
FANTASTISKT FRILUFTSLIV PÅ PROMENADAVSTÅND

KLARÄLVSDELTAT



OM KLARÄLVSDELTAT
Klarälvsdeltat är Sveriges största aktiva 

delta nedanför fjällkedjan. Mellan 

Karlstad och Hammarö ligger en stor 

oexploaterad del av Klarälvsdeltat som 

har höga naturvärden och fantastiska 

möjligheter till friluftsliv i en vacker och 

spännande natur. 

 

Klarälvens delta är ett unikt natur- och 

strövområde på gång- och cykelavstånd 

från Karlstads centrum. Du kan utforska 

området både till fots, med cykel och 

kanot eller mindre båt. 

UNIKT FRILUFTSOMRÅDE
Vill du besöka deltat finns det flera 

centralt belägna vandringsleder att välja 

på. De är lättpromenerade men inte 

tillgänglighetsanpassade. Några områden 

i Klarälvsdeltat som är lättillgängliga 

och särskilt värda ett besök är Mariebergs 

strandängar, Knappstadviken och 

Bergholmen. 

HÖGA NATURVÄRDEN
Området har klassats som riksintresse för 

naturvården och är med i EU:s nätverk för 

värdefulla naturområden, Natura 2000. 

DJUR OCH NATUR
Kring de slingrande älvgrenarna ute i 

deltat dominerar naturtyperna våtmarker 

och lummiga lövskogar. Deltat har ett 

rikt djurliv, framför allt när det gäller 

fåglar. I lövskogen häckar bland annat 

mindre hackspett. Andra exempel på 

karaktärsarter för deltat är brun kärrhök, 

fiskgjuse, rördrom och näktergal. Bäver är 

mycket vanlig i området. 





Ledernas längd: Flera leder i området
Svårighetsgrad: Lätt/Medel
Grillplats: Ja
Rastplats: Ja
Vindskydd: Nej
Fågeltorn: Ja
Informationstavlor längs leden: Ja
Tillgänglig med buss: Ja 
Toaletter: Nej
Parkering: Ja
Tillgänglighetsanpassningar: Ja, delvis 
Läs mer på karlstad.se

FAKTAFISKE
Klarälvsdeltat är ett omtyckt 

sportfiskeområde och här finns flera 

iordningställda fiskeplatser. Platserna 

finns utmärkta i en fiskebroschyr som 

finns att hämta på Karlstads turistbyrå.

TILLGÄNGLIGHETSANPASSAT
Ett av fågeltornen vid Mariebergs  

strandängar är tillgänglighetsanpassat 

och ut till detta leder en 

tillgänglighetsanpassad spång. 

Vid den västra entrén av Knappstadviken 

finns ett handikappanpassat fågeltorn.

Foto på framsida: Viktoria Grännsjö 2017



ALLEMANSRÄTTEN
I KLARÄLVSDELTAT 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.

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




