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Glaskogens Naturreservat ligger i västra Värmland. Området är 28.000 ha stort med många sjöar och vattendrag.

Stiftelsen Glaskogens Naturreservat stiftades 1972 av de i området ingående kommunerna Arvika, Eda, Säffle och Årjäng.

Stiftelsen har till ändamål att verka för friluftslivets utveckling. Sedan 1986 svarar stiftelsen för drift och underhåll av samtliga

anläggningar inom reservatet.Till stiftelsens styrelse är ett rådgivande organ knutet med representanter från Stora Enso Skog AB,

reservatsförvaltaren, enskilda markägare, naturvårdsföreningen, jakt- och fiskevårdsorganisationer.

Säffle



Äventyret väntar
För att skydda Glaskogens betydande natur- och skönhets-
värden beslutade Länsstyrelsen i Värmland att Glaskogen
skulle bli naturreservat 1970. I beslutet betonades områdets
vildmarkskaraktär och natursköna miljöer med talrika sjöar
och vattendrag.Vi hade inte sagt det bättre själva.

Inte nog med att det 28.000 ha stora området är ett bland
de vackraste i Sverige, växt- och djurlivet är också mycket
speciellt. Vad sägs om dvärgbjörk och lappvide i Värmland!

Glaskogen har milsvida vandringsleder för både längre
och kortare turer med många vindskydd och övernattnings-
stugor utmed lederna. Tälta går också bra eller varför inte
övernatta under bar himmel.

För dig som tycker om att paddla finns fina kanotleder
som går genom flera av reservatets närmare 80 sjöar med fina
möjligheter till fiske, bad och unika naturupplevelser.
Området har också många trevliga vägar att cykla på, kombi-
nera därför gärna vistelsen med vandring, cykel och kanot.

Besök också Glaskogen även under höst, vinter och vår.
Då är besökarna få och terrängen är perfekt för skidor och
långfärdsskridskor.

Djur och växter
Om du går på en längre tur, kan vi nästan lova att du får se älg.
Hare, räv, rådjur, grävling och lodjur är också mycket vanliga.

Fågellivet i Glaskogen är rikt. Här häckar till exempel ärt-
sångare, tretåig hackspett, rödvingetrast, nötkråka, kungsfågel
och törnskata. Bland rovfågelarterna är det främst duvhök,
ormvråk, bivråk och en del ugglearter som du kan se. Storlom
och smålom har sina revir vid flera sjöar. Glöm inte kikaren!

Glaskogen ligger mitt i växtgränsen för många nordliga
och sydliga arter. Bra exempel på det varierande växtlivet
är lindängen vid Gängene, hassellunden vid Kalleboda och
torrängen vid Halvardsnäs.

Utgå från Lenungshammar
Lenungshammar är ”centrum” för Glaskogens Natur-
reservat. Här finns vår informationscentral med camping,
minibutik, servering, kanot- och cykeluthyrning samt
serviceanläggning med dusch och tvätt möjligheter. Här
ligger också det mysiga Karl XII:s Café, inrymt i en grånad
timmerstuga från 1711. Tänk dig varm choklad eller våfflor
efter många mils vandring. Caféet håller endast öppet
sommartid.

De närliggande sjöarna – Stora och Övre Gla är ut-
märkta fiskesjöar. Båtar till dessa sjöar och fiskeutrustning
kan du hyra av oss på informationscentralen. Vi kan också
hjälpa dig med turval, aktiviteter och boende.

Glöm inte Glaskogskorten
Glaskogskortet är din biljett till naturreservatet. Med
kortet får du använda reservatets vindskydd, rastplatser,
övernattningsstugor, soptunnor, torrtoaletter och ved.
Pengarna som du betalar går direkt till vård och skötsel av
Glaskogens Naturreservat.

Skall du fiska behöver du även Glaskogens fiskekort.
Med det kortet får du fiska i de flesta av
reservatets sjöar. Avgiften för fiskekorten
går till vård av reservatets vattendrag och
fiskbestånd, så din avgift är viktig.



Vandra på Glaskogen
Ta med ryggsäcken och upplev naturen på bästa möjliga
sätt. Att vandra är avkopplande och hälsosamt och ger dig
dessutom stora möjligheter att ta del av naturen. Glaskogen
erbjuder upp till 300 km vandringsleder i olika längder, allt
från en rundtur på några timmar till veckoturer utan att
behöva gå på samma led två gånger! Alla leder är väl
markerade och utefter lederna ligger vindskydd, övernatt-
ningsstugor och rastplatser. För säkerhets skull bör du ändå
ha med ett eget tält för övernattning om stugor och vind-
skydd redan skulle vara upptagna. Vi rekommenderar att
starta i Lenungshammar där det utgår vandringsleder åt
alla fyra väderstrecken. För utförligare turförslag kan du
beställa vårt häfte – ”19 förslag till vandringar..”

Vid Karl XII:s Café i Lenungshammar hittar du en
”Natur- och kulturstig” som passar bra för promenader i
lågskor och även med barnvagnar. Leden är fem km lång
och har flera informationstavlor som beskriver geologiska
och historiska sevärdheter utefter vägen. Stanna gärna till i
caféet för en fika eller beställ med en picnickorg och rasta
vid någon av rastplatserna längs Natur- och kulturstigen.

Att slå läger
När det är dags att slå läger efter dagens alla upplevelser
väntar övernattningsstugan eller vindskyddet med färdig
grillplats. Områdets varierande utbud passar utmärkt för
gruppaktiviteter. Många skolklasser och företag besöker
Glaskogen, därför finns speciellt angivna platser (se Glaskogs-
kartan) med stora ytor som passar just dessa aktiviteter. Glöm
bara inte att köpa Glaskogskortet!

Tänk också på att – Du får inte tälta på en och samma
plats mer än två dygn. Du får inte heller bo i samma vind-
skydd mer än två dygn i ett sträck. När du utnyttjar vind-
skydd och övernattningsstugor måste du även ge plats åt
övriga besökare som kommer.

Du är gäst!
Tänk på att när du kommer till naturreservatet så är du gäst.
Det vill säga att du har skyldighet att visa hänsyn till områdets
djur och växter. Glaskogen är på flera sätt mer utsatt än
andra naturområden. Miljön är känslig för slitage och antalet
besökare är stort. För att området skall behålla sitt värde ges
därför särskilda trivselregler och råd till dig som besökare. Läs
dessa innan du ger dig iväg så får du mer ut av din vistelse.



Vildmarks-campa
Campingplatsen i Lenungshammar är unik. Här ligger hus-
vagnstomterna vackert med en liten skogsdunge mellan
varje tomt. Tältplatsen ligger också mitt i Lenungshammar
intill en liten damm och med närhet till sjöarna Övre Gla
och Stora Gla. Vi har också en tältplats vid stranden av
Stora Gla. För den som vill bo lite mer bekvämt rekommen-
derar vi campingstugan eller någon av de moderna själv-
hushållsstugorna.

Observera att det, enligt reservatsbestämmelserna, inte är
tillåtet att ställa upp husvagn och husbil på andra platser
än vid campingplatsen.

Bad och fiske
Glaskogens naturreservat ger med sina många sjöar fantas-
tiska möjligheter till bad och fiske. Du kan välja och vraka
bland mer än 80 olika sjöar och tjärnar. Finn din egen lilla
sjö att koppla av vid. Rent och klart vatten kan vi skryta
med, det är bara att stoppa ner kåsan och dricka! När det
gäller fisket så kan du få upp – abborre, gädda, mört,

Allemansrätt – Allemansskyldighet
För att bevara området i befintligt skick så finns det regler
som du måste följa när du vistas i området. Det är inte tillåtet:

• att förtöja vid brygga eller strand som ligger på
tomtmark,

• att bada vid strand som ligger på tomtmark,
• att avverka eller skada träd och buskar, bryta ris

eller grenar, fläka näver och bark (gäller även
vindfällen),

• att skada gröda eller gå över nysådda åkrar och
skogsplanteringar,

• att ta fågelbon eller fågelägg,
• att utan lov gå eller färdas över gårdsplaner, villa-

och stugtomter samt på privat väg (tomten är området
närmast bostadshus och tillhörande uthus;
den behöver inte var inhägnad),

• att använda skjul, brunn eller andra anordningar
belägna på privat tomt,

• att skräpa ner, slänga sopor och avfall.
Exkrementer måste alltid grävas ner!,

• att fiska utan fiskekort eller jaga utan tillstånd,
• att föra oljud, t ex spela transistorradio med hög volym,
• att skada stängsel och lämna grindar öppna,
• att plocka eller gräva upp fridlysta växter,
• att beträda arbetsområden.

Reservatsbestämmelser Glaskogen
• Lämna husvagnen utanför området eller mot avgift på

husvagnsparkeringen vid Lenungshammar,
• De flesta vägarna inom Glaskogen är upplåtna för

biltrafik. Respektera dock eventuella avstängningar,

• Parkera bilen på sådant sätt att den ej hindrar övrig trafik
eller annan verksamhet,

• Visa även i övrigt hänsyn till markägare och
ortsbefolkning,

• Uppträd så att jord- eller skogsbruk inte hindras,
• Var rädd om mark och vegetation,
• Låt blommor och fröställningar stå kvar,
• Tag gärna med hunden, men håll den kopplad,
• Uppträd så att du inte stör djurlivet,
• Tälta gärna, men om du vill stanna kvar längre än 2 dygn

måste du ha markägarens tillstånd,
• Kör inte båt med högre fart än 7 knop (undantag enligt

stora kartan gäller för delar av Stora Gla),
• Lämna området som du vill finna det.

Eldning i området
• Att elda på andra platser än de iordningställda

eldstäderna vid vindskydden och rastplatserna är
absolut förbjudet,

• Kontrollera att elden med all glöd är helt släckt när du
lämnar den,

• Kasta aldrig en glödande tändsticka, en cigarettfimp
eller pipstopp på marken. Glöden kan ligga och pyra
länge innan den flammar upp. Kasta heller aldrig
glasflaskor. Det är mycket vanligt att glas fokuserar
solstrålarna så att skogsbrand uppkommer. Dessutom
kan glassplitter ge ytterst allvarliga skador på djurlivet.

Flaggan är lika med totalt eldningsförbud

siklöja och ål. I några sjöar finns till och med fjällröding
och öring. Det är tillåtet att använda flugspö, spinnspö,
mete och agnhåv. Det är dock förbjudet att fiska i rinnande
vattendrag.

De senaste åren har fiskevårdsföreningarna gjort stora
insatser för att stärka fiskebestånden. Dels genom inplan-
tering samt restaurering av bäckar och älvar som tidigare
använts för flottning och genom utsättning av risvasar.

Lite historia
Glaskogen har mycket gamla anor, fornlämningar som
stenåldersbosättnngar och fångstgropar finns på flera
platser i området. På 1600-talet kom många finnar hit och
slog ned sina bopålar. De röjde marken med hjälp av svedje-
bruk och en del av Glaskogen kallas just ”Finnskogen”.

Glaskogen har också långa brukstraditioner i form av
flera järnbruk, kopparverk och sågverk. Vid sjön Stora
Gla anlades 1857 ett glasbruk. Handblåst fönsterglas
från Glava Glasbruk blev en berömd produkt
och kan numera ses i eget museum.

Brandrisken är mycket stor och det är inte tillåtet
att elda när denna flagga är hissad. Förbudet
gäller även vid iordningsställda eldstäder.

Producerad av Glaskogens Naturreservat och Lars Norrby. Fotografer Michael Kahlow, Gerd Kassel, John Johansson och Jens Sarlin. Tryck Arvika Grafiska i Värmland AB 2005.


