
 

  GRAVÅSLEDEN 17 KM 

 
Terräng: lätt/medel, delvis kuperad Natur: tall-, gran-, blandskog, vattendrag 

    

 

Markering: orange  Uppdaterad: 2022-06-28 

 
Rekommenderade skor: för västra leden gymnastikskor, för östra leden kängor 

 

Sammanfattning 
Vandringsled på 17 km mellan Gravås, Gunnarskog och Taserud, Arvika. 
Leden passerar genom tall- gran- och blandskog, längs flera typer av 
vattendrag – sjö, älv, skogsbäckar, på den östra leden även ett tjärn. Terrängen 
är kuperad kring Kolkojan, Blanka Pannan och längst i söder mot Taserud. 
Merparten av sträckan är väl upptrampad stig med orange markering på träd 
eller skyltar. Från Vassvikastugan kan man välja att gå en kortare slinga (5 km) 
eller en längre (11 km) mellan Vassvikastugan och Blanka Pannan. Kartan finns 
tillgänglig i en separat PDF. 

Mobiltäckning kan saknas på östra delen av leden och kring Vassvika. 

 
Föreslagna startplatser  

Gravås, latitud 59.779608, longitud 12.551611 
Lämpar sig bäst för bussförbindelse eller avlämning/upphämtning med bil, då 
ingen anvisad parkering finns. Busslinje 109 Arvika-Gunnarskog passerar 
hållplats ”Myrevägen” cirka 15 km från Arvika. För tidtabeller se 
Värmlandstrafik (varmlandstrafik.se). 
 
Taserud, latitud 59.675252, longitud 12.605437 
Parkeringsplats finns. Närmaste busshållplats är Rackstadmuséet. Gå sedan 
Kungsvägen till korsningen Kardarevägen, där leden börjar. För tidtabeller se 
Värmlandstrafik (varmlandstrafik.se). 
 
Vassvika, latitud 59.702702, longitud 12.611103 
Parkeringsplats finns. Busslinje 110 Arvika-Gunnarskog, passerar hållplats 
”Vassvika” efter cirka 5 km. Bussresenärer har sedan 2 km promenad på 
anvisad grusväg för att komma till Vassvikastugan. Lederna utgår från västra 
sidan av stugan. För tidtabeller se Värmlandstrafik (varmlandstrafik.se). 

 
Beskrivning för färdväg norr till söder 
Från Gravås går leden på en grusväg förbi några gårdar, för att övergå i en 
skogsväg genom gran- och tallskog. Närmare sjön Gunnern och Vårforsens 
dammanläggning övergår vägen till stig, men är väl upptrampad.  

Öster om älven följer leden längs vattnet en bit söderut, för att sedan vika 
österut över åsen och via ett hygge, ut på en grusväg. Observera att hygget är 
planterat med granplantor, så man behöver gå i kanten där markeringen visar 
för att inte skada plantorna.  

Efter några hundra meter söderut på grusvägen, korsar leden en asfalterad 
bilväg innan stigningen börjar upp mot Kolkojan. Här är fin tallskog och uppe 
på toppen en fantastisk blandning av blåbärsris och tall. Sjön som skymtar 

https://www.varmlandstrafik.se/tidtabeller/vastra-varmland/
https://www.varmlandstrafik.se/tidtabeller/vastra-varmland/
https://www.varmlandstrafik.se/tidtabeller/vastra-varmland/
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väster om Kroksberget är Bjälvern. Väl framme vid Kolkojan löper leden rakt 
söderut genom ytterligare tall- och bergsterräng fram till Blanka Pannan.  

Vid Blanka Pannan finns möjlighet att välja den västra eller den östra leden till 
Vassvika. Lederna möts längre söderut igen om man vill växla över till andra 
spåret. Den västra delen är mer promenadvänlig och fortsätter genom torrare 
terräng med tall- och blandskog. Den östra delen är också torr och 
promenadvänlig fram tills söder om Mjögtjärnet, en vacker rofylld miljö med 
fågelliv. Leden passerar dock tjärnets mynning, med cirka 20 meter våtmark 
som kräver kängor eller stövlar för att hålla fötterna torra. Öster om 
Mjögtjärnet där leden viker av söderut igen, kommer ytterligare ett sankt 
område på cirka 15 meter. Sista biten av östra sidan ner till Vassvika har 
drabbats av vindfällen och går bitvis på låglänt fuktig mark. Det kan upplevas 
som lite otillgängligt, men kan vara värt besväret för att se Mjögtjärnet.  

Vid Vassvika har Friluftsfrämjandet en klubbstuga med lekplats, 
klätteranordning, skogsträdgård, grillplats och vindskydd. Medtag egen ved 
och kontrollera lokal brandrisk på Brandriskprognoser | SMHI.  

Leden fortsätter mot Taserud genom bitvis kuperad terräng, men på en bred 
och vältrampad stig genom blandskog. Några hundra meter av denna 
sträckning går på en biltrafikerad grusväg, innan den viker av mot den 
sydligaste höjden innan Taserud. 

 

Bilder: 1. Gunnern från rastplats vid Vårforsen, 2. Vårforsens dammanläggning, 3. Kroksberget, 
4. Kolkojan, 5. Mjögtjärnet (östra leden).   

https://www.smhi.se/vader/varningar-och-brandrisk/brandrisk

