FRÖDINGLEDEN

KULTUR OCH NATUR I FRÖDINGS FOTSPÅR

ström till lekplatser och bohålor.
Utmed älvstranden kan du skymta bävrar
och hyddor. Vill du få en skymt av bävern
avslöjar den sig ofta efter islossning på
våren och strax innan isen lägger sig igen
på vintern.

OM FRÖDINGLEDEN
Upplev naturen och kulturen längs
Frödingleden som bland annat sträcker
sig från Kroppkärrssjön i Karlstad till
Alsterdalen.
Frödingleden är en säregen vandring
förbi platser som förekommer i poesi och
skröna, genom naturskog och över betad
vänerstrand. Här vandrar du på både stig
och grusväg och passerar natur där bäver
gnager och hackspett trummar i träden
och där fågelsång är öronbedövande.
Det kulturlandskap du vandrar över är
del i Värmlands litterära verk. Längs
vägen finner du fågeltorn, rastplatser och
grillplatser.
ENTRÉER
Du kan strarta din vandring vid Alsters
herrgård, Örsholmen, Kroppkärrssjöns
badplats och Kroppkärr.
Vid Västra Örsholmen går du lätt
utmed Klarälvens glittrande vatten.
När isen släpper har du möjlighet att se
storskraken följa slommen uppför älvens

TROLLKONEBERGET
Om du börjar din vandring vid
Kroppkärrsentrén kan du uppleva hur
Trollkonebergets tallar sträcker grenar i
skyn. Uppe från berget har du utsikt över
Kroppkärrssjön och västra Karlstad.
Gamla grova tallar med knotiga
grenar och silvriga torrakor, utgör viktiga
naturinslag i naturtypen i området som
kallas Hällmarksskog. Hällmarksskog är
värdefull i naturlandskapet för
barrskogens solälskande växter och djur.
BÄVERDALEN
I den frodiga Bäverdalen vid Alsters
herrgård kan du beskåda mäktiga
ädellövträd som tillsammans med vattnets
närhet skapar en svalkande friskhet i
sommarhettan. Här fylls luftrummet
under ädellövens kronor av flerstämmig
fågelsång.
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Kartan är framställd 2017 av Teknik- och fastighetsförvaltningen, Karlstads kommun.

NATURSTIGEN
Ett stenkast norr om Alsters Herrgård
möter du en rundslinga i form av en
naturstig. Tätvuxna lövskogar utmed
Alsterälven ger skydd och hem för
naturens små invånare. I trädens
håligheter bor knipa, stare, nötväcka och
många andra.
Området i anslutning till naturstigen
består främst av sumplövskog. I
anslutning till Alsterälven samt strax
norr om E18 finns flera klibbalkärr med
stående vatten mellan socklarna. Området
har stor betydelse för djurarter knutna till
lövskogsmiljöer med rik förekomst av död
och döende ved.
HITTA HIT
Frödingleden börjar vid entré Kroppkärr
och leder fram till Alsters herrgård och
vidare en liten bit längs Alsterälven. Du
kan även välja att starta vid någon av de
andra två entréerna som finns vid Västra

Örsholmen och Kroppkärrsjöns badplats.
Naturstigen som finns norr om E18 är
också en del av Frödingleden.
Kroppkärrsjön ligger centralt i Karlstad
tätort, invid väg 240m, Hammaröleden.
Alsters herrgård ligger strax öster om
Karlstad, invid E18 vid avfart mot Alster.
Vid ledens fyra entréer finns
informationstavlor.
FAKTA
Ledernas längd: Entré Kroppkärr 5,8
km, Entré V Örsholmen 6,4 km och
Naturstigen är 1,2 km.
Svårighetsgrad: Medel
Grillplats: Ja
Rastplats: Ja
Vindskydd: Nej
Fågeltorn: Ja
Informationstavlor längs leden: Ja
Tillgänglig med buss: Ja
Toaletter: Nej
Parkering: Ja, men inte vid V Örsholmen
Tillgänglighetsanpassningar: Delvis. Se
karta.
Omslagsfoto: Marléne Carlson, vinnare av Karlstads
kommuns fototävling 2015.

ALLEMANSRÄTTEN
PÅ FRÖDINGLEDEN RÅDER ALLEMANSRÄTTENS BESTÄMMELSER
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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.

Karlstads kommun, teknik- och fastighetsförvaltningen, 651 84 Karlstad
E-post: karlstadskommun@karlstad.se. Telefon: 054-540 00 00.

