
Älvsbacka Vandra i Älvsbacka
NATUR- OCH KULTURSTIGEN

Natur- och kulturstigen
Natur- och kulturstigen är en rundslinga längs älven 
och genom bruksområdet.

Stigens tema kretsar kring främst natur och de 
lämningar som finns från Älvsbacka bruks tid. 

Man startar lämpligen sin vandring från Fyrbo där 
parkering finns. Här vid sjön Gräsmångens strand står 
man i ett gränsland. I norr tecknar sig blånande berg 
klädda av barrskogar med karaktär av Norrland.  Vän-
der man sig åt motsatt håll ser man lövskogar som 
för tankarna långt mot söder.

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.

Kort information om Natur- och kulturstigen
• 4,2 km lång rundslinga
• Vindskydd och grillstuga
• Information längs leden
• Höjdskillnad 100 - 135 m ö h
• 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. 

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

Mer information finns på hemsidan:
www.alvsbacka.se 

Så hittar du till Älvsbacka
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Strax intill Fyrbo, på andra sidan älven ser du en 8-kantig byggnad, 
en grillstuga, öppen för alla och en lämplig samlingsplats inför eller 
efter en vandring i området.

Natur-och kulturstigen följer Östanåsån i knappt 2 km ovanpå 
de gamla överväxta slagghögarna. Ån, eller snarare älven, är för det 
mesta ivrigt småforsande, ibland tyst och stilla. Naturen är rik längs 
älven med hela 16 olika lövträdslag. Död ved finns i olika former 
och bidrar också till en rik fauna och flora.  

En vandring längs naturstigen är en upplevelse vid alla årstider, 
en vinterdag med strömstare, en vårdag bland vitsippor över fot-

knölarna, en sommarkväll med öringvak, en höstdag då lövträden 
klär sig i olika färger.

Östanås har en intressant kulturhistoria.  Här låg en gång ett av 
Värmlands största bruk. Bruket med tillhörande verksamheter har 
satt många spår i form av murar, fundament, slagghögar etc.  Längs 
älven sågades även timmer, maldes säd, togs lera för tegel m.m

Stigen går även genom själva bruksområdet där herrgården 
låg.  En del av de pittoreska husen finns kvar och ger tillsammnas 
med de gamla lövträden i engelska parken en stark kulturhistorisk 
känsla.

Grillstugan vid Gräsmangen Vårvy längs naturstigen
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