NYGÅRDSKÄLLAN

VANDRA TILL NATURLIG KÄLLA

OM NYGÅRDSKÄLLAN
Nygårdskällan är en naturlig artesisk
källa med kristallklart vatten. Förr i
tiden vallfärdade människor till källan
för att dricka av källvattnet som ansågs
välgörande.

Brattforsheden. Minst 25 liter vatten i
sekunden bubblar upp i Nygårdskällan.
Vi rekommenderar inte att du dricker
av vattnet. Även om det är rent kan det
kontamineras av djur eller människor
som rör sig i området.

Du kan vandra till källan på en två
kilometer lång vandringsled som slingrar
sig fram i de lummiga ravinerna längs
Nygårdsbäcken.

VANDRINGSLEDEN
För att komma till Nygårdskällan följer
du en en vandringsled som slingrar sig
upp och ner genom ravinen och fram till
Nygårdskällan i Västgötabäcken.

KÄLLA MED SJÄLVTRYCK
Nygårdskällan är en naturlig källa vid
Västgötabäcken i Ölmans ravinsystem.
Att en källa är arterisk innebär att
grundvatten pumpas upp till markytan
med självtryck. Ett tätt jordlager av silt
och lera ligger som ett lock ovanpå ett
vattenförande mera grovkornigt material.
Där lerlagret är tunnare kan grundvattnet
trycka sig igenom och då bildas en källa.
Grundvattnet i Nygårdskällan kommer
från den stora isälvsavlagringen

Leden börjar vid parkeringen, är cirka 2
kilometer lång och terrängen är ganska
krävande. I lugn takt tar vandringen fram
till källan ungefär en timme. Det finns en
kortare alternativ väg men då missar du
den trevliga vandringen i ravinerna.
Utmed stigen finns bänkar om du
behöver en stunds vila. Stigen är spångad
på de blötaste partierna medn stövlar eller
grova kängor rekommenderas.

RAVINER, SKOG OCH VATTEN
De döda träden och de oröjda lövskogarna
är viktiga livsmiljöer för många mossor,
lavar, svampar och insekter. Insekterna
lockar många fåglar som trivs i de frodiga
skiktade lövskogarna med gott om mat.

vederbörligen druckit vatten, offrat
slantar och glammat vid källan fortsattes
festen med dans i alla logar vida omkring
långt in på måndagen”. Så beskrevs
händelserna av en person från trakten år
1916.

På våren växer ett hav av vitsippor på
marken i ravinerna och rikligt med den
trolska gullpudran. Karlstads kommun
som äger skogen har för avsikt att lämna
ravinskogarna att utvecklas fritt.

Karlstads kommun köpte Nygårdskällan
och skogen kring Nygårdsbäcken 2001
och en vandringsled anlades för att göra
området mer besöksvänligt.

ÖLMANS RAVINSYSTEM
Ölmans ravinsystem är ett av landets
största och bäst utvecklade ravinområden
och klassat som riksintresse för
naturvården.
Ravinerna har bildats av den finkorniga
jordarten silt, en finare sand som är
något grövre än lera. Silten rör sig lätt
när den blir blöt, vilket gör att den blir
flytande och kan skapa förändringar i
ravinlandskapet.
HISTORIA
Under 1800-talet vallfärdade folk
till Nygårdskällan för att dricka ur
brunnen då man trodde att vattnet var
hälsobringande och ungdomsgivande.
Första söndagen efter midsommar firades
den så kallade källsöndagen.
”I större och mindre grupper företrädda
av spelmän strömmade folket från
socknarna i närheten. Sedan man

FAKTA
Ledernas längd: 2 km
Svårighetsgrad: Svår
Grillplats: Nej
Rastplats: Ja
Vindskydd: Nej
Fågeltorn: Nej
Informationstavlor längs leden: Ja
Tillgänglig med buss: Nej
Toaletter: Nej
Parkering: Ja
Tillgänglighetsanpassningar: Nej

ALLEMANSRÄTTEN
VID NYGÅRDSKÄLLAN 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.

