JÄVERÖN

EN SKÄRGÅRDSPÄRLA

OM JÄVERÖN
Jäverön, som är en 900 hektar stor ö i
Vänern, ligger cirka 1 mil öster om
Karlstad. Ön är till största del bevuxen
med barrskog men här finns även
sand- och klippstränder, lummiga
strandskogar och ett vackert levande
kulturlandskap. En stig med tillhörande
anläggningar på södra delen av ön är
tillgänglighetsanpassade.
På ön bedrivs ett aktivt skärgårdsjordbruk. Kulturlandskapet med
naturbetesmarker och strandängar hålls
öppet med hjälp av betande nötkreatur,
hästar och får. Barrskogarna på ön är
ganska hårt brukade men här och var finns
fina löv- och blandsumpskogar, aspskogar,
hässlen samt ädellövskogar med en
intressant kärlväxtflora.
LEDER PÅ ÖN
Upplev den vackra naturen på Jäverön
längs någon av de iordninggjorda
vandringslederna. Du kan välja den korta

vandringsleden på cirka tre kilometer
som ligger i anslutning till färjeläget eller
den längre leden på cirka 17 kilometer
som sträcker sig genom hela ön. Den
långa leden kan delas in i en nordlig och
en sydlig slinga om vardera cirka tio
kilometer.
Jäverön bjuder på många smultronställen.
Längs vandringslederna finns
vindskydd, grillplatser, toaletter och
informationstavlor som berättar mer
om naturen och kulturen på ön.

På södra sidan av ön finns en
tillgänglighetsanpassad brygga med
korttidsparkering för ett mindre antal
fritidsbåtar. Perfekt för en dagstur. Här
finns även en tillgänglighetsanpassad
stig och ett tillgänglighetsanpassat
dass. Här finns, förutom klippor och en
vacker utsikt, även en sandstrand och
en tillgänglighetsanpassad led bakom
stranden.
TA DIG HIT
Från Karlstad följ E18 österut mot
Stockholm. Ta av vid avfarten mot
Skattkärr och ta därefter till höger in på
Herrövägen vid skylten Jäverön. Efter
cirka 1,5 kilometer är du framme vid
färjeläget på Herröns sydspets. Buss 501
går dagligen från Karlstads busstation,
gå av vid hållplatsen Beckasinvägen och
promenera de sista 1,5 kilometerna.

Ut till Jäveröns norra del tar man sig
via egen båt, båtbuss eller med en färja
som avgår dagligen från färjeplatsen på
Herröns sydspets. På färjan kan man ta
både bil och cykel. Brygga och spång är
tillgänglighetsanpasasade. Till södra delen
tar du dig endast till med egen båt.
I juni, juli och augusti går det också
båtbuss från Inre hamn i Karlstad och från
Lövnäs på Hammarö, direkt till Jäverön.
FAKTA
Ledernas längd: 3 km, 10 km, 17 km
Svårighetsgrad: Lätt/Medel
Grillplats: Ja
Rastplats: Ja
Vindskydd: Ja
Fågeltorn: Nej
Informationstavlor längs leden: Ja
Tillgänglig med buss: Ja och båtbuss
Toaletter: Ja
Parkering: Ja
Tillgänglighetsanpassningar: Ja, delvis

ALLEMANSRÄTTEN
PÅ JÄVERÖN 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.
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