
Kort information om Butorpsleden:
• 5,2 km lång från by till by

• Vindskydd vid Häståstjärn 2,8 km från Östanås

• Viss information längs leden

• Större informationstavlor vid Fyrbo och Björnvålsfallet

• Höjdskillnad 120 - 260 m ö h

• Gul/blå markering

Byalaget Älvan
Byalaget Älvan bildades 1993 för att främja samvaro 
och utveckling i Älvsbacka socken och har nu cirka 230 
medlemmar. Vi har idag tre olika vandringsleder: 

Natur- och kulturstigen, Butorpsleden och Pinoleden. 
Vi har också bygdegården Fyrbo där man kan ha 
konferenser, möten, övernatta, äta middag, fika på 
sommaren mm.    

Butorpsleden
Butorpsleden är en vandringsled ”över höjda” som 
binder samman byarna Butorp och Östanås. Leden 
är tillkommen genom ett samarbete mellan de olika 
byalagen i Butorp och Östanås, där Älvan ansvarar för 
delen upp till Häståstjärn och Butorp från Häståstjärn 
och västerut till Butorp.

Informationen längs leden är ännu sparsam, men 
kommer efter hand att utvecklas och då med skogen 
som dominerande tema.

Vandra i Älvsbacka
BUTORPSLEDEN

Älvsbacka

Ligger knappa 5 mil norr om Karlstad mellan sjöarna 
Gräsmången och Östra Örten. Längs det vattendrag 
som förbinder de bägge sjöarna ligger byn Östanås. 
Här anlades 1642 ett järnbruk med tillhörande herr-
gård som senare blev en träffpunkt för dåtidens sven-
ska societet. 1894 gick bruket i konkurs. Sedan dess 
har området med tillhörande byggnader varit skola 
för vanartiga gossar, verkstadsskola, turistanläggning, 
flyktingförläggning m.m.

Trots att den gamla herrgården och dess flyglar är 
nedbrunna finns än idag en kulturhistorisk atmosfär i 
området som stärks av kvarvarande gamla brukshus, 
ruiner och de gamla träden i den engelska parken.

Älvsbacka har en rik och varierad natur. Här 
möts olika naturtyper och klimatzoner. Möt tjäder 
och mård i norrlandsskogen, blåsippsblå mattor och 
visslande järpar i rika kalkrika granskogar, lyssna till 
smålommens vildmarksljud från någon av alla tjärnar 
och förundras av vackra och rara fjärilar på blom-
mande skogsängar. 

Älvsbacka är idag ett ”inneställe för utemänniskor”. 
Vill du vandra själv eller i grupp, rasta eller sova vid 
något av våra vindskydd, fika, laga mat i grillstugan, 
fiska, åka skridskor, skidor, bada, paddla kanot, lära 
om natur och kultur, sommarfika på Fyrbo kafé vid 
Gräsmången, ja då är Älvsbacka och Östanåsområdet 
den givna utflykten för dig, dina vänner, din skolklass, 
ditt företag.

Fyrbo Östanås 527 A , 660 60 Molkom
Telefon: 0553 - 301 91 

Mer information finns på hemsidan:
www.alvsbacka.se 

Så hittar du till Älvsbacka

Älvsbacka
ca 45 km från Karlstad
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Efter gemensam gång med Pinoleden lämnar Butorpsleden denna 
vid torpet Bråten. Efter en brant stigning längs en mycket fin och 
välbevarad hästkörväg är man uppe på berget och närmar sig 
Häståstjärn. 

Likt ett svart öga omkransad av krumma tallar och gungande fly 
ligger den där, Häståstjärn vars sotsvarta vatten lär sakna fisk men 
som är ett hem för Värmlands landskapsfågel Smålommen.

   Vid tjärnens östra kant ligger ett mycket fint vindskydd med 
tillhörande eldstad. Här träffas de båda byalagen då och då.

Vill man njuta av naturlig tystnad är ett besök här att rekommen-
dera. 

En älg, en tjäder, en sländas spröda vingar - här står du i centrum 
på naturens villkor.

En vandring längs Butorpsleden kan starta på flera ställen. Lämp-
ligt är att starta antingen vid Fyrbo eller vid Björnvålsfallet. Med lite 
tur kanske kaféerna vid Fyrbo och i Butorp har öppet.

Butorpleden kan också med fördel ridas, bortsett från några 
blöta partier där speciell sträckning för ritt markeras.

”På väg”. Räknar myror.

Pärluggla.

Sommarkväll Häståstjärn.

Rid från by till by längs leden.

Vid vindskyddet, Häståstjärn.
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