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Inledning 
Under hösten 2019 börjades kartläggningen av diverse friluftslivsaktiviteter och intressen som ska agera 

underlag till den nya översiktsplanen. Kommunens föreningsverksamhet är en viktig aktör inom 

friluftslivet och står för en stor del av rörelsen inom våra friluftsområden. Vi har därmed bestämt att 

utföra en enkätundersökning ämnad till just de föreningar som bedriver verksamhet inom natur- och 

friluftsliv. Syftet var att säkerställa kunskap om inom vilka områden föreningarna samt att föra en dialog 

med dessa. Föreningarna fick kort beskriva vilka typer av aktiviteter de bedriver samt ringa in respektive 

områden som nyttjas i ett kartmaterial som följde med enkäten. Dessa fick även svara på frågor angående 

tillgänglighet, trygghet och intressekonflikter med andra målgrupper som använder respektive områden. 

Av cirka 45 utskick har 28 svar kommit in, vilket motsvarar en svarsfrekvens på cirka 60 procent.   
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Enkäten 
Föreningarna fick besvara följande frågor i utskicket: 

• ’’Vilken typ av verksamhet bedriver ni?’’ 

• ’’Vilka områden nyttjas av eran verksamhet?’’ (Område 1,2 och 3).  

• ’’Hur nyttjas respektive områden?’’ (område 1,2 och 3).  

• ’’Hur upplevs tillgängligheten (parkering, toalett framkomlighet, fysiska hinder som exempelvis 

järnvägsspår eller diken, informationstavlor, skyltar eller liknande) inom respektive områden?’’ 

(område 1, 2 och 3).  

• ’’Hur upplevs tryggheten (belysning, skymmande buskage, mörka korridorer, otrygga byggnader 

eller liknande) inom respektive områden?’’ (område 1,2 och 3). 

• ’’Hur upplever ni att det finns motstridiga intressen inom dessa områden, exempelvis mellan 

föreningar och boenden?’’ (område 1,2 och 3).  

• ’’Är det något ni vill tilläga, kan vara kommentarer som inte fick plats i textrutorna eller övriga 

synpunkter, så skriv gärna dem här!’’  

 

Sammanställning från besvarade enkäter 

SK NOR  
Typ av verksamhet (nyttjat område)? 

1. Föreningen använder motionsspåret för 

löpning, skidåkning m.m. (Elljusspåret).  

2. Löpning, skidåkning och cykling 

(Skogsbilvägen).  

3. Ingen kommentar. 

Hur upplevs tillgängligheten?  

1. Föreningen beskriver god tillgänglighet 

med stor parkering, infotavla, elljus, 

gångtunnel under E45:an samt toalett 

när klubbstugan är öppen och vallabod 

när denna är upplåst.  

2. Föreningen beskriver bra skidspår 

vintertid men att det dock saknas 

belysning. Föreningen beskriver även 

området som populärt för promenad och cykel.  

3. Ingen kommentar. 

Hur upplevs tryggheten?  

1. Området upplevs belyst i och med elljusspåret.  

2. Området upplevs som mörkt av föreningen.  

3. Ingen kommentar. 

Upplevs några intressekonflikter? 

1. Föreningen beskriver att ägaren av Mörkeruds hästgård är svår att samarbeta med vintertid då 

denna inte tar hänsyn till skidspåret.  

SK Nor - nyttjat område 
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2. Föreningen beskriver att under vintertid promenerar en del i skidspåret.  

3. Ingen kommentar.  

Övriga kommentarer och synpunkter? 

Ingen kommentar.  

 

Grava NSFS Scoutkår  
Typ av verksamhet (nyttjat område)?  

1. Föreningen nyttjar området för 

friluftsliv, ledarskap, personlig 

utveckling, gruppdynamik 

utifrån naturens förutsättningar 

(Stodeneskogen). 

2. Samma typ av verksamhet som 

ovan. (Tuggelite).   

3. Samma typ av verksamhet som 

område 1 (Högmon).  

Hur upplevs tillgängligheten?  

1. Föreningen beskriver att verksamhet anpassas efter de förutsättningar som ges av platsen.  

2. Som ovan. 

3. Som ovan. 

Hur upplevs tryggheten?  

1. Föreningen beskriver att de rör sig i grupper och lämnar aldrig en scout ensam om det är mörkt.  

2. Som ovan.  

3. Som ovan.  

Upplevs några intressekonflikter? 

1. Nej, inte så att föreningen påverkas. 

2. Som ovan, föreningen beskriver att det dock pågått jakt när dessa närmat sig I2 skogen.  

3. Nej, inte så att föreningen påverkas.  

Övriga kommentarer och synpunkter?  

Önskemål att; ’’De eldplatser som finns behålls och underhålls så att ringarna är hela och eventuellt töms 

regelbundet. Gärna något vindskydd på Tuggelite – I2. Möjlighet att förvara kanoter vid Ilandasjön 

illäggningsplats åt IP till för kanoter, ev. eldring.’’ 

Grava NSFS Scoutkår - nyttjade områden 
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Karlstad 4H Gård & Bellevue Ponny RK 
Typ av verksamhet (nyttjat område)? 

1. Gårdens placering med betesmarker (4H 

gården).  

2. Ridning med barn (markerat område kring 

deras gård i Gräsdalen). 

3. Ridning med ungdomar och vuxna (markerat 

område vid Zakrisdal). 

Hur upplevs tillgängligheten?  

1. Föreningen upplever att det är dåligt med 

parkeringar vid gården. 

2. Föreningen lyfter att exploatering inskränker 

på vägar och föreningen upplever att man får 

allt mindre yta att nyttja. 

3. Föreningen upplever Ullebergsleden som en 

barriär. Leden behöver passeras för att nå ridvägarna på Zakrisdal området. 

Hur upplevs tryggheten?  

1. Ingen kommentar. 

2. Ingen kommentar. 

3. Ingen kommentar. 

Upplevs några intressekonflikter? 

1. Föreningen upplever att byggnation och asfaltering resulterar i mindre mark för föreningen att 

rida på. 

2. Som ovan. 

3. Inga intressekonflikter.  

Övriga kommentarer och synpunkter? 

’’Vi har extremt lite med parkeringsmöjligheter. När Leos Lekland har fullt ställer sig även deras gäster på 

vår lilla yta.’’ 

Karlstad RK 
Typ av verksamhet (nyttjat område)? 

1. Ridskola. Området omfattar föreningens ridhus 

med stallar, övriga ytor är hagmark. Runt ytan 

förekommer en ridslinga (Bråtebäcken).  

2. Ingen kommentar. 

3. Ingen kommentar. 

Hur upplevs tillgängligheten?  

1. Föreningen beskriver att en grusväg leder in till 

anläggningen. Denna är periodvis i dåligt skick 

och mycket gropig. 

2. Ingen kommentar. 

3. Ingen kommentar.  

Karlstad 4H - nyttjade områden 

Karlstad RK - nyttjat område 
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Hur upplevs tryggheten?  

1. Föreningen beskriver att vägen är belyst och även att lamporna numera är lagade.  

2. Ingen kommentar. 

3. Ingen kommentar. 

Upplevs några intressekonflikter? 

1. Föreningen beskriver att bergtäkten innebär tung trafik som håller hög hastighet vilket påverkar 

cyklister och trafikanter till och från ridskolan. 

2. Ingen kommentar. 

3. Ingen kommentar.  

Övriga synpunkter och kommentarer? 

Ingen kommentar.   

Grava SK  
Typ av verksamhet (nyttjat område)? 

1. Området nyttjas för längdskidor, löpning 

och cykel. Föreningen drar även skidspår 

för allmänheten och för deras 

organiserade träning (utpekad område på 

I2).  

2. Ingen kommentar. 

3. Ingen kommentar.  

Hur upplevs tillgängligheten?  

1. Föreningen beskriver utifrån ett ökat 

intresse för deras verksamhet och det 

nya konstsnöspåret att det finns ett 

behov av fler parkeringar, bättre 

informationstavlor fler toaletter och 

omklädningsrum för allmänheten. 

2. Ingen kommentar. 

3. Ingen kommentar. 

Hur upplevs tryggheten?  

1. Föreningen påpekar att området behöver skyltas bättre för att öka tryggheten. De beskriver att 

många är osäkra på hur spåren på golfbanan och i I2 skogen går. 

2. Ingen kommentar. 

3. Ingen kommentar.  

Upplevs några intressekonflikter? 

1. Föreningen påpekar att några boende utmed konstsnöspåret är missnöjda och påpekar att 

kommunen har kännedom om detta.  

2. Ingen kommentar. 

3. Ingen kommentar. 

Övriga kommentarer och synpunkter? 

Grava SK - nyttjat område 
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Ingen kommentar.  

Friskvården i Värmland  
Typ av verksamhet (nyttjat område)? 

1. Stavgång i grupp, både i befintligt 

motionsspår och orörd terräng 

(Jakobsbergskogen & Mariebergsskogen). 

2. Stavgång i grupp, både i befintligt 

motionsspår och orörd terräng (I2 

skogen/Sannaskogen).  

3. Ingen kommentar. 

Hur upplevs tillgängligheten?  

1. Bra, föreningen beskriver att parkeringen 

och toaletter vid Mariebergsskogen 

nyttjas.  

2. Bra, föreningen beskriver att parkeringen 

vid BMX-milen och Racketmilen nyttjas. 

3. Ingen kommentar.  

Hur upplevs tryggheten?  

1. Okej. 

2. Militära förråd och byggnader inom området upplevs som mörka och otrygga. 

3. Ingen kommentar.   

Upplevs några intressekonflikter? 

1. Nej. 

2. Nej. 

3. Ingen kommentar.  

Övriga kommentarer och synpunkter?  

’’Viktigt att nybyggnation av bostäder vid 

Jakobsbergskogen inte inkräktar på 

friluftsområdet’’. 

Friskis och Svettis  

Typ av verksamhet (nyttjat område)? 

1. Gympa på sommaren på stora planen, 

samt ett pass i veckan i motionsspåren 

(Mariebergsskogen). 

2. Löpgrupper året om i skogen omkring 

Frisking & Svettis anläggning. Friskislopp 

årligen i september på en slinga på 5 km 

(Råtorp och Sannafältet). 

3. Ingen kommentar. 

Hur upplevs tillgängligheten? Friskis & Svettis - nyttjade område 

Friskvården i Värmland - nyttjade områden 
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1. Bra. 

2. Bra. 

3. Ingen kommentar. 

Hur upplevs tryggheten? 

1. Bra. 

2. Bra. 

3. Ingen kommentar. 

Upplevs några intressekonflikter? 

1. Nej. 

2. Nej. 

3. Ingen kommentar. 

Övriga kommentarer 

Ingen kommentar. 

NSFS Scoutkår Solglimten 
Typ av verksamhet (nyttjat område)?  

1. Lek i skogen, eldar, tränar scouting, 

spelar boll på bollplaner, går på spåren, 

tränar på matlagning (området runt 

omkring föreningens scoutlokal). 

2. Ingen kommentar. 

3. Ingen kommentar. 

Hur upplevs tillgängligheten?  

1. Inga parkeringsplatser. 

2. Ingen kommentar. 

3. Ingen kommentar. 

Hur upplevs tryggheten? 

1. Ingen kommentar. 

2. Ingen kommentar. 

3. Ingen kommentar.  

Upplevs några intressekonflikter? 

1. Ingen kommentar.  

2. Ingen kommentar. 

3. Ingen kommentar.  

Övriga kommentarer: 

’’Vi har ingen scoutlokal efter 30/6 2020. Kommunen har ingen lokal att erbjuda och vår hyra till KBAB är 

för hög för oss. ’’ Horsensgatan (?).  

NSFS Scoutkår Solglimten – nyttjat område  
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Skattkärrs SOK  
Typ av verksamhet (nyttjat område)? 

1. Terrängbanan (2,5km) används för 

skidor, löpning, promenader, orientering 

och mountainbike (terrängbanan norr 

om e18). Kommande sprint/OL-karta 

(Skattkärr tätort). 

2. Terrängbanan (7,5 km) används för 

skidor, löpning, vandring, orientering 

och mountainbike (terrängbanan vid 

Göstahult/norr om e18). 

3. Orientering (markerade områden norr 

om E18 samt mellan Alster och 

Skattkärr).  

Hur upplevs tillgängligheten?  

1. Föreningen pekar på avsaknaden av skylt 

från Skattkärr som visar vägen till 

terrängbanan. Parkering anses ok, dock saknas toalett. 

2. Samma som ovan. 

3. Ingen kommentar. 

Synpunkter trygghet? 

1. Föreningen beskriver att terrängbanan är belyst, även ner till klubbstugan.  

2. Föreningen beskriver att vistelse i skogen alltid innebär skymmande buskage och mörka 

korridorer, men det anses inte vara något problem.  

3. Samma som ovan.  

Upplevs några intressekonflikter? 

1. Nej. 

2. Nej. 

3. Nej.  

Övriga kommentarer: 

Ingen kommentar. 

Skattkärrs SOK - nyttjade områden 



 

9 
 

OK Tyr – Cykel  
Typ av verksamhet (nyttjat område)?  

1. Barn & ungdomsträning 2 

gånger i veckan under april – 

oktober, samling vid Norra 

Fältet. Vuxenträning 1–2 gånger 

i veckan april-oktober. KMTI-

berget används frekvent för 

detta under flera veckor (I2 

skogen, Norra Fältet och KMTI-

berget används som mest).   

2. Cykling på deras egna MTB-bana 

runt om Tyrstugan. Barn & 

ungdomsträning 1 gång i veckan 

samt vuxenträning 1 gång i 

veckan. Tävlingar anordnas här 2 

gånger per säsong (Tyrstugan/Tyrskogen).  

3. Vuxenträning 1-2 gånger i veckan samt ungdomsträning cirka. 1 gång i veckan (Stockfallet).  

Hur upplevs tillgängligheten?  

1. Föreningar nyttjar parkeringen på Norra Fältet eller KMTI. Toalett saknas av naturliga skäl. 

2. Karta saknas, överlag bra.  

3. Föreningar nyttjar korsningen Edsgatan/Stormyrsgatan som parkering. Toalett saknas 

Hur upplevs tryggheten? 

1. Ingen kommentar. 

2. Ingen kommentar. 

3. Ingen kommentar. 

Upplevs några intressekonflikter? 

1. En eventuell frisbeegolfanläggning på KMTI-berget anses vara negativt för föreningens 

verksamhet.  

2. Många föreningar tränar vid Tyrstugan vilket kan upplevas kan upplevas som trångt.  

3. Poängteras att många som promenerar, rastar hundar, springer och rider på området, men 

föreningen anser att det fungerar bra så länge det visas respekt och hänsyn till varandra. 

Övriga kommentarer och synpunkter? 

Ingen kommentar. 

 

 

 

 

 

 
 

OK Tyr Cykel - nyttjade områden 
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OK Tyr – Orientering  

Typ av verksamhet (nyttjat område)?  

1. Träningar, tävlingar, 

motionsorienteringar, Friska 

Karlstad. Ca. 100 tävlings- och 

träningsarrangemang varje år 

(Tyr, Almarskogen, Höja, 

Edsgatan, Norra Stockfallet, 

Rud, I2 skogen, Hallsberg, 

Våxnäs, Skutberget, Eriksberg, 

Sörmon, Randviken). 

2. Träningar, mindre tävlingar, 

motionsorienteringar. Ca. 25 

tävlings- och 

träningsarrangemang varje år 

(Tuggelite, Bryngfjordsbacken, 

Frödingshöjd, Steffensminne, 

Edsgatan, Kronoparken, 

Jakobsberg, 

Mariebergsskogen).  

3. Träningar, mindre tävlingar, 

motionsorienteringar. Ca. 10 

tävlings- och 

träningsarrangemang varje år (Rävberget, Välsviken, Alsternäset, Zakrisdal, Bellevue, Söder om 

Björkås, Dingelsundet, Jäverön, Ulvsby). 

Hur upplevs tillgängligheten?  

1. Föreningen beskriver att dessa utgår från olika platser vid nästan varje tillfälle och att de är väldigt 

beroende av parkeringar i samband med stora evenemang. Toaletter, hinder eller 

informationstavlor anses inte vara ett problem. Föreningen lyfter att kartmaterial och bra relation 

med markägare är det de behöver.  

2. Som ovan. 

3. Som ovan. 

Synpunkter på trygghet?  

1. Föreningen beskriver inte några problem.  

2. Som ovan. 

3. Som ovan.  

Upplevs några intressekonflikter? 

1.2.3.  Föreningen beskriver att de flesta intressekonflikterna har lösts. Några exempel på dessa 

anges, exempelvis med att Markägare vid Almarskogen inte är välvilliga till att föreningen rör 

sig i skog och mark. De beskriver även att ridklubben vid Färjestad har ibland åsikter kring 

föreningens verksamhet samt att orienteringsklubben drabbas ibland av crossar som kör 

olagligt på Sörmon vilket kan vara farligt.  

Övriga kommentarer och synpunkter? 

OK Tyr Orientering - nyttjade områden 
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’’Skogen är vår arena. Kartmaterial och tillgången till områden nära Karlstad är helt avgörande för vår 

verksamhet. Hammarö ingår också i vårt område.’’  

Karlstads Segelsällskap  
Typ av verksamhet (nyttjat område)?  

1. Segling, förvaring av båtar på land under 

vintertid samt förvaring av båtar vid 

bryggplatser sommartid (Kanikenäset). 

2. Ingen kommentar.  

3. Ingen kommentar. 

Hur upplevs tillgängligheten?  

1. Föreningen anser att bilparkering kan vara 

ett bekymmer periodvis, men inga hinder i 

övrigt. 

2. Ingen kommentar. 

3. Ingen kommentar.  

 

Hur upplevs tryggheten?  

1. Föreningen beskriver att det ej kommit in synpunkter angående otrygghet, däremot önskar vissa 

medlemmar att området vore bättre belyst. 

2. Ingen kommentar. 

3. Ingen kommentar.  

Upplevs några intressekonflikter? 

1. Föreningen upplever tryck från boende gällande bilparkeringar. 

2. Ingen kommentar. 

3. Ingen kommentar.   

Övriga kommentarer och synpunkter? 

Ingen kommentar.  

Karlstad Segelsällskap - nyttjat område 
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Karlstads paddlarklubb  
Typ av verksamhet (nyttjat område)?  

1. Nybörjarpaddling, prova på 

paddling, träningspaddling 

(Tullholmsviken).  

2. Träningspaddling, 

uthyrningspaddling 

(Klarälven/Mariebergsviken).  

3. Turpaddling, uthyrningspaddling, 

träningspaddling (hamnen och 

Hammarösjön).  

Hur upplevs tillgängligheten?  

1. Bra. 

2. Bra. 

3. Bra. 

Hur upplevs tryggheten?  

1. Ingen kommentar. 

2. Föreningen beskriver skymd sikt vid vassen, samt att det förekommer båtar och vattenskotrar 

som kör alldeles för fort.  

3. Föreningen beskriver att det förekommer båtar som kör för fort i hamnområdet.  

Upplevs några intressekonflikter? 

1. Föreningen anser att nya båtbryggor kommer att innebära ett problem för deras verksamhet då 

båttrafiken kommer öka.  

2. Föreningen lyfter att dessa skulle gärna vilja se en utmärkt kanotled för att underlätta för 

båtförare och kanotister att dela på vattnet. 

3. Ingen kommentar.  

Övriga kommentarer och synpunkter? 

Ingen kommentar.  

Karlstads paddlarklubb – nyttjade områden 
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Friluftsfrämjandet 
Typ av verksamhet?   

1. Mulle och strövargrupper, friluftsliv för 

4–6 respektive 7–9 åringar (Tyrskogen).  

2. Strövargrupper 7–9 åringar (I2 skogen, 

föreningen är ej säker på exakt plats).  

3. Strövargrupper och friluftsgrupper 10–

12 åringar (Bergviks udde). 

Hur upplevs tillgängligheten?  

1. Föreningen beskriver att deras barn- 

och ungdomsverksamhet har historiskt 

inte behov av tillgänglighet då dessa 

gillar att vara ute i ’’vild’’ natur. 

Däremot påpekar föreningen att dessa 

överväger att jobba mer med 

funktionsnedsatta, och då blir 

tillgänglighet en viktig fråga.  

2. Som ovan. 

3. Som ovan.  

Hur upplevs tryggheten?  

1. Föreningen anser att trygghet är ingen fråga som påverkar dem. Med de yngre barnen är 

föreningen ute under dagtid samt vid tältning med äldre barn anses mörker vara spännande. I och 

med att föreningen alltid vandra i grupp anses inte trygghet vara ett problem.  

2. Som ovan. 

3. Som ovan. 

Upplevs några intressekonflikter? 

1. Föreningen anser att vissa intressekonflikter kan uppstå då ’’deras’’ Mulleplats är ej utmärkt och 

därför har det anlagts en MTB-sträcka rakt igenom den (Tyrskogen).  

2. Nej.  

3. Nej.  

Övriga kommentarer och synpunkter? 

’’Utöver dessa tre områden så använder vi förstås Skutberget där vi har vår stuga. Med den som 

utgångspunkt ordnar vi tipspromenader på söndagar vår och höst (ca. 100 vuxna deltagare & ca. 15 barn 

per gång) samt prova på kajakpaddling/uthyrning av kajaker/kanadensare. Våra vandringar görs i 

Alsterdalen, på Hammarö, Högmon m.m. Dessutom är vår Frilufsargrupp ibland på Jäverön.’’  

Friluftsfrämjandet – nyttjade områden 



 

14 
 

Väse SK  
Typ av verksamhet (nyttjat område)?  

1. Längdskidåkning. Spårdragning med 

scooter av klubbmedlemmar. Spårstatus 

uppdateras via Facebook och 

Skidspår.se. Promenader och 

terränglöpning vid barmarker (markerat 

område kring elljusspåret, norr om 

järnvägen).  

2. Längdskidåkning enbart vid snötillgång. 

Spårdragning av lättare spår som är 

uppskattat (markerat område söder om 

Väse tätort/järnvägen). 

3. Ingen kommentar.  

Hur upplevs tillgängligheten?  

1. Området anses vara mycket 

lättillgängligt. Föreningen beskriver goda 

parkeringsmöjligheter samt god uppsättning av skyltar.  

2. Som ovan. 

3. Ingen kommentar. 

Hur upplevs tryggheten?  

1. Föreningen anser tryggheten vara okej.  

2. Som ovan.   

3. Ingen kommentar.  

Upplevs några intressekonflikter? 

1. Nej. 

2. Nej. 

3. Ingen kommentar.  

Övriga kommentarer och synpunkter? 

’’Har nyss skickat in karta över våra spår och spårdragningen till Kultur- och Fritidsförvaltningen.’’ 

Väse SK – nyttjade områden 
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Karlstad Sjöscoutkår  
Typ av verksamhet (nyttjat område)?    

1. Främst segling och läger. Vid landaktiviteter kan 

det exempelvis vara pulkaåkning vid Tyrstugan 

(Karlstad skärgård vid segling. Vid landaktivitet: 

Mariebergsskogen, Tyrstugan, Skutberget samt 

Orrholmen där föreningen har sin lokal). 

2. Segling och läger (Vänern).  

3. Segling och läger (Svensk inre farvatten).  

Hur upplevs tillgängligheten?  

1. Föreningen anser inte att tillgänglighet är någon 

större problem för den verksamhet som bedrivs.  

2. Som ovan. 

3. Som ovan. 

Hur upplevs tryggheten?  

1. Föreningen beskriver inga större problem. 

2. Som ovan. 

3. Som ovan. 

Upplevs några intressekonflikter? 

1. Föreningen beskriver att vid ett fåtal tillfällen har det uppstått krock mellan föreningar (anger inte 

vilka), men att det alltid löst sig på plats. 

2. Ingen kommentar. 

3. Ingen kommentar. 

Övriga kommentarer och synpunkter? 

’’Eftersom vi också har Fyrstugan på V:a Långholmen (ditt båtbussen går) så har vi där upplevt en del 

problem. Folk som inte kan respektera de regler som gäller på ön. Den är ju en del av naturreservat. Ibland 

har vi även upplevt att underhåll och tillsyn av kommunens bryggor, torrdass m.m. inte fungerat 

tillfredställande. ’’  

Karlstad Sjöscoutkår – nyttjade områden  
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Nedre Klarälvens FVO  
Typ av verksamhet (nyttjat område)?  

1. Fiske samt förvaltning av fiske och 

skötsel av fiskeplatser (Klarälvens 

nedre lopp från kommungränsen 

vid Forshaga till älvens utlopp i 

Vänern, Kroppkärrsjön, 

Sandbäckstjärn, Sundstatjärn, 

Rudstjärn, och Lambergstjärn). 

Synpunkter på tillgänglighet, trygghet, 

intressekonflikter samt övriga 

kommentarer: 

’’Föreningen bedriver redan idag en 

verksamhet tillsammans med kommunen 

som gynnar både naturvård och det aktiva 

friluftslivet främst genom fiske. Detta bland 

annat genom at ett antal fiskeplatser längst 

Klarälven sköts genom en skötselplan så att 

fiskeplatserna inte växer igen så att 

allmänheten med lätthet kan bedriva fiske 

från de här platserna. På några av platserna 

finns även bryggor som föreningen 

förvaltar. Det finns även bryggor som är 

anpassade för personer med 

funktionshinder. Föreningen har också i 

samarbete med Sportfiskarna som bland annat driver Put och Take fisket i Sandbäckstjärn. Detta också i 

syfte att öka intresset för fisket för allmänheten inom Karlstad kommun. Föreningen har även genomfört 

projekt tillsammans med kommunen och Sportfiskarna med LONA medel där man först gjort en förstudie 

om fiskeplatser i centrala Karlstad. Samt även försett några av de platserna med fiskeplattformar.  

NKFVOF bedriver som tidigare beskrivits verksamhet inom ett ganska stort område av kommunen. Även 

om det kanske inte är föreningen i sig som t.ex. fiskar, utan det är allmänheten som nyttjar föreningens 

faciliteter i form av bryggor och liknande. Det är även en hel del turister som besöker staden och som 

också fiskar. 

Det innebär att NKFVOF är i högsta grad intresserad av att ha en fortsatt dialog i kommunens arbete med 

framtangdet av den nya översiktsplanen. Bland annat för möjligheten att anlägga fiskeplattformar på fler 

platser, eller sjösättningsramper. Allt för att öka tillgängligheten för allmänheten inklusive de som 

eventuellt har någon funktionsnedsättning.’’ 

Nedre Klarvälvens FVO - nyttjade områden 
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Equmenia Skårekyrkan scouter 
Typ av verksamhet (nyttjat område)? 

Föreningens synpunkter på tillgänglighet, 

trygghet och intressekonflikter inom 

respektive område nämns även nedan. Detta 

då föreningen har svarat digitalt genom ett 

annorlunda upplägg.    

1. Föreningens fastighet + Lindtjärn. 

Fotbollsplanen används av FBK för 

klassfotboll. Allmänheten uppfattar 

föreningens fastighet som allmän 

parkmark och därmed önskar att få 

hjälp att klara av gräsklippning av 

den stora fotbollsplaner. (Solliden) 
2. Här förlägger föreningen någon 

mörkerspårning eller liknande varje 

termin. Ofta samling vid 

järnvägsundergången från Stodene. 

Grillplatsen anses vara bra men kan 

bli bättre med mer sittstockar och 

ett svängbart grillgaller. Föreningen 

beskriver att det känns väldigt naket 

efter att skogen sågats ner. Det 

beskrivs fungera bra att använda 

skogen tillsammans med övriga i 

närområdet utan intressekonflikter 

(Stodeneskogen). 

3. Denna yta beskrivs som viktig för 

föreningen. Föreningen lyfter att om 

det skulle byggas ett bostadshus på 

denna yta är det viktigt att dessa 

och andra föreningar får en ny yta i centrum. Förslagsvis mellan förskolan och järnvägen. 

Föreningar har som förslag att på denna yta skulle alla föreningar tillsammans kunna dela på en 

förrådsbyggnad och samverka kring bakluckeloppis och återkommande arrangemang som berikar 

skåreborna och sammanhållningen på orten (Skåre centrum för Marknadsdagen). 

4. Området benämns som en liten pärla som inte så många känner till. Området beskrivs vidare som 

otroligt vackert på våren med vitsippor och en bäck som slingrar sig fram mellan träd och stenar. 

Hit går föreningen med scouterna och kör hembyggda farkoster. Föreningen anser att fler 

Skårebor har glädje av platsen (Tuggelitebäcken).  

5. Här brukar föreningen åka pulka i nederkanten och använda grillplatsen (Bryngfjordsbacken). 

6. Hit åker föreningen ibland både sommar och vinter. Det beskrivs finnas en kolarkoja en bit in i 

skogen som är mysig att gå till och tända i spisen (Högemon). 

7. Paddling (Klarälven). 

 
 

Equmenia Skårekyrkan Scouter – nyttjade områden (föreningens egen 
kartmaterial).  
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IF Göta Karlstad 
Typ av verksamhet (nyttjat 

område)?  

1. Nyttjas i kontinuerlig 

friluftsverksamhet och 

för arrangemang av 

evenemang som ex. 

Blodomloppet och 

Tjurruset (I2-skogen). 

2. Nyttjas som 

arrangemangsområde 

vid Vårruset, som är en 

av regionens största 

motionslopp (Området 

vid Sundsta gymnasiet). 

3. Nyttjas som arrangemangsområde för Karlstads Stadslopp (Museiparken). 

 

Hur upplevs tillgängligheten?  

1. Föreningen beskriver området som fantastiskt för att motionera och vandra. Påpekar dock att 

bättre skyltning och belysning skulle göra området mer lättillgängligt.  

2. Föreningen lyfter att det är viktigt att bevara öppna park och gräsytor i stadsnära miljö.  

3. Som ovan.  

Hur upplevs tryggheten?  

1. Ingen kommentar. 

2. Ingen kommentar. 

3. Ingen kommentar.  

Upplevs några intressekonflikter? 

1. Ingen kommentar. 

2. Ingen kommentar.  

3. Ingen kommentar.  

Övriga kommentarer och synpunkter? 

’’Vi använder alla kommunens motionsspår men framförallt Rudsspåret och spår vid Våxnäshallen och I2-

området. Även Gubbholmen och utegymmet där används av våra grupper.’’  

IF Göta Karlstad – nyttjade områden 
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Molkoms Skidklubb 
Typ av verksamhet (nyttjat område)?  

1. Löpning och skidåkning (elljusbanan vid 

IP nordväst om Molkom).  

2. Löpning och skidåkning (’’övriga spår’’ 

(skogsväg nordväst om Molkom). Spår 

som dras när det finns snö). 

3. Löpning och skidåkning (elljusspåren och 

övriga spår precis nordväst om Molkom 

tätort). 

Hur upplevs tillgängligheten?  

1. Föreningen beskriver god tillgänglighet, 

men toaletter är ej alltid öppna samt att 

infotavlor kan bli bättre.  

2. Föreningen beskriver att dessa utgår ifrån idrottsplanen. 

3. Samma kommentar som på område 2.  

Hur upplevs tryggheten?  

1. Föreningen beskriver dålig belysning samt buskage och träd som skymmer på elljusbanan.  

2. Ingen kommentar. 

3. Ingen kommentar.  

Upplevs några intressekonflikter? 

1. Nej. 

2. Ja, föreningen beskriver att spåren dras på skogsväg som ibland används av skogsmaskiner och 

övrig trafik, vägen går till en mast.  

3. Nej. 

Övriga kommentarer och synpunkter? 

’’Spåren i område 1 skulle behöva dikas ur lite bättre, är väldigt blött på sina ställen. Ett ’’ute gym’’ skulle 

inte vara dumt…Mycket trevligare att träna ute än att vara på inne gym!’’   

 

Molkoms Skidklubb – nyttjade områden 
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Karlstad Klätterklubb 
Typ av verksamhet (nyttjat område)?  

1. Bouldering utomhus (Skutberget). 

2. Bouldering utomhus (Dye). 

3. Bouldering utomhus (Färjestad).  

Hur upplevs tillgängligheten?  

1. Föreningen beskriver god tillgänglighet.  

2. Föreningen beskriver begränsad 

tillgänglighet på grund av vägbron.  

3. Föreningen beskriver att dessa använder 

parkeringen vid Tyrstugan vilket fungerar 

bra.  

Hur upplevs tryggheten?  

1. Ingen kommentar.  

2. Ingen kommentar. 

3. Ingen kommentar.  

Upplevs några intressekonflikter? 

1. Föreningen lyfter att i dagsläge planeras ett reservat i området och att representanter från klubben 

har en dialog med Länsstyrelsen.  

2. Föreningen beskriver inga intressekonflikter för tillfället. 

3. Som ovan.  

Övriga kommentarer och synpunkter?  

’’Bouldering är klättring utomhus på låg höjd. För att kunna bouldra utomhus behöver man låta markägare 

veta vad man håller på med och även fråga vart man kan parkera etc. ’’   

Karlstads Scoutkår 
Typ av verksamhet (nyttjat område)?  

1. Övernattningar i stugan på Vängåvan, 

som hyrs av föreningen, samt 

övernattningar i vindskydd och 

vandring på ön (Jäverön). 

2. Kanotpaddling i sjön, vandring runt sjön 

med bad samt aktiviteter i närliggande 

skogsparti 

(Svinbäcksberget/Kroppkärrsjön). 

3. Kanotpaddling i sjösystemet samt 

vandringar med övernattningar i 

tält/vindskydd (Brattfforsheden & 

Gapern). 

Hur upplevs tillgängligheten?  

1. Föreningen beskriver god tillgänglighet för den typen av verksamhet som bedrivs.  

2. Som ovan. 

Karlstad Klätterklubb – nyttjade områden  

Karlstad Scoutkår – nyttjade områden (plus Brattforsheden & 
Gapern).  
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3. Som ovan.  

Hur upplevs tryggheten?  

1. Föreningen beskriver god trygghet för den typen av verksamhet som bedrivs.  

2. Som ovan. 

3. Som ovan.  

Upplevs några intressekonflikter? 

1. Ja, föreningen lyfter att många stugor vid vattnet hindrar deras vandringar vad gäller hemfrid.  

2. Nej. 

3. Nej.  

Övriga kommentarer och synpunkter? 

Ingen kommentar.  

Västerstrands Scoutkår  
Typ av verksamhet (områden som 

nyttjas)?  

1. Föreningen är ofta i naturen 

och bedriver verksamhet i 

samtliga områden i form av 

eldning, orientering, 

vandring, upptäckter av djur 

& växter m.m. (Närområdet 

till scoutstugan på 

Kartberget). 

2. Som ovan (Göteborgsudden). 

3. Som ovan (Skutberget och 

delar av I2 området(ej 

specificerat vilka delar)).  

Hur upplevs tillgängligheten?  

1. Föreningen beskriver att baksidan av scoutstugan är otillgänglig samt att lekytor saknas.  

2. Föreningen beskriver tillgängligheten på Göteborgsudden i sig som bra men lyfter att det saknas 

ett övergångställe mellan deras stuga och Göteborgsudden.  

3. Tillgängligheten på Skutberget och I2 området beskrivs som bra.  

Hur upplevs tryggheten?  

1. Föreningen beskriver att tryggheten passar deras verksamhet då de är ute tillsammans med 

barnen. Däremot lyfts det att Gulahuset vid deras stuga upplevs otryggt.  

2. Föreningen beskriver att tryggheten passar deras verksamhet. 

3. Samma kommentar som på område 2.  

Upplevs några intressekonflikter? 

1. Nej. 

2. Nej. 

3. Nej.   

Västerstrands Scoutkår – nyttjade områden (I2 tillkommer ej då nyttjade delar är 
ej specificerade av verksamheten) 
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Övriga kommentarer och synpunkter? 

’’Vi uppskattar att vi får tycka till och hoppas att våra svar inte kommit in för sent’’. 

Karlstad MX 
Typ av verksamhet (nyttjat område)?  

1. Motocross och Enduro. I området 

nyttjas en kombination av 

motocrossbanan, Endurobana samt 

2 st. mindre banor som barn och 

ungdomar nyttjar (crossområdet 

nordväst om Karlstad flygplats).  

2. Ingen kommentar. 

3. Ingen kommentar. 

Hur upplevs tillgängligheten?  

1. Föreningen beskriver att skylt som 

visar avfart från riksväg 61 saknas, 

samt att saknas vatten, avlopp och 

ström in på området. 

2. Ingen kommentar. 

3. Ingen kommentar.   

Hur upplevs tryggheten?  

1. Föreningen saknar belysning.  

2. Ingen kommentar. 

3. Ingen kommentar. 

Upplevs några intressekonflikter? 

1. Föreningen beskriver att det har tidigare uppstått klagomål från närboende ang. buller. De skriver 

vidare att efter bullerutredningen, som var till föreningens fördel, inte kommit in fler klagomål.  

2. Ingen kommentar.  

3. Ingen kommentar.  

Övriga kommentarer och synpunkter? 

’’Vi arrenderar området av LBC, framtid är oviss. Vi hade 10-årskontrakt som nu löpt ut men vi får inte 

teckna nytt flerårs-kontrakt, så löper det ett år i taget.’’ 

Karlstad MX – nyttjat område 
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I2 IF Karlstad 
Typ av verksamhet (nyttjat 

område)?  

1. Används av I2 IF till 

klubbmästerskap i 

Triathlon och I2 IF cupen, 

samt till swin/run och 

simträning (Kroppkärssjön 

med badplats, Braxens 

badplats samt gångbanor 

och cykelbanan mot 

Alster). 

2. Nyttjas för I2 loppet, I2 

Backyard skytte samt 

aktiviteter i klubbstugan (I2 

skogen, I2 IF:s klubbstuga, Sandbäckshallen, Skjutbanan, Sanna). 

3. Nyttjas av I2 IF’s triathlontävling Görslitet (Skutberget med löprundor, badplats, vägar etc. samt 

cykel på vägarna mot Trossnäs).  

Hur upplevs tillgängligheten?  

1. Föreningen beskriver att området saknar toalett.  

2. Föreningen beskriver avsaknad av vatten och avlopp samt toaletter runt och i klubbstugan. De 

beskriver även att I2 skogens leder går alldeles för nära skjutbanan. Påpekar att skylten är för 

liten.  

3. Beskriver tillgängligheten som okej. 

Hur upplevs tryggheten?  

1. Tryggheten beskrivs som ok.  

2. Föreningen anser att tryggheten här bör förbättras. Det påpekas att belysningen är dålig. 

Föreningen har förstärkt med egen belysning runt klubbstuga, men detta är något som allmänt 

saknas. De påpekar vidare att det är mycket folk som rör sig i skogen, och som till och med bor i 

skogen.  

3. Trygghetens beskrivs som ok. 

Upplevs några intressekonflikter? 

1. Föreningen beskriver att det inte uppstår några intressekonflikter. De tar hänsyn till folket som 

också nyttjar badplatsen och cykelbanorna.   

2. Föreningen beskriver att det är mycket allmänt folk som parkerar och bor i husbilar på deras 

arrende av kommunen.  

3. Samma kommentar som på område 1.  

Övriga kommentarer och synpunkter? 

Ingen kommentar.  

I2 IF Karlstad – nyttjade områden 
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Ulvsby IF 
Typ av verksamhet (nyttjat område)?  

1. Promenad, löpning samt preparerade 

skidspår (Elljusspåret, terrängspåret).  

2. Preparerade skidspår (Klarälvsbanan, 

Ulvsby – kommungränsen). 

3. Preparerade skidspår (Gärdet). 

Hur upplevs tillgängligheten?  

1. Föreningen beskriver goda 

parkeringsförhållande och infotavlor.  

2. Föreningen beskriver goda 

parkeringsförhållanden.  

3. Samma kommentar som på område 2.  

Synpunkter på trygghet? 

1. Föreningen beskriver att elljusspåret har belysning av den gamla typen samt att den är känslig för 

vind, snölaster och fallande träd.  

2. Föreningen beskriver öppna områden, specificeras ej om detta är en faktor som upplevs som tryggt 

respektive otryggt.  

3. Samma kommentar som på område 2.  

Upplevs några intressekonflikter? 

1. Nej. 

2. Föreningen beskriver viss motsättning mellan skidåkare och gående i skidspåren.  

3. Nej.  

Övriga kommentarer och synpunkter? 

Ingen kommentar.  

Karlstads kappseglingsförening 
Typ av verksamhet (nyttjat område)?  

1. Klubbhus med förvaring av jollar, 

Segelskola verksamhet, träning m.m. 

(Kanikenäset).  

2. Kappseglingsbanor (markerat område 

ute på Vänern, mellan Heden och 

Jäverön). 

3. Kappseglingsbanor (markerat område 

ute på Vänern, sydöst om Jäverön). 

Hur upplevs tillgängligheten?  

1. Föreningen beskriver inga problem. 

2. Som ovan. 

3. Som ovan. 

Hur upplevs tryggheten?  

Ulvsby IF – nyttjade områden 

Karlstads kappseglingsförening – nyttjade områden  
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1. Föreningen beskriver inga problem. 

2. Som ovan. 

3. Som ovan.  

Upplevs några intressekonflikter? 

1. Föreningen beskriver att man delar på området med KSS (Karlstad sjöscoutskår) genom 

arrendeavtal.   

2. Ingen kommentar. 

3. Ingen kommentar.  

Övriga kommentar och synpunkter? 

Ingen kommentar.  

SK Örnen Orientering 
Typ av verksamhet (nyttjat område)?  

1. Ungdoms- och motionsverksamhet, 

hitta ut samt tävlingar (Molkom väst 

(orienteringskartan)). 

2. Motionsverksamhet, träningar samt 

hitta ut (Duvnäs/Jönsberget 

(orienteringskartan)). 

3. Motionsverksamhet och träningar 

(Rudsberg (orienteringskartan)). 

Hur upplevs tillgängligheten?  

1. Föreningen beskriver tillgänglighet 

som i stort sett bra. Dock lyfter 

föreningen att framkomligheten är 

begränsad i vissa delar av området, 

vilket anses bero på att kommunen 

har avverkat, röjt och gallrat 2019.  

2. Bra.  

3. Föreningen beskriver att många 

hyggen har tillkommit vilket gör området begränsad och obrukbart. Föreningen lyfter sydvästra 

delen som bra.  

Hur upplevs tryggheten?  

1. Bra. 

2. Bra. 

3. Föreningen påpekar endast sydvästra delen som bra.  

Upplevs några intressekonflikter? 

1. Föreningen beskriver att jakten på framförallt nordöstra delen är en faktor som begränsar 

verksamheten. Vidare beskriver föreningen att visar man hänsyn och kommer överens så brukar 

konflikterna lösa sig.  

2. Nej. 

3. Nej.  

SK Örnen Orientering – nyttjade områden  
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Övriga kommentarer: 

’’Område 1 är mycket använt av boende i Molkom förutom av oss. Så det finns ett allmänt intresse. Vi har i 

år (2019) reviderat stora delar av område 1 och 2. Sen har vi kartor över Storåsen norr Blombacka. Lindfors 

väst om Mangan och norr om Mangan. En karta Bäckelid (där vi hade klubbhus förr). Dessa kartor är i 

nuläge inte aktuella för förnyande’’.  

 

Föreningsverksamhet inom hundfriluftslivet*  
Karlstad Brukshundklubb 
Typ verksamhet (nyttjat område)?  

1. Området beskrivs som föreningens tävlingsplaner. Dessa används till träning, utbildning samt 

tävling, både allmän och i alla tävlingsgrenar (Karlstad Östra, vid golfbanan). 

2. Området används till träningar såsom spår, sök, viltspår, utbildning av allmänna hundkurser 

(Skogen i närheten av föreningens klubbstuga).  

3. Området används till träningsverksamhet av spår (I2-skogen samt Karlstad västra). 

Hur upplevs tillgängligheten?  

1. Bra. 

2. Bra. 

3. Föreningen beskriver att närhet till toalett saknas.  

Hur upplevs tryggheten?  

1. Tryggheten beskrivs som bra, föreningen har investerat mycket i belysningen det senaste året.  

2. Föreningen beskriver att vägen och parkeringarna inom området upplevs delvis otrygga på kvällen, 

då vägen beskrivs som mörk samt att det tidigare förekommit droghandel i området.  

3. Föreningen beskriver att tryggheten är inget problem då verksamheten sker dagtid om det upplevs 

tryggt i skogen.  

Upplevs några intressekonflikter?  

1. Nej – föreningen beskriver att dessa har ett bra samarbete med golfklubben. Vidare beskrivs det 

att inga bostäder förekommit i området än men föreningen är oroliga att om den nya 

översiktsplanen för bostäder går igenom kan det komma klagomål då föreningens verksamhet 

beskrivs som delvis högljutt (skall och skott).  

2. Nej.  

3. Föreningen beskriver att det inte brukar uppstå konflikter men i år skulle arrangemangen Vårruset 

och föreningens vår spårtävling gå samtidigt. Föreningen beskriver vidare att dessa däremot kom 

bra överens med IF Göta vilket resulterade i att båda arrangemangen hade kunnat genomföras. 

Övriga kommentarer? 

Ingen kommentar.   
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