
Spångled ut till Hamnholmarna

Onsösundet

Stigar med rullstolsstandard

Tavlan vid entrén

VÄLKOMMEN TILL SEGERSTADSOMRÅDET

Mer om Segerstad
Naturreservatet är utformat för att välkomna
alla, även besökare med funktionshinder.
Utgå från entrén, där finns bänkar och toalett.
De röda stigarna på kartan har rullstolstandard 
(oasfalterad stig). De fungerar utmärkt med elrul-
lstol. För manuell rullstol måste ledsagare finnas 
då stigar bitvis går i ojämn terräng. Området har 
fyra rastplatser, en vid Landvikens gamla tomt,  
en vid Onsösundet, en på Arnäs udde samt en  
på Hamnholmarna.

Landvikens gamla tomt 
Här är en bra samlingsplats för större sällskap. 
Skyddande tak med eldstad. 

Onsösundet 
Rastplats 50 m från närmaste parkering. Vind-
skydd, stor toalett, bänkar och bord, eldstad samt 
stort utsiktsdäck. Allt rullstolsanpassat. 

Arnäs udde 
Rastplats med underbart Vänerläge 300 m
från närmaste parkering. Vindskydd, bänkar,
bord och eldstad. Rullstolsanpassat men kräver 
ledsagare. 

Hamnholmarna 
Via en rullstolsanpassad spång tar du dig ut till 
öarna utanför Arnäs udde. Här är en plats som är 
tänkt att användas för ro, eftertanke, samtal och 
meditation. Här finns även toalett och vindskydd 
anpassade för rullstol. 
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Segerstads skärgård

Besöka Segerstad
Till Segerstad, 25 km från Karlstad, tar man
sig enklast med bil. Det finns skyltar längs vägen 
ut mot naturreservatet. Från parkeringen vid 
entrén utgår olika leder, där finns också en an-
slagstavla som ger aktuell kartinformation. 

För de med speciella behov kan fordon släppas 
förbi de låsta bommarna in till de handikappar-
keringar som finns vid Onsösundet och ute på 
Arnäs udde. 

Tillgång till koden som öppnar bommarna får 
du genom att ringa till Länsstyrelsens växel på 
010-224 70 00, mån-fre kl. 08 - 16.30. Säg att du 
vill besöka Segerstadsområdet samt uppge ditt 
namn och bilnummer. 

En natur för alla
Området är känt för sitt varierande landskap och som 
utpost mot Vänern. Hit kan man komma utan båt men 
ändå få uppleva en skärgårdsmiljö med öar, hällmark-
tallskogar, granskogar, lövskogar, öppna gläntor och 
kulturlämningar. 

Segerstadområdet är en del av naturreservat 
Segerstad skärgård som bildades 1979. Tanken 
med naturreservatet är att bevara förutsättningarna 
för naturnära och berikande friluftsliv och samtidigt 
beakta skydd för skärgårdsnaturen. Sedan 2006 har 
området rustats upp med förbättrade leder, vindskydd 
och rastplatser.  

Kraftsamlar och samverkar  
för en hållbar utveckling i hela länet 

-ekonomiskt, miljömässigt och socialt

Länsstyrelsen Värmland, 651 86 Karlstad, 010-224 70 00
www.lansstyrelsen.se/varmland

Markering visar Segerstadsområdet, ej naturreservatets gräns.


