
CYKELTUR I KARLSTADSNATUR

CYKLA I I2-SKOGEN



CYKLA I I2-SKOGEN
Cyelturen I2-skogen är en tur som 

går från Karlstads centrum ut till det 

fantastiska strövområdet I2-skogen. Du 

startar på Stora torget och har sedan en 15 

kilometer lång tur framför dig. Du tar dig 

fram mestadels på cykelvägar och inne i 

skogen på grusvägar.

TUREN
Idag är det gamla militära övningsområdet 

ett populärt friluftsområde för allmänheten. 

Området består av nästan två mil 

grusvägar som passar utmärkt för en 

utflykt med cykeln. 

I I2-skogen finns en omväxlande 

natur med hällmarkstallskogar, djupa 

granskogar, lummiga lövskogar, åkrar och 

vackra naturbetesmarker. Här kan du ta 

en paus och ha picknick i någon av de fina 

gläntorna.

1. I Residensparken står en staty av 

Karl IX. Statyn omges av pyramidekar 

och i den lilla parken växer flera rejäla 

skogslönnar.

2. Allén på Älvgatan kan vara den 

första offentliga planteringen i Karlstads 

historia som planterades första gången på 

1790-talet. Några av hästkastanjerna tros 

vara från den tiden, över 200 år gamla. 

3. Nu cyklar du in i I2-skogen. Följ 

den sandiga stigen som går in närmast 

järnvägen.  

4. Intill denna fårhage har Sanna 

Herrgård legat, som brann ner 1998. Du 

kan se spår av den forna herrgårdsparken 

i de fina gamla träden. Minst nio arter 

träd hittar du där - lärk, björk, ek, alm, 

lönn, rönn, sälg, asp och tall. Området 

restaurerades för bete 2004.

5. Här startar I2-kområdets naturstig. 

Längs den tre kilometer långa stigen 

passerar du hällmarkstallskog, granskog, 

myrmark, torplämningar, en damm, 
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Kartan upprättad 2017 av Teknik- och fastighetsförvaltningen, Karlstads kommun.
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bergbranter och ängar. Informationstavlor 

som berättar mer om naturen finns utsatta 

längs stigen.

6. Hällmarkerna längs vägen är 

rosaskimrande av ljung och lav och 

värda att stanna och njuta av. De här 

hällmarkstallskogarna får utvecklas fritt 

då kommunen undviker att avverka dem. 

Döda träda är en stor brisvara i den 

brukade skogen. Lavar, mossor och 

insekter är beroende av den gamla veden 

och även fåglar hittar mycket mat i döda 

träd. Därför vill Karlstads kommun öka 

andelen död ved i våra skogar. 

7. Här i korsningen står I2-skogens 

kanske största enbuske. Enen är ofta 

boplats för småfåglar som gillar att bygga 

sina bon i de täta grenarna. Vid enen 

svänger du av norrut.

8. Odlingslandskapet mellan Tuggelite 

och Trangärd är varierat med lövskogar, 

naturbetesmarker och åkrar och har därför 

en mycket rik flora och fauna. I hagarna 

kan du se kossor, hästar och får som betar 

under betessäsongen. 

9. Beteshagen vid Stora Vänsberg 

är inte bara den vackraste utan också 

den biologiskt sett mest värdefulla 

hagen i området. Här finns en damm 

med grodor och den ovanliga större 

vattensalamandern. Karlstads kommun 

restaurerat dammen för att gynna de 

fridlysta grodorna och salamandrarna. 

I hagen finns flera järnåldersgravfält som 

ser ut som runda upphöjningar i hagen 

och spår av Stora Vänsberg gård som 

brann ner i slutet av 1960-talet. 

10.  Här passerar du Bryngfjordens 

golfbana. Här finns flera grävda dammar 

som fungerar som bevattningsanläggning 

för golfbanan men även som bosättning 

för grodor, salamandrar och fåglar. 

11. På Prästberget ligger Dye 

domarring. Domarringen är en grav 

från äldre järnåldern, ca 500 e Kr. På 

platsen har man vid utgrävningar även 

hittat rester från en stenåldersboplats som 

anlagts cirka 4000-3500 f. Kr. 

12. En samlingsplats för alla. Här 

finns ett stort tillgänglighetsanpassat 

vindskydd med grillplatser som lämpar 

sig för större grupper.



ALLEMANSRÄTTEN
I I2-SKOGEN 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.
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