Det finns ett antal fina badplatser i Gräsmark, alla med lite olika karaktär. Nedan hittar du ett urval. Det är
också enkelt att hitta en egen badvik vid många av sjöarna.

Det finns ett varierat utbud av fiske med allt från bäckmete och trolling till inplanterad regnbågslax. Abborre,
gädda och öring är vanliga fiskarter. Samtliga fiskställen kräver fiskekort. Barn och ungdomar under 16 år
fiskar gratis (gäller ej put and take). Endast fiske med handredskap. För mer information se grasmark.com

1
2

Stranna, Kymmen – Fin 40 meter lång vik i söderläge med sand-/grusbotten. Gräsmatta, sandstrand
och klippor. Brygga, bord, grillplats, vindskydd, gungor och boulebana. Utedass.
Lilla Finnsjön – I den vackra skogssjön Lilla Finnsjöns södra ände finns en badplats liksom vid
Holmsjön, ca 2 km från Bygdegården, mot Bredsjön.

3

Grässjön – Fin 200 meter lång, idylliskt belägen sandstrand nära campingen. Lätt att nå från mindre
parkering längs med vägen mot Torsby.

4

Lillsjön/Udden – Vackert belägen badplats med söderläge i kyrkbyn. 100 meter lång strand med
gräsmatta och sandbotten. Brygga och bänkar. WC.

5

Trötvik, Rottnen – Vida känd, 700 meter lång, underbar sandstrand i söderläge. Långgrund
sandbotten. Utedass.

6

Borrsjön – Skogssjö med smal sandstrandsremsa nära grusväg. Långgrund botten och ofta varmt
ytvatten. Livboj finns. Grillplats. Parkering för 4-5 bilar.

7

Ängsjön – Trolsk skogssjö med brygga, omklädningsrum och bord. Två badplatser, en med
handikappanpassad brygga. Utedass.

8

9

Rottnen, Kymmen och Norra Gräsmark Fiskevårdsområde – Cirka 50 vatten med varierat fiske.
Fiskekort finns hos Ica Nära Rottnahallen och på fiskekort.se/fiskevardsomrade/fiskeigrasmark

10

Haklamp – Put and take. Tjärn norr om sjön Kymmen.

11

Torptjärn – Put and take. Tjärn nordväst om Grässjön.

12

Hundtjärnet – Put and take.

13

Västerrottnabygdens FVO – Fiskekort, se grasmark.com/att-gora/fiske-i-grasmark/

14

Ängens FVO – Ängsjön rödingsfiske. Handikappanpassad brygga. Isfiske. Båt och övernattningsstuga
på ö i Ängsjön finns att tillgå vid köp av fiskekort. Även flera tjärnar med abborre, gädda och mört,
se ifiske.se för förteckning och fiskekort. Båt finns att låna vid Rötjärn.

15

Mangen-Treen FVO – Del av Gräsmark. Brygga för rullstolsburna vid Lilla Tiskaretjärn. Fiskekort se ifiske.se

16

Bogens FVO – Del av Gräsmark, fiskekort som finns att köpa på Tvällens Värdshus.

17

Lugnet Lodge i Västerrottna – Put and take. Privat fiskevatten. Fiskekort köpes på plats.

www.grasmark.com

Fiske

Västerrottna, Rottnen – Fin badplats med brygga, bord, grillplats och omklädningsrum.
Delvis långgrund sand-/grusbotten. Utedass.
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Utsiktsplatser
Stranna

Grässjön

En mil söder om Uddheden, på östra sidan Rottnen, finns 18 Gettjärnsklätten med milsvid utsikt över
Rottnadalen. Vandringen upp genom naturreservatet är delvis brant men ger lön för mödan. Även
vandringen upp till 19 Styggberget öster om Uddheden är stundtals krävande men vyn över kyrkan och
Lillsjön är svindlande. Uppifrån 20 Grinnberget har man en storslagen utsikt över Grässjön. Vägen dit går via
små grusvägar genom den vackra tallmon. Sista biten upp till utsiktsplatsen består av små och delvis branta
stigar. I Timbonäs finns 21 Kullberget, med sagolik utsikt över Kymmen. Särskilt fint är det på våren när
marken är full av blåsippor. Det flesta utsiktsplatser nås genom markerade vandringsleder. Det går även att
hitta vackra vyer från bilen eller efter endast en kort promenad, exempelvis vid naturreservatet Kalvhöjden.
Styggberget

Trötvik

Lilla Finnsjön

Gettjärnsklätten

Kullberget
FRAMTAGEN AV UT VECKLING GRÄSMARK

Sevärdheter

Vandringsleder

Upptäck vattendragen

22 Gräsmarks kyrka, med anor från 1600-talet, är med sitt läge vid Lillsjön (Udden) och sin vackra interiör en
populär bröllopskyrka. Den välkände kyrkomålaren Erik Jonaeus takmålning av den yttersta domen lockar
långväga besökare. På 23 Hembygdsgården finns det sommartid ett vägcafé. Byggnaderna ger exempel på
såväl finnskogens som svenskbygdens gårdsbyggnader. I några av husen finns historiska bruksföremål. Under
sommarhalvåret är söndagsdanserna populära tillställningar liksom den välbesökta årliga dragspelsstämman.
Här firas också traditionsenlig midsommar och vid advent anordnas en stämningsfull julmarknad.

Några av Värmlands finaste vandringsleder ligger i Gräsmark. Gruvrundan, Tiskaretjärnsleden och
Ängenleden hör till de kvalitetsmärkta Värmlandslederna.

För den som har kanot, kajak eller båt är traktens vattendrag spännande att upptäcka. Det finns iläggningsramper i Rottnen och Kymmen och det går att köra ner vid flera av sjöarna. Vid Ängsjön och 37 Rötjärn
finns båt att låna vid köp av fiskekort och stugbyn 59 Tvällens fritidsstugor hyr ut båtar. För fler alternativ se
grasmark.com

För intresserade av finnkultur finns mycket att upptäcka. I den norra Finnskogen, i 24 Långnäs och
25 Timbonäs, levde de skogsfinska traditionerna kvar länge och fortfarande vittnar namn på gårdar,
tjärnar och myrar om migrationen från Finland. Av den skogsfinska kulturens tre karaktärsbyggnader,
torkria, rökbastu och rökstuga, återfinns bland annat en torkria och en bastu i Timbonäs. Gräsmarks
enda kvarvarande rökstuga finns på hembygdsgården.

Naturreservat
26

Tiskaretjärn

En del av reservatet utgörs av Atikullen med sin rika flora. Namnet kommer av det finska ordet Athio, som
betyder öde (ödekullen). Reservatet sköts i möjligaste mån enligt gamla tiders traditioner. Lieslåtter efter
blomningen, djurbete m.m. är nödvändig för att kunna behålla de växter, djur och insekter som i dag är
utrotningshotade. Bland rosettväxterna finns slåttergubbe, slåtterblomma, slåtterfibbla, klasefibbla och
rödfibbla. Det också vanligt med höstgroende arter som fältgentiana, höskallra, ängsskallra och ormrot.
Husdjuren i reservatet är utrotningshotade lantraser, där bland andra rödkullekor och värmlandsfår finns
representerade. Området ingår i EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000.
27

Kalvhöjden

Berggrunden består av mörka skiffrar vilka ger en näringsrik jordmån. Detta tillsammans med en varierad
markfuktighet gör att floran är rik och omväxlande. Artlistan kan göras lång då mer än 150 växtarter har
noterats i reservatet, däribland Skogsnäva, Skogsvicker, Klase- och Kärrfibbla samt orkidéerna Tvåblad,
Jungfru Marie nycklar, Brudsporre och Korallrot.

Gräsmarks kyrka

Tiskaretjärn

Hembygdsgården

Kalvhöjden

Värmlandsleder
28 Gruvrundan
Gruvrundan erbjuder varierad, medelsvår vandring
genom ett gammalt gruvområde. Här bröts malm,
främst koppar men även järn, från 1564 till början av
1900-talet. På fler ställen längs leden finns spännande
lämningar som rester av en transportlinbana,
ångpanna, byggnadsgrunder och skarnhögar.
Gruvrundan har en rik och säregen flora på grund av
hyperitberggrunden.
Längd: 10 km, cirka 4,5 timmar. Det går också att
välja den 3 km långa Peckererundan som går till
anrikningsverket och hyttan i Karlsvik. Vandringen tar
cirka 1 timme.
Hitta hit: Skyltat från väg 885 mellan Gräsmark och
Charlottenberg. Informationstavla på plats.
29 Tiskaretjärnsleden
Tiskaretjärnsleden går förbi de två naturreservaten,
Tiskaretjärn och Kalvhöjden. Vandring genom
gammelskog och öppna marker med rik ängsflora.
Naturreservaten sköts enligt gammal hävd med
lieslåtter, betande kor och får av gamla lantraser.
Tiskaretjärnsleden binder ihop Gruvrundan och
Ängenleden. Flera rastplatser längs leden.
Längd: 13 km, cirka 4 timmar. Leden är en envägsled
så en bil i vardera änden behövs för den som inte vill gå
tillbaka. Vid Kalvhöjden finns även den kortare rundan
Ambiastorpslingan och vid Tiskaretjärn Tischasslingan,
4,5 km. Visa respekt för naturreservatens brukare och
deras arbete, och stanna på leden.
Hitta hit: Samma utgångsplats som Gruvrundan.
30 Ängenleden
Runt Ängsjön löper Ängenleden med storslagna
vyer och varierad natur. I skogarna runt omkring
bodde skogsfinnar från tidigt 1600-tal. Fortfarande
finns lämningar i form av odlingsrösen, husgrunder,
fångstgropar och annat längs leden. Det går att
starta vandringen på flera ställen, exempelvis vid
Rokkmakkstugan. Rastplatser och informationstavlor
på flera platser. I sin helhet är Ängenleden klassad
som svår men vägnätet gör det möjligt att gå kortare
sträckor. Nedanför Rokkmakkstugan finns en badplats
och möjligheten att låna båt vid köp av fiskekort.
På ön Kullerholmen finns en övernattningsstuga.

Skogsälven Rottnan är en fin kanotled som mynnar ut i sjön Rottnen. Det går att starta på olika 38 platser
beroende på hur långt man vill paddla. Kanoter finns att hyra på 57 Naturcamping Lagom vid Lillsjön. Det
går även att köpa kanotpaket via Vildmark i Värmland. För de som vill övernatta finns möjlighet att tälta
eller sova i timrade vindskydd vid flera av sjöarna.

Timbonäs

Vintersport

Gräsmarksdeltat

Elljusspår för längdskidor finns i 39 Uddheden längs med älven Rottnan och vid 40 Hedås. Båda spåren
är ca 2,5 km långa. Snörika vintrar finns fina spår i olika längder i den vackra naturen i närheten av
Rokkmakkstugan i Ängen. Vid bra förhållanden prepareras även skidspår och skridskobanor på Ängsjön. Vid
Rokkmakkstugan finns också den berömda pulkabacken. Här har generationer kastat sig ut i backen, innan
de värmt sig framför den öppna spisen med en kopp choklad och de klassiska våfflorna. Det går också att ta
med sin egen matsäck eller grilla vid den timrade kåtan.
Knoxstenen

Övriga vandringsleder

För den som vill åka utför är det inte långt till Sunne Skicenter åt söder. Norrut ligger Hovfjället strax norr om
Torsby och Branäs ett par timmar bort i norra Värmland. Där finns det oftast fina backar även milda vintrar.
Ett alternativ för den som vill åka skidor, såväl sommar som vinter, är den populära skidtunneln i Torsby.

Timbonäs och Långnäs

Om du stannar längre

Timbonäs-Långnäs byalag röjer och märker upp gamla finnstigar. 31 Finnkulturrundan startar vid byalagets
stuga Kvarna och passerar det gamla finnbostället Kammesmakk där man hittat en ”stjärnsten” med
ristningar av flera pentagram som tros vara cirka 400 år gamla. Där finns också en kvej, en inhägnad av sten
som uppfördes som nattligt skydd åt boskapen. Vid Abborrtjärnet finns en tjärsten och kvarnlämningar och
i slutet av stigen, vid Kullen, en torkria. Kullen är en privatbostad så visa hänsyn. Längd: Cirka 8 km med
varierande svårighetsgrad, cirka 4 timmar.

För den som stannar lite längre finns en rad aktiviteter hos föreningar och byalag. Gräsmarks skytteförening
har en modern skjutbana för skytteintresserade. De anordnar aktiviteter och tävlingar för ungdomar och
vuxna. Gräsmarks Gymnastik och Idrottsförening (GOIF) har fotbollslag för barn och friidrottsträning vid
41 Rottnavallen under sommarhalvåret. Där finns också tennisbana, ridbana och klubbstuga med gym.
Brandsbols skidklubb (BSK) anordnar skidträning för barn och ungdomar. Gräsmark har också en rad aktiva
byalag som genomför aktiviteter som vandringar, boule, varpakastning, danskvällar, valborgsfirande,
gökotta, slåtterdag, kolbullekvällar, hembygdscafé, metartävlingar, friluftsgudstjänster, blåsippvandringar,
tipspromenader och nävgrötskalas för att nämna några. På Gräsmarks webbplats grasmark.com hittar du
förteckningar över byalagen, föreningarna, företagen och annan aktuell information.

En kortare tur går från 32 Lusketorp med start vid multikonstnären Magnus Jansson Knoxs tjärsten intill
Byvägen. Via Nererstôga med dess ännu intakta jordkällare med en stenpelare, förbi resterna av Overstôga,
kommer man fram till Månstorp som var ett av de första ”Egna-hems-husen” i Timbonäs och byggdes av
resterna av den gamla rökstugan. Vandringen fortsätter förbi skrotbilar och flygande jättekast (flyttblock) till
gården Backen. Där finns lämningar av husen, och en gång fanns här en affär. Efter att ha passerat ”När Jens”,
där människogräset växer vid husgrunden och källaren står kvar, kommer man ner till skogsbilvägen som till
höger för oss tillbaka till Byvägen. Längd: Cirka 3,5 km, 2 timmars lätt vandring.
Kartor med fler vandringsleder finns uppsatta vid byalagets stuga 33 Kvarna och vid 34 Simonstorp.

Finnsjön
Vandringsleden startar vid 35 Finnsjöns bygdegård. Den går sen genom byn Finnsjön upp mot Gärdvallen,
förbi Kymmen och till Holmsjön för att sen vända åter förbi gården Gropa till startpunkten. Något brant i
början, varierat från vägar till stigar. Längd: Ca 6–7 km.
36 Uddheden – Gräsmarksdeltat
En vandringsled om ca 4,8 km i lätt terräng har röjts utmed älvdeltat kring Rottnans utlopp. Gräsmarksdeltat
är ett av Värmlands största isälvsdelta. Historisk information presenteras utmed leden. Leden startar vid
Rottnavallens södra ände och går genom en beteshage där det tidvis finns betande djur. En något kortare
variant startar där nämnda led möter Näsets körväg. Här finns också en liten parkeringsplats. Infart till
körvägen strax innan den gamla sågen utmed vägen mot Gettjärn och Sunne. Längst ut finns en rastplats.
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59 Tvällens fritidsstugor – Naturskönt belägen stugby vid sjön Tvällen med fina fiskemöjligheter,
jakt- och naturupplevelser. Elva vinterbonade stugor utrustade med dusch, WC, elspis och
kamin. Adress: Norra Tvällen 58, 670 35 Gunnarskog. Kontakt: Marcus Olsson, 073-838 04 35,
tvallensfritidsstugor@yahoo.com

58 Nature Adventure – På gården med utsikt över sjön Rottnen finns nio olika rum att hyra för
enskilda eller grupper. Tillgång till kök, allrum och relaxavdelning med bastu och badtunna. Nära
till bad och fiske, vandringsleder och cykelvänliga småvägar. Kanoter och båtar finns att hyra.
Adress: Sandviken 47, 686 98 Gräsmark. Kontakt: Johan Särnmark, Björn Särnmark, 072-747 78 89,
070-634 26 12, johan@natureadventure-gs.se, info@natureadventure-gs.se

57 Naturcamping Lagom – Rymliga campingplatser, stugor och ett vandrarhem i den vackra
naturen vid Lillsjön. Fina vandringsmarker i omgivningarna. Uthyrning av kanoter, kajaker och
mountainbikes. Även en bastu som går att reservera. Servicebyggnad och lekplats. Wifi. Under
högsäsong är Lagom Café öppet för fika, lunch eller glass. Gångavstånd till matbutik. Adress:
Uddhedsängen 30, 686 98 Gräsmark. Kontakt: Mariska Vriend och Harold Kelderhuis, 0565-400 95,
info@naturcampinglagom.com

56 Magnebergs Turisthotell – B&B och självhushåll för grupper. Adress: Magneberg 10, 686 98
Gräsmark. Kontakt: Kjell Johansson, 0565-403 70, 076-777 03 70, magneberg@telia.com

55 Kymsbergs Herrgård – Rofyllt och naturskönt läge vid sjön Kymmen. Flygelbyggnad med
5+6 bäddar. Tillgång till båt. Adress: Kymsberg, 686 98 Gräsmark. Kontakt: Lena Kulander,
070-337 67 69, 070-321 88 99, kymsberg@hotmail.com

54 Gården Tvällen – En av traktens äldsta gårdar med vackert läge vid norra änden av sjön
Tvällen. Fem nyrenoverade stugor och rika möjligheter till bad, fiske och vandringar längs gamla
finnstigar. Adress: Norra Tvällen 76, 671 93 Gunnarskog. Kontakt: Anders Lidberg, 076-777 30 48,
tvallen@hotmail.se

Med reservation för ändringar.

62 Värdshuset Tvällen – Värdshus med
mysig atmosfär i den vackra omgivningen vid
sjön Tvällen. Meny med all slags vilt, kött, fisk,
fågel och vegetariskt, där vilt är restaurangens
specialitet. Catering och tårtor på beställning.
Sommartid även café och bageri. För meny
och öppettider se tvallen.com. Adress:
Värdshuset Tvällen 1, 671 98 Gunnarskog,
0570-77 30 24.

61 Nya Gräsmarks Pizzeria - Trevlig,
centralt belägen pizzeria med pizza,
sallad, hamburgare, à la carte och
efterrätter. Avhämtning. För meny se
nyagrasmarkpizzeria.se. Öppet må–sö 11–21.
Adress: Kyrkogatan 19, 0565-400 45.

60 Kalasmakeriet på Prästgårn –
Restaurang i fin gammal prästgård med
bedårande utsikt över Lillsjön och kyrkan.
Öppet för helgbuffé och à la carte-meny
lördagar och söndagar samt lunch på fredagar
(sommartid on–fr). Catering. För meny och
öppettider se kalasmakeriet.se Adress:
Prästgårdsvägen 3, 0565-400 10,
070-205 44 21.
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53 Hedås Bygdeförenings camping – Vackert beläget vid Grässjön. Omfattar campingplats samt
en stuga till uthyrning. Servicebyggnad med toaletter och duschar. Hela campingen är utrustad
med wifi. Adress: Hedås 114, 686 98 Gräsmark. Kontakt: Eva Dahlén, 070-269 00 61.
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21

Boende

52 Örtagården Rusticana – Bokade visningar i örtagården. Försäljning av plantor under hela
växtsäsongen. Kontakt: Birgittha Hedin, 070-664 72 92.

51 Rokkmakkstugan – Öppet vintertid, på helger och under sportlovet, när det finns snö i Ängen.
Midsommar t o m augusti öppet på onsdagskvällar, då också loppisboden är öppen. För aktuell
information se Rokkmakkstugan Ängen på Facebook.

17 Lugnet Lodge – Put and take-fiske. Vindskydd med grill. Grillhus för 40 pers. Uthyres till företag och
privatpersoner. Catering/aktiviteter kan anordnas. För bokning: Ove Berglund, 070-585 62 90.

50 Lotta’s ting och tapetseri – Forsnäs 13, 076-824 11 55. Ring för öppettider eller om det är öppet,
välkommen in!

49 Ladugården Hantverk och Interiör – Interiörartiklar, hantverk, secondhand samt sommarcafé
med glassförsäljning. Öppet: Tors–fre kl. 11–17, Lör kl 11–16. Juni–Aug: Ons–fre kl. 11–17, Lör kl. 11–16,
Sön 12–16. Kyrkogatan 6, 070-508 89 09, ladugarden67@hotmail.com, www.ladugardeninterior.com

48 Jimena Concept store / Mark Van Den Heuvel FINE ART PHOTOGRAPHY – Konstgalleri och
säsongsbutik för originaldesign, hållbart kvalitetsmode med Värmlandstema. Grafiska formgivningstjänster.
Öppettider: lördagar kl 12–16 (maj–sep). Kontakt: Jimena Lau & Mark van den Heuvel, 076-143 82 54,
073-804 52 42, hej@jimenaconceptstore.com, info@markvandenheuvel.net, www.jimenaconceptstore.com

47 Idas SyVerkstad – Ring för öppettider eller om det är öppet, välkommen in! Forsnäs 13,
070-774 07 07, idassyverkstad@gmail.com

46 Ica Nära Rottnahallen – Livsmedelsbutik. Bensin och Diesel. Ombud för Svenska spel, Systembolaget,
DHL, DB Schenker och PostNord. Öppet må–fr kl. 9–20, lö–sö: 10–18. Skolgatan 2, 0565-400 03.

45 Hår & Kaffe – Frisörsalong, glasscafé och presentbutik mitt i Gräsmark. Ring 070-720 78 26 för att
boka tid. Besök gärna vår sida på Facebook.

44 Gräsmark Kuriosa och Loppis – Köper och säljer retro, kuriosa, gamla och nya ting i gamla
kommunhuset. För öppettider kontakta: Sture och Seija Östlund, 070-567 20 53 alt. 070-258 75 46.
Välkomna!

43 Grobo köksträdgård och bygghantverk – Ekologisk odling av grönsaker och plantor. Bokade visningar
i köksträdgården. Plantförsäljning under våren. Kontakt: Annelie Engkvist, 070-881 25 57, www.grobo.se

42 Grinnemo Hallon & Honung – Försäljning av lokalproducerad honung, sylt, saft och
trattkantarellchutney. Kontakt: Ivar Myrli, 073-076 50 22, grinnemohh@gmail.com
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