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12. En skyddad tur Skattkärrsviken runt 

Här presenteras en skyddad tur som startar vid Alsters strandbad och går runt Skattkärrsviken. Turen är fin att 

paddla i skymning då bebyggelsen i Skattkärr ger ett magiskt panorama.  

 

Längd: Led 12 ca 13km. 

Tidsåtgång: Led 12a 3-4 timmar 

Svårighetsgrad: Den lätta leden är dragen på skyddat vatten och passar även bra för öppen kanadensare eller 

paddelbräda. Anpassa alltid paddlingen till din erfarenhet och undvik paddling vid hård vind. 

Lämplig för: Kajak, Kanadensare eller Paddelbräda kan användas 

Start: vid Alsters strandbad, alternativ startplats är badet vid Spånga längst norrut i Skattkärrsviken. 

Naturskydd: Visa hänsyn när du vistas i naturen, tänk på att du med kajak färdas tyst och kan överraska häckande 

fåglar eller familjer med ungar.  

Fiske: Fiske med handredskap är tillåten, dvs med spö, pilk eller liknande rörliga redskap som är utrustade med lina 
och högst tio krokar. Fisk av följande arter får endast fångas om den håller följande minimimått: Lax 60 cm, Öring 60 
cm, Gös 45 cm. Fångst som inte uppfyller minimimåtten ska omedelbart sättas tillbaka i sjön. Ovanstående fiskarter 
får inte föras i land i kapat skick. Fiske av Ål är förbjuden, Fångst av lax och öring som inte är märkt genom att 
fettfenan är bortklippt är förbjuden under hela året. Vid handredskapsfiske, får man fånga och behålla sammanlagt 
högst tre laxar eller öringar per fiskare och dygn. 
 
Fiske av vissa arter är förbjudet under lekperioder, mer information om förbudsområden och datum, kontakta: 

Länsstyrelsen i Värmlands län: Telefon: 010-224 70 00, www.lansstyrelsen.se/varmland 

 

 

 

 

http://www.lansstyrelsen.se/varmland
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Vägbeskrivning startplats: 

Alsters strandbad är en sandstrand som lämpar sig bra för start. Om det 

blåser sydliga vindar ligger tyvärr badstranden lite öppet och det kan bli en 

del vågor. Sväng av E18 vid Alstermotet (öster om Karlstad), sväng ner på 

Stampvägen, följ den tills du kommer till järnvägen. Vill du använda 

vägvisning, kan du söka efter Granuddsvägen Karlstad. Parkering finns längs 

vägen på höger sida mot banvallen, det är tyvärr inte tillåtet att köra fram till 

badplatsen som ligger alldeles på andra sidan undergången, det är drygt 

100m att gå, det går bra att använda kajakvagn.  

Alsters Herrgård, Gustaf Frödings minnesgård, vid herrgården finns ett café 

som serverar lunch och hembakat samt ett flertal andra verksamheter som 

konstgalleri, herrgårdsbutik, hantverksbutik och utställning om Gustaf 

Fröding.  

Alsterdalen, Alsters herrgård ligger i Alsterdalen som har underbara 
vandringsleder i en omväxlande natur. I herrgårdens närmiljö finns 
Frödingleden, Bäverdalen, Frödingstenen, Alsters strandbad, fågeltorn och 
strandäng. Alsterdalen med dess natur- och kulturmiljö är så värdefullt att 
det pekats ut som område av riksintresse för kulturmiljövården. 

Frödingstenen 

Strax norr om Alsters herrgård 
och E18 står Frödingstenen som 
invigdes år 1921 och är skapad av 
den värmländske bildhuggaren 
Christian Eriksson. I stenen finns 
motiv ur tre Frödingdikter: ”Ett 
gammalt bergtroll”, ”En 
morgondröm” och ”Strövtåg i 
hembygden”. 

 

 

 

 

Figur 1. Del av Christian Erikssons Frödingsten 

Ledbeskrivning: 

Ut från strandbadet paddlar vi österut in mot Lungsundet så att vi kommer in i skydda av Jäverön, en av de större 

öarna i skärgården. Till Jäverön går en linfärja och där finns året runt boende och många sommarstugor. Ön är till 

stor del täckt av barrskog och en fin vandringsled har iordningställts. Man kan besöka Jäveröns gård där man kan se 

på djuren, turrida, titta in i gårdsbutiken eller ta en fika på cafeet.  

Herrön på norra sidan av sundet har de senaste årtiondena omvandlats från sommarstugeområde till fastboende. 

Runt Herrön finns stora vassområden med rikligt med fågel, här finns också fågeltorn för den intresserade. 



Kajakled nr: 12 [Skriv här]  Kajakleder i Vänerns norra skärgård 2020 

Fiskartorpets rastplats, som du kommer till när du paddlat förbi vassområdena runt Herrön, är ett fint ställe att 

stanna till på. Du kommer sedan fram till Skattkärrs gamla industriområden, som på så många andra ställen har 

marken nere vid vattnet använts till industrier. I Skattkärr har det från slutet av 1800-talet till in på 50-talet funnits 

ett tegelbruk med tillverkning av tegel och under perioder även kakel. Bruket drabbades av en brand 1959 och då 

lades verksamheten ner. Nu kan väl området mellan järnvägen och vattnet snarast beskrivas som en skräpyta. Här 

finns rester av bruket och en del småindustrier. Skattkärr klättrar upp i sluttningen upp mot skogen och vattentornet 

och ger speciellt på kvällen ett imponerande intryck utifrån vattnet.

 

Spånga badet längst norrut i Skattkärrsviken ligger på en udde med sandstrand där det passar bra att rasta eller 

sträcka på benen. 

På östra sidan av Skattkärrsviken är det jordbruksbygder och i strandkanten vassområden med ett rikt fågelliv och 

möjlighet till spännande fiske. 

För att komma tillbaka till startplatsen tar vi sikte mot Lungsundet mellan Herrön och Jäverön. 
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Innan du avslutar turen kan du göra en avstickar till Alsterån väster om strandbadet. En otroligt lummig och trevlig 

snutt att paddla. Tyvärr är den från Vänern paddlingsbar en ganska kort sträcka upp mot Alsters herrgård. 

 


