 
inte Vänerns guld – löjrommen. De flesta näringsidkare 
har säsongsöppet.

-  Café Brostugan (F8)
- Café Stallet (I5)
-  Restaurang Hvita Hjorten (I5)
-  Bryggkaffet     (H3)
-  Restaurang Sjöboden (H3)
-  Spikens Brygga (H3)
-  Spikudden      (H3)
- Hörvikens Café (G4)
- Gästgiveri Traneberg(E6)
-  Restaurang på Läckö Strand (I7)

Boende
För att i lugn och ro hinna utforska alla smultronställen 
på Kållandsö rekommenderas övernattning i något 
av de bekväma boenden som finns på ön. Det finns 
boende för alla smaker, från camping till hotell.  
De flesta näringsidkare har säsongsöppet.

-  Hagavallens Camping (G6)
-  Läckö Golfs Camping (E6)
-  Läckö Slotts Camping (I5)
- Läckö Strand (I7)
- Naturum (I5)
- Privat stuguthyrning

-  Skärgård
-  Historia
-   Naturupplevelser
-   Kulturlandskap

Kållandsö 
Något för alla året runt

Map of Kållandsö

Kållandsö erbjuder flera intressanta besöks-
mål både från modern och historisk tid:

1. Läckö Skans
 Ett fästningsverk som anlades år 1676 av greve 

Magnus Gabriel De la Gardie till försvar mot danska 
trupper. Idag är området naturreservat.

2. Senäte gård 
 På gårdens ägor gjordes 1850 ett fynd från brons-

åldern av 8 st kvinnosmycken i brons.  
*Privat egendom.

3. Senäte kapell
 Medeltida kyrka som revs år 1843, bevarat finns ett 

gravkor från 1767.

2. Kållandsö Hembygdsgård 
 Ett område med bland annat stugor, ladugård, kvarn 

och en krake från en svunnen tid. Även utställning av 
hembygdsföreningens samlingar av föremål.

5. Otterstads kyrka 
 Kyrkan byggdes år 1854 av material från tre andra 

kyrkor på ön.

6. Otterstads medeltida kyrkoplats
 Den gamla kyrkan från medeltiden revs när den nya 

kyrkan i Otterstad skulle byggas.

7. Odensvik herrgård 
 Ägorna härstammar från Sunnerby som en gång 

var Kållandsö största by.  
*Privat egendom.

8. Ekebo gård
 Gården uppfördes 1785 av slottskamrer Brandt och 

var i kronans ägo fram till 1930. *Privat egendom.

9. Kungsgården
 Har legat på samma plats sedan 1600-talet och var 

historiskt sett Läckö slotts största jordbruk.  
*Privat egendom.

Aktiviteter

Cykla
Det finns även flera fina cykelvägar på Kållandsö och 
med cykeln kan du utforska öns historiska platser och 
komma nära naturen. På ett flertal ställen finns det 
cykeluthyrning, uthyrning av cykelhjälmar och cykel-
barnstolar. När du hyr en cykel på Kållandsö får du 
även tips på trevliga turer som bjuder på vackra vyer, 
dofter av naturen och fågelkvitter. Kållandsö är fullt av 
små vägar som lämpar sig för cykling, de är utmärkta 
på kartan med grön markering.

Båtliv
Kållandsös skärgård erbjuder gott om naturhamnar 
och gästhamnar med all tänkbar service. Längtar du 
efter lite folkliv och kultur efter en lugn dag till sjöss 
väljer du någon av Läckö Slotts eller Spikens gäst-
hamnar. Vill du ha en lite lugnare miljö så erbjuder  
Hörvikens Marinas gästhamn det. Även om du inte har 
egen båt finns det goda möjligheter att ta sig ut på böljan 
den blå med någon av de bokningsbara skärgårdsturer 
som går sommartid. 

Paddla
Att paddla kajak kan vara ett härligt sätt att komma 
nära naturen och Ekens skärgård med sina 120 öar, 
otaliga vikar och skär. Här finns många smultron-
ställen att besöka samt möjligheten att se Läckö Slott 
från sin vackraste sida, sjösidan. I paddelvattnen runt 
Kållandsö upplever du en skiftande natur och ett rikt 
kulturlandskap på nära håll. Samtidigt som det öppna 
innanhavet och ytterskärgården bara ligger några 
hundra meter bort. Eftersom skärgården är tät och 
skyddad så erbjuder den lugna paddlingsförhållanden 
även när det blåser. För de som inte har egen kajak 
finns det uthyrning på Kållandsö av havskajaker med 
tillhörande paddel, flytväst och kapell. 

Genom att följa den lila markeringen på kartan så 
hittar du de bästa kajakstråken.

Vandringsled Roparudden (I5)
På nordöstra Kållandsö finns vandringsleden Ropar-
udden som går ut på udden helt sjönära och slingrar 
sig genom kuperad terräng med berg och skog. Här 
finns även en kortare tillgänglighetsanpassad gångstig 
Naturkul för alla med spännande aktiviteter och infor-
mation för både stora och små. Roparudden är den 
yttersta spetsen mot ön Stora Eken som var bebodd 
från 1500-talet till 1960-talet. Har du tur kan du när 
du vandrar över berghällarna vid vattenbrynet få se en 
fiskgjuse eller till och med havsörn.

Faktaruta Roparudden: 
Start: Parkeringen vid Läckö Slott. Längd: 4 km.  
Grillplatser, flera sittbänkar och även ett vindskydd  
där det går bra övernatta.

Vandringsled Kinneviken (H7)
Den östligaste vandringsleden heter Kinneviken. 
Leden börjar längs en bred stig genom tät granskog 
för att sedan komma ut på bergskanten där utsikten 
över Kinneviken är vacker i alla väder med Kinnekulle 
i bakgrunden. Floran domineras av gran, tall, renlavar 
och mossor samt en del näringskrävande örter som till 
exempel blodnäva. Vid lagunen finns en fin badplats 
med brygga, fontän, utedass, sjöbod och en krake.

Faktaruta Kinneviken: 
Start: Parkeringen vid Läckö Strand. Längd: 3 km.  
Grillplats och ett flertal sittbänkar.

Vandringsled Fröfjorden (G6)
Fröfjorden är en led med mycket historia som slingrar 
sig fram genom ett omväxlande kulturlandskap med 
betade strandängar med ett rikt fågelliv och flera 
gamla ekar. Flera historiska platser passeras såsom 
hällristningar från bronsåldern, Otterstads gamla  
kyrkoplats och två gamla gravstenar. Hundar måste 
vara kopplade då det sommartid finns betande djur 
längs leden, var noga med att stänga grindarna och 
stör inte djuren.

Faktaruta Fröfjorden: 
Start: Parkeringen vid Otterstads kyrka. Längd: 5 km. 
Grillplats, bord och ett flertal sittbänkar.

Vandringsled Traneberg (D5)
På västra Kållandsö finns en vandringsled som heter 
Traneberg efter gården som ligger i närheten. Leden 
går genom varierad terräng med vackra naturupp-
levelser av skärgården. Längs leden passeras historiska 
platser såsom Rådhusgrunden och Skeppstaviken. Här 
finns en rik flora med mycket skog, lavar och bär. Det 
är stor chans att se olika sjöfåglar längs leden och med 
riktig tur även fiskgjuse och havsörn. 
OBS! Hösten 2018 förlängs leden söderut och blir 11 
km istället för 7 km.

Faktaruta Traneberg: 
Start: Parkeringen vid Läckö Golf. Längd: 11 km.  
Grillplatser, flera sittbänkar, mulltoa och även ett  
vindskydd där det går bra övernatta.

Vandringsled Stora Eken (I2)
På ön Stora Eken finns en vandringsled på öns västsida 
som går till stora delar sjönära genom kuperad terräng. 
Ön var bebodd från 1500-talet fram till 1960-talet och 
här bedrevs skogs- och jordbruk. Idag betas ön sommar- 
tid av hästar och ön har ett rikt naturliv med bär, svamp 
och flera fågelskyddsområden för fiskgjuse. Ön är 

endast tillgänglig via sjövägen, en mindre brygga för 
småbåtar och kajaker finns. 

Faktaruta Stora Eken: 
Start: Bryggan vid Vibotten. Längd: 6 km. Grillplatser, 
flera sittbänkar, mulltoaletter och ett vindskydd där 
det går bra övernatta.

Vandringsled Spårön (C9)
Spåröleden är en mycket naturskön vandringsled som 
också är perfekt för löpträning. En härlig, varierande 
och inspirerande runda på 10 km. Leden går på små 
stigar och mindre grusvägar runt Spårön. Kör från stan 
mot Läckö, tag av vid Tolsjö mot Strö och följ denna 
väg till parkeringen vid bommarna på Spårön.

Faktaruta Kinneviken: 
Start: Parkeringen vid bommarna på Spårön. Längd: 10 
km. Grillplats och ett vindskydd finns.

Vandra
Ett härligt sätt att uppleva Kållandsö på är att packa 
ryggsäcken och ge sig ut och vandra. Alla vandringsle-
der är blåmarkerade på kartan och i verkligheten. Vid 
starten för varje led finns en skylt med övergripande in-
formation. På www.kallandso.se hittar du mer detalje-
rade vandringsbeskrivningar för alla vandringslederna.

10. Läckö Slott och Naturum  
Vänerskärgården – Victoriahuset

 Medeltida befäst biskopsborg som under 1600- 
talet byggdes om av greve Magnus Gabriel De la 
Gardie till ett praktfullt barockslott. Naturum  
bjuder på utställningar och pedagogiska program.

11. Spikens fiskehamn
 Vänerns och norra Europas största insjöfiskeläge. 

12. Hörvikens Marina
 Här har det ända sedan 1800-talet fram till 

1970-talet byggts flera båtar. Idag småbåtshamn.

13. Kållandsö Varv 
 Vänerns enda kvarvarande varv som varit i bruk 

sedan 1940-talet.

14. Navens fyr
 En av Vänerns mest välkända och traditionsrika 

fyrplatser, nås endast med båt.
 *Privat egendom.

15. S:ta Marie kapell
 Kyrka restaurerad under 1670-talet med en dop-

funt från 1100-talet.

16. Tranebergs säteri
 Gården har anor från 1000-talet och har haft flera 

historiskt kända svenska adelsfamiljer som ägare.  
*Privat egendom.

17. Blankesund
 Vid Blankesund finns en brygga att lägga till vid 

samt en liten stig tvärs över ön till badklippor och 
grillplats. Det finns också tillgång till mulltoa på ön. 

Welcome to Kållandsö
Kållandsö is Lake Vänern’s second largest island and 
an old farming and fishing area. The interesting cul-
ture landscape was largely formed during the 1600s 
heyday. The island’s past importance owes much to its 
strategic placement by the water, which in those days 
offered the best means of communication. 

Kållandsö is a very popular place to visit all year round. 
The area has a lot of history and offers rich cultural 
and nature experiences, not least the stunning archi-
pelago. During summer, thousands of tourists cross 
the small bridge at Ullersund or arrive by boat to visit 
attractions, activities and discover new favourite spots 
on the island.

Activities
Hiking Trails
The lovely nature of Kållandsö is made for walking and 
for discovering things that might be missed from the 
road or the waterway. All hiking trails are marked blue 
and at the starting point there are signs with informa-
tion about the trail. You can also find more detailed 
information about the points of interest along the 
hiking trails on www.kallandso.se.

Allemansrätten
Allemansrätten är en fantastisk möjlighet som ger alla 
rätt att vistas i naturen. Du använder dig av allemans-
rätten när du går en promenad, paddlar kajak eller 
sitter på en sten och tänker. Allemansrätten är en unik 
möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen. Men vi 
behöver också ta ansvar för natur och djurliv och visa 
hänsyn mot markägare och andra besökare. 

Alltså inte störa – inte förstöra. 

Det är i lag förbjudet att gå på åker i växande gröda, 
köra motorfordon i terräng eller att ta fågelbon eller 
fågelägg. Hundar ska alltid vara kopplade och kom ihåg 
att stänga grindar efter dig. 

Du får gå i land, bada, ankra och tillfälligt förtöja vid 
strand som inte tillhör tomt, eller som är skyddat för 
fågelliv eller annat. Tomt är det område närmast ett 
hus där de som bor ska kunna känna sig ostörda.
Elda inte direkt på - eller alldeles intill – berghällar 
eller större stenblock! De spricker sönder och får sår 
som aldrig läker.

Du får ta nedfallna kottar och löst liggande pinnar och 
grenar på marken som ved till elden. Men det är inte 
tillåtet att hugga eller såga ner träd eller buskar, eller 
att 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 du be markägaren om lov.

Hiking trail Roparudden (I5)
Roparudden is the ultimate tip facing Stora Eken 
island, which was inhabited from the 16th century 
until the 1960s. The name Roparudden (literally: Cape 
Shouting) stems from the fact that it was here people 
would stand and shout, or signal, to Stora Eken to 
summon the ferryman when they wanted to get across 
the strait. The wheelchair-accessible walking path “na-
turkul för alla” (nature fun for everyone) departs from 
Visitor Centre Vänerskärgården – Victoriahuset.

Starting point: Parking lot at Läckö Castle. Length: 4 
kilometers. Barbecue and several seating areas. There 
is also a shelter for camping overnight.

Hiking trail Kinneviken (H7)
The trail passes through European spruce forests 
and along the mountain edge towards Kinneviken, a 
bay with a beautiful view towards Kinnekulle. By the 
lagoon, there is a nice swimming spot with a jetty, 
fountain, outdoor toilet, boathouse and traditional 
”krake” shed. 

Starting point: Parking lot at Läckö Strand. Length: 3 
kilometers. Barbecue and several seating areas. 

Hiking trail Fröfjorden (G6)
The trail passes Otterstad church, an old cemetery 
and the site of a former church. Some short stretches 
of the trail go through pastures where animals graze 
during summer. Make sure you close all gates and 
do not disturb the animals. Dogs must be on a leash 
throughout the walk.

Starting point: Parking lot at Otterstad church. Length: 

5 kilometers. Barbecue, tables and several seating 
areas. 

Hiking trail Traneberg (D5)
This trail winds through a changing landscape with 
beautiful nature experiences of the archipelago. Along 
the trail many historic sites are passed, such as the 
base of the old hunting lodge that was moved to Lid-
köping and became the court house. The flora is rich 
with lots of spruce and pine, lichens and berries. There 
is a great chance to see different seabirds along the 
trail and if you are lucky you might even see osprey or 
white-tailed eagle.

Starting point: Parking lot at Läckö golfcourse. Length: 
11 kilometers. Barbecues, earth closets and several 
seating areas. There is also a shelter for camping 
overnight.

Hiking trail Stora Eken (I2)
Stora Eken (Great Oak) is the largest island of the Eken 
archipelago. On the north side of the island, some of 
the great oaks that gave the island its name still  
remain. Farming and forestry sustained people who 
lived on the island while it was inhabited, from the 
1500s to the 1960s. The island has a rich flora and 
fauna, with ocean birds, hares, elk and deer. Today, the 
easiest way to get across to Stora Eken is in your own 
boat or kayak. 

Starting point: The pier at Vibotten. Length: 6 kilo-
meters. Barbecues, earth closets and several seating 
areas. There is also one shelter for camping overnight.

Hiking trail Spårön (C9)
The trail trail is a very scenic hiking trail that is also 
perfect for running. The trail goes on small trails and 
smaller gravel roads around Spårön. Drive from town 
to Läckö, take off at Tolsjö towards Strö and follow this 
road to the parking lot at the road barriers.

Starting point: Parking at the road barriers on Spårön. 
Length: 10 km. BBQ area and There is also a shelter for 
camping overnight.

Cycling
Another great way to discover Kållandsö is by bike. 
There are several bike trails along the small winding 
roads of the island. If you did not bring your own bike 
there are several bike rentals where you can rent a 
bike, helmets and child seats for the bike.

Canoeing / kayaking
The best way to discover Kållandsö and Eken archipela-
go is from the seaside. In the waters around the island 
you can experience the divide nature and culture 
landscape at close range. The compact archipelago 
offers shelter and calm paddle experiences even when 
the wind is blowing. There are two locations on  
Kållandsö where you can hire a kayak with equipmen-

The archipelago
Lake Vänern is the largest lake in Sweden and has 
Europe’s largest lake archipelago. The Eken
archipelago which embraces 120 islands is best seen 
from deck on a tour with one of the regular
traffic boats. The larger islands are dominated by open 
rock faces, pine woods with lichen, moss and heather. 
The archipelago offers a rich birdlife with different 
species of gull, tern and even osprey and white-tailed 
eagle. There are 15 bird conservation areas here 
where no one may step ashore during the breeding 
season. This is valid 1/4 - 31/7 every year.

Where to eat
There are several coffeehouses and restaurants on Kål-
landsö. Most of the businessmen are seasonal.

-  Café Brostugan (F8)
- Café Stallet (I5)
-  Restaurang Hvita Hjorten (I5)
-  Bryggkaffet     (H3)
-  Restaurang Sjöboden (H3)
-  Spikens Brygga (H3)
-  Spikudden      (H3)
- Hörvikens Café (G4)
- Gästgiveri Traneberg(E6)
-  Restaurang på Läckö Strand (I7)

Accommodation
After a long day of discovering Kållandsö you might 
need some accommodation and the island offers  
everything from camping areas to hotels. Most  
businessmen are seasonal. 
-  Hagavallens Camping (G6)
-  Läckö Golfs Camping (E6)
-  Läckö Slotts Camping (I5)
- Läckö Strand (I7)
- Naturum (I5)
- Private cabins

Din guide till friluftsliv vid 
Vänern 

Kållandsökartan
Information
For more information about Kållandsö, acommodation, 
activities and points of interest please contact Läckö-
Kinnekulle Tourist Information +46510-200 20  
www.lackokinnekulle.se or www.kallandso.se

Right of Public Access
Sweden’s Right of Public Access is a unique right to 
roam freely in the countryside. But with this right 
come responsibilities – to take care of nature and wild-
life and to show consideration for landowners and for 
other people enjoying the countryside. Right of Public 
Access can be summed up in the phrase:
‘Don’t disturb – Don’t destroy.’

A few examples:
It is prohibited to walk on a field in growing crops, 
drive motor vehicles in terrain, or take a bird’s nest 
or bird’s egg. Dogs should always be on leash and 
remember to close gates after you.

You may go ashore, swim and temporarily anchor on a 
beach that is not part of of a property or protected by 
birdlife or otherwise. You should never be so close to a 
house that you disturb the owners.

Do not make a fire on - or close by - mountain hills 
or larger blocks of stone! They break apart and get 
wounds that never heal.

You can take fallen cones and loose sticks and bran-
ches  on the ground to use as firewood. But it is not 
allowed to chop or sow trees or take branches from 
living trees.

It is allowed to camp with a couple of tents for one 
night. However, if you camp in large groups with many 
tents, ask the landowner for permission.

Rapportera fel
Om du ser fel eller skador på vandringsleder/skyltar/
markeringar med mera vänligen rapportera detta till 
Kontaktcenter 0510 - 77 00 00.

För mer information om boende, aktiviteter, 
evenemang med mera på Kållandsö kontakta: 
Destination Läckö-Kinnekulle och turistbyrån 
0510-200 20 
eller www.lackokinnekulle.se 

Foto: Hans Kongbäck, Jonny Berggren, Jesper Anhede, Roger Borgelid, 
Carolina Hellström
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