OM GÖTEBORGSUDDEN
Göteborgsudden är en av få obebyggda
Väneruddar på cykelavstånd från
Karlstads centrum. Här finns härliga
klippstränder med utsikt mot
Vänerskärgården och möjligheter till
bad.
Du når Göteborgsudden via en
700 meter lång stig. Stigen passerar
flera intressanta platser som gamla
bolämningar, en betad strandäng och
hällmarkstallskog. Längst ut på udden
finns en spång över till en liten ö,
där du kan njuta av utsikten mot
Vänerskärgården. Här finns bänkar,
stockbord och en grillplats. Hela
området är tillgänglighetsanpassat.
TILLGÄNGLIGHETSANPASSAT
Stigen ut till udden är lättframkomlig
även med rullstol och längs med den
finns flera bänkar att vila sig på. Med
hjälp av en spång är även ön utanför

udden lättillgänglig. Vid områdets
entré finns en taktil karta över
Göteborgsudden som hjälp till personer
med synnedsättning. Här finns också ett
handikappanpassat dass.
DJUR OCH NATUR
Skogen på Göteborgsudden är skyddad
som biotopskydd för att bevara den
gamla värdefulla skogen som utvecklat
höga naturvärden. I Margårdsviken
norr om Göteborgsudden finns en
restaurerad strandäng. Korna som betar
på strandängen håller landskapet öppet
vilket gynnar växter och fåglar samtidigt
som upplevelsen ökar genom utblickar
mot Vänern.
HISTORIA
Kulturväxterna på udden vittnar om
den forna bebyggelsen. Här finns gott
om gräslök, syren, daglilja, trädgårdsiris
och kaukasiskt fetblad. Torpet Göteborg
byggdes någon gång under 1800-talet,

ALLEMANSRÄTTEN
PÅ GÖTEBORGSUDDEN RÅDER ALLEMANSRÄTTENS BESTÄMMELSER
• Allemansrätten ger dig rätt att vistas i naturen så länge du inte stör djur eller

•

•

•

det är detta torp som gett udden dess
namn. Flera sommarhus byggdes på
Göteborgsudden och på holmen utanför
under 1930-talet. På 1950-talet fanns här
två hus på holmen och 14 hus på udden.
Du kan se spår efter den bebyggelse som
fanns på ön i form av husgrunder och
trädgårdsväxter.
HITTA HIT
Göteborgsudden ligger nära området
Zakrisdal i västra Karlstad. Följ
Zakrisdalsvägen från Zakrisdal/Bellevue.
Ta sedan vänster in på Margårdsvägen
innan Zakrisdals Företagscentrum.
Parkering finns på höger sida efter cirka
900 meter. Stigen ut till Göteborgsudden

FAKTA
Ledernas längd: 0,7 km
Svårighetsgrad: Lätt
Grillplats: Ja
Rastplats: Ja
Vindskydd: Nej
Fågeltorn: Nej
Informationstavlor längs leden: Ja
Tillgänglig med buss: Ja
Toaletter: Ja
Parkering: Ja
Tillgänglighetsanpassningar: Ja
Läs mer om tillgänglighetsanpassningarna
på karlstad.se

startar vid parkeringsplatsen. Det går
även bra att ta sig till Göteborgsudden
med cykel eller stadsbussen till Zakrisdal.

•
•

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.

GÖTEBORGSUDDEN

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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