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5. Åsundaön runt
Åsundaön är den största ön i Vänerns nordöstra skärgård, att paddla runt den ger en fin utflykt i ett av Vänerns
finaste skärgårdsområden.

Längd: ca 10km, turen kan förlängas med paddling till Amneholmarna ca 2,5km
Tidsåtgång: ca3 timmar + ca 1 timme.
Svårighetsgrad: Medel, svårighetsgraden beror mycket på vindriktning och vindstyrka. Leden passar bäst för
paddlare som har viss erfarenhet av paddling i vågor. Den östra delen av leden är mer skyddad och kan med fördel
paddlas fram och tillbaka. På västra sidan är det öppet framförallt för sydliga vindar, vilket ger vågor. En vindstilla
dag kan leden paddlas av nybörjare. Anpassa alltid paddlingen till din erfarenhet och undvik paddling vid hård vind.
Lämplig för: Kajak, leden rekommenderas inte för kanadensare eller paddelbräda.
Start: Åsundasundet, färjeläge.
Naturskydd: Stora delar av turen går i västra delen av naturreservatet ”Segerstads Skärgård”. Reservatet bildades för
att bevara förutsättningarna för ett naturnära och berikande friluftsliv samtidigt som skärgårdens speciella
naturvärden skyddas. Området ingår i EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000. Reservatet är en
sötvattensskärgård med många olika typer av miljöer. Här finns kala klippstränder och grunda vikar bevuxna med
vass. Öarna har en karaktäristisk vegetation med tallskog på magra hällmarker. Mattor av mjölon breder ut sig där
det är sand och på stenstränderna kan du hitta örter som fackelblomster och lysande gul videört. I skrevor och
skyddade lägen finns rikare vegetation med buskar som olvon och björnbär.
Skärgårdsmiljön ger förutsättningar för ett rikt fågelliv. De vanligaste häckande arterna är fiskmås, gråtrut,
skrattmås, fisktärna, silvertärna och havstrut. Bland övriga sjöfåglar förekommer främst storskarv, grågås,
kanadagås, gräsand och småskrake. Med lite tur kan man få se någon rovfågel, i första hand fiskgjuse, havsörn eller
lärkfalk.
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På södra sidan av inloppet till Bärösundet ligger ön Vaholmen som är fågelskyddsområde, där är det
landstigningsförbud under perioden 1/4 -31/7 och man ska under perioden hålla ca 100m avstånd när man paddlar
förbi. Visa alltid 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 därtill 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

Vägbeskrivning startplats:
Åsundasundet ligger vid Segerstad halvön väster
om Karlstad. Tag avfart mot Segerstad från E18, kör
förbi Segerstad kyrka och följ sedan vägvisning mot
Åsunda. Startplatsen ligger vid färjeläget, det går en
linfärja över till Åsundaön. Det finns några
parkeringsplatser vid färjeläget, visa hänsyn och
parkera på anvisade platser. Här finns också
informationstavlor för naturreservatet ”Segerstad
Skärgård”

Ledbeskrivning:
Det finns en båtisättningsramp till vänster om
parkeringen där det går bra att lägga i kajaken. Det
går att paddla turen åt valfritt håll, vilket håll som
passar bäst beror lite på vindriktningar. I
beskrivningen tänker vi oss att vi paddlar medsols.
Paddla åt vänster efter sjösättning, och följ höger
sida av sundet, tänk på att Åsundasusndet är en
populär farled för mindre båtar
Åsundasundet, tänk på att Åsundasundet är en populär farled för mindre båtar, förbindelselänk mellan Åsfjorden
som går in till Grums och Norsälven över till Segerstads skärgård. Det är gott om bebyggelse på båda sidor av sundet.

Figur 1, Vy vid Åsundasundet utlopp mot Segerstad
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Boviksudden, vid norra Boviken finns en liten fin holme och den södra udden Boviksudden kan vara ett fint
utflyktsmål.

Figur 2, Boviksudde

Bockholmarna, på den Västra Bockholmen i norra änden finns en rastplats med eldstad och toalett, här finns också
plats för enstaka tält. Lättast att komma i land med kajak är från den västra stranden, lite stenigt men det fungerar.

Figur 3, Rastplats på Västra Bockholmen

På södra sidan av inloppet till Bärösundet ligger ön Vaholmen som är fågelskyddsområde, där är det
landstigningsförbud under perioden 1/4 -31/7 och man ska under perioden hålla ca 100m avstånd när man paddlar
förbi.
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Bärösundet, sundet mellan Åsundaön och den yttre Bärön ger en skyddad paddling. Längs södra stranden är det
mycket vass vilket gör det svårt att gå iland. På norra sidan framför allt i östra delen finns det flera fina ställen runt
Södra Boviken och Bovikholmen. På norra sidan har Grums Båtklubb sin klubbstuga med bryggor. Sundet ut mot
Åsfjorden är smalt, det ligger flera mindre öar mellan Åsundaön och Bärön och flera av sunden är igenväxta med
vass. Det finns en smal passage genom vassen, paddla rakt söderut från båtklubben, följ vassen mot väster, när
vassen viker av norrut är du på rätt ställe. Efter en kort paddling genom vassen kommer du in i ett smalt sund mellan
två öar.

Figur 4, Bärösundet, Grums båtklubb

Lyft över till Åsfjorden. Det går också bra att göra ett kort lyft fån Bärösundet över till Åsfjorden, som alternativ till
paddling genom vassen. Paddla längst in i Bärösundet och sök det nordvästra hörnet. Där finns en berghäll där det
går bra att gå iland, runda den lilla höjden och håll lite norrut, gå ner till en gräsplätt, därifrån går en liten vik med
sandbotten ut i Åsfjorden.
Labyrint, lite norr om där man lägger i kajaken om man har lyft över från Bärösundet finns en udde, vid spetsen av
udden bildare en mängd stenar och skär en labyrint. Här kan du träna på manövrering i de trånga passagerna om det
inte är för blåsigt.
Åsfjorden är en stor öppen fjord som leder in till Grums och Älvenäs, det finns också förbindelse in till Grumsfjorden
och Borgvikssjön. Västra sidan av Åsundaön är spännande att paddla här finns ett antal små uddar och småvikar som
man gärna kan undersöka. Vikarna kan också ge skydd från vind.

Figur 5, Vy mot Åsundaöns västra sida

Hasselskär är en lite skogsklädd ö med några skär ca 300m väster om Åsundaön
Bryggudden, den nordvästra änden av Åsundaön är en bebygd del av ön. För att komma tillbaks in i Åsundasundet
rundar man Bryggudden och sedan även den obebyggda udden Förudden.
Hultet på norra sidan av inloppet till Åsundasundet har tät bebyggelse ända in i sundet.
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Led 5b Avstickare till Amneholmarna (på en del kartor benämnda Hamnholmarna). Öarna ligger längst ut mot
Vänern öster om Bärön. På Amneholmarna finns en brygga och raststuga som står öppen för allmänheten. Här finns
också grillplats och toaletter. Skötseln av rastplatsen på Amneholmarna utförs av Åsfjordens Båtsällskap som
använder Amneholmen som klubbholme. Området står öppet för alla besökare.

Figur 6, vy norrut från Amneholmen

Figur 7, Raststuga på Amneholmen
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