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Välkommen att vandra i Säffle.
Lederna runt om i kommunen ger dig inte 
bara möjlighet att njuta av själva vand-
ringen, det är även ett utmärkt sätt även 
att upptäcka natur, historia och kulturliv. 
Vandra längs vackra leder i skog eller på 
skärgårdsö där varje steg bjuder på unika 
upplevelser, från det lilla i en vacker växt 
till magnifika panoramavyer över Vänerns 
vatten. Den här vandringsguiden ger dig 
tips till minnesvärd vandring som passar 
till både barn och vuxna, till vardagsturen, 
helg turen och semestern.

www.destinationsaffle.se

Welcome to
explore Säffle 

by foot
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Discover Säffle on foot.
The hiking trails around our municipality 
not only provide an excellent opportunity 
to enjoy the hike itself, but are also a great 
way to discover our natural, historical and 
cultural life. Ramble along beautiful trails 
through forests or islands where every step 
offers unique experiences from the smallest 
plant to magnificent panoramas across  
Lake Vänern’s waters. This guide provides 
tips for memorable hikes suitable for both 
adults and children, for a day trip, weekends 
and vacations.

www.destinationsaffle.se
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Lurö Skärgård

  Lurö skärgård är en av Sveriges mest 
magnifika sötvattensarkipelager med vacker 
natur. Det finns mycket att se och göra. Övernatta 
upplev rofylld stillsamhet, magiska solnedgångar, 
stjärnklara nätter efter en dags aktiviteter.

NATUR
Lederna går längs strandkanter, på spänger, 
klippor och skogsstigar. Det finns privatägda hus 
på ön, visa hänsyn.

HISTORIA
Ön har en spännande historia då den har varit 
bebodd sedan järnåldern. Här finns mycket 
sevärt, köp broschyr med karta och information 
på Luröbryggan.

BOENDE OCH SERVERING
Lurö Gästhärbärge & krog, www.lurogast.se 
Luröbryggan www.lurobaten.se

BÅTTURER 
Reguljära turer från Ekenäs till Lurö midsom-
mardagen till sista augusti. Bokning.  
Betalning sker vid avgång. 
Information: www.lurobaten.se

VÄGBESKRIVNING
Från Säffle centrum följ skyltning till Ekenäs. 
Enkel väg 37 km.

BUSS
Säffle - Ekenäs, vardagar  
Information: www.varmlandstrafik.se
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  With its beautiful scenery, Lurö freshwater 
archipelago is one of Sweden’s most magnificent. 
There is much to see and do. Stay the night and 
experience peace and quietude, magnificent 
sunsets and clear, starry skies after a day full of 
activity.

NATURE
The trails run along the edge of the lake, across 
footbridges, cliffs and forest footpaths. There are 
private houses on the island; show consideration.

HISTORY
The island has an exciting history and has been 
inhabited since the Iron age. There is plenty to see 
here; you can buy a broschure with map at Lurö 
jetty.

ACCOMMODATION, RESTAURANT AND CAFÉ
Lurö Gästhärbärge & krog, www.lurogast.se 
Luröbryggan www.lurobaten.se

BOAT TRIPS
Regular trips Ekenäs-Lurö from Midsummer’s 
day until the end of August. Reservations.  
Payment on departure.  
Information: www.lurobaten.se

DIRECTIONS 
From Säffle town centre follow the signs to 
Ekenäs. Säffle-Ekenäs 37 km.

BUS
Säffle - Ekenäs, weekdays 
Information: www.varmlandstrafik.se
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1:24 000 Höjdkurva; ekvidistans 5m

FAKTA
Antal leder: Valfria rutter
Längd: Från 1 km till ca 10 km
Tillgänglighetsanpassat: Nej
Parkering: Ekenäs
Naturreservat: Ja, broschyr med 
karta finns att köpa på Luröbryggan
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Längst ut på Värmlandsnäs ligger Ekenäs.
Leden går runt hela udden, ofta nära vattnet 
med skärgårdsnatur och panoramavyer över 
Vänern. Gör gärna en avstickare till Ladholmen. 
Nästa utsiktsplats är Solhuvudsudden, här ser 
du nationalparken Djurö i öster, Kinnekulle och 
Lurö skärgård i syd. Vid Åkershus finner du en av 
Säffles vackraste badplatser. Härifrån tar du den 
allmänna vägen tillbaka till gästhamnen.

NATUR
Omväxlande terräng. Lederna går över berg-
hällar, stenar och rötter. Det råder ett rikt fågelliv 
där allt från havsörnar, fiskgjuse, sjöfåglar och 
svanar kan synas.

HISTORIA
Värmlandsnäs är rikt på historia. Här har man 
funnit många fynd från forntid till medeltid.

VÄGBESKRIVNING
Från Säffle centrum följ skyltning till Ekenäs. 
Enkel väg 37 km. 

ÖVRIGT
För dig som inte har så lätt för att gå i terräng 
är den första delen till Ladholmen enklare att 
vandra på. 

SERVERING
Restaurang sommartid.

Ekenäs - Ladholmen
- Åkershus
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At the tip of the Värmlandsnäs headland lies 
Ekenäs. The trail runs around the entire cape, often 
waterside and offering archipelago scenery and 
panoramic views of Lake Vänern. Why not branch 
off to take a look at Ladholmen? The next lookout 
point is Solhuvudsudden; from here you can see 
Djurö National Park to the east, and Kinnekulle 
and Lurö archipelago to the south. At Åkershus, 
you’ll find one of Säffle’s most beautiful bathing 
spots. From here, you can take the public road back 
to the guest harbour.

NATURE
Varied terrain. The trails goes over rock hills, cros-
ses stone fields and roots. There is a rich bird life 
where everything from sea eagles, ospreys, aquatic 
fowl and swans can be seen.

HISTORY
Värmlandsnäs is rich in history, and many artefacts 
have been found dating from ancient times and the 
Middle Ages.

DIRECTIONS
From Säffle town centre follow the signs to Ekenäs.  
Säffle-Ekenäs 37 km. 

OTHER
If you find hiking in terrain a bit difficult, the first 
part of the trail to Ladholmen is easier to walk 
along. 

RESTAURANT AND CAFÉ
Restaurant in summer season.



FAKTA
Antal leder: 1
Längd: 5 km enkel väg
Tillgänglighetsanpassat: Nej
Parkering: Ekenäs - Åkershus
Vindskydd: Ja
Naturreservat: Nej
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  Pilgrimsleden utgår från Lurö upp till 
Skillingmark i Eda kommun. Start vid Ekenäs, 
allmän väg till Åkershus vidare på stigar och 
gamla skogsvägar. Vid Vitsand finns vindskydd 
med grillplats och fin vy över Vänern. Vill du se 
mer Vänernvyer börja din vandring runt Ekenäs 
udde.Lederna går ihop vid Åkershus. 

NATUR
Fina stigar och skogsvägar. Skiftande natur 
med omväxlande barr- och lövskog och öppna 
ängsmarker. 

HISTORIA
På Värmlandsnäs finns många kyrkor alla  med 
egen berättelse. Läs mer på:  
www.svenskakyrkan.se/arvika/pilgrim   

VÄGBESKRIVNING
Från Säffle centrum, följ skyltning till Ekenäs. 
Leden börjar vid Ekenäs gästhamn.  
Säffle - Ekenäs 37,3 km enkel väg. 

ÖVRIGT
BUSS
Säffle - Ekenäs, vardagar  
Information: www.varmlandstrafik.se

SERVERING
Restaurang sommartid.

Pilgrimsleden
Västra Värmland

8

  Pilgrims’ Way runs from Lurö up to Skill-
ingmark in Eda municipality. Start at Ekenäs, 
public road to Åkershus and then along footpaths 
and old forest roads. At Vitsand there is a shelter 
with a barbecue area and excellent views across 
Vänern. If you want to see more Vänern views, 
start your hike at Ekenäs point. The trails merge 
at Åkershus. 

NATURE
Good trails and forest roads. Good trails and 
forest roads. Shifting surroundings with different 
types of forest and open meadows.

HISTORY 
Värmlandsnäs is home to many churches, all with 
their own story to tell. Read more at:  
www.svenskakyrkan.se/arvika/pilgrim   

DIRECTIONS
From Säffle town centre, follow the signs to 
Ekenäs. The trail begins at Ekenäs guest harbour.  
Säffle - Ekenäs 37.3 km .

OTHER
BUS
Säffle - Ekenäs, weekdays 
Information: www.varmlandstrafik.se

RESTAURANT AND CAFÉ
Restaurant in summer season.
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FAKTA
Antal leder: 1
Längd: 9 km enkel väg
Parkering: Ekenäs - Åkershus
Tillgänglighetsanpassat: Nej
Vindskydd: Ja
Naturreservat: Nej



På sträckan mellan kyrkan och staden får
du uppleva natur med närhet till stadsmiljö. 
Detta är även en del av Pilgrimsleden. Gång- och 
cykelbanan tar dig in mot centrum längs Knu-
sesunds herrgårdspark, vackra trädgårdar och 
utmed Byälven /Säffle kanal. Har du tur kan du 
få se både rådjur och fasaner ströva omkring i 
området.

NATUR
Asfalt och grusad stig i vacker skogsmiljö där 
stora ekar ger dig svalkande skugga.

HISTORIA
Föregångaren till By kyrka har anor från 1300-
talet och ligger på nästan samma plats som 
dagens kyrka. Ett krucifix från 1200-talets slut 
talar för att en kyrka funnits redan under tidig 
medeltid. Säffle kanal och slussen byggdes mellan 
1836-1837. Kanalen går till upp till Arvika.

VÄGBESKRIVNING
Gång - och cykelväg från By kyrka längs Näsvä-
gen. Korsa över Näsvägen där gång- och cykelba-
nan delar sig strax före herrgård.

By kyrka 
– Säffle stad
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On the section between the church and 
the town, you experience nature close to a city 
environment. This is also part of Pilgrims’ Way. 
The footpath and cycle track leads toward the 
town centre past Knusesund’s Manor House 
park, beautiful gardens and alongside the River 
By/Säffle Canal. With luck, you’ll see both roe 
deer and pheasants roaming the area.

NATURE
Asphalt and gravel path through beautiful forest 
surroundings where huge oaks provide cooling 
shade.

HISTORY
The predecessor to By church dates back to the 
14th century and was located on almost the 
same spot as today’s church. A late 13th century 
crucifix tells us a church existed here during the 
early Middle Ages. Säffle canal and lock were 
built between 1836-1837. The canal runs North 
to Arvika.

DIRECTIONS
Footpath and cycle track from By Church along 
Näsvägen. Cross Näsvägen where the footpath 
and cycle track split just before the manor house.
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FAKTA
Antal leder: 1
Längd: 2,6 km enkel väg
Tillgänglighetsanpassad: Ja
Parkering: Säffle centrum - se 
karta, By kyrka
Vindskydd: Nej
Naturreservat: Nej



Pilgrimsleden fortsätter genom staden och
vidare i Höglunda motionsspår. Här tar leden 
genvägar på små stigar som viker av från spåren. 
Den går vidare på terrängspår över till skogsväg 
längs odlade gärden fram till Gunnarsbol. 
Härifrån fortsätter vandringen upp genom Säffle 
kommun till Skillingmark.

NATUR
Leden går i tät blandskog, över öppna fält och 
längs odlingsmark. Kuperad terräng med jämna 
fina spår.

HISTORIA 
Säffle blev stad 1951 och är Sveriges yngsta stad. 
Staden ligger i en gammal kulturbygd med flera 
fornlämningar som exempelvis Olof Trätäljas 
gravhög vid gamla vattentornet. Olof var enligt 
sägnen en vikingakonung på 600-talet e.kr. 

VÄGBESKRIVNING
Från Säffle centrum, följ Västra Storgatan mot 
Vintergatan, gång- och cykelväg under E45. 
Leden börjar på vänster sida. För enklare väg gå 
via Lugnadalsgatan upp till motionsspåret.

ÖVRIGT
Pilgrimsleden Västra Värmland
www.svenskakyrkan.se/arvika/pilgrim

Pilgrimsled Säffle 
– Gunnarsbol
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Pilgrims’ Way continues through the town
and on to Höglunda jogging tracks. Here the 
trail takes shortcuts along short paths that split 
off from the tracks. It continues on terrain trails 
to forest roads along cultivated fields as far as 
Gunnarsbol. From there the hike continues up 
through Säffle municipality to Skillingmark.

NATURE
The trail runs through dense mixed forest, across 
open fields and alongside arable land. Hilly 
terrain with good, even trails.

HISTORY 
Säffle became a city in 1951 and is Sweden’s 
youngest. The city is located in an area with 
ancient cultural roots and a number of relics such 
as  Olof Trätälja’s Barrow by the old water tower. 
Legend says that Olof was a Viking king during 
the seventh century A.D. 

DIRECTIONS
From Säffle centre, take Västra Storgatan towards 
Vintergatan, footpath and cycle track under 
highway E45. The trail begins on the left. For an 
easier hike, take Lugnadalsgatan up toward the 
jogging trail.

OTHER
Pilgrims’ Way Västra Värmland
www.svenskakyrkan.se/arvika/pilgrim
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FAKTA
Antal leder: 1
Längd: 3 km enkel väg
Tillgänglighetsanpassad: Delvis
Parkering: Annelundstorget - 
Säffle centrum - se karta
Vindskydd: Ja



Hösås Naturreservat, 
Nysäter

Naturreservatet Hösås är länets minsta och
hyser ett av Värmlands få askbestånd. Askarna 
hör till de nordligaste förekomsterna i Skandina-
vien. Leden går genom den glesa askskogen och 
väl uppe på åsen får du en fantastisk utsikt över 
landskapet. Vid vackert väder ser du över Vänern 
ända till Kinnekulle. Vägen in till naturreservatet 
korsas av Pilgrimsleden Västra Värmland.

NATUR
Djup, mullrik jord gör att både asken och många 
andra växter trivs. På våren kan du njuta av den 
praktfulla vårfloran då vitsippor och blåsippor 
blommar.

HISTORIA
Asken är ett kulturellt viktigt träd både i my-
tologin och som foder till djur genom så kallad 
 hamling. Hamling är en gammal teknik som 
innebär att grenar beskärs med regelbundna 
intervaller för att torkas med löven på. Den mest 
kända asken är Yggdrasil, världsträdet i den 
nordiska mytologin.

VÄGBESKRIVNING
Från Säffle väg 175 mot Arvika. E18 mot Årjäng. 
Följ skyltning mot Nysäter, genom samhället. 
Infart till reservatet på vänster sida, följ grusväg 
till höger.

14

The Hösås nature reserve is the county’s 
smallest and is home to one of Värmland’s few 
ash populations. The ash trees are among the 
most northerly occurrences in Scandinavia. The 
trail passes through sparse ash forest and once 
you are up on the ridge, there are fantastic views 
across the countryside. In good weather, you can 
see right across Lake Vänern all the way to Kin-
nekulle. The road into the nature reserve crosses 
the Västra Värmland Pilgrims’ Way.

NATURE
The thick, loamy soil allows both ash trees and 
many other plants to thrive. In the spring, enjoy 
the magnificent flowers including white and blue 
wood anenomes.

HISTORY
The ash is a culturally important tree both in 
mythology and as fodder for animals through 
pollarding. Pollarding is an old technique that 
entails cutting back branches with their leaves 
at regular intervals for drying. The most famous 
ash is Yggdrasil, the universal tree of Norse 
mythology.

DIRECTIONS
Take Highway 175 from Säffle towards Arvika. 
E18 towards Årjäng. Follow the signs for Nysäter 
through the community. Access to the reserve on 
the left side, follow the gravel road to the right.
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FAKTA
Antal leder: 1
Längd: 2 km, enkel väg
Tillgänglighetsanpassad: Nej
Parkering: 1 km från infart
Vindskydd: Nej
Naturreservat: Ja
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I Höglunda finns både elljusspår och en
längre vandringsled. Motionsspåren har bra 
underlag och backar att träna i. Det finns många 
genvägar på mindre stigar med omväxlande 
underlag och bredd. Vandringsleden på 5 km 
går på motionsspåren men även på fina gamla 
skogsvägar.

NATUR
Grusväg och stigar i omväxlande natur, från fina 
tallskogar och öppen terräng till mosslandskap. 
Kuperad terräng.

VÄGBESKRIVNING
Från Vintergatan och från Höglundaskolan / 
Somashallen gång- och cykelväg under E45. Från 
Annelundstorget följ Lugnadalsgatan mot E45 till 
gång- och cykelbanan. Ta till höger sedan direkt 
vänster. Här finns spårcentralen. Vandringsleden 
har gul markering.

Höglunda
motionsspår
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Höglunda has illuminated jogging tracks and 
a longer hiking trail. The jogging tracks have good 
surfaces and slopes to exercise on. There are many 
shortcuts on smaller trails with varying surfaces 
and width. The 5 km hiking trail runs along the 
jogging tracks and also along old, good forest 
roads.

NATURE
Gravel roads and paths through varying nature, 
from prime pine forests and open terrain to mossy 
landscapes. Hilly terrain.

DIRECTIONS
Take Vintergatan and from Höglundaskolan / 
Somashallen the footpath and cycle path under 
highway E45. From Annelund square take Lug-
nadalsgatan towards highway E45 to the footpath 
and cycle track. Turn right and then the next left.
Here is the tracks starting point. 
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FAKTA
Antal leder: 2
Längd: 3 km (elljusspår), 5 km
Tillgänglighetsanpassning: Ja, 
3 km elljusspåret
Parkering: Annelundstorget - 
Järnvägsgatan, Höglunda skola 
(sommartid), Säffle centrum - se karta
Vindskydd: Ja
Naturreservat: Nej
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I Tegnér finns både elljusspår och längre 
vandringsled. Spåren är breda för att lätt kunna 
mötas, sittplatser finns längs spåren för en 
stunds vila. Det pågår upprustning under 2019 
så det är grovt underlag på spåren utom på 3 
km. Här finns också MTB-slingor som är tydligt 
markerade med orange färg. De slingrar sig fram 
i kuperad terräng genom gran- och tallskog.

NATUR
Spåren går genom omväxlande skog, över och 
längs öppna fält.

VÄGBESKRIVNING:
Från centrum, kör mot Tegnérgatan. Vid kors-
ningen Tegnérgatan/Oxelgatan finns spårcentral 
och Säffle Skidklubbs stuga.

ÖVRIGT
Vintertid prepareras motionsspåren för skidåk-
ning. Vinterpromenader hänvisas till ordinarie 
gång- och cykelvägar.

Tegnérområdet 
motionsspår
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Tegnér has illuminated jogging tracks and 
longer hiking trails. The trails are wide to let 
people pass, and there are seats along the tracks 
for a moment’s rest. Renovations are in progress 
in 2019, so the track surfaces are rough except for 
3 km. There are also MTB trails clearly marked 
out in orange. They wind through hilly terrain 
and spruce and pine forest.

NATURE
The tracks run through mixed forest, across and 
alongside open fields.

DIRECTIONS
From the town centre, drive towards Tegnérga-
tan. At the Tegnérgatan/Oxelgatan intersection is 
the trail centre point and Säffle Skiing Club’s hut.

OTHER
During the winter, the jogging tracks are pre-
pared for skiing. Winter walkers are kindly asked 
to take footpaths and cycle tracks.
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FAKTA
Antal leder: 5
Längd: 1,5 -10 km, Elljusspår 1, 5 km och 3 km
Tillgänglighetsanpassning: Nej, pågående underhåll
Parkering: Säffle centrum - se karta, Tegnérområdet
Vindskydd: Ja
Naturreservat: Nej



  Vandra längs Byälven till Säffles pärla Duse 
Udde vid Vänerns strand. En härlig plats för alla. 
Här finns promenadstråk, minigolf, naturtrogen 
hinderbana, volleybollplan och mer. Passa på att 
ta ett dopp vid klippor och sandstrand!

NATUR
Vandring längs älven, genom skogsdungar, fält 
och parker som Krokstad Herrgårds engelska 
park med lummig grönska. Underlag grus och 
asfalt. 

HISTORIA
Krokstad Herrgård nämns i skrifter redan år 
1415. Idag är herrgården en boendeanläggning-
med restaurang. På Duse är den över hundra 
år gamla fyren idag en lysande restaurang med 
fantastisk vy över Vänerhavet

VÄGBESKRIVNING
Från Säffle gästhamn gång- och cykelbanan mot 
Herrgårdsgymnasiet. Ta höger på Hantverkar-
gatan, direkt vänster på Metallgata och höger på 
Säterivägen. Följ skyltning. 

SERVERING 
Fyren Restaurang & Café (sommaröppen) 
Krokstad Herrgård (bokning krävs) 
www.duseuddecamping.se 
www.krokstadherrgard.se 

Säffle centrum 
– Duse Udde
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  Hike along the River By to Duse Udde – the 
pearl of Säffle – on the shores of Lake Vänern.  
A glorious place for everyone. There are walks, 
mini golf, a natural obstacle course, volleyball 
and more. Don’t miss the chance to take a dip 
next to cliffs and sandy beaches!

NATURE
Hiking alongside the river through groves, fields 
and parks such as Krokstad Manner’s English 
park with its lush greenery. Surface is gravel and 
asphalt. 

HISTORY
Krokstad Manner is mentioned in writings from 
as early as 1415. Today the estate is a manor hotel 
with restaurant. The lighthouse at Duse has stood 
here for more than a century and is today a bril-
liant restaurant with views across Lake Vänern.

DIRECTIONS
From Säffle guest harbour, take the footpath and 
cycle track towards Herrgårdsgymnasiet. Turn 
right on Hantverkargatan, next left on Metallgata 
and then right on Säterivägen. Follow the signs. 

RESTAURANT AND CAFÉ
Fyren Restaurang & Café (summer season) 
Krokstad Herrgård (reservation necessary) 
www.duseuddecamping.se 
www.krokstadherrgard.se 
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1:30 000 Höjdkurva; ekvidistans 5m

FAKTA
Antal leder: 1
Längd: 6,8 km enkel väg
Tillgänglighetsanpassat: Nej
Parkering: Säffle centrum - se karta
Vindskydd: Nej
Naturreservat: Nej
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Duse Udde har härliga vandringsleder. 
För barn finns det en rolig sträcka med kluriga 
frågor och lek. Lättare promenadstråk inne på 
campingen.De mysiga klipporna och barnvänliga 
sandstränderna lockar till ett dopp. 

NATUR
Omväxlande skog, öppna fält, berg. Kuperad 
terräng. Lederna korsar allmän väg.

HISTORIA
Vid Ideberget ligger ett området kallas ”Svarte 
port”. Här har man hittat flera gravar och forn-
lämningar från brons - och järnåldern. På Duse 
ligger en mer än hundra år gammal fyr, idag en 
restaurang med fantastisk vy över Vänerhavet.

VÄGBESKRIVNING
Från centrum, kör Kungsgatan mot Industri-
gatan. Följ skyltning mot Duse Udde. För cykel 
och promenad, se alternativ väg Säffle centrum 
- Duse Udde. 

SERVERING
Fyren Restaurang & Café (sommaröppen)  
www.duseuddecamping.se

BUSS 
Anropsstyrd linje från Resecentrum - 
Duse Udde, vardagar varje timme.  
Tel: 0771-32 32 00  
www.varmlandstrafik.se

Vandringsleder
Duse Udde
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Duse Udde has glorious hiking trails. For 
the kids, there’s a fun section with riddles and 
games. Easy hikes inside the campsite. Welco-
ming cliffs and child-friendly sandy beaches 
invite you to take a dip. 

NATURE
Mixed forest, open fields, hills. Hilly terrain.  
The trails cross public roads.

HISTORY
At Ideberget there is an area known as Svarte 
port. Many graves and ancient monuments from 
the bronze and iron ages have been found here. 
The lighthouse at Duse has stood here for more 
than a century, and is today a restaurant with 
fantastic views across Lake Vänern.

DIRECTIONS
From the town centre, drive along Kungsgatan 
towards Industrigatan. Follow the signs towards 
Duse Udde. For cycling and walks, see alternative 
route Säffle centre - Duse Udde. 

RESTAURANT AND CAFÉ
Fyren Restaurang & Café (summer season)  
www.duseuddecamping.se

BUS 
Dial-a-Ride service from Resecentrum - 
Duse Udde, weekdays hourly.  
Phone +46 (0)771-32 32 00 
Information: www.varmlandstrafik.se



Norra Kärvinge

Krokstad

Kärvinge

Getebol Tegelbruket

Stacka

Mossen

Ideberget

Svarte port

Duseudde

Ulvskär

Getebols-

Kvinnholmen

Boängs-

Rosendalen

Duse

1:20 000 Höjdkurva; ekvidistans 5m
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FAKTA
Antal leder: 4
Längd: 3,8 km, 4,7 km, 5,9 km, 8,3 km
Tillgänglighetsanpassning: Nej
Parkering: Duse Udde
Vindskydd: Nej
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Respektera och njut
av allemansrätten

RIGHT OF PUBLIC ACCESS

Tack vare allemansrätten har vi all tillgång
till naturen. Du använder dig av allemansrätten 
när du går en promenad, paddlar kajak eller 
plockar bär i skogen. Tillsammans är det vårt 
gemensamma ansvar att använda allemansrätten 
med omtanke. Allemansrätten gör att vi alla  
har tillgång till naturen, men där ingår såväl 
rättigheter som skyldigheter. Det innebär att ta 
ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot 
markägare  och andra besökare. 
(Källa: Naturvårdsverket)

För detaljerad information om  
allemansrätten: www.naturvardsverket.se

Respect and enjoy the Right of Public Access
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Thanks to the right of public access, 
everyone has access to nature. You use the right 
of public access when you take a walk, paddle 
a canoe or go berry picking in the woods. It’s 
our joint responsibility to use the right of public 
access with consideration. The right means 
everyone has access to nature, but the right 
also includes responsibilities. It means taking 
responsibility for nature and wildlife and showing 
consideration for other visitors and landowners. 
(Source: Swedish Environmental Protection Agency)

For detailed information about the right of public 
access, see www.naturvardsverket.se



ATT TÄNKA PÅ
Lämna aldrig sopor i naturen, det är ett lagbrott. 
Du måste ta med dina sopor till närmaste sopsta-
tion. Tänk på att många efter dig vill uppleva vår 
fina natur. Kvarlämnade sopor sprids av fåglar 
och gnagare, soporna förstör sedan naturen och 
dödar djur.

Djurskyddsområden finns för att djur ska få vara 
ifred under den tid de får sina ungar. Även inom 
naturreservaten kan det finnas områden där det 
råder tillträdesförbud för att skydda djur- eller 
växtlivet.

Vandra i naturreservat
I Säffle kommun finns det 21 naturreservat. 
I naturreservaten är det förbjudet att:

• Tälta

• Ställa upp husvagn

• Parkera annat än på särskilt anvisad plats

• Göra upp eld

• Fälla träd eller buskar eller på annat sätt
skada skogsvegetation, inklusive torrträd och 
fallna träd

• Plocka eller gräva upp kärlväxter, mossor,
lavar eller svampar

• Medföra hund som inte hålls kopplad

(källa: länsstyrelsen.se)

NÖDSITUATIONER
Vid akuta tillbud – så som skogsbrand, olycksfall 
och drunkning – ring 112. Vid icke akuta ärenden 
ring 114 14 för polisen och 1177 för sjukvårdsråd-
givningen
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BEAR IN MIND
Never leave litter anywhere, it’s against the law. 
You must take your litter with you to the nearest 
refuse station. Remember that many people after 
you want to enjoy our beautiful countryside. 
Abandoned litter is spread by birds and rodents, 
spoiling the countryside and killing wildlife.

Wildlife sanctuaries are there to leave animals in 
peace while they are rearing their young. There 
may also be areas in the nature reserves to which 
access is forbidden in order to protect animal or 
plant life.

Hiking in the nature reserve
There are 21 nature reserves in Säffle municipality. 
In the nature reserves, it is forbidden to:

• Pitch tents

• Park caravans

• Park anywhere except in designated locations

• Light fires

• Fell trees or bushes or in any other way
harm forest vegetation, including dead and 
fallen trees

• Pick or dig up vascular plants, mosses,
lichens or fungi

• Allow dogs off the leash

(source: länsstyrelsen.se)

EMERGENCIES
For urgent incidents such as forest fires, accidents 
and drowning - dial 112. For non-urgent matters, 
dial 114 14 for the police and 1177 for medical 
advice.
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 1. Kv. Domaren 24h

 2. Perssons gränd 2h

 3.  Stortorget 2h

 4.  Kvarnen 2h

Find parking in Town

Hitta parkering 
i Säffle stad

Allmän parkering

2011-09-05

1

1

78

5

9

2

10
6

3
+
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1. Kv. Domaren 24 tim
2. Perssons gränd 2 tim
3. Stortorget 2 tim
4. Kvarnen 2 tim
5. Kv. Hyttan 4 tim
6. Kv. Sparta 24 tim
7. Kanaltorget 2 tim
8. Kv. Knutsbacken 2 tim
9. Kanalparken 24 tim
10. Skolgatan 24 tim
11. Hamngatan 24 tim
12. Medborgarhuset 24 tim
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12
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 5.  Kv. Hyttan 4h

 6.  Kv. Sparta 24h

 7.  Kanaltorget 2h

 8.  Kv. Knutsbacken 2h

 9. Kungsgatan 24h

10. Skolgatan 24h

11. Hamngatan 24h

12. Medborgarhuset 24h
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In collaboration with:

Säffle turistbyrå
+46(0)533 - 68 10 10
tourist@saffle.se
www.destinationsaffle.se

www.saffle.se

www.lurobaten.se

www.lurogast.se

www.varmlandstrafik.se

www.svenskakyrkan.se/arvika/pilgrim

www.duseuddecamping.se

www.krokstadherrgard.se

www.lansstyrelsen.se

Information
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