
VANDRA I VACKERT NATURLANDSKAP

SÖDRA HYN



VANDRINGSLED 
RUNT SÖDRA HYN

Vandringsleden vid Södra Hyn är cirka 

11 kilometer lång och ligger i ett 

vackert kulturlandskap. Den startar vid 

Grava Hembygdsförening och där finns 

informationsskyltar om områdets natur- 

och kulturhistoria samt ett fågeltorn, 

rastplats och ett stort gravfält. Här kan 

man välja att gå norrut mot Kil (cirka 

3,5 kilometer) eller österut mot Forshaga 

(cirka 8 kilometer).

Leden går intill sjön Södra Hyn som är 

en näringsrik slättsjö med rikt fågelliv. 

I övrigt omges leden av ett gammalt 

kulturlandskap med betade strandängar, 

öppnare naturområden, ängsmarker, 

skogsområden, byar och stugområden,  

samt banvallen till Sveriges första 

allmänna järnväg.

RESTAURERADE 
STRANDÄNGAR

Karlstads kommun genomförde en 

omfattande restaurering av området 

2001-2002 i samarbete med markägarna. 

Sommaren 2002 återupptogs betesdriften 

på strandängarna kring Södra Hyn efter 

många års uppehåll. 

Restaureringen av Södra Hyns 

strandängar har gett ett mycket gott 

resultat och några av de fågelarter du 

kan se i området är skäggdopping, 

brun kärrhök, tofsvipa och mindre 

strandpipare. 

År 2006 byggdes ett fågeltorn vid Södra 

Hyn och från tornet har du mycket bra 

utsikt över strandängarna och sjön.





Ledernas längd: 3,5 km och 8 km
Svårighetsgrad: Medel
Grillplats: Nej
Rastplats: Ja
Vindskydd: Nej
Fågeltorn: Ja
Informationstavlor längs leden: Ja
Tillgänglig med buss: Nej
Toaletter: Nej
Parkering: Ja
Tillgänglighetsanpassningar: Nej

FAKTA

BETADE STRANDÄNGAR
Betade strandängar, det vill säga flacka 

fuktiga marker där djuren betar ända ner 

till vattnet, är en naturtyp med mycket 

höga naturvärden. 

Ett stort antal fåglar, växter och insekter 

trivs i denna miljö. Förr i tiden var denna 

typ av mark mycket vanligare än den är 

i dag. 

Många av de arter som lever på 

strandängar har minskat i antal under 

senare år när många områden lämnats 

att växa igen. En återupptagen betesdrift 

är betydelsefull både för naturvärden, 

kulturvärden och för landskapsbilden.

HITTA HIT
Södra Hyn ligger cirka 17 kilometer 

från Karlstads centrum. Åk väg 62 

från Karlstad (avtagsväg från E18 vid 

Bergviksmotet). Sväng vänster mot 

Hynboholm efter cirka 9 kilometer. 

Sväng därefter höger enligt skyltning 

mot Södra Hyns strandängar och Grava 

Hembygdsgård. En stor parkering finns 

efter cirka 300 meter.



ALLEMANSRÄTTEN
PÅ SÖDRA HYN 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
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