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Snabbfakta:
Avstånd till Sunne: 10 km Avstånd till Fågeltorn från parkering: 1,6 km respektive 750 meter

Vägbeskrivning till Sjön Björken:
Kör mot Munkfors, efter 6 km, sväng
vänster mot Bäckalund fortsätt knappt 4
km, sväng vänster in på liten väg skyltad
”Fågeltorn Sjön Björken”, alternativt
fortsätt fram till Tomthults missionshus och
sväng höger in på parkeringen och gå
därifrån ner till fågeltornet. Rastbord finns
vid nedre parkering, 700 meter före fågeltorn. Vägen fram till tornet och grillplatsen
är anpassad för rullstol.
För vägbeskrivning från valfri startpunkt:
Gå in på www.hitta.se och sök ”Tomthult.”

Områdesbeskrivning:
Av lederna runt sjön Björken är det bara vägarna fram till fågeltornen som är ordentligt uppmärkta.
Lederna i övrigt påverkas av sjön Björkens olika vattennivåer och av kreaturens tramp i lerjorden och
är inte att rekommendera för vandring.Passa på att besöka någon av de trevliga grillplatserna, eller/och
fågeltornen. Ta gärna med kikare. Vintertid är det här en populär skridskosjö, då det största djupet är
mindre än 2 meter lägger sig isen tidigt.
Från parkeringen vid Tomthults missionshus, kan man gå de 1,6 km ut till det högsta fågeltornet vid sjön,
ute på Otternäset. Det går också att ta bilen till en nedre parkering och gå de sista 700 metrarna. Vid den
nedre parkeringen finns ett rastbord. Sista biten till tornet är belagd med stenmjöl och därför lämplig för
barnvagn eller rullstol. Vid fågeltornet finns en grillplats. Till plattformen några hundra meter nedanför
fågeltornet kommer man om man fortsätter efter stigen söderut.
Området ute på Otternäset består av privatägd blandskog, med riklig förekomst av blåsippor. Fågellivet
här ute är livligt. Det här är en av de bättre fågelskådarlokalerna i Värmland.
På norra sidan av Björken kan man skåda från ett lite mindre torn. Dit kommer man antingen från
Antonström, (Se kartan) eller genom att gå från grusvägen en bit av ”Stornäsrundan”, skyltar finns, det är
750 meter från grusvägen. Sittplatser och vindskydd finns i tornet.
De populäraste grillplatserna är de vid Fågeltornet på Otternäset samt en lite större grillplats med flera
bord och vindskydd på ”Torbjörns kulle”. Dit kommer du genom att passera Tomthults missionshus några
hundra meter norrut och svänga ner till vänster före skogen. Du parkerar och går sista biten upp till
vindskyddet, men för den som inte kan gå är det möjligt att åka ända fram med bil.
Föreningen Sjön Björken och Sunnes ornitologiska förening hälsar dig välkommen!
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