
  

Kvarnfallet Gårdsjö 
Upplevelseplats med många möjligheter 

 

 

 

 

Vandringsleder 

Gul led utgår från Kvarnfallet ca 3,2 km lång i blandad natur, lite krävande. Passerar bl a 
ett område med rester från kolframställning, kolbotten och koja, samt natur med 
naturvårdsavtal, d v s skyddsvärd natur!  

Blå led utgår från Kvarnfallet ca 6 km lång delvis krävande. Denna led går även med fördel 
att starta vi badplatsen vid sjön Narven. Blandat med krävande och lätt vandring. 

Röd led utgår från Kvarnfallet ca 900 m lång 

lättgången ca 80 m i obearbetad terräng i mitten 

av leden. 

Röd led utgår från Gårdsjö kvarn ca 8,7 km lång, 
väldigt vacker slingrande led runt Gårdsjön. Det 
går även att starta vid Narvens badplats. Då får 
man vandra på den blå leden ca 900 m tills man 
kommer i kontakt med den röda samt gå samma 
väg tillbaks på den blå leden. Då blir den leden ca 
10,5 km.  
 

 

Grill- och matlagning 
Det finns tre platser att elda för 

matlagning/grillning. Två är fasta och en plats 

är flyttbar. Två platser har även närhet till tak 

vid regn eller sol. Ved eller kol är alltid bra att 

ta med sig, även om det ska finnas lite på 

plats. 



  

Tillgänglighetsanpassat område: 
Kvarnfallets upplevelseplats är anpassat för 

alla åldrar och är oberoende av om man är 

rullstolsburen eller liknade. Platsen har 

anpassade gångvägar till både dammen, 

grillplatser och kolmileplatsen. 

Här finns även torrdass och en liten 

bilparkering i närheten. 

 Rikt Växt- och djurliv 
I dammen, som är restaurerad och numera 

har samma utseende som på 1600-talet, 

finns många olika intressanta insekter. 

Såsom dykare, ryggsimmare och 

buksimmare, även flera olika sorters 

sländor. Även grodor och paddor trivs i 

dammen. Runt dammen finns både 

orkidéer och köttätande växter som Sileshår. För att få mer fåglar har föreningen satt upp 

många nya fågelholkar, som under våren och försommaren fått nya hyresgäster. Även 

klövvilt som älg, och rådjur finns det gott om i området. För den som är intresserad av 

svampplockning bjuder området på fina områden med mycket olika sorters matsvampar. 

Kolframställning - Kolmila 
Målet är att årligen sätta upp en mila för 

kolframställning. Metoden som används är en så 

kallad stickmila. Milan vaktas av medlemmar i 

föreningen och när den gått klart, får den stå och 

kallna, för att sedan öppnas upp för att förpacka 

kolen i säckar till försäljning. 

Hitta hit!  
Koordinater: 58.875622, 14.368115  
Kvarnfallet, Gårdsjö i Gullspångs kommun 
https://goo.gl/maps/aY9M6xrQKDAFM6Aq7 

Kontakt: 
Föreningen kvarnfallets vänner    Org. Nr: 802521-2740      
Norra Åsebol 1                           https://m.facebook.com/kvarnfalletsvanner/  
548 74 Gårdsjö                           https://instagram.com/kvarnfalletsvanner?igshid=1s1xv4e4d89y3 
E-post: arne.albertsson@yahoo.se  telefon: 0506 - 440 21, 0705 - 14 85 18 Arne 
E-post: info@otterbergetscamping.se   telefon: 0506 - 331 27 Kees 
E-post: asebolets@telia.com telefon: 0705 – 81 77 32 Per  
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