
Kort information om Pinoleden
• 5,8 km lång rundslinga
• Sittbänkar och grillplats 
• Information längs leden
• Större informationstavlor vid Fyrbo och Bråten
• Röd-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.

Älvsbacka Napp i 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 svens-
ka 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.

Gädda, gös, lake, abborre är fiskar som trivs i Älvs-
backas vatten. Här runtomkring har sportfiskarna 
stora möjligehter att få napp. 

Oavsett om du är nybörjare eller söker lite större 
utmaningar, i Älvsbacka finns något för alla. 

Du fiskar i Gräsmången, en relativt stor och djup 
sjö eller i den lilla ganska grunda Lersjön eller Östra 
Örtrn, en stor och på sina ställen ganska djup sjö. I 
skogarna finns de vackra tjärnarna.

Lersjön eller den stora östra Örten, på sina ställen 
ganska djup och mycket skiftande från steniga djup-
branter till lummiga vassvikarden. 

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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Från Fyrbo har du utsikt över sjön Gräsmången med 
sitt kristallklara vatten. Här är det grov gädda och 
abborre som gäller. Prova beten med naturliga färger 
såsom grönt och blått på sommaren och lite djär-
vare, orange till exempel, på vår och höst.

I södra änden av sjön rinner Östanåsån ut och 
landar efter ca 3 km i Lersjön. I ån råder för när-
varande fiskeförbud. 

I Lersjön med humusfärgat och lite grumligt vatten 
har metaren goda möjligheter till ett givande fiske 
efter mört, brax, sarv och abborre. Givetvis finns även 
gädda och som grädde på moset: gös. Prova beten 
med lite djärvare färger som gult, orange eller rött, 
som syns väl i vattnet.

 I sjöns södra ände kommer du ut i Östra Örten 
genom ett 50 m brett sund. Örten skiftar mycket, 
från steniga djupbranter till lummiga vassvikar. I de 
norra delarna runt badplatsen och kyrkan är sjön 
grund med flera spännande grundtoppar, där både 
gädda, gös och abborre trivs. Längre söderut i sjön 
blir det djupare med rejäla branter att fiska av. 
På sommaren när vattnet är uppvärmt får du inte 
glömma att även prova ute på frivattnet där gädda 
och gös jagar småfisk som simmar nära ytan, jätte-
spännande under varma sommarnätter.
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