Karl XII:s väg
KARL XII:s VÄG

karta framtagen av KARTAB

Längd/Length 14,5 km
Tid/Time 4,5 timmar/hours
Markering/Marking
Orange
Ledförvaltare/Mainted by
Föreningen Kroppefjälls vandrare, FKV
Ledgradering/Grading of trail
Medelsvår terräng. Stig med rötter och stenar. Spänger förekommer vid blöta partier.
/Moderate terrain. Trail with roots and
stones. Footbridges occur at wet areas.
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Längd/Length 1,8 km
Tid/Time 45 minuter/minutes
Markering/Marking
Gul/Yellow
Ledförvaltare/Mainted by
Föreningen Kroppefjälls vandrare, FKV
Ledgradering/Grading of trail
Medelsvår terräng. Stig med rötter och stenar. Spänger förekommer vid blöta partier.
/Moderate terrain. Trail with roots and
stones. Footbridges occur at wet areas.
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VÄSTRA HALLESJÖLEDEN

Ledbeskrivning
Vandringsleden går mellan Järbo i väster och
OK-stugan i Dals Rostock i öster. Det finns flera
alternativa platser där man kan starta och avsluta
sin vandring; Ögården i Ör, Hallesjön med infart
från Västra Bleken i Sundals-Ryr samt från
Järbo Kyrka. Leden är i sin helhet cirka 15 kilometer lång.
Det är en vacker stig genom Kroppefjälls
djupaste skogar. På den del av leden som bildar
gräns mellan Örs och Dalskogs socknar ligger
naturreservatet Eds barrskog och våtmarker.
Här förekommer en rad olika typer av mossar, kärr
och sumpskogar, samt äldre naturskogsliknande
barr- och blandskogar.

föreningen Kroppefjälls Vandrare. Raststugan stod
klar 1962 och har alltsedan dess varit ett populärt
vandringsmål som alltid står öppen att användas
och övernatta i. Stugan har öppen spis och vid
vattnet finns två grillplatser. I anslutning till
stugan finns ett annex med vedbod och storstuga
samt utedass.
Karl XII:s väg är en gammal färdväg över ”fjället”.
Det är inget egentligt fjäll utan en västsvensk
dialektal benämning på en låg bergsplatå med
stora skogsområden. Historien berättar att Karl
XII:s mannar färdats där på sin väg mot Fredrikstens fästning under anfallet mot Norge 1718.
Vägen fungerade en period som postväg mellan
Ör och Järbo. Den var också en viktig färdväg för
folket som bodde i de små torpen på fjället när de
skulle ta sig till kyrkan, kvarnen och skolan.

Vid Hästskotjärns norra sida ligger Karolinerstugan, en raststuga som ägs och sköts av

Läs mer om sevärdheter,
evenemang och mycket mer
på www.mellerud.se
For more information about
sights, events and more,
www.mellerud.se

Var uppmärksam på att
all färd sker på egen risk
Vid olycka ring 112
Koordinater där du står nu är:
Nord 58.70909 Öst 12.20812

Trail information
The trail stretches from Järbo in the West to the
OK-stugan clubhouse in Dals Rostock in the East.
There are several other places to start and end the
hike. Ögården in Ör, Hallesjön, entrance from
Västra Bleken in Sundals-Ryr and Järbo church.
The entire trail is approximately 15 kilometres.

On the North side of Hästskotjärn is the Karolinerstugan. This is a cabin owned and managed by
the Kroppefjälls Vandare Association. The cabin
was built in 1962 and has since then been a popular hiking destination. The cabin is always open for
use and overnight stops. The cabin has a fireplace
and down by the lake there are two barbecues.
Nearby there is an annex which includes a woodshed and a outhouse.

Allemansrätten

I Sverige får alla vara i naturen, även i områden
som någon annan äger. Med detta följer även krav
på respekt för naturen, djurliv, markägare och
andra personer som vistas i naturen. Exempelvis är
det förbjudet att skräpa ner i naturen och elda
utanför avsedda eldningsplatser. Under vissa
perioder råder eldningsförbud. Man får tälta
The trail is very beautiful, running through Kropnågon natt men för att tälta längre tid på samma
Karl XII:s väg is an old track across an area known plats krävs markägarens tillåtelse. I nationalparker
pefjälls deepest forests. The trail passes along the
Northern boundary between the parishes of Ör and as ”fjället”. “Fjäll” is a name in the local dialect
och naturreservat gäller särskilda regler som kan
given to a low mountain plateau with large forested begränsa allemansrätten. Inom naturreservat är
Dalskog and passes through the nature reserve of
areas. History says that in 1718 the army of King
“Eds barrskog och våtmarker”. Here there are
det exempelvis inte tillåtet att tälta.
Karl XII marched this way to attack the Norwegian
a number of different types of bogs, marshes, and
fortress of Fredrikstens. The track was for a time
swampy forests as well as coniferous and mixed
För mer information: www.naturvardsverket.se
used as the postal route between Ör and Järbo.
forest.
It was also an important route for the crofters of
Kroppefjäll to go to church, mill and school.

Caution
All passage is at your own risk
Call 112 in emergency situations
Coordinates in case of emergency:
North 58.70909 East 12.20812

Synpunkter kan lämnas till Melleruds kommun,
Medborgarkontoret, tel.: 0530-189 00
eller e-post: medborgarkontoret@mellerud.se
Feedback can be provided to Mellerud Municipality,
Medborgarkontoret, phone: +46 530-189 00
or email: medborgarkontoret@mellerud.se

Eldningsförbud kan råda, se
www.mellerud.se för aktuell
status
Fire prohibition can prevail,
see www.mellerud.se for
current status

Right of public access
In Sweden, everybody has the right of access to the
countryside, even in areas that someone else owns.
This right also requires respect for nature wildlife,
the land owner and other people in the surroundings. For example, is it forbidden to throw
rubbish, break off twings or branches or make fire
outside specific places intended for fires. There is
an overall ban on fires during certain periods. You
are allowed to camp in the countryside for one
night without the land owner’s permission if you
do not camp near a house. There are special rules
in national parks and nature reserves which may
restrict the right of public access. You are not
allowed to camp in a nature reserve, for example.
For more information:www.naturvardsverket.se

Föreningen Kroppefjälls Vandrare
www.kroppefjallsvandrare.se
Uppskyltning i finansiering av
Framtidsbygder Dalsland Årjäng
Munkedal, 2020.

Längd/Length 3,3 km
Tid/Time 1 timme/hour
Markering/Marking
Röd/Red
Ledförvaltare/Mainted by
Föreningen Kroppefjälls vandrare, FKV
Ledgradering/Grading of trail
Medelsvår terräng. Stig med rötter och stenar. Spänger förekommer vid blöta partier.
/Moderate terrain. Trail with roots and
stones. Footbridges occur at wet areas.

