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CYKELTUREN
1. Stadsträdgården anlades redan 1861. 

Åren 1870-1959 fanns en restaurang i 

parken. Byggnaden i parkens nordvästra 

hörn är det gamla orangeriet som bland 

annat utgjorde växthus och bostad för 

trädgårdsdirektören. 

Idag finns omkring 800 olika växtarter i 

stadsträdgården. Målsättningen har varit 

att så gott som alltid ha någon växt i 

blom, även vintertid. Stadsträdgården är 

även Karlstads fågelrikaste park. 

Observera att du inte får cykla i parken, 

men ställ gärna cykeln och strosa runt 

bland exotiska blommor och träd en 

stund.

2. Mariebergsskogen är sedan 1925 

Karlstads friluftsmuseum. Inom området 

finns kulturbyggnader, Lillskogen med 

svenska lantdjur, en nyanlagd lekträdgård, 

Naturum Värmland med kafé samt fina 

strövområden. Cyklar får ej medföras 

inom området, men välkommen till fots 

antingen via huvudingången vid 2a eller 

från Rosenborgsgatan vid 2d!

b) Värmlands Naturum. I en spännande 

miljö där sjön, älven, våtmarken och 

skogen möts finner du ett naturmuseum 

fyllt av upplevelser och aktiviteter. 

c) Från fågeltornen kan du se ut över 

Mariebergs strandängar. Här betar 

nötkreatur hela sommarhalvåret, vilket 

håller strandängarna öppna och skapar 

förutsättningar för ett rikt fågelliv i 

området. Här finns flera geologiska 

formationer typiska för deltat, t ex 

uttorkade älvfåror, levéer, en lagunsjö och 

en restsjö. Runt strandängen går en cirka 

3 km lång promenadstig.

3. Jakobsbergsskogen är ett populärt 

strövområde med ett anlagt motionsspår. 

Tack vare att berggrunden delvis består av 

den kalkrika bergarten hyperit finner man 

här en frodig växtlighet. 

Skogen är en gammal hällmarkstallskog 

med inslag av bland annat ek och 

hassel. Jakobsbergsskogen klassas som 

nyckelbiotop dvs ett område med särskilt 

höga naturvärden. Här bedrivs inget 

skogsbruk.

4. Jakobsbergsbron var den första 

fasta förbindelsen som byggdes mellan 

Hammarö och fastlandet. Från bron kan 

du utmed den norra stranden se exempel 

på älvvallar. Älvvallar bildas ofta längs 

innerkurvan av en älvfåra där vattnet 

gröper ur material vid den motsatta 

stranden. Härifrån utgår en vandringsled 

ut mot Bergholmen. Från Bergholmen har 

du utsikt över Vänerns öppna vatten.

5. Klarälvsdeltat är Sveriges största 

aktiva delta nedanför fjällkedjan. Att det 

är aktivt innebär att sand som förs med 

älven kontinuerligt ansamlas i deltats 

yttre delar och bildar nya landområden. 



Deltalandskapet är ett unikt våtmarks-

område genom att det bjuder på en 

rad olika naturmiljöer som älvgrenar, 

betade strandängar, vassområden, kärr 

och sumpskogar samt olika geologiska 

bildningar som älvvallar, levéer, 

mittbankar och lagunsjöar. 

Fågel- och insektslivet är rikt i de fuktiga 

lövskogarna utmed vattnet och är du ute 

i gryning eller skymning har du goda 

chanser att få se bäver komma simmande i 

någon av älvfårorna. 

Klarälvsdeltat är utsett till Natura 

2000-område. Det innebär att området 

ingår i EU:s nätverk för skyddsvärda 

områden. 

6. Runt Knappstadviken finns en 4,5 

km lång vandringsled med flera fågeltorn 

där man kan spana ut över området och 

se på det rika fågellivet. Strandängarna 

betas av nötkreatur och runt viken växer 

en bård av djungellik lövskog med ett rikt 

djur- och växtliv. Leden passerar genom en 

mångfald av olika naturtyper.

7. Göteborgsudden är en obebyggd udde 

med härlig utsikt mot Vänern. Här finns 

fina klippstränder och gammal barrbland-

skog. En spång leder ut till holmen 

utanför udden. Här finns även fikabord 

och eldstad. Det går bra att cykla ut till 

udden. Leden, rastplatser och toalett vid 

Göterborgsudden är handikappanpassade.

8. Zakrisdals strandäng var tidigare 

igenplanterad med tall. Stubbarna syns 

fortfarande i raka rader i betesmarken. 

Karlstads kommun restaurerade strand-

ängen år 2002, skogen avverkades och 

vass frästes bort. Nu arbetar nötkreatur 

som natur- och landskapsvårdare i detta 

område under sommarmånaderna.

9. Björkås/Klarälven. Här ser du flera 

lämningar från flottningsverksamheten 

i Klarälven. Träpelarna som står mitt i 

älvfåran kallas dykdalber. Mellan dessa 

fästes länsar som styrde timret till rätt 

sida av älvfåran. Under den tid som virket 

fraktades med båtar från Lusten, till och 

med 1982, användes stranden vid Björkås 

som ett skiljeställe där virket sorterades 

till olika ägare. Flottningen i Klarälven 

upphörde 1991. 

10. Allén på Älvgatan anses vara den 

första offentliga planteringen i Karlstads 

historia, planteringen utfördes på 

1790-talet. Några av hästkastanjerna tros 

vara från den tiden - över 200 år gamla 

alltså. Förutom den imponerande åldern 

så kan väl denna allé även räknas som en 

av Karlstads vackraste.





Karlstads kommun, teknik- och fastighetsförvaltningen, 651 84 Karlstad
E-post: karlstadskommun@karlstad.se. Telefon: 054-540 00 00.

ALLEMANSRÄTTEN
HÄR RÅDER ALLEMANSRÄTTENS BESTÄMMELSER

• Allemansrätten ger dig rätt att vistas i naturen så länge du inte stör djur eller växter 

och visar hänsyn mot naturen, andra människor samt tar ansvar för att inte förstöra 

naturen. 

• Av hänsyn till det känsliga djurlivet får inga hundar springa lösa i naturen under 

1 mars – 20 augusti. Även under övrig tid på året måste du hålla din hund under 

uppsikt så att den inte skadar eller stör djurlivet eller besökare. 

• Du får plocka vilda bär, svamp och blommor som inte är fridlysta. Däremot är 

det förbjudet att ta kvistar, grenar, näver eller bark från växande träd eller buskar. 

Länsstyrelsen har information om vilka växter som är fridlysta i Värmlands län. 

• Använd befintliga eldstäder och var noga med att släcka elden när du går ifrån den. 

Elda aldrig om det är minsta fara för brand. Tänk på att det ofta är eldningsförbud på 

sommaren och då är all öppen eld förbjuden, även i iordninggjorda eldstäder. Du får 

inte förstöra naturen, elda därför aldrig direkt på berg eller häll.

• Lämna inte kvar skräp i naturen, det är förbjudet enligt lag. 

• Du får slå upp tält för ett dygn på mark som inte används för jordbruk och som ligger 

långt från tomt och hus. 

TERRÄNGKÖRNINGSLAGEN
Enligt terrängkörningslagen är det förbjudet att köra bil, MC, fyrhjuling, moped och

andra motordrivna fordon på barmark i terrängen. Du får heller inte köra på stigar,

på vandringsleder eller genom hagar och på åkermark.
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