Kajakled nr: 16

Kajakleder i Vänerns norra skärgård 2020

16. Liten Vänertur – Järnbodholmarna och Ö.Tormesön
Upplev en liten fin del av Vänerns skärgård, njut av Vänerns fria horisont och känn sjöns storhet. Rasta på någon av
alla fina berghällar. Turen går i en skärgård med små låga öar där det går att hitta många fina platser.
Järnbodholmarna ingår i Värmlansskärgårdens naturreservat.

Längd: ca 7km, turen kan förlängas med en paddling över till Ö.Tormesön (+ca 3km)
Tidsåtgång: ca 2 timmar paddling, turen fungerar som en halvdagsutflykt, förlängd tur ca 3timmar.
Svårighetsgrad: Lätt/Medel beroende på vindförhållanden. Vid kraftig sydlig vind (>8m/s) kan fjärden söder och
väster om Järnbodholmarna och in mot Korpsundet erbjuda en del större vågor. Lunnerviken beter sig som en
mindre insjö och det krävs kraftig vind för att det ska uppstå större vågor. Anpassa alltid paddlingen efter din
erfarenhet och undvik paddling vid hård vind.
Om man känner sig osäker som paddlare kan man välja att paddla tillbaka samma väg mellan öarna så slipper man
paddla över sundet.
Lämplig för: Kajak, Led 1a, vid lätt vind även kanadensare eller paddelbräda.
Start vid Strandviks badplats (Ölme, Väse)
Naturskydd: Järnbodholmarna som är målet för turen ingår i naturreservatet ”Värmlandsskärgården” som också är
ett ”Natura2000”-område. Även Tormesöarna som man når vid den förlängda turen ingår i naturreservatet. För
information om regler hänvisas till Länsstyrelsen i Värmland.
I området finns också två fågelskyddsområden, skären Mellskär respektive Märrberget, under tiden 1/4-31/7 är det
landstigningsförbud, det är inte tillåtet att vistas nära skären och man ska inte passera närmare än 100m.
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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 till startplats
Strandvik ligger i Kristinehamns kommun alldeles
nära gränsen mot Karlstad.
Koordinater: 59°20.886'N 13°53.054'E
Vägvisning sök efter:
Strandviksvägen 40, Kristinehamn
Om man kommer från Karlstad svänger man av E18
vid Väse, åker rakt igenom Väse samhälle och följer
vägen mot Strandvik ca 5km från E18. Väl framme i
Strandvik håll till höger förbi den lilla gården
(Strandviks Gård) Se upp för lösa djur. Efter gården
snett till höger finns en liten parkering.
Om man kommer från Kristinehamn kan man svänga
av E18 vid Ölme Kyrka, kör förbi kyrkan och sväng
höger mot Åsviken. Håll till höger vid avtagsvägar och
följ Basvägen och Strandviksvägen fram till Strandviks
gård, vägkors med många brevlådor, rakt fram finns
en lite parkering på höger sida.
Det är en bit ner till vattnet så en kajakkärra kan vara
bra att ha, speciellt om man är ensam.

Ledbeskrivning
Strandviks badplats är en långgrund strand som passar utmärkt som startplats för paddling även för ovana paddlare.
Det grunda vattnet vid badplatsen kan med fördel användas vid träning av paddelteknik som kantning, lågt stöd och
stöttning.
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Viken vid Strandvik heter Lunnerviken och är som de flesta vikar i norra Vänern en grund vik. Längs stränderna finns
vassområden med ett rikt fågelliv. Sundet, söder ut, mot Vänern kallas Korpsundet. Tag sikte mot sundets östra sida
där ligger den lilla ön Hatten och öster om den ligger den större ön Trulsholmen. Sundet mellan Hatten och
Trulsholmen går fint att paddla igenom.
Trulsholmen: Trulsholmen är en relativt stor långsmal ö. Det är lätt att gå iland på norra änden av Trulsholmen där
det är väl skyddat för sydliga vindar. Mitt på ön ligger en stuga, undvik området nära stugan. Även på den södra
delen finns skyddade platser, om det inte blåser sydliga vindar. Det händer att Trulsholmen används som betesmark
för nötboskap. Det går oftast inte att paddla öster om Trulsholmen, grunt och mycket vass.
Hatten: Hatten är en fin liten ö med möjlighet till skyddad rast. I södra änden finns flata berghällar som kan ge fina
rastplatser med möjlighet att njuta av solnedgången. Vid sydlig, sydvästlig eller ostlig vind är den norra änden mest
skyddad. På östra sidan är det en del vass, södra och västra sidan fungerar bra för landstigning vid lugnt väder.

Flata berghällar på södra Hatten som vid vackert väder ger fin utsikt ut mot Vänern.
Turen fortsätter, paddla genom sundet mellan de båda öarna, på östra sidan om Trulsholmen brukar det oftast inte
gå att paddla på grund av att det är för grunt, där finns också ett elstängsel för boskap som vadar över det grunda
sundet. Fortsätt rakt söder ut mot Järnbodholmarna som är ett antal mindre öar.
Järnbodholmarna är målet för turen utgörs av 5 mindre öar och några skär Det går att paddla genom vassen
innanför de tre första öarna. Man kommer in i en skyddad lagun, mellan fjärde och femte holmen går det tyvärr inte
att paddla på östra sidan så man måste paddla på västra sidan. Den sydligaste holmen går att runda på östra sidan
men tänk på att vid sydliga vindar kan det bli grov sjö utanför öarna. Mot väster finns fina hällar med utsikt mot
Arnön och Tormesöarna. Från den sydligaste holmen har man fin utsikt ut mot Vänern men där är också oskyddat vid
sydlig vind.
Turen fortsätter västerut mot Hultön och förbi Mellskär. Vid bra väder kan man paddla söder om Mellskär ta då sikte
mot den lilla stugan längst söderut på Hultön, tänk på att Mellskär är fågelskyddsområde så håll ordentligt avstånd
till skären. Söder om Mellskär finns några grund som ligger alldeles i vattenytan så ytterligare ett skäl att hålla
avstånd. En mer skyddad passage är att paddla tillbaka mot Hatten och korsa sundet norr om Mellskär.
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Mellskär är ett skär, sydost om udden Hultön i yttre delen av Korpsundet, skäret är fågelskyddsområde vilket gör att
det är tillträdesförbud under perioden 1:e April till 31:e Juli. Håll ett avstånd på minst 100m vid paddling,
landstigning är inte tillåten under förbudsperioden.
Hultön den skogsklädda udde som avgränsar Lunnerviken i väster är i stort sett obebyggd, det ligger en gård i norra
änden och på den södra änden finns en liten stuga, den fina sandstranden bör inte användas för längre raster. Vid
den sydöstra udden finns berghällar och några skär som passar bra för rast, vill man övernatta går det att hitta fina
platser längre inåt Lunnerviken.
Led 16b Förlängning av turen mot Tormesöarna (+ca 3km)
Vid förlängning av turen till Tormesöarna tag sikte mot östra delen av Ö.Tormesön. Överfarten är ganska oskyddad
speciellt vid sydlig vind, ni kan få en ganska bra uppfattning om förutsättningarna om ni paddlar ut lite väster från
Järnbodholmarna.

Ö.Tormesön är en av de större öarna i skärgården, utmärkt för att sträcka på benen och ta en promenad. Det finns
inga iordningställda leder eller stigar och kan på en del ställen vara lite snårigt. Men om man tar sig till den sydliga
delen bjuds man på en magnifik utsikt ut mot Vänern. På nordöstra sidan finns flera fina berghällar och skyddade
vikar. Gränsen mellan Karlstad och Kristinehamn kommun går mitt i sundet mellan Tormesöarna. Här går också den
inre farleden mellan Kristinehamn och Karlstad, den trafikeras mestadels av fritidsbåtar.
V.Tormesön är också en stor skogsklädd ö som passar bra för bensträckare.
Märrberget: Öster om Västra Tormesön ligger ett skär, Märrberget, som är fågelskyddsområde vilket gör att det är
tillträdesförbud under perioden 1:e April till 31:e Juli. Håll ett avstånd på minst 100m vid paddling, landstigning är
inte tillåten under förbudsperioden
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