CYKELTUR RUNT
KROPPKÄRRSSJÖN
OCH VÄLSVIKEN

CYKELTUR I KARLSTADSNATUR

CYKELTUR
KROPPKÄRRSSJÖN-VÄLSVIKEN

Cykelturen Kroppkärrssjön-Välsviken
passerar parker, strandpromenader och
närströvområden. Målen är sjöar med
strandområden som är lättillgängliga för
den som cyklar eller går. Utmed turen
finns också flera fina utgångspunkter för
avstickare till fots.
Cykelturen utgår från Stora torget och
är ca 14 km lång. Turen följer mestadels
befintliga cykelvägar och mindre bilvägar.

i Badhusparken. Berget är en del av
Lagberget, som Tingvallastaden är byggd
på.
Öster om kanalinloppet hittar du en tavla
som berättar om den gamla stenbron.
Här finns också elva röda dykdalber,
som användes under flottningsepoken
i Klarälven. Mellan dykdalberna fästes
länsar som styrde timret till rätt sida av
älvfåran.
I älven växer här gul näckros, gäddnate
och stor igelknopp. Utmed stranden finns
också en del jättegröe, säv och vass.

TUREN

1. I Biskopsgårdens trädgård finns
ett flertal stora träd, bland annat alm,
hästkastanj, ek och en ståtlig bok,
väl synliga från gatan. Biskopsgården
undgick stadsbranden 1865 och räddades
kanske från branden av stora almar som
då växte söder om gården och som var
regnvåta vid brandtillfället.

Dykalb i Klarälven.

2. Vid Sandgrund och i Badhusparken
finns både inhemska och främmande
trädarter. På båda sidor om
Tingvallabron växer unga träd av bland
annat bergskörsbär (Prunus sargentii)
och kaukasisk vingnöt (Pterocarya
fraxinifolia). Bergskörsbär växer naturligt
i Japan, medan vingnöten kommer från
Kaukasus och norra Iran.

4. Gubbholmen bildades efter att
stenbron byggts, troligen genom att
brofundamenten ändrade strömningsförhållandena nedströms. Den är ett
lättillgängligt naturområde, med
ett rikt växt- och djurliv och med
goda förutsättningar för utflykter och
strövande. En stig leder runt hela holmen.
Den östra slingan är 950 m och den västra
är 250 m.

3. Väster om Pråmkanalens inlopp bildar
en berghäll i parken en liten naturoas

5. Utmed Östra Strandpromenaden
växer mot älven både typiska klibbalar,
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gråalar och hybrider mellan dessa arter.
Dessutom växer här även björk, hägg och
någon enstaka alm. I alarna hittar man
under vinterhalvåret ofta fåglar som siskor
och mesar som äter av alarnas frön. Längre
fram, i sluttningen upp mot Hagaleden,
finns en blomsterrik gräsvegetation.
6. Kroppkärrssjön är sjön som
passar både badgäster, fiskare och
fågelskådare. Vid badplatsen startar
en tillgänglighetsanpassad led med
tillgängliga fågeltorn som följer utmed
norra sjöstranden. Även den nio mil långa
cykelleden Klarälvsbanan startar här.
Som fiskesjö är sjön framförallt känd
för sitt karpfiske. I norr och sydost
finns vegetationsrika stränder med ett
rikt fågelliv. Sjöns mest karakteristiska
fåglar är skäggdopping, kricka, sothöna,
skrattmås och sävsparv.

tillrinnande vattendrag så att föroreningar
till sjön minimeras.
8. Utmed Kroppkärrsjöns norra strand,
följer en tillgänglighetsanpassad led. Här
finns grillplats och två fågeltorn. Det
är här man kommer närmast fågellivet.
Under sommarhalvåret finns chans att
höra vattenrall och rördrom. Här kan
matsäckskorgen passa bra.
9. För den spänstige finns möjlighet att
cykla en liten omväg utmed allén upp
mot Kroppkärrs gård och därifrån
mot norr och sedan väster tillbaka
till cykelvägen. Från Trollkoneberget
har du fin utsikt över sjön. Följer du
istället kartans ledmarkering kan du
njuta av växtligheten vid bäcken utmed
cykelvägen i skogen strax innan E18viadukten.
10. Cykelturen går upp mot sin högsta
punkt, 27 m över Stora torgets nivå, och
kantas här av både tallskog, granskog och
björkskog. I skogsbrynen kan man finna
liljekonvalj och se men inte röra orchidén
jungfru marie nycklar.

7. För Kroppkärrssjön finns en
skötselplan som innebär att man bedriver
vasslåtter för att gynna fågellivet och
förhindra att sjön växer igen. För
vattenkvalitetens skull utformas också

11. När du får kontakt med
strandlövskogen vid Välsviken åker du
på Frödingleden. Här kan du parkera
cykeln och ta en promenad ca 800 m
utmed leden till ett fågeltorn som ligger
på Alstersudden, vid Välsvikens mynning.
Från tornet kan du se ut över vida vasshav

där rördrom, rörsångare, vattenrall
och brun kärrhök hör hemma under
sommaren. Med kikare kan man se ut över
Hammarösjön mot Sikskär, Glofsön och
Jäverön.
12. Utmed cykelleden vid Kaplansälven
finns sommartid en rik flora med
exempelvis rölleka, renfana, höstfibbla,
gulsporre, vit sötväppling, flockfibbla,
nattljus, kungsljus, kråkvicker,
kanadabinka, baldersbrå och gråbo.
I älven har du chans att se gräsand, knipa,
storskrake och kanske bäver. Har du
fiskeutrustningen med så är detta en fin
plats att stanna till på.
Ett stycke längre fram hittar du en
rastplats i form av ett stockbord i skuggan
av några stora ekar mellan bilvägen
och järnvägen. Grova ekar har ett stort
naturvärde som livsmiljö för exempelvis
insekter och lavar.
13. Vid Sjöstad finns flera fuktiga,
frodiga lövskogar som sommartid har ett
rikt fågelliv, med exempelvis näktergal,
svarthätta och trädgårdssångare. Eftersom
många av dessa skogars fåglar är
insektsätare flyttar de första söderut redan
i augusti.

att spana efter exempelvis stenknäck, som
inte är särskilt vanlig, men som delvis är
stannfågel och hör hemma i skogsområden
där det finns gott om hägg.
14. Utmed Lambergstjärnet växer
framförallt knäckepilar och klibbalar.
Vattenvegetationen i tjärnet slås
regelbundet med en vasslåttermaskin för
att förhindra igenväxning.
15. När pråmkanalen byggdes 1838
anlades en allé utmed kanalen, denna hör
till Karlstads äldsta parkområden. I allén
finns skogslönnar och skogsalm från denna
tid, andra trädslag i allén är parklind,
glanslind och hästkastanj. Några av dessa
träd har gått ur tiden och har ersatts av
yngre rödek.
Området är klassat som riksintressant
för kulturminnesvård. Slussvaktarstugan
invid kanalen byggdes i samband
med att kanalen kom till. Idag är
Slussvaktarstugan ett mysigt café.

Här är frodig lövskogsmark täckt av rik
växtlighet är under växtsäsongen.
Under vinterhalvåret kan man passa på

Pråmkanalen.
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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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