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ALLEMANSRÄTTEN
I I2-SKOGEN RÅDER ALLEMANSRÄTTENS BESTÄMMELSER
• Allemansrätten ger dig rätt att vistas i naturen så länge du inte stör djur eller

•

•

FORNLÄMNING
I I2-skogen finns Dye domarring,
en gravplats från järnåldern. Enligt
Värmlands museum har man hittat
de brända benen efter en människa i
20–40-årsåldern samt benen efter en
hund i ringen.

det avgränsas i öst av järnvägen mot Kil
och i väst av riksväg 61/62. Det finns
parkeringsmöjligheter runt hela området,
som angränsar till flera bostadsområden
i Karlstad.

FAKTA

AKTIVITETER I I2-SKOGEN
Förutom friluftsområde för allmänheten
används området för föreningsaktiviteter,
jakt, jordbruk, skytte (inom avgränsade
skjutbanor) och kommunens eget
skogsbruk. Jakten är reglerad till ett
begränsat antal lördagar per år.
HITTA HIT
Området är cirka 1 000 hektar stort och
sträcker sig från Skåre och Ilanda i norr
ned till Hultsberg och Våxnäs i söder,

Ledernas längd: Flera mil vägar och stigar inom området med en vandringsled
på 3 km och en naturstig på ca 2,5 km.
Svårighetsgrad: Medel
Grillplats: Ja
Rastplats: Ja
Vindskydd: Ja
Fågeltorn: Nej
Informationstavlor längs leden: Ja
Tillgänglig med buss: Ja
Toaletter: Nej
Parkering: Ja
Tillgänglighetsanpassningar: Ja, delvis

•

•
•

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.

I2-SKOGEN

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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