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Kils vandringsleder passerar vackra vyer, historiska kulturmiljöer
och värderfulla naturmiljöer. De allra flesta av våra leder börjar på
Frykstahöjden. Läs mer i foldern och på kil.se/vandringsleder

VANDRINGSLEDER I KIL
• KIL.SE

ATT VANDRA

1. KIL FRYKSTAHÖJDEN, KILS NATURSTIG

Att vandra är spännande, avslappnande och ger bra hälsa. Kils
vandringsleder passerar vackra vyer, historiska kulturmiljöer och
värderfulla naturmiljöer. De allra flesta av våra leder börjar på
Frykstahöjden som ligger inom gång- eller cykelavstånd från Kils
centrum. Förbindelserna till Kil är bra så det är lätt att ta sig hit.
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Sträckan Kil-Frykstahöjden är cirka 5,5 km och knyter ihop
Information om de numrerade vandringslederna och detaljkartor för

Frykenleden med Skutbergsleden. En del av sträckan, genom

respektive led hittar du på kommande sidor och på vår hemsida:

Lövenstrands naturområde, är en stig med packat grus som

www.kil.se/vandringsleder

underlättar om du har till exempel rullstol, barnvagn eller cykel.
Längs naturstigen i Lövenstrandsområdet kan du läsa om flora och

Välkommen att njuta av vackra vandringsleder!

fauna på de informationsskyltar som Kils kommun satt upp.

Strax norr om Frykenbaden kan du ta av på Falletleden.

utsikt över Nilsbybron, Säby och Hannäs. Du passerar flera nyckelbiotoper och forn- och kulturlämningar.

Frykenleden går mellan Sannerudsvallen och Nilsby. Den är 19,5 km och går på östra sidan av Fryken med

2. FRYKENLEDEN

3. FALLETLEDEN

4. ÖMANSMILEN

Falletleden startar vid Frykstastugan. Den 8 km långa leden

Ömansmilen börjar vid ridskolan i Lökeneskogen. Namnet kommer

passerar Frykstabanan, Frykenbadens camping och Kils golfbana.

från Karl Öman som ursprungligen röjde leden.

I öst följer den Pickerudsbäcken längs biotopskyddade raviner. I väst,

Den en mil långa slingan passerar bland annat Ånaholm, båg-

mellan Stubberud och Frykstastugan, går den ihop med Frykenleden.

skyttebanan och motocrossbanan.

5. SISU-DÖMLELEDEN

6. KYRKSTIGEN

SISU-Dömleleden följer Ömansmilen, från ridhuset i Lökeneskogen

Vid Bässbol, i södra ändan av Rinnen, börjar Kyrkstigen. Den 5 km

till Granskogen. Vid Backberget/Backen kan du fortsätta mot SISU-

långa vandringen går över Stora och Lilla Valfjället till Boda kyrka.

gården i Forshaga eller mot Dömle herrgård och Skidstugan i Deje.

Längs stigen passerar du fina utsiktsplatser över sjön Säveln och

Leden finns inlagd som GPS-rutt i Google Earth.

vilstenar att sitta på när du vill ta en paus.

LOREM IPSUM DOLOR
Orper sustrud do odiat lam.

7. RENNSTADSNIPAN

För att komma till Rennstadsnipan kör du väg 61 mot Högboda.

ANDRA LEDER

Från Frykstastugan går en 600 m hårdpackad stig som lämpar sig för barnvagnar
och rullstolar. Den leder till en grillplats med kanske Värmlands vackraste utsikt.

Sedan svänger du av mot Högboda/Boda kyrka och fortsätter norrut
mot Rennstad. Området blev naturreservat 2008 tack vare de höga

På Frykstahöjden hittar du Frykstastugan, se karta sid 3.

naturvärdena. Från Rennstadsnipan får du en magnifik utsikt!

Härifrån utgår motionsspår och flera av våra vandringsleder.
Skutbergsleden, 22 km, går mellan Sannerudsvallen i Kil och
Skutberget i Karlstad kommun.
I naturreservatet Kilsravinerna finns länets mäktigaste
ravinsystem med ett nästan tropiskt klimat sommartid. Karta och
informationsbroschyr finns på kil.se och på turistbyrån i Kil.
När du besöker Norra Hyn och ravinerna vid Apertin får du uppleva
strandängsbete, fågelliv och spår efter Sveriges första allmänna
järnväg. Vid Apertin finns en vandringsslinga som tar dig genom det
vackra och lummiga reservatet.

Vy från utsiktstornet Rennstadsnipan.

