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6. Paddling i Segerstads skärgård
En paddling i en av Vänerns finaste skärgårdar bjuder på både berghällar och sandstränder. En mängd fina öar med
flera iordningställda rastplatser och ständigt en storslagen vy mot Vänerns öppna vatten.

Längd: ca 13km, turen kan förlängas med paddling till
Gåsen och/eller St. Axelön i östra delen av Segerstads
skärgård, + ca 7km och ytterligare + ca 6km.
Tidsåtgång: ca 4 timmar för led 6a, plus ca 2 timmar för
Led 6b och ytterligare 2 timmar för Led 6c. Hela leden
paddlas med fördel som en övernattningstur.
Svårighetsgrad: Medelsvår till Utmanande. Lederna har ett antal öppna passager som vid vindriktningar från sydväst
till ostligt kan bli utmanande. På kartskisserna är lederna markerade med olika färger, grön – skyddad, blå –
medelsvår och röd – utmanande. Anpassa alltid paddlingen till din erfarenhet och undvik paddling vid hård vind.
Lämplig för: Kajak, eftersom lederna bitvis går i öppna områden rekommenderas endast paddling med kajak, även
vissa modeller av ”Sit on top-kajaker” kan användas.
Start: Åsundasundet, färjeläge.
Naturskydd: Största delen av turen går i 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.

Kajakled nr: 6

[Skriv här]

Kajakleder i Vänerns norra skärgård 2020

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.
I området finns det ett antal Fågelskyddsområden, där är det landstigningsförbud under perioden 1/4 -31/7 och man
ska under perioden hålla ca 100m avstånd när man paddlar förbi. Några skyddsområden där leden passerar är
Vaholmen i inloppet till Bärösusndet, Sandskär väster om Sandön, Guppaholmarna söder om Arnäsudde och
Gåsskären söder om ön Gåsen. 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, det finns naturligtvis häckande fågel på många ställen där det
inte är fågelskyddsområde.
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 motsols.
Paddla åt vänster efter sjösättning, och följ höger
sida av sundet, tänk på att Åsundasusndet är en
populär farled för mindre båtar

Figur 1, Vy vid Åsundasundets utlopp mot Segerstad
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Lederna går att paddla åt valfritt håll men vid de vanligaste vindriktningarna, Syd-Sydväst, är Led 6a lättast att paddla
motsols. I beskrivningen utgår vi från att paddlingen sker motsols. När vi kommit ut ur Åsundasundet tar vi sikte mot
Bockholmarna och följer Åsundaöns östra strandlinje.

Figur 2, Boviksudde

Boviksudden, vid norra Boviken finns en liten fin holme och den södra udden Boviksudden kan vara ett fint
utflyktsmål.
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
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Ta sikte mot Amneholmarna rakt söder ut når du passerat Bockholmarna
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.
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, även kajakpaddlare.

Figur 4, vy norrut från Amneholmen

Figur 5, Raststuga på Amneholmen
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När du paddlar vidare från Amneholmarna kan du välja två olika vägar antingen paddla åt nordost mot Sandön, se
upp det finns ett antal grund ungefär halvvägs till Sandön. Det andra alternativet väljer du om du tycker om att surfa,
om det blåser måttlig sydostlig till sydlig vind kan det bli fin medsjö. Följ då Amneholmens strandlinje mot öster tills
du når den sydöstra udden. Härifrån kan du följa vågorna mot norr, pass upp för de grund som ligger mitt emellan
Amneholmen och Sandön. Undvik området vid St. Lövön där finns stora fågelskyddsområden.
Sandön: Sandön är en Om du vill runda Sandön på södra sidan ska du hålla ut eftersom det är rikligt med grund och
stenar utanför södra udden. Sandön har en fin rastplats på norra änden där skogen skyddar vid sydliga vindar.
Härifrån kan du paddla vidare åt öster för att följa led 6b och 6c.

Figur 6, Rastplats på Sandön

Enholmen: För att fortsätt efter Led 6a tar du sikte mot den lilla ön Dragareskär och sedan vidare mot Enholmen.
Efter Enholmen påbörjar vi resan tillbaka mot Åsundasundet.
Långholmen: Långholmen är en ganska stor långsmal ö i norra delen av skärgården, på den västra sidan vid norra
delen av ön finns en rastplats med dass som ligger fint skyddad.
Följ de små öarna; Koskär, Björnholmen och Stömmestadholmarna, som ger skydd mot sydliga vindar, västerut.
I Karsviken på västra sidan finns en obebyggd udde, även holmen Killingen strax norr om inloppet till Åsundasundet
är obebyggd.
Slutligen återvänder vi till Åsundasundet och paddlar tillbaka till färjeläget.
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Figur 7, Inlopp till Åsundasundet

Led 6b Paddling till Gåsen
6b är planerad som en lite utmanande tur med paddling över öppet vatten från Sandön till Gåsen. Om man vill ha en
mer skyddad tur kan man paddla samma väg mot Arnäsudde och Svarten åt båda hållen.
Från Sandöns norra ände kan du ta sikte direkt mot Gåsens södra spets eller också paddla via de mindre öarna
Sikholmen och Klosten. Överfarten från Sandön till Gåsen är 3km och vid de vanligaste vindriktningarna S-SV blir det
fin träning på att paddla i sidvind.
Gåsen är en av de större öarna i Segerstads skärgård vid södra udden finns en fin sandstrand med en skyddande
udde utanför. Här finns rastplats och dass, ett populärt utflyktsmål för lokala paddlare med en underbar utsikt ut
mot Vänern.
Figur 8, Gåsens södra udde med rastplats

Paddlingen tillbaka kan med fördel göras längre norrut via Hamnholmarna och Arnäs udde. Paddla mot norr på
västra sidan av Gåsen och tag sikte mot de mindre öarna Svartklobben och Svarten. Sedan fortsätter du mot
Hamnholmarna där det finns en rastplats med vindskydd, framför vindskyddet finns en eldstad. Guppaholmarna, ett
antal småöar ligger så att Hamnholmarna ofta är skyddade från vågor vilket gör det möjligt att landstiga på de flacka
berghällarna. Var aktsam när du paddlar så att du inte går på grund för de flacka berghällarna fortsätter en bit ut i
vattnet. Tänk på att paddla norr om Guppaholmarna eftersom den sydligaste holmen är ett fågelskyddsområde som
du inte ska paddla för nära, där ar det också förbjudet att landstiga under perioden 1/4 - 31/7.
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Vi paddlar sedan västerut mot Arnäsudde, området är ganska grunt och det finns en hel del stenar som du ska se
upp för. På Arnäsudde finns en rastplats som går att nå från stranden.
För att komma tillbaka till leden 6a, tar du sikte österut mot Enholmen.

Led 6c Paddling till Stora Axelön
Stora Axelön är den ö som ligger längst österut i Segerstads skärgård, där finns ett antal labyrinter som är sevärda.
Paddlingen dit kan vara lite utmanande beroende på vind och vågor.
Från norra änden av Gåsen tar du sikte mot Tönnöarna en grupp med mindre öar mitt emellan Svarten och
Axelöarna. På den mittersta av Tönnöarna finns det rastplats och dass, ett fint ställe att rasta eller campa på.

Figur 9, Vi från Gåsen mot Axelöarna

Fortsätt paddlingen mot Lilla Axelön och sedan till Stora Axelön. På Stora Axelöns norra ände finns rastplats och
dass ett skyddat ställe för rast eller övernattning. Tänk på att kontroller väderleksprognoser för nästa dag om du
avser att övernatta så att du inte blir överraskad av svårt paddelväder.
På Stora Axelön finns 4 st labyrinter,
stenlagda labyrinterna finns på
många ställen i Sverige och Finland,
och gåtan om deras syfte har
fascinerat i många hundra år.
Forskare har genom åren lagt fram
olika teorier om varför labyrinterna
byggts och vad som är sant kan vi
bara gissa och det kan säkert vara
olika på olika platser. De flesta är
byggda vid kuster eller sjöar men
det finns också sådana som ligger
intill kyrkor. Varför det finns här på
Axelön verkar man inte riktigt veta,
det står på skyltar att de är gjorda
av skeppsbrutna sjömän en annan
teori är att de har med fisket på
platsen att göra.

Figur 10, Den norra labyrinten på Stora Axelön
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Trojeborgar eller jungfrudanser är de vanliga termerna för labyrinter lagda i sten, det är få fornlämningar som vållat
så mycket huvudbry och spekulation. De flesta är gamla och verkar vara byggda under slutet av 1400-talet och
början av 1500-talet, men det finns också senare labyrinter.
Forskare tror att labyrinterna byggdes för att skydda mot de döda och deras gengångare.
Ser man på uppbyggnaden av labyrinten kommer alltid korset först och det är dessutom förstärkt. Korset är i sig vår
främsta beskyddande symbol. När okända drunknade flöt i land i äldre tid begravdes de skyndsamt, både för
pestfarans skull och för att inte vilda djur och fåglar skulle komma åt liken. Oftast kom de att grävas upp senare och
begravas i vigd jord men ibland fick gravarna vara kvar. Man kan då tänka sig att labyrinter byggdes för att skydda
mot deras gengångare.
För att komma tillbaka till Led 6a och 6b följer du samma väg som du kom. Paddla rakt västerut mot Tönnöarna och
sedan mot Svarten. Välj gärna andra sidan av öarna om du har möjlighet och vädret tillåter.
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