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7. Paddling, Kattfjorden runt 

Paddling runt Kattfjorden är en av de längsta lederna som vi beskriver i Norra Vänern, en rejäl dagstur. Kan också 

göras som en flerdagarstur. En omväxlande paddling både nära naturen och utmed bebyggda stränder. Kattfjorden 

är avgränsad från storvänern med en rad öar mellan Segerstads halvön och Hammarö, det gör den skyddad från de 

största vågorna.  

 

Figur 1, Karta Led 7 

 

Längd: ca 32km. 

Tidsåtgång: ca 6-10 timmar. 

Svårighetsgrad: Medelsvår. Leden har några kortare öppna passager mellan öarna i söder men Kattfjorden är i övrigt 

skyddad från de största vågorna ute på Vänern. Fjorden är ganska stor så vind i ett väderstreck ger ganska mycket 

vågor på motsatt sida. För att minska risken för vågor kan man paddla en del som ligger i lä fram och tillbaka. 

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

Lämplig för: Kajak, eftersom leden är dragen runt Kattfjorden som är relativt öppen rekommenderas endast paddling 

med kajak, även vissa modeller av ”Sit on top-kajaker” kan användas. 

Start: Skutberget vid motionscentralen. 
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Naturskydd:  En liten del av leden längst i söder går i naturreservatet ”Segerstads Skärgård”. 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. 

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:  

Alldeles nedanför Skutbergets Motionscentral finns en fin 

sandstrand som är utmärkt att starta ifrån. Parkeringen 

ligger tyvärr en liten bit ifrån stranden.  

Sväng av E18 mot Skutberget väster om Karlstad, följ vägen 

och sväng vänster in mot motionscentralen, parkeringen 

ligger på vänster sida innan skogen. Det går att köra fram till 

motionscentralen för urlastning men kör sedan tillbaka till 

parkeringen. 

 

Alternativa startplatser; Bomstadbaden, Torsvikens camping 

Segerstad och Småbåtshamnen i Skoghallsådran. 

 

 

Ledbeskrivning: 

Starta vid sandstranden nedanför Motionscentralen, runda bryggan och piren, vid sydvästlig vind kommer det vara 

lite vågor utanför piren. Du kan då känna efter om det är vågor som du känner dig bekväm med, paddla gärna runt i 

en cirkel för att känna hur kajaken beter sig i vågorna. Utanför Skutberget kan du välja vilket håll du vill paddla åt, 

leden går att paddla åt valfritt håll. Beroende på aktuell eller förväntad vindriktning kan du välja håll för att förenkla 

paddlingen. Eftersom sydvästlig vind är vanligast under sommaren beskriver vi paddlingen motsols. Vi får då skydd 

av Segerstads halvön när vi paddlar söderut. 

http://www.lansstyrelsen.se/varmland
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Figur 2, Vy över Kattfjorden från Skutberget 

Söder om Skutberget passerar vi en udde Lövnäs och Långudden området har tät bebyggelse, visa hänsyn och 

paddla med gott avstånd.  

Bomstadbaden Karlstads riviera med långgrund sandstrand, ovanför stranden finns Bomstadbadens camping med 

restaurant. 

 

Figur 3, Bomstadsbadet 

Väster om Bomstadbaden finns ett område med bebyggelse, betrakta bebyggelsen på avstånd den täta bebyggelsen 

avslutas vid udden Klenstad sedan är bebyggelsen lite glesare och det går att hitta partier som är obebyggda. Rakt 

söder om Klenstad ligger den lilla ön Sikholmen som kan vara värd ett besök om inte annat för att komma ifrån 

bebyggelsen. 

Lite söderut ligger Bredsanden en bukt med sandstrand?, bad? Vi passera sedan en udde Hasselnäset med ett 

stugområde, återigen håller vi avstånd till stranden. 

Dybotten är en vik som inte låter så inbjudande men här kan den som är fågelintresserad ägna sig en stund åt 

fågellivet. Det kan också vara värt ett försök att fånga en gädda för den som är fiskeintresserad. 
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Paddla sedan vidare söderut förbi Måkskär och vidare mot Torsviken. Innan vi når badplatsen passerar vi en 

obebyggd udde, runt udden går en vandringsstig som utgår från badet.  

Vid Torsviken finns en fin badplats med sandstrand, här finns soptunnor och dass. Intill badstranden ligger 

Torsvikens Camping där det går campa med husvagn, husbil eller tält. Det här är en alternativ startplats för 

paddelleden runt Kattfjorden. 

 

Figur 4, Badplats vid Torsviken 

Rakt utanför Torsviken ligger den lilla ön Torrholmen. En liten obebyggd ö som med fördel kan utforskas. Det finns 

några till småöar längre ut i fjorden som också kan besökas. 

Bråthammarön är en ö eller udde som avgränsas från fastland med vassområden, den norra delen är obebyggd men 

det finns en mindre gård på södra sidan. Stränder? Söder om Bråthammarön finns en mindre ö Bråthammarskäret. 

Sandviken lite längre söder ut, sandstrand? 

Onsösundet, på västra sidan av sundet finns en rastplats med vindskydd, eldstad och dass, rastplatsen ligger i 

Segerstad naturresevat. Det är tillåtet att övernatta i vindskyddet även tältning en natt är tillåten. Vid hög vattennivå 

går det att paddla igenom Onsösundet men det kan vara svårt vid lågvatten. 

 

Figur 5, Rastplats med vindskydd vid Onsösundet 

Onsön är den största ön som avgränsar Kattfjorden från Vänern. På södra sidan i västra änden finns en rastplats med 

dass och eldstad där är det tillåtet att övernatta. På Onsön är glest bebyggd där finns några enstaka gårdar. En stig i 

mitten av ön knyter samman bebyggelsen, fint om man vill sträcka på benen.  

Från Onsön över till Västra Korsön är det en öppen passage på drygt 1km med oskyddad paddling. 
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På Västra och östra korsön, finns mycket bebyggelse och det kan vara svårare att hitta ställen om man behöver gå 

iland. 

Från östra Korsön över till Västra Klubben och även vidare över till Östra klubben, är det kortare (ca 300m) öppna 

passager. När vi kommer till småöarna Västra och Östra Klubben närmar vi oss Skoghalls bruk. 

Skoghalls Bruk är ett tydligt landmärke vi paddling runt Kattfjorden, det är en anläggning i Skoghall inom Stora Enso 
som grundades 1917. Bruket är en av världens största tillverkare av livsmedelskartong. Företaget utvecklar och 
producerar vätskekartong till förpackningar för bland annat juice, mjölk och vin, men även kartong till förpackningar 
för torra livsmedel. 

Skoghalls Bruk är ett integrerat kartongbruk där en stor del av massan som används vid framställningen av kartongen 
tillverkas på plats. Här finns två massafabriker, en för sulfat/kemisk massa och en för CTMP/mekanisk massa, som 
båda baseras på barrved. Därutöver köps kortfibrig lövvedsmassa för kartongens ytskikt.  

 

 

Skoghalls Bruks årliga produktion överstiger 700 000 ton kartong. Den svenska marknaden svarar för 15 procent av 
volymerna och 85 procent exporteras. 

Sammanlagt arbetar ca 700 personer på bruket, vilket gör dem till en av Värmlands största arbetsgivare. 

Från Östra Klubben tar vi sikte mot Vickholmsskären som ger en fin känsla av skärgård trots det nära avståndet till 
civilisation. Innanför Vickholmsskären utanför älvmynningen finns ett inhägnat område som antagligen använts för 
förvaring av timmer som flottats på älven. Området kan passeras om du vill ha en lite mer skyddad paddling, det 
finns en öppning i norra änden och en i södra änden. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Stora_Enso
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kartong
https://sv.wikipedia.org/wiki/Juice
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mj%C3%B6lk
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vin
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sulfat
https://sv.wikipedia.org/wiki/CTMP
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Figur 6, Vid Vickholmsskären 

Härifrån är det ca 2,5km fin paddling på Vänern till Dingelsundet. Det är en del bebyggelse efter stranden, visa 
hänsyn och paddla inte för nära privata bostäder. Det finns flera uddar med fina berghällar som går ut i vattnet. 
Innan Dingelsundet mynnar Dingelsundsådran, en förgrening av Klarälven, ut i Vänern 

Leden passerar genom Dingelsundet som är sundet mellan Lilla Skårholmen, Tattarholmen och land, paddla gärna 
igenom sundet, det är bebyggelse på båda sidor. Du kan också välja att paddla utanför Skårholmen. 
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Det finns en fin obebyggd udde, mellan Dingelsundet och Zakrisdalsudden som båda har mycket bebyggelse. 

Utanför Zakrisdalsudden, finns några småöar. Vi paddlar vidare och passerar Frykmansudde, badstrand? Längs 

Frykmans udde är det mycket bebyggelse. När vi sedan styr mot Startplatsen vid Skutberget passerar vi 

Bergviksudde. Runt Bergviks udde går en vandringsled, på nordvästra sidan finns en rastplats med eldstad. 

Efter Bergviksudde tar vi sikte mot Skutberget, ofta går det att paddla norr om Ytterholmen men sundet är grunt så 

om vattennivån är låg kan det vara problem och då får man runda Ytterholmen för att komma tillbaka till 

motionscentralen. 
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Karta Kattfjorden  

 


