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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Riksintressen är områden som bedömts vara betydelsefulla ur ett nationellt perspektiv. Riksintressen
enligt miljöbalkens 4 kap. är avgränsade i lagen
och av särskilt intresse för natur- och kulturvärden.
Inom områden av riksintresse enligt miljöbalkens
4 kap. ska även turismens och friluftslivets, främst
det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas.
Riksintressen enligt miljöbalkens 3 kap. föreslås av
statliga verk och myndigheter i samråd med länsstyrelserna.

FRYKSDALEN

Riksintressen finns inom flera olika områden som
naturvård, kulturmiljövård, kommunikationsanläggningar, energiproduktion och -distribution, friluftsliv
m.m. Kommunen är skyldig att tillgodose riksintressena i den fysiska planeringen och ska i översiktsplanen redovisa på vilket sätt detta görs. Länsstyrelsen har ansvar för att ingripa om ett riksintresse
inte tillgodoses.

Kännetecknande för landskapet i Kils kommun är
sjön Nedre Fryken som ligger mitt i kommunen.
Nedre Fryken är belägen i en sprickdal, Fryksdalen, och omges av mäktiga höjder som på vissa
ställen stupar rakt ner i vattnet. Fryksdalen, som
sträcker sig från Kils tätort i söder till Torsby tätort i
norr, är ett geografiskt begrepp för dalgången kring
Frykensjöarna, Nedre Fryken, Mellan-Fryken och
Övre Fryken.

I Kils kommun finns områden av riksintresse för
naturvård, kulturmiljövård och kommunikationsanläggningar. Kommunens riksintressen redovisas
även kortfattat under respektive ämneskapitel.
ÖVERGRIPANDE MÅL
Kommunen ska säkerställa att samtliga riksintressen skyddas mot påtaglig skada så att områdenas
värden och betydelse inte förvanskas.
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Fryksdalen är av riksintresse enligt 4 kap. 2 § miljöbalken. Området är med hänsyn till de natur- och
kulturvärden som finns i områdena i sin helhet av
riksintresse. Inom området ska turismens och friluftslivets intressen särskilt beaktas vid fysisk planering. Skyddet gäller inte om exploateringen sker
för utveckling av befintlig tätort eller det lokala näringslivet.

Landskapet runt Mellan-Fryken och Nedre Fryken
består av betes- och odlingsmarker, geologiskt värdefulla formationer, stora områden med lövskog,
raviner samt strandängar som innehar stora naturvärden. De branta stränderna som omger MellanFryken och Nedre Fryken har stora värden för djurlivet och berggrundens inslag av mörka basiska
bergarter ger goda förutsättningar för en rik och för
Värmland ganska ovanlig flora. Förr omgavs hela
Nedre Fryken av lövskogar som till viss del finns
kvar på sjöns östra sida. Längs stränderna finns
även inslag av ädellövskog. Sjön har ett rikt fågelliv
då Fryksdalen och Frykensjöarna utgör en ledlinje
för flyttande fåglar. Flera arter häckar i markerna

Nilsbysundet
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intill Nedre Fryken och besöker dagligen sjön för
att fiska. Nedre Fryken har en mycket rik fiskfauna
med många olika arter. I sjön har även flera arter
glacialmarina relikter funnits.
Landskapet längs Fryksdalen har hävdats under
lång tid. Området uppvisar stora kulturella värden
med en mängd kolbottnar, fossil åkermark, rösen
och stensättningar. Området innehåller även stora
geologiska värden. Inlandisen har satt prägel på
området och flera värdefulla geologiska formationer finns, bland annat. vid Hagudden, Nilsbysundet och Örnäs. Kammersrudshöjden, 184 m ö.h.,
är en av få platser i kommunen som ligger över
högsta kustlinjen. Här kan strandlinjen där havet
skvalpade in mot stranden för ca 10 000 år ses. På
toppen slingrar gamla Kungsleden fram och utefter
den finns bland annat en gammal vårdkase. Genom Fryksdalsområdet går flera leder, till exempel
Frykenleden som slingrar sig längs Nedre Frykens
östra sida från Kils tätort i söder till Nilsby i norr.
Vid Nedre Frykens södra ände, på randdeltats platå, ligger Frykstahöjden där flera föreningar finns
stationerade och från vilken motions- och skidspår
samt leder utgår.

NORRA HYN (DEL AV KLARÄLVENS NEDRE
LOPP)
Norra Hyn utgör en del av Klarälvens nedre lopp,
som är av riksintresse för naturvård enligt 3 kap. 6
§ miljöbalken. Endast en mindre del av riksintresseområdet ligger inom Kils kommun.
Området är en representativt välutbildad del av
Klarälvens deltaserie. Inom riksintresseområdet
finns flera intressanta natur- och kulturmiljöer samlade. Naturmiljöerna kopplas främst till sjön Norra
Hyn med våtmarker och strandängar men även till
det öppna landskapet, rika lövskogar och kulturminnen. Variationen av löv- och barrskog, ängsoch hagmarksmiljöer, berg med branter samt
våtmarksmiljöer gör att området i hög grad är intressant ur naturvårdshänseende. Norra Hyn är en
igenväxande slättlandssjö med ett mycket rikt fågelliv. Längs sjöns kanter ligger flera områden med
Norra Hyn

värdefull sump- och lövskog. Längs Norra Hyns
västra sida finns flera strandängar och ängsmarker
som förr betades av boskap. Vid sjöns sydvästra
ände ligger en äng med gravfält, gravhög och stensättningar. Friluftslivet kan ta del av det rika fågellivet via ett fågeltorn på sjöns östra sida, i Forshaga
kommun. På västra sidan, i Kils kommun, är det
svårare att ta sig ner till sjön, men på enstaka platser går det att överblicka Norra Hyn.
Delar av sjön med omgivande strandängar har restaurerats med stöd från Landsbygdsprogrammet,
som är en del av ett EU-projekt.
Delar av riksintresseområdet för Norra Hyn omfattas även av:
- riksintresse för kulturmiljövården, Apertin-IllbergEkenäs, samt
- landskapsbildsskydd, Norra Hyn.

Delar av riksintresseområdet för Fryksdalen omfattas även av:
- riksintresseområdet för Runnevål,
- utökat strandskydd,
- landskapsbildsskydd, Nedre Fryken,
- vattenskyddsområde för Fryksta vattentäkt,
- områdesbestämmelser för kulturmiljön vid Stora
Kils kyrka, samt
- kulturminneslagen för befintliga fornlämningar,
byggnadsminnet Fryksta stationshus samt Stora
Kils kyrka och begravningsplats.
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des 1843. Ekenäs är en välbevarad storgård där
både byggnaderna, den gamla parken och åkerlandskapet ner mot sjön Norra Hyn är viktiga för
helhetsintrycket.
Delar av riksintresseområdet för Apertin - Illberg Ekenäs omfattas även av:
- riksintresse för naturvården, Norra Hyn (del av
Klarälvens nedre lopp),
- områdesbestämmelser för bebyggelsens kulturvärden,
- kulturminneslagen för byggnadsminnet Apertins
herrgård,
- landskapsbildsskydd, Norra Hyn,
- kulturminneslagen för befintliga kulturlämningar,
samt
- naturreservat, ravinerna vid Apertin.

Apertin
APERTIN - ILLBERG - EKENÄS
Området kring Apertin - Illberg - Ekenäs är av riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Riksintresseområdet är ett karakteristiskt
herrgårdslandskap för värmländsk bruks- och högreståndskultur från 1700- och 1800-talen.
Området präglas i hög grad av högrestånds- och
herremansbebyggelsen vid Apertins och Ekenäs
samt stora sammanhängande odlingsytor. Inom
orådet finns fyra gravfält från yngre järnåldern, bebyggelsemiljöer, medeltida kyrkplats, samt en banvall. Banvallen är en bevarad sträcka av Frykstad
Clara elfs jernväg, Sveriges första järnväg för kommersiellt bruk som anlades år 1849. Slättlandet
har sannolikt utgjort en förhållandevis tätbefolkad
del av landskapet under förhistorisk tid. Vid Illberg
finns två stensättningar och vid Mogården finns ytterligare en.
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Apertins 1600-talsherrgård har anor från medeltiden och gården har genom tiderna varit den mest
dominerade i Stora Kils socken. Friluftslivet har
stor tillgång till området genom iordninggjorda stigar, bänkar och informationstavlor. Lederna är historiska då de från början anlades för att skänka
herrgårdsfolket och deras gäster avkoppling och
rekreation. Söder om herrgården ligger djupt nedskurna bäckraviner som är avsatta som naturreservat. Öster om Apertin breder stora åkermarker
ut sig kring sjön Norra Hyn.
Illberg var knutpunkten där alla vägarna i området
möttes. Här fanns från ca 1630-talet gästgiveri och
skjutsstation. I Illberg fanns även tingshuset.
Ekenäs är en biskopsgård med anor från 1300-talet. Herrgården omges av en gammal park med
många ekar, åkermark och lövträdsrika betesmarker. Den nuvarande mangårdsbyggnaden uppför-

RUNNEVÅL
Runnevål är av riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Området har uppmärksammats som länets största järnåldergravfält i
sammanhängande jordbruksbygd. Inom området
finns ca hundra välbevarade gravhögar, överväxta
stensättningar samt en hålväg.
Stor del av bebyggelsen på Värmlands södra slät�ter är grundad på förhistoriska jordbrukstraditioner.
Hit hör bl.a. de öppna odlingsstråken kring Nedre
Fryken med flera järnåldersgravfält. Gravfältet vid
Runnevål ligger på den markerade åsryggen men
har även flera angränsande spridda fornlämningar.
Området som helhet tillhör länets mest intressanta
ur kultur- och fornminnessynpunkt.
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Delar av riksintresseområdet för Runnevål omfattas även av:
- riksintresseområdet för Fryksdalen, samt
- kulturminneslagen för befintliga fornlämningar.
Runnevål

JÄRNVÄG

VÄG

Alla de fyra järnvägarna som sträcker sig genom
Kils kommun är av sådan betydelse för järnvägssystemet att de är av riksintresse för kommunikationsanläggningar, enligt 3 kap. 8 § miljöbalken.
Förutom järnvägarna är även spårområdet vid stationen i Kils tätort av riksintresse.

För vägar med speciella funktioner för vägtransportsystemet bedömer Trafikverket att de
mark- och vattenområden som berörs av vägarna
är av riksintresse för kommunikationsanläggningar
enligt 3 kap. 8 § miljöbalken. Skyddet gäller både
för det befintliga och planerade vägnätet samt influensområden.

Järnvägarna av riksintresse är:
- Bergslagsbanan, som framförallt används för
godstrafik, sträcker sig mellan Kil och Gävle via
bland annat Hällerfors och Ställdalen. Järnvägen är viktig för transporter mellan Bergslagen
och Göteborg,
- Fryksdalsbanan, med sträckning mellan Kil och
Torsby via Sunne, är av betydelse för det regionala resandet och även till viss del av betydelse
för godstrafik. Banan är oelektrifierad.
- Värmlandsbanan, som sträcker sig mellan Charlottenberg och Laxå (via Kristinehamn, Karlstad,
Kil, Arvika), är en mycket viktigt bana för personoch godstågstrafiken. Banan ansluter till Norge
och är av internationell betydelse och ingår i
TEN-T nätet, det TransEuropeiska Transportnätverket. Vid Laxå ansluter Värmlandsbanan till
Västra stambanan som i sin tur förbinder Stockholm och Göteborg, samt
- Norge/Vänerbanan sträcker sig mellan Kil och
Göteborg, via Säffle och Trollhättan. Banan är
mycket viktigt för person- och godstågstrafiken
och ingår i TEN-T nätet, dock med undantag för
den del som går genom Kils kommun.

I Kils kommun finns två vägar som är av riksintresse:
- Europaväg 45, för att vägen ingår i det nationella
stamvägnätet och det transeuropeiska transportnätet för vägar, TEN, samt
- Riksväg 61, för att vägen har särskild betydelse
för regional och interregional trafik.
FLYG
Drygt tio kilometer söder om Kils tätort, i Karlstads
kommun, ligger Karlstads flygplats som är av riksintresse för kommunikationsanläggningar enligt 3
kap. 8 § miljöbalken. Även om inte själva flygplatsen ligger i Kils kommun så berörs kommunen av
riksintresset då delar av kommunen ligger inom
flygplatsens influensområde.
De influensområden som finns kring flygplatsen är
med hänsyn till flyghinder, flygbuller och elektromagnetisk störning.
Inom hindersbegränsande områden är byggnadshöjderna begränsade för att inte flygsäkerheten
ska äventyras. Höjdrestriktionerna gäller för alla
byggnadsverk, såväl fasta, exempelvis byggnader,
master och vindkraftverk, som tillfälliga, till exem25
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pel. byggnadskranar. Höjderna som inte får överskridas är +152,2 meter inom fyra kilometer i alla
riktningar från landningsbanan, samt ytterligare
100 meter upp i höjdled i lutningen 1:20 från fyrakilometersgränsen i alla riktningar.
Utöver det hindersbegränsade området kring flygplatsen finns även en MSA-påverkad yta. MSA (Minimum Sector Altitude) är den höjd på vilken flygplanen påbörjar sista delen av inflygningen. Inom
den MSA-påverkade ytan tillkommande byggnadsverk, som exempelvis master och vindkraftverk, inverka på flygtrafiken. Hela Kils kommun ligger helt
inom den MSA-påverkade ytan för Karlstad, Arvika
och Hagfors flygplatser och delvis inom den MSApåverkade ytan för Torsby flygplats.
För områden som är drabbade av flygbuller finns
så kallade. bullerkurvor uppmätta och karterade.
Inom flygplatsens bullerkurvor kan nyttjandet av
flygvägarna, enligt flygplatsens miljötillstånd, komma att utsätta området för bullernivåer överstigande 70 dBA maximalvärde. I regeringens proposition 1996/97:53, Infrastrukturinriktning för framtida
transporter, anges att 70 dBA maximalnivå utomhus normalt inte bör överskridas vid nybyggnation
av bostadsbebyggelse.
Våren 2010 påbörjades en översyn av flygets
riksintressen och som ett led i översynen har Trafikverket föreslagit att Karlstad flygplats inte ska
omfattas av riksintresset. Något beslut hade dock
inte fattats när planen antogs. Även om Karlstad
flygplats inte längre skulle omfattas av riskintresset för flyget måste planering ske i samverkan med
och hänsyn till flygets verksamhet och påverkan.

26

Trafikverket har även påbörjat en översyn med att
revidera influensområdet för flygbuller. Något beslut angående det nya influensområdet hade inte
fattas när översiktsplanen antogs. Eftersom det
nya influensområdet har varit föremål för remiss
och några förändringar av det föreslagna området
kommer troligen inte att genomföras redovisar Kils
kommun i översiktsplanens planförslag det nya influensområdet för flygbuller.
TOTALFÖRSVARET
Riksintresset för totalförsvarets militära del, enligt
3 kap. 9 § miljöbalken, kan i vissa fall redovisas
öppet i översiktplanen, i andra fall inte. Dels finns
områden i form av övnings- och skjutfält samt flygflottiljer som redovisas öppet, dels områden som
av sekretesskäl inte kan redovisas öppet. De senare har oftast koppling till spanings- kommunikations- och underrättelsesystem. Huvuddelen av
Sveriges kommuner är i olika omfattning berörda
av riksintresset.
I Kils kommun finn inga öppet redovisade områden
som utgör riksintresse för totalförsvarets militära
del.
LÄS MER OM:
- Norra Hyn med omgivningar i kommunens naturvårdsprogram
- Apertin-Illberg-Ekenäs i det kommunala kulturmiljövårdsprogrammet
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PLANFÖRSLAG
FRYKSDALEN
1. För utvecklingsområdet kring Nedre Fryken,
från Säby till och med Örnäs, ska en fördjupning
av översiktsplanen upprättas för att klargöra den
framtida markanvändningen. Arbetet ska påbörjas
senast 2011
Fördjupningen av översiktsplanen ska behandla
det avgränsade områdets utveckling och bevarande med fokus på bostadsbebyggelse, friluftsliv, rekreation och naturvärden. I stort sett hela området
ligger inom det geografiskt avgränsade riksintresseområdet för Fryksdalen. Dock utgör inte riksintresset enligt 4 kap. 1 § miljöbalken något hinder
för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det
lokala näringslivet. (Läs mer om fördjupningen av
översiktsplanen under kapitlet Bebyggelse).
2. Inom hela det geografiskt avgränsade området
av riksintresse vid Fryksdalen ska:
- det rörliga friluftslivet uppmärksammas och
framhållas vid all planering,
- rid- och vandringslederna utvecklas och utökas,
samt
- stor hänsyn vid planering tas till natur- och kulturmiljövärden samt geologiskt värdefulla formationer från senaste istiden
3. Kommunen ska senast 2010 påbörja ett samarbete med Skogsstyrelsen och markägare för
att upprätta en skötselplan för hela området från
Nilsbysundet i söder till kommungränsen i norr på
Mellan-Frykens västra sida
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4. I de lövträdsrika sluttningarna ner mot Fryken
bör det ske ett fortsatt gynnande av lövträd. På vissa ställen kan det behöva plockhuggas för att inte
skogen ska bli för tät
5. Fortsätta och öka hävden på strandängarna
Landskapet ska hållas öppet med hjälp av viss röjning samt bete längs med strandkanten
6. Kommunen ska ha en restriktiv inställning till nybyggnation inom området av riksintresse
7. Ytterligare avverkning vid Nedre Frykens och
Mellan-Frykens strandkanter ska inte ske
Ytterligare avverkning vid strandkanten förstör förutsättningarna för ett rikt friluftsliv och landskapsbilden
8. Den gamla landsvägen mot Sunne, mellan Nilsby och Bössviken, på östra sidan av Fryken ska
märkas ut och göras till rid- och vandringsled
9. Frykstahöjden ska i samarbete med föreningar
utvecklas som natur- och friluftsområde
10. Fryksdalen ska utvecklas i ett turistiskt perspektiv i samverkan med turistnäringen samt Sunne och Torsby kommuner
NORRA HYN (DEL AV KLARÄLVENS NEDRE
LOPP)
11. Nuvarande jordbruksdrift med åkerbruk, naturvårdsinriktad betesdrift samt restaurering av igen-

växta områden ska fortsätta för att motverka igenväxningen och öka den biologiska mångfalden
12. Norra Hyns våtmarker ska om möjligt restaureras och återställas
APERTIN-ILLBERG-EKENÄS
Länsstyrelsen arbetar med att utforma ett program
för fornmiljö där skötsel ingår. I programmet ingår
Fryksta Clara Elfs jernvägs banvall vid Illberg.
13. Inom området av riksintresse för kulturmiljön
vid Apertin – Illberg – Ekenäs ska:
- de kulturhistoriska värdena värnas vid all planering,
- markanvändning som gynnar de kulturhistoriska
värdena främjas, samt
- ny bebyggelse endast tillåtas med stor hänsyn
till områdets kulturhistoriska värden
RUNNEVÅL
Länsstyrelsen arbetar med att utforma ett program
för fornmiljö där skötsel ingår. I programmet ingår
gravkullarna vid Runnevål.
14. Inom området av riksintresse för kulturmiljön
vid Runnevål ska:
- de kulturhistoriska värdena värnas vid all planering,
- markanvändning som gynnar det öppna landskapet främjas, samt
- ny bebyggelse endast tillåtas med stor försiktighet och hänsyn till områdets kulturhistoriska
värden

RIKSINTRESSEN

Hembygdsgården i Kil
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15. Hänsyn ska tas till Bergslagsbanan, Fryksdalsbanan, Värmlandsbanan samt Norge/Vänerbanan
vid planering och exploatering inom järnvägarnas
influensområden
16. Mark ska avsättas för spårreservat inom kommunen längs Bergslagsbanan, Fryksdalsbanan,
Värmlandsbanan och Norge-/Vänerbanan
Mark ska avsättas för att möjliggöra utbyggnad och
utveckling av spårbunden trafik, exempelvis för
utbyggnad av dubbelspår och mötesplatser. Spårreservaten ska, där så är möjligt, rimligt och med
undantag för befintlig bebyggelse, omfatta 30 meter åt vartdera hållet från spårmitt. Spårreservatet
innebär inte något förbud mot om- och tillbyggnader för befintlig bebyggelse. Spårreservatet innebär inte heller något förbud mot nyexploatering,
förutsatt att den tillkommande exploateringen inte
påverkar möjligheterna till drift, underhåll och framtida utveckling av järnvägsanläggningen
17. Kils kommun ska arbeta för byggnation av dubbelspår mellan Karlstad och Kil samt mötesspår på
sträckan mellan Fagerås och Arvika
Värmlandsbanan är idag överbelastad vilket innebär att det inte går att få in fler tåg på sträckan.
Dubbelspår krävs i första hand på sträckan mellan
Kil och Karlstad, men även längre norrut, både för
att bättre möta det kapacitetsbehov som finns idag
och för ett ökat behov i framtiden. Norr om Kil kan
mötesplatser vara ett alternativ. Trafikverket påbörjade en kapacitetsutredning under 2007.
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Anläggande av dubbelspår och mötesplatser kan
även medföra positiva effekter för godstransporterna mellan Kongsvinger och Göteborg som mer
effektivt skulle kunna transporteras via Kil.
18. Mark för en omlastningsterminal ska avsättas
i både Lersätters industriområde och Humletorps
industriområde
En omlastningsterminal för gods som ska omlastas mellan tåg och lastbil planeras i Kils tätort. Två
möjliga alternativ till lokalisering utreds, ett läge
i Lersätters industriområde och ett läge i Humletorps industriområde. Omlastningsterminalen ska
användas för att minska långdistanstransporterna
på landsväg och öka de på järnväg. Tanken med
en s.k. kombitransport är att lasten ska transporteras långa sträckor med tåg och korta sträckor med
lastbil. De för länet vanligt förekommande godsslagen stål, verkstadsprodukter och papper är exempel på gods som lämpar sig väl att lastas om
i en omlastningsterminal. Omlastningsterminalen
möjliggör för mer energieffektiva och miljövänliga
godstransporter vilket bidrar till en långsiktigt hållbar utveckli
Förslaget att avsätta mark för en omlastningsterminal i Kil är i enlighet med Trafikverkets lägesangivna riksintresseanspråk för kombiterminaler med
tillhörande förbindelsespår
19. Kils kommun ska arbeta för byte av trafikledningssystemet samt elektrifiering av hela Fryksdalsbanan

VÄG
20. Hänsyn ska tas till Europaväg 45 och Riksväg
61 vid planering och exploatering inom vägarnas
influensområden
21. Kommunen ska arbeta enligt ”Handlingsplan
Riksväg 61 Fagerås – Riksgränsen Juni 2008”
22. Kommunen ska fortsätta att arbeta för att trafiksäkerheten på olycksdrabbade sträckor på den
hårt trafikerade Europaväg 45 ska ökas
Arbetet ska fortskrida enligt ”Handlingsplan E 45 –
Värmland april 2009”
FLYG
23. Inom Karlstads flygplats influensområde ska
inte markanvändning planeras eller nya byggnader
uppföras som negativt kan påverka eller begränsa
flygplatsens funktioner eller utvecklingsmöjligheter
ng

Rud

Humletorp

Skog

Tårtan

RIKSINTRESSEN
Bergsby

Grava

Svartåna

Bonäs

Takene
Bäckebron

RIKSINTRESSEN - PLANFÖRSLAG

Gunnarsby

Teckenförklaring

Ärtetan

Björnrudstorp
Siggerud

Sandviken
Högåsen Fryksdalsbanan

Säveln

Björkenäs

1. FÖP Nedre Fryken

Tolita

Östra Glänne

2, 6, 10. Fryksdalen

Nilsby

Pråmsjön

Takenetorp

Värmeln

Lerbodatorp

9. Frykstahöjden

Åneholm

Örnäs

Källsäter
Nedre Fryken

Trångstad

Gösjön

Rud
Hannäs

Norstetjärn
Brevik

Riksväg 61

Stor-Emsen
Mossviken

18. Område för omlastningsterminal

Vålåsen

23. Flyg, område med hindersrestriktioner
23. Flyg, bullerpåverkat område kring
      Karlstads flygplats, 70 dBA
5 km

Norsälven
Gunnita

Ås

Frykfors

Åstjärnet

Täppåsen
Mosserud

Stora Kil

Backen

Välsätter

Fryksta

Lökene

Apertin

Klaxås
Fjäll

Backarna

Skållerud

Skårebol

Långviken
Markvatten

Utterud

Rudsta

Ekenäs

Norra Hyn

F

Dyvelsten

Illberg

Kil

Lindesnar

Tomten

Viste

Stubberud

Fagerås

Klacksjön

Forsnor

Hallen
Bergslagsbanan

Säbytorp

Europaväg 45

Lene

12. Våtmarker kring Norra Hyn
15-17, 19. Järnväg

Smårissjön

Nedre Bondestad

Frykerud
Aplungen

Värmlandsbanan
Bråtsjön

13, 14. Appertin-Illberg-Ekenäs, Runnevål

Dölme

Säby

Högboda

Grimstad

D

Smedstad

Boda

Ölserud

Arnäs

Ransby

Övre Bondestad

Rennstad
Ringstad

Visten
Siggerudsnäs

Bodetta

Strand

0

Edet

Frykåsen

Brunsberg

20-22. Väg

Ramsåsen

Edet

Rinnen

7. Rid- och vandringsled

Mellan-Fryken

Gunnarsbytorp
Torpsjön

Edane

3. Område med skötselplan

Bonserud

Getmossen

Östmarken

Acksjön
Smedstad

Norge-/Vänerbanan

Klingerud
Södra Hyn

Bjällerud
Skåne
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