ALSTERN RUNT PÅ
CYKEL

TREVLIG CYKLING I KULTURHISTORISKT LANDSKAP

1. På Alsters herrgård föddes Gustaf
Fröding 1860. I dag finns här en
minnesutställning om hans liv. Det
finns kafé med lunchservering som har
öppet dagligen från maj-augusti. Vid
Alsters herrgård startar Frödingleden,
en vandringsled mellan Karlstads tätort
och Alsterdalen. Från herrgården leder en
cirka 2,5 kilometer lång naturstig och en
längre slinga norrut genom Alsterdalens
södra del.

CYKLA RUNT ALSTERN
Cykelturen runt sjön Alstern bjuder
på ett varierat landskap som har både
kulturhistoriska sevärdheter och vacker
natur.
I Alsterdalen föddes Gustaf Fröding
och här fann han inspiration till många
av sina dikter. Här finns ett varierat
kulturlandskap med genuina värmländska
herrgårdsmiljöer, öppna hagar, åkrar
och sagolik löv- och barrskog. Under
flera sträckor på turen blickar du ut över
Alstern och Alstersälven.
TUREN
Om du startar på Stora torget är turen
cirka 32 kilometer lång. Du kan också
välja att starta vid Alsters herrgård, då
blir den cirka 25 kilometer lång. Större
delen av sträckan följer du cykelvägar
och mindre bilvägar. Turen går utmärkt
att koppla ihop med cykelturen
Kroppkärrssjön-Välsviken. Cykelturerna
är inte markerade i terrängen.

En kortare promenad från herrgården
söderut genom den lummiga Bäverdalen
leder ner till de betade strandängarna och
fågeltornet intill Vänerns strand.
2. Här, i en vacker dunge, kan du se
Frödingstenen som är en minnessten
över Gustaf Fröding. Här befinner du dig
i Alsterdalen med fina herrgårdsmiljöer,
öppna åkrar och små ädellövskogar.
3. Innan du kommer fram till Gunnerud
passerar du en ekhage. Ekhagar är mycket
ovanliga i Karlstads kommun.
4. Gunneruds herrgård är byggd 1829.
Gunnerud tillhörde Gustaf Frödings
farmor Gustava och här tillbringade
syskonen Fröding sommarloven fram
till 1872.
Mellan herrgården, som är i
privat ägo, och Alstersälven ligger
fortfarande syrengrottan som återfinns i
Frödings dikt Sagoförtäljerskan ”....Och
minns du vår gröna syrengrotta lummig
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och sval....”
5. Bymon är den röda stugan intill vägen
före vägskälet mot Byn. Här bodde
soldaten Stolt med sonen Lelle Karl Johan
som nämns i Frödings diktning.
6. På gården Byn bodde Gustaf Fröding
med sin familj under några barndomsår
och dess omgivningar har inspirerat
Fröding till flera av hans mer kända
dikter. Den frödingska mangårdsbyggnaden brann ned 1872, men det nya
privatägda huset ligger på samma plats.
7. Vid Sätter ligger två betade hagmarker
som är lövskogsbevuxna. I hagen norr
om vägen ligger en lämning efter torpet
Kungsbacken.
8. Tälleruds hembygdsgård är en
idyllisk rastplats där Alsters sockens
hembygdsförening har utställningar och
evenemang vid några tillfällen varje
sommar.
9. Vid Bäckelid finns en av de mest
botaniskt värdefulla hagmarkerna
i kommunen. Här växer ett flertal
betesgynnade växter som stagg, knägräs
och svartkämpar.
10. Alsters kyrka är en vacker rödmålad
korskyrka i trä som började byggas år
1693.
11. Klarälvsbanan är en nio mil lång

gång- och cykelbana, även mycket
populär för inlines. Förr var vägen en
järnvägsbana mellan Skoghall-KarlstadForshaga-Munkfors-Hagfors-Filipstad.
Järnvägsbanan byggdes 1875 och togs
bort 1991.
12. I den lilla dammen intill banvallen
lever bland annat ruda, mindre
vattensalamander, åkergroda, vanlig groda
och en av kommunens största
populationer av padda.
13. Utmed Edsgatan ligger flera
herrgårdar och växtligheten i området är
ovanligt rik. Bland annat växer här en hel
del ek och hassel, vilket kan ses från
cykelvägen. Lövskogen kring den lilla
bäckravinen är klassad som nyckelbiotop,
ett skogsområde med särskilt höga
naturvärden. I ravinen växer många grova
aspar och det finns gott om döda träd.
14. Med utsikt över sjön Alstern ligger
här värdshuset Alstern som enskilda
eller grupper kan boka för bland annat
konferenser och festmiddagar.
15. Här kan du antingen fortsätta utmed
Klarälvsbanan till dess slut vid
Kroppkärssjön och därifrån återvända till
Stora torget i Karlstad, eller vika av mot
öster och ta den slingriga grusvägen
genom Långenäs gemytliga
odlingslandskap på vägen tillbaka till
Alsters herrgård.

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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