Kunskapsunderlag till
Översiktsplan 2050

Karlstad växer och vi måste göra
plats för fler Karlstadsbor, men
kommunens yta är begränsad. Vi
behöver göra plats för 20 000–30
000 nya bostäder och betydande
ytor för verksamhet fram till 2050
och samtidigt behålla mark som är
viktig för exempelvis rekreation.
Eftersom marken är begränsad är
det många intressen som
konkurrerar om samma ytor, därför
ska översiktsplanen ta ställning för
hur marken ska användas.
Friluftsliv är ett sådant intresse
som är viktigt för Karlstads
framtida utveckling.
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INLEDNING
Syftet

Friluftslivet utgör en viktig del av möjligheterna
till ett gott liv. I och med att staden fortsätter
att växa och utvecklas och invånarantalet ökar,
ställs allt högre krav på att urvalet av kvalitativa
och välutnyttjade friluftsområden som ska
bevaras, preciseras tydligare. I takt med att
Karlstad får allt fler invånare, ökar även
efterfrågan på att kunna vistas ute i gröna
områden av olika karaktär.
Begreppet friluftsliv är brett och omfattar många
olika typer av aktiviteter. Uppfattningen om vad
som är friluftsliv kan också skilja från person till
person.

Syftet med PM Friluftsliv är därför att på ett
övergripande sätt belysa både dagens och
morgondagens olika typer av
friluftslivsintressen, så långt vi kan överblicka.
Målet är att försöka ringa in framtida behov,
intressen och möjligheter för att kunna ta
hänsyn till dessa på ett relevant sätt i
styrningen av markanvändningen.
Fokus i arbetet har legat främst på att definiera
de olika behoven för friluftsliv ur ett
markanvändnings- och folkhälsoperspektiv.
Inget fokus har lagts på att värdera om
friluftslivsaktiviteten i sig är eller inte är en
friluftslivsaktivitet. Alla aktiviteter som innebär
att man vistas, är aktiv eller nyttjar naturen
som arena har bedömts som delar av
framtidens friluftsliv. Som en grund för
bedömningen av utbudet har en gemensam
kategorisering av olika friluftslivsinriktningar
lagts i PM:et som kommer att ligga till grund
för framtida behovsbedömningar av mark.
Detta kategoriseringsarbete påbörjades
tillsammans med Kultur- och

fritidsförvaltningen, som samtidigt också
gjorde en omfattande genomgång av befintlig
nationell och regional forskning och statistik
kring friluftsliv.

Innehåll

Detta PM är uppdelat i fyra olika delar.
Del 1 med de inledande avsnitten omfattar
mer generella inriktningar vad som är
friluftsliv, sammandrag av forskning, mål,
riktlinjer etcetera på såväl statlig, regional och
lokal nivå.
Del 2 redovisar översiktsplanearbetets
generella ställningstaganden kring friluftsliv
och rekreation samt indelningen av åtta olika
kategorier av friluftsliv och rekreation.
Avsnitt 3 berör geografiska beskrivningar av
respektive delområde för tätorten Karlstad
samt de mindre tätorterna och glesbygden i
övrigt, med sammanfattande beskrivningar av
det samlade utbudet, hur det fungerar samt
vilka utvecklingsmöjligheter som finns för
framtiden.
Avsnitt 4 behandlar utmaningar, hinder och
möjligheter inför framtiden. PM:et kommer i
nästa steg även kompletteras med slutsatser.
Bilaga 1 redovisar föreningsdialogen som
genomfördes genom att en enkät skickades ut
till föreningar som har verksamhet förlagd i
naturen.
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NYTTOR MED NATURVISTELSE, FRILUFTSLIV OCH FYSISK
AKTIVITET
Nyttorna av friluftslivet är många, men en av de
viktigaste aspekterna är folkhälsoaspekter genom
förebyggande rekreation och rehabiliterande
hälsovård. Friluftslivet har stora möjligheter att
motverka såväl psykologisk ohälsa som stress,
men också andra nutida samhällsutmaningar som
ökande inaktivitet och fysisk ohälsa hos både
barn och vuxna.
Forskning från USA visar på att kroppens kampoch flyktmekanismer aktiveras allt oftare hos den
moderna människan, som en reaktion av ökad
stress i vardagen. Naturens och friluftslivets
förmåga att rehabilitera och förebygga stress
resulterar i förlängningen i att kroppen kan
fokusera på mer nödvändiga åtgärder som
exempelvis immunförsvaret. Naturens förmåga
att stärka immunförsvaret och motverka
sjukdomar som ångest, förkylningar, infektioner,
ADHD, depression etc lyfts allt mer.
Vissa studier visar att stadsbor upplever en
minskad stressnivå efter redan 20 minuters
naturvistelse. Andra studier visar att ett aktivt
friluftsliv och vistelse i naturen, kan öka
medellivslängden och generera en högre
levnadsstandard hos individer.
För barn påverkar naturen bl.a motoriken och
koncentrationsförmågan, och vid utvärdering av

skolmiljöer har tillgången till gröna skolgårdar
visat sig öka skolresultaten och viljan till en mer
varierad och jämställd lek.
Fysisk aktivitet bland barn och ungdomar är
förknippat med flera positiva hälsoeffekter för
kroppsvikt, benmassa, blodtryck, psykiskt
välmående och akademisk skolprestation. Det är
särskilt viktigt att röra på sig under uppväxtåren,
dels för att det är då man bygger upp skelettet,
muskler och utvecklar motoriken, dels för att
beteenden som etableras under barndomen
tenderar att följa med in i vuxenlivet. Ändå är det
allt färre barn och ungdomar som idrottar
jämfört med 2003. Endast var tionde flicka och
var femte pojke i Sverige når i dag WHO:s
rekommendation om minst 60 minuters fysisk
aktivitet per dag. Dessutom spenderar en
genomsnittlig tioåring nästan nio timmar om
dagen med stillasittande aktiviteter.
Vad gäller grönskans betydelse har forskning av
sjukhuspatienter visat att patienter på rum med
utsikt mot ett grönområde med stora träd
tillfrisknade fortare och kunde lämna sjukhuset
snabbare än patienter med utsikt mot en slät
tegelvägg. Naturgruppen hade också färre
komplikationer som ihållande huvudvärk och
illamående mm.

Utdrag ur NVV rapport 6547, 2013, Klas Sandell & Peter Fredman, resultat från enkätundersökning inom
forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring 2008. Tabellen visar att motiven för att vistas i natur- och
kulturlandskapet domineras av fysisk aktivitet under vardagarna medan viljan att uppleva avkoppling
dominerar på helger och längre ledigheter.
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Utdrag ur Friluftsliv i förändring, NVV rapport 6547, 2013, avsnitt Klas Sandell & Peter Fredman,
enkätundersökning 2007-2008. Tabellen visar bredden av aktiviteter som kan företas ute i naturen.
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FRILUFTSLIVSBEGREPPET ÄR UNDER FÖRÄNDRING
Vad är friluftsliv?
Friluftslivet bygger i grunden på mötet mellan
människa och natur. Det innefattar allt från att
bara sitta på en sten ute i skogen och njuta av
naturen genom att lyssna på fåglar eller vindens
sus i trädtopparna, till olika sorters fysiska och
mer utmanande aktiviteter. Den generella
definitionen av friluftsliv är:
”Vistelse utomhus i natur- och
kulturlandskapet för välbefinnande och
naturupplevelser utan krav på tävling.”

Ovanstående definition innebär en hårfin gräns
mellan friluftsliv och motion/idrott utomhus. Till
exempel uppfattas ”Stolpjakten”, där man rör sig
med karta i terräng, som friluftsliv, medan
traditionell orientering utgör en motions- och
idrottsform som inte räknas som friluftsliv enligt
den generella definitionen.

Även synsättet på vad som räknas in i friluftsliv
varierar. En forskningsrapport från
Naturvårdsverket redovisar att det allmänheten
uppfattar som friluftsliv utgör allt från
fjällvandring till golf. Synen på vad friluftsliv är
skiljer sig från person till person, mellan olika
kommuner och mellan Sverige och andra länder.

Ett förändrat förhållande till natur
Många har idag en annan relation till naturen än
vad man hade på exempelvis 50, 60- och 70talen, då naturvistelse, scouting och mer
traditionella former av friluftsliv utgjorde en
naturlig del av vardags- och helglivet. Idag finns
stora befolkningsgrupper som är relativt ovana
att vistas ute i skog och mark på det sätt som den
äldre generationen är van vid. Detta återkommer
hos en del grupper av nyanlända svenskar med
en helt annan kulturell relation till naturen, som i
vissa fall tom kan uppleva naturen som både
främmande och hotfull.

Utdrag ur NVV rapport 6547 Friluftsliv i förändring, 2013, avsnitt Klas Sandell & Peter Fredman,
resultat från enkätundersökning inom forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring 2007-2008
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Nya former av friluftsliv
Friluftslivet har samtidigt fått ett nytt fokus
genom moderna och mer äventyrsbaserade
naturaktiviteter som terrängcykling,
höghöjdsbanor, bouldering, SUP-paddling
(brädpaddling), frisbeegolf, friluftsteater etc. Det
gör att grupper som tidigare inte rörde sig i skog
och mark börjat ta naturområden i anspråk som
arena för nya aktiviteter, vilket många gånger är
positivt, men som också ibland kan skapa
konflikter med det mer traditionella friluftslivet,
som lugna skogspromenader, naturskådning etc.
Även det kommersiella friluftslivet håller på att
utvecklas, samtidigt som friluftsturismen i
världen ökar. Värmland har en konkurrensfördel
med såväl Vänern, deltalandskapet kring
Klarälven, ett stort utbud av skog och annan
natur. Naturturismen är relativt outvecklad i
Karlstads kommun, men har potential att locka
besökare. Naturturismen behöver dock utvecklas
utifrån ett grundläggande hållbarhetstänk, så inte
lokala behov helt slås ut.
Idag råder också en annan syn på vad man är
beredd att betala för vad gäller friluftsliv. Många
räknar in slalom, golf som självklara delar i
friluftslivsutbudet, vilket var otänkbart tidigare.
Även aktiviteter som båtturism, jakt, skotersafari,
slädturer och kursverksamhet utgör delar av det
kommersiella friluftslivet, som också kan bidra till
störningar för omgivningen genom buller mm.
Med andra ord pågår en glidning i värderingarna
kring vad som är friluftsliv, där många idag i
högre grad uppfattar alla olika möjligheter att
vistas utomhus som en form av friluftsliv.

Friluftslivsaktörer

Friluftsliv bedrivs till stora delar oorganiserat
men det finns också många föreningar, skolor,
kommuner och företag som organiserar
friluftslivsaktiviteter.

Ofta sker friluftslivet på annans mark med stöd
av allemansrätten. Det gäller dock inte
motorburet friluftsliv.
Vid friluftslivsaktiviteter som omfattar
organiserade gruppaktiviteter på både
kommersiell och ickekommersiell grund finns en
potentiell underliggande konflikt utifrån slitage
på mark, upplevelse av störning från andra
besökare eller markägare, som kan leda till
fysiska begränsningar i möjligheterna att röra sig
fritt inom vissa områden. Det är därför viktigt att
områden där många människor ska röra sig
ordnas utifrån en fungerande infrastruktur för
friluftslivet eller naturaktiviteten så att de
negativa konsekvenserna kan stävjas.

Nyttjandet skiljer sig

Hur väl frilufts och naturområden nyttjas för olika
typer av aktiviteter utgör en viktig faktor i
avvägningen av vilka frilufts- och
rekreationsområden som ska bevaras på lång
sikt. Övergripande aspekter – som bland annat
utbudet av en viss typ av friluftsliv, lokalisering,
nyttjande över tid (vardag/helg och årstid) samt
avståndet till natur eller friluftsliv från olika
stadsdelar, skolområden mm – kan påverka viljan
att nyttja ett område och ge olika förutsättningar
för stadens friluftsliv.
Idrottsforskningen har visat att faktorn närhet är
avgörande för att människor ska lockas att ta sig
ut för att använda miljöer och anläggningar
(Faskunger, 2007). Även inom friluftsliv lyfts
närheten som en viktig del för att områden ska
nyttjas. Närhetsfaktorn är särskilt viktig för skolor
och förskolor som ofta tar sig gående eller med
cykel till naturområden för friluftsdagar, idrott,
undervisning mm. Skolskogar i direkt anslutning
till skolor och förskolor ökar nyttjandet och
möjliggör också en friare lek på raster och fritid,
vilket gynnar barnens hälsa och skolgång.
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AGENDA 2030 OCH GLOBALA MÅLEN
Friluftsliv och fysisk aktivitet anknyter till flera av de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030.

God hälsa och välbefinnande
Friluftsliv och fysisk aktivitet är en viktig faktor för människors välbefinnande och
hälsa vilket lyfts i mål 3 om God hälsa och välbefinnande.

Gröna miljöer

Friluftsliv och fysisk aktivitet behöver tillgången till gröna
miljöer som uppmärksammas i mål 11 om Hållbara städer och
samhällen, mål 14 om Hav och marina resurser och mål 15
om Ekosystem och biologisk mångfald.
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NATIONELLA MÅL
Det övergripande målet för friluftslivspolitiken
(Regeringens proposition 2009/10:238) är:
"att stödja människors möjligheter att vistas ute
i naturen och utöva friluftsliv där allemansrätten
är en grund för friluftslivet. Alla människor ska ha
möjlighet att få naturupplevelser, välbefinnande,
social gemenskap och ökad kunskap om natur
och miljö."
År 2012 fastställdes tio nationella mål för
friluftslivspolitikens genomförande (Regeringens

skrivelse 2012/13:51). Friluftslivsmålen handlar i
stort om att utveckla och bedriva åtgärder så att
förutsättningarna för friluftslivsutövandet
förbättras.
Friluftslivet spänner dock över flera
politikområden för bl.a naturvård, regional
tillväxt, folkhälsa, jord- och skogsbruk,
landsbygdsutveckling och forskning, vilka på olika
sätt påverkar förutsättningarna för friluftslivet.

Målformulering

Genom målet vill politiken

1. Tillgänglig natur för alla

att alla människor ska ha möjlighet att vistas i och njuta av
natur- och kulturlandskapet.

2. Starkt engagemang och samverkan

sätta individens personliga val och engagemang i centrum.

3. Allemansrätten

värna allemansrätten och att allmänhet, markägare,
föreningar och företag har god kunskap om allemansrätten.

4. Tillgång till natur för friluftsliv

säkerställa möjligheter till friluftslivet genom hållbart
brukande, fysisk planering och bevarande.

5. Attraktiv tätortsnära natur

värna tillgången till attraktiv natur i och i närheten av
tätorter. Allmänheten ska ha tillgång till grönområden och
ett tätortsnära landskap med höga frilufts-, natur- och
kulturmiljövärden.

6. Hållbar regional tillväxt och
landsbygdsutveckling

att friluftsliv och turism bidrar till att stärka den lokala och
regionala attraktiviteten och medverkar till en stark, hållbar
utveckling och regional tillväxt.

7. Skyddade områden som resurs för
friluftslivet

göra naturområden attraktiva för friluftsliv och rekreation.

8. Ett rikt friluftsliv i skolan

att förskolor och skolor bedriver friluftslivsverksamhet och
undervisning om förutsättningar för en god miljö och
hållbar utveckling.

9. Friluftsliv för god folkhälsa

skapa goda förutsättningar för människor att vara
regelbundet fysiskt aktiva i natur- och kulturlandskapet.

10. God kunskap om friluftslivet

säkra tillgången till etablerad forskning och
statistikinsamling kring friluftsliv.
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REGIONALA MÅL
Värmlandsstrategin
Värmlandsstrategin är en så kallad
paraplystrategi för hur Värmland ska vara och
uppfattas år 2020. Genom en strävan att
förverkliga visionen ”Värmland – ett skönare liv”
ska förutsättningar skapas för att Värmland ska
vara en hållbar, attraktiv region där människor
vill bo och utvecklas och där företag vill
expandera och etablera sig.
Strategin bygger på inkomna åsikter om att vi i
Värmland ska arbeta för ökade möjligheter till
hög livskvalitet för alla, oavsett var i länet man
bor och vad man har för bakgrund. Strategin
kopplas vidare till handlingsplaner och
fördjupade strategier inom en mängd områden,
bl.a folkhälsa.
Utifrån länets kompetenser, styrkor, utmaningar
och påverkan från omvärlden har fyra
prioriterade områden pekats ut som särskilt
viktiga för Värmlands utveckling:
•

Livskvalitet för alla

•

Fler och starkare företag

•

Höjd kompetens på alla nivåer

•

Bättre kommunikationer

Till varje prioriterat område finns mätbara mål
och åtgärder.
God livskvalitet är en mycket viktig del för att
behålla folk och locka nya invånare till Värmland,
vilket i sin tur behövs för att utveckla och
kompetensförsörja näringslivet och den
offentliga sektorn. Det handlar om att utnyttja
vårt läge, vår natur och kultur för att skapa ett
gott liv, där trygghet, tillhörighet och en god
hälsa för alla utgör grundstenar.
För att utveckla Värmland på bästa sätt är det
viktigt att samspelet mellan stad och land
fungerar väl, och att kontrasterna mellan stadens
puls, småstadens charm och en stark landsbygd
tas tillvara.
I dagsläget är våra skogar och vattendrag
underutnyttjade resurser för avkoppling och
upplevelser. Genom att öka tillgängligheten kan
fler människor ta del av dem, vilket kan öka
livskvaliteten för länets invånare samtidigt som
det stärker besöksnäringen kopplad till olika
former av friluftsliv.

Värmlands utveckling är beroende av en hållbar
förvaltning av våra natur- och kulturtillgångar. Att
till exempel vårda och ge förutsättningar för ett
öppet landskap har en stor betydelse för såväl
företagande som livskvalitet.

Länsstyrelsens friluftslivsarbete

Det regionala arbetet med friluftsliv samordnas
av Länsstyrelsen utifrån de tio nationella målen
för friluftsliv. Återkommande dialog förs med
regionen, kommunerna, Skogsstyrelsen,
föreningar, företag, markägare och andra
friluftslivsaktörer i länet.
Länsstyrelsen leder även ett nätverk som syftar
till samverkan mellan bl.a länets kommuner. Just
nu ligger fokus i arbetet på framför allt målen:
•
•
•
•
•

Tillgänglig natur för alla
Starkt engagemang och samverkan för
friluftslivet
Attraktiv tätortsnära natur
Hållbar regional tillväxt och
landsbygdsutveckling
Skyddade områden som resurs för
friluftslivet

Länsstyrelsens enhet för naturvård genomförde
under 2017 - 2018 ett antal workshops med
länets kommuner i syfte att diskutera friluftslivet
i länet, och pröva möjligheterna till
landsbygdsutveckling utifrån en internationell
efterfrågan på friluftsinriktad besöksnäring och
turism. Framför allt möjligheter till friluftsliv inom
vandring, fiske och cykling, ansågs kunna utgöra
en konkurrensmöjlighet för Värmland på en
internationell marknad. Slutsatserna var dock att
det krävs betydande insatser för att få
sammanhängande och kvalitetsklassade leder,
ett större utbud av entreprenörer inom friluftsliv,
paketerade utbud av service i form av boende,
matställen, uthyrning mm.
Länsstyrelsen förfogar och fördelar även över ett
visst stöd till aktörer som vill genomföra
satsningar utifrån friluftsmålen.
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KOMMUNALA MÅL
Strategisk plan
Kommunens strategiska plan trycker på att
Karlstad ska växa på ett ekonomiskt, socialt och
miljömässigt hållbart sätt. Ökad folkhälsa
förbättrar möjligheterna till lärande och arbete,
som i sin tur ger ökad samhällsnytta, och inom
målområdet ”En kommun för alla”, under målet,
”Karlstadsborna ska kunna leva ett hälsosamt
liv”, vill kommunen lyfta vikten av att främja
hälsa och förebygga ohälsa och sjukdomar.
Målsättningen är att arbeta aktivt för att
invånarna själva ska kunna göra hälsosamma val
och må bra. Det förutsätter bl.a en
stadsplanering som stimulerar rörelse och möten
mellan människor.
Den utvalda indikatorn för att mäta
måluppfyllelse är måttet psykisk ohälsa bland
unga.
Utifrån data från elevernas hälsobesök hos
skolsköterskan i förskoleklass, åk 4, åk 7 och
gymnasiet åk 1, har en total andel av upplevelsen
av den psykiska hälsan räknats fram i procent.
Diagrammet nedan visar den sammanvägda
upplevelsen av psykiska hälsan för de tre olika
årskurserna i Karlstad kommun. Mätningen visar
också att den psykiska ohälsan ökar med stigande
ålder och en återkommande aspekt bland
samtliga årskurser är svårigheten att koncentrera
sig. I övrigt ligger den psykiska hälsan hos elever
på en ganska stabil nivå sedan 2016.

Upplevelsen av psykisk hälsa
bland unga
86
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85
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83
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82
Källa: ELSA

2016

2017

Inom målområdet ”En miljösmart kommun” finns
delmålet, ”Den biologiska mångfalden ska värnas

och naturens värde för friluftslivet ska utvecklas”,
som tydligt anspelar på kopplingen mellan
naturen och friluftslivet. Här mäts
måluppfyllelsen bl.a. genom hur stor andel av
kommunens landareal som har någon form av
permanent skydd, hur stor andel av invånarna i
Karlstads tätort som har 200 meter eller kortare
från bostaden till ett större grönområde samt
nöjdhet kring tillgången till parker, grönområden
och natur.
Graden av permanent skyddad natur hanteras
och diskuteras inom ramen för PM Naturvård.
För friluftsliv är specifikt närheten till natur
avgörande liksom nöjdheten kring utbudet. År
2015 hade ca 90 % av kommunens invånare
tillgång till ett större grönområde inom 200
meter. (Ett grönområde definieras i statistiken
som ett allmänt tillgängligt område av
sammanhängande grönytor som uppgår till minst
0,5 hektar, dvs 50x100 m)
Karlstadbornas nöjdhet kring stadens natur- och
parkområden har sedan 2017 gått ner något.
2019 låg betyget på 7,6 på en tiogradig skala, där
betyget för kvinnor var högre (7.8) än betyget för
män (7.5). Medelbetyget för samtliga 136
kommuner som deltog i undersökningen var 7,8.

Se diagram på nästa sida.
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.
Andel av invånarna i Karlstads tätort som har 200 meter från bostaden till ett större grönområde
Indikator

2010

2015

95 %

Tillgång ett grönområde inom 200 meter från sin folkbokföringsadress.

90 %

Källa: SCB, www.scb.se

Andel skyddad natur av kommunens totala landareal
Indikator
Skyddad natur, andel av kommunens landareal, (%)

2015

2016

3,10

3,10

2017
3,13

2018
3,13

2019
3.13

Källa: SCB, www.scb.se

Nöjdhet med parker, grönområden och natur på en 10-gradig skala
Indikator

2015 2016 2017 2018 2019

Nöjdhet med tillgång till parker, grönområden och natur,
betyg (0-10)

8,0

8,0

8,0

7,8

7,6

- kvinnor

8,3

8,1

8,1

7,9

7,8

- män

7,8

7,8

7,9

7,7

7,5

Källa: SCB, www.scb.se

Plan för Idrotten, KFN 2014
2014 godkände kultur- och fritidsnämnden ”Plan
för idrotten”. Planen bygger på sex olika
målområden:
•

Öppen idrott

•

Framtidens idrottsorganisation

•

Tillgängliga anläggningar och miljöer

•

En god barnidrott

•

Underhållning och inspiration

•

Kvalitet, samarbete och kunskap

Friluftslivet berörs främst under målområdet
”Tillgängliga anläggningar och miljöer”. För att nå
målen anger planen att det är viktigt att ”skapa
förutsättningar för idrotts- och motionsaktiviteter
med friluftskaraktär genom att säkerställa
tillgången till naturområden.” Målet pekar på

vikten av att invånarna tillåts vara aktiva utomhus
i gröna miljöer och behovet av att kommunen
både pekar ut och satsar på idrotts-, aktivitetsoch friluftslivsområden i stadens naturområden.
Inom Karlstads kommun hanterar kultur- och
fritidsnämnden i dagsläget ärenden rörande det
anläggningsbaserade friluftslivet. Definitionen
sammanfaller till viss del i motsvarande definition
för idrottsanläggningar eller idrottsmiljöer:
”Ett anlagt eller anvisat område för någon
form av tävlingsidrott, spontanidrott eller
motion oavsett ägandeförhållanden. Det kan
också vara luft, mark och vatten som lämpar
sig, och nyttjas, för såväl organiserad som
egenorganiserad idrott och motion”
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Utdrag ur enkätundersökning 2014 i Plan för idrott. Friluftsområde parallellt med motions- och löparspår är det som efterfrågas
mest bland de som svarat.

Även om motionerandet i många fall kan
tyckas öka är fortfarande drygt 10 % av
Karlstads medborgare helt fysiskt inaktiva på
sin fritid (Statens Folkhälsoinstitut, 2011).

Friluftsliv det som efterfrågas mest

I samband med framtagandet av ”Plan för
idrotten” genomfördes även under 2014 en

medborgarenkät. Syftet var att undersöka
kommuninnevånarnas syn på tillgänglighet,
kvalitet och framtida satsningar på kommunens
idrotts- och motionsanläggningar. Det framkom i
undersökningen enligt tabellen nedan att friluftsområde är den typ av anläggning som får högst
antal röster av alla omnämnda anläggningstyper.
Om flera parametrar i undersökningen vägs

13
samman framgår det också att det i större
utsträckning är de som är mindre aktiva på
fritiden som önskar att kommunen satsar på
friluftsområden. En faktor som är av stort
intresse ur ett samhällsekonomiskt perspektiv
eftersom just den gruppen är svår att nå.
Kommunens planering för att skapa miljöer för
idrott och motion är grundläggande för
medborgarnas möjligheter att vara fysiskt aktiva,
oavsett om det sker organiserat eller
oorganiserat och äger rum på anläggningar, i
naturen eller annan offentlig plats. Diagrammet
nedan visar ett utdrag ur enkätundersökning
2014 i Plan för idrott. I undersökningen ställdes
frågan om vilken typ av anläggning som
kommunen borde ”satsa på” i framtiden.

Friluftsområde parallellt med motions- och
löparspår är det som efterfrågades mest bland
såväl fysiskt inaktiva som de som motionerar
regelbundet. Bland regelbundet aktiva är även
utomhusgym, konstgräsplaner, skidspår och
tennisbanor efterfrågade.

Naturvårds- och friluftsplan, Handlingsplan
för teknik- och fastighetsnämnden 20212025

Handlingsplan för teknik- och
fastighetsnämnden 2021-2025 är en plan för den
del av kommunens arbete med naturvård och
friluftsliv som teknik- och fastighetsnämnden
ansvarar för. Den innehåller åtgärder som behövs
för att på ett bra sätt bidra till de övergripande
mål och nämndmål som handlar om att bevara
den biologiska mångfalden och utveckla naturens
värde för friluftslivet i Karlstads kommun under
den aktuella tidsperioden. Den nya
handlingsplanen har tagits fram på uppdrag av
teknik- och fastighetsnämnden. Planen har
arbetats fram i samarbete mellan flera
avdelningar och enheter inom teknik- och

fastighetsförvaltningen. Enheten mark och
utveckling har lett arbetet, men övriga enheter
som deltagit är skog och friluftsliv, mark- och
infrastrukturprojekt, park, gata, VA och fastighet.
Det första naturvårdsprogrammet för Karlstads
kommun antogs av kommunfullmäktige 1995.
Senare har teknik- och fastighetsnämnden tagit
fram förslag till en Naturvårds- och friluftsplan
för hela Karlstads kommun. Den består av
följande tre delar:
Del 1 – Handlingsplan 2014-2020
Del 2 – Nulägesbeskrivning och analys
Del 3 – Värdefulla naturområden (webb-karta)
I september 2016 antog teknik-och
fastighetsnämnden de delar av del 1 –
handlingsplan 2014-2020 som teknik- och
fastighetsnämnden ansvarar för samtidigt som
man godkände del 2 och del 3. De delar av
handlingsplanen som andra nämnder stod som
ansvariga för samt förslag till mål skickades
vidare för behandling i kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige. De delarna blev aldrig fullt
ut antagna.
Teknik- och fastighetsnämnden ansvarar för den
huvudsakliga delen av kommunens aktiva
naturvårdsarbete. Arbetet handlar om skydd av
värdefulla naturområden, restaurering av
områden vars värde för den biologiska
mångfalden har minskat, anpassad skötsel av
kommunens mark samt inventeringar för att öka
kunskapen om naturvärden i olika områden och
följa utvecklingen hos arter och naturtyper.
Ansvaret för kommunens friluftsarbete är delat
mellan teknik- och fastighetsnämnden och
kultur- och fritidsnämnden. Teknik- och
fastighetsnämnden ansvarar för det
naturanknutna friluftslivet med vandringsleder
och strövområden, fritidsfiske samt bad- och
båtliv. Genom anläggningar, aktiviteter och
information underlättar vi för människor att
komma ut i naturen.
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SVENSKARNAS FRILUFTSVANOR (2014)
Naturvårdsverket gav 2014 ut rapporten
”Friluftsliv 2014” om svenskarnas friluftsvanor.
Som en del i arbetet med att följa upp målen för
friluftspolitiken gjordes en nationell
enkätundersökning med 8410 intervjuer av
invånare mellan 16-84 år. Några av de resultat
som gick att utläsa av undersökningen var:

att brist på tid är det vanligaste hindret för
utövande av friluftsaktiviteter (andra vanliga
hinder är att man saknar någon att utöva
aktiviteten med, att man saknar lämpliga
områden eller familjesituation).
• att på vardagar är

kvinnor ute oftare i naturen än män

• att 83 % är ute i naturen "ganska eller mycket
ofta" på längre ledigheter, 60 % på helger och
51 % på vardagar.



äldre personer är ute oftare än yngre



• att andelen som är ute i naturen "mycket
ofta" har minskat sedan år 2007.



personer bosatta på landsbygden ute
oftare än personer i storstäder
personer utan hemmavarande barn under
18 år ute oftare än personer med barn i
samma ålder
personer som vuxit upp i Europa oftare
ute i naturen än personer som själva, eller
vars far eller mor, växt upp utanför
Europa.

• att andelen som "strövar i skog och mark"
minst 1 gång/år ligger relativt stabilt mellan
70 och 80 % sedan 1970-talet (tendens till
minskning).



• att andelen som "motionerat" utomhus har
ökat kraftigt sedan början av 1980-talet.

• att över hälften av de svarande i hög grad haft
upplevelser av trygghet, återhämtning och en
naturpräglad miljö vid det senaste
friluftstillfället.

• att nöjes- och motionspromenader, vistelser i
skog och mark och trädgårdsarbete är de
vanligaste friluftsaktiviteterna. Bad är
populärast på sommaren, medan pulkåkning,
tur- och längdskidor är populäras på vintern.

• att ca 30 % har upplevt någon grad av buller
vid senaste friluftstillfället (främst från trafik,
vägar och flyg).
.

Tabellen beskriver de ”vanligast” förekommande friluftsaktiviteterna som respondenterna ägnat sig åt.
Tabellen är dock endast är en indikation på nuläget och säger inget om vilka typer av aktiviteter som
uppkommit under de senaste åren men som inte utövas av många ännu, eller hur de utövats historiskt.
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JÄMFÖRELSER MED ANDRA KOMMUNER
Sveriges Friluftslivskommun

De svenska kommunerna har en nyckelroll för
friluftslivet och arbetet ger möjligheter för
människor att ta sig ut i naturen och må bra.

Sveriges friluftskommun är ett pris som delas ut
för att stimulera och uppmuntra kommunernas
arbete med friluftsliv. För att få utnämningen
Sveriges friluftskommun ska kommunen arbeta
långsiktigt med friluftslivsfrågorna. Friluftslivet
bör genomföras och visas upp på sådant sätt att
det blir enkelt för kommuninvånare att välja en
aktiv fritidssysselsättning utomhus.
Vinnare Sveriges friluftskommun
2019 Olofström
2018 Sundsvall
2017 Huddinge och Örebro
2016 Örnsköldsvik
2015 Örnsköldsvik
2014 Leksand, Söderhamn och Örebro
2013 Örebro
2012 Örebro
2011 Örnsköldsvik
2010 Sundsvall

Skyddad natur

En intressant reflektion man kan göra utifrån
listan för Sveriges friluftskommuner är att alla
vinnare ligger långt under rikets snitt för skyddad
natur i procent av totala landarealen. Undantaget
är Huddinge kommun som har skyddat drygt en
1/3 av kommunens landareal.

Kommun
Olofström
Huddinge
Leksand
Söderhamn
Karlstad
Örebro
Sundsvall
Örnsköldsvik
Riket

Andel (%) av total
landareal i kommun
3,6
38,7
1,4
2,1
3,1
3,3
1,6
1,5
10,8

Befolkningens närhet till grönområden

För att undersöka tätortsbefolkningens tillgång
till grönområden mäter SCB hur många som når
ett grönområde inom 200 meter från sin
folkbokföringsadress. Avståndet mäts som
fågelavstånd och tar inte hänsyn till barriärer
som eventuellt behöver korsas. I genomsnitt
hade 94 procent av tätortsbefolkningen tillgång
till minst ett grönområde (minst 0,5 hektar) inom
200 meter från bostaden. Skillnaderna mellan
stora och små tätorter var relativt små när det
gäller närhet till grönområden. För boende i
tätorten Karlstad har andelen som har tillgång till
grönområden inom 200 meter från bostaden
minskat med 5 procentenheter från år 2010 till år
2015.
Anledningen till Karlstads kommuns stora tapp är
SCB:s nya avgränsningsmetodik som
implementerades mellan första och andra
mätningen, som innebar att Råtorp blev en egen
tätort och räknas således inte in i det
sammanlagda resultatet för Karlstads tätort. Då i
stort sett alla boenden på Råtorp har närmare än
200 meter till ett grönområde så påverkar
förändringen statistiken i hög grad.
Vidare säger SCB att statistiken oftast förändras
till det bättre av förtätningar i centrum då det i
allmänhet finns centrumnära grönområden som
då kan delas av fler boende. Detta har bland
annat hänt i Kalmar och Uppsala

16
Andel av befolkning med närhet till grönområde

Stad
Uppsala
Eskilstuna
Linköping
Norrköping
Jönköping
Växjö
Kalmar
Karlskrona
Halmstad
Karlstad
Örebro
Västerås
Gävle
Sundsvall
Östersund
Umeå
Luleå
Genomsnitt

År

2010
90 %
93 %
95 %
94 %
87 %
97 %
93 %
82 %
95 %
95 %
92 %
98 %
92 %
91 %
94 %
90 %
96 %
94 %

2015
92 %
94 %
97 %
92 %
87 %
97 %
94 %
84 %
95 %
90 %
91 %
97 %
94 %
91 %
94 %
90 %
96 %
94 %

Källa: SCB

Nöjdhet med parker, grönområden &
natur

I SCB:s medborgarundersökning mäts bland
annat Karlstadsbornas nöjdhet med tillgången till
parker, grönområden och natur. Karlstadsbornas
betyg år 2019 är 7,6 på en 10-gradig skala, där 10
är högsta betyg. Under de två senaste
mätningarna har betyget sänkts från 8,0 till 7,6.
Karlstad ligger på samma nivå som våra
jämförelsekommuner. Medelvärdet för alla 111
kommuner som deltog i undersökningen är 7,9.
Karlstads kommun har gjort betydande
investeringar i friluftslivsrelaterade infrastruktur
och bland annat byggt fler vindskydd, grillplatser,
sittplatser och bänkar, förtydligat entréer till
naturområden, förbättrat led- och
spårmarkeringar, byggt fler utegym, samt
förbättrat ljuset på elljusspåren med mera.
Trots det ovan beskrivna utvecklingsarbetet har
invånarnas nöjdheten minskat under de två
senaste mätningarna. Är det den allmänna
debatten om minskad tillgång till grönområden
pga förtätning i centrum som påverkar
nöjdheten? Även om förtätningen i realiteteten

inte påverkar grönytorna nämnvärt. En trolig
anledning till det lägre betyget är att
utvecklingen av Skutberget har påverkar det
allmänna uppfattningen.
Eller är det så att invånarna har fått högra
förväntningar på tillgänglighet och anpassning av
naturområden och parker än tidigare?

Kommun

2015 2016 2017 2018 2019
Uppsala
7,4 7,5 7,4 7,3 7,3
Eskilstuna
7,6 7,6 7,9 7,7 7,6
Linköping
..
..
..
..
..
Norrköping
..
..
..
..
..
Jönköping
7,7
..
8,0
..
7,8
Växjö
..
7,8
..
8,0
..
Kalmar
7,8 7,8 8,1 7,8 7,9
Karlskrona
..
7,9 7,9 7,8 7,8
Halmstad
7,8 7,7
..
..
7,8
Karlstad
8,0 8,0 8,0 7,8 7,6
Örebro
8,0 8,0 8,1 7,9 8,1
Västerås
7,5 7,6
..
..
..
Gävle
7,8 7,8 7,6
..
7,7
Sundsvall
7,9 7,7 7,7
Örnsköldsvik
7,9
8,0
Östersund
..
8,0
..
7,9
..
Umeå
7,8 7,8 7,9 7,9 7,7
Luleå
7,6 7,5 7,7 7,7 7,7
Genomsnitt 7,7 7,8 7,8 7,8 7,7
Källa: SCB
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MELLANKOMMUNAL SAMVERKAN
Naturområden delas ofta av flera kommuner till
exempel genom att kommungränsen skär genom
ett oexploaterat naturområde. Därför finns
behov av mellankommunal samverkan för att
säkerställa skötsel av naturområdet och
infrastrukturen. Det finns både markerade leder
och stråk som passerar genom större
naturområden. De senare används främst av
MTB-cyklister då de rör sig över förhållandevis
stora områden under sin aktivitet.
Utifrån dialog med representanter från nedan
listade kommuner har mellankommunala
berörings- och samverkansdelar identifierats
inom friluftslivsområdet. Det finns upparbetade
samarbeten över kommungränserna så som,
tidpunkt för gräsröjning på leder,
ledmarkeringsbesiktning, informationsmaterial
med flera avsändare, digitala verktyg. Även
utvecklingsfrågor samordnas i gemensamma
forum som finns för de olika infrastrukturerna.

Kils kommun
Vandring
-Kilsravinerna – Skutberget
-Södra Hyn runt

Hammarö kommun
Vandring

Forshaga kommun

-Bergsholmen - Jakobsbergsbron

Vandring

-Klarälvsdeltat

-Älvsbacka – Butorp

Cykel

-Södra Hyn runt

-Klarälvsleden

Cykel

-Lake Vänern Grand Tour

-Klarälvsbanan

Båtliv

Klarälvdalen

-Klarälvsdeltat
-Vänern

Grums kommun
Cykelled
-Unionsleden (mot Norge)
-Lake Vänern Grand Tour
Båtliv
-Vänern
-Båtbuss
Ridning
- Öster om Vålberg

-Båtbuss
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Kristinehamns kommun

Filipstads kommun

Cykelled

Vandring

-Lake Vänern Grand Tour

Brattforsheden

Båtliv

Cykel

-Vänern

Brattforsheden

-Båtbuss

Camping
Mangenbaden

Hagfors kommun
Vandring
Brattforsheden
Örten - Östanås
Cykel
Brattforsheden
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DEFINITIONEN och 8 KATEGORIER AV FRILUFTSLIV
Utgångspunkten i översiktsplanearbetet
Fokus i översiktsplanen kommer att ligga på att
ge möjligheter att kunna uppleva och vara aktiv i
naturen och andra gröna miljöer på de olika sätt
som invånarna efterfrågar.
Som beskrivits i föregående avsnitt är bredden
stor på vad man uppfattar som friluftsliv och
bedömningen är ganska subjektiv vad som är
friluftsliv. För översiktsplanearbetet är dock
utgångspunkten att det inte spelar någon roll vad
man gör, utan att friluftsliv handlar om mötet
mellan människa och natur. Kommunens intresse
ligger i att invånarna ska både kunna och vilja
vistas och vara aktiva ute i naturen.
Översiktsplanearbetet bejakar därför samtliga
former av vistelse i natur och kommer att
hantera det inom ramen för friluftsliv. Oavsett
aktivitetsform – vandring, äventyrsaktiviteter,
promenader, mountainbikecykling, odling eller
idrott är det sammantaget positivt för folkhälsan
om kommunens invånare har både möjlighet och
lockas att vistas och nyttja kommunens olika
gröna miljöer. Friluftslivet i alla dess former är
viktigt för att uppnå en god livskvalité för
Karlstads kommuns invånare

Markbehov och begränsningar
Alla typer av naturaktiviteter ska kunna vara
tillåtna och rymmas inom friluftsliv, men däremot
kan det finnas begränsningar i vad som kan ske i
vilka områden, både utifrån störningsgrad på
omgivning och natur men också utifrån att kunna
skapa plats för samtliga behov inom kommunen.
I princip alla områden kring tätorten Karlstad
nyttjas idag för olika former av friluftsliv. En
mängd olika aktiviteter pågår också varje vecka i
skogarna och naturområden runt våra mindre
tätorter. De traditionella formerna av friluftsliv
samt idrottsaktiviteterna dominerar, men allt fler
nya former av naturaktiviteter efterfrågar ytor.

8 olika typer av friluftsliv
För att hantera bredden av aktiviteter, samt på
ett strategiskt sätt kunna bedöma de framtida
markbehoven för olika typer av friluftsliv och
väga dem emot varandra såväl som mot andra
markintressen i staden, behöver
friluftslivsaktiviteterna kategoriseras. Det ger en

möjlighet till överblick av friluftslivet i Karlstad –
vilken typ av aktiviteter som invånarna i olika
delar av staden har tillgång till, vilka områden
som är särskilt betydelsefulla för friluftslivet, vilka
utvecklingsbehov som finns samt vilken sorts
friluftsliv som lämpar sig på olika platser i staden.
Översiktsplanen kommer därför att dela in de
natur- och parkanknutna frilufts- och
rekreationsaktiviteterna i 8 olika typer av
friluftsliv:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Det traditionella friluftslivet
Det ”nya” friluftslivet
Cityfriluftsliv
Kulturpräglat friluftsliv
Friluftsliv som påverkar sin omgivning
Vattenanknutet friluftsliv
Kommersiellt friluftsliv
Sportaktiviteter i naturområden

Exempel på vad som ingår i dessa beskrivs nedan:
1. Det traditionella friluftslivet
Vandring

Fågelskådning

Ströva i skog och mark

Paddla kanot

Se på växter och djur

Plocka svamp/bär

Övernatta i vindskydd

Långfärdsskridsko

Fiske

Scouting

Lägerskolor

Grilla

Det traditionella friluftslivet kan sammanfattas
som möjligheter att ströva, se på växter och djur,
plocka svamp och bär, vandra, paddla kanot och
liknande. Huvuddelen av kommunens
friluftslivsområden har denna inriktning och
kommunen har gjort stora insatser i leder,
fågeltorn, informationstavlor, vindskydd,
grillplatser, sittgrupper för att tillgängliggöra
naturen för Karlstadborna. Vissa områden är i
dagsläget mycket välutnyttjade som t.ex.
spängerna och lederna i Mariebergsskogens
våtmarksområden, medan andra leder är mer
okända eller svårtillgängliga och används mer
sällan såsom Kilsleden och Nygårdskällans
vandringsled. Ytterligare uteaktiviteter på vintern
är pulkaåkning, skridskoåkning på den ”lilla
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tjärnen”. Även scouting ingår i allra högsta grad i
denna friluftsform, liksom kommunens
lägergårdar för skolor och fritidsverksamheten
som Sållaren eller Solbacken.
2. Det ”nya” friluftslivet
Olika former av friluftsliv har alltid funnits. Just
nu uppstår dock en mängd nya former av
naturaktiviteter, med fokus på friluftssport och
ett mer äventyrsbaserat friluftsliv. Många av
dessa aktiviteter använder naturen som arena för
aktiviteten och speciellt mer utmanande natur
som bergssluttningar, kuperad och/eller perifer
terräng, våtmarker mm utgör attraktiva områden
för dessa aktiviteter. Detta är en form av
friluftsliv som attraherar allt fler utövare både
regionalt, nationellt och internationellt och som
kan antas växa ytterligare, även som
besöksnäring. Denna typ av friluftsliv har större
påverkan på naturen och kan utgöra en konflikt
med framför allt naturvården samt med det
traditionellt friluftsliv där utövarna som söker
lugn och ro. Mycket går dock att lösa, t.ex genom
utbyggnad och skyltning av befintliga och nya
leder och spår, iläggsplatser för kajaker med
mera.
Terrängcykling (MTB)

Höghöjdsbanor

Bouldering

Naturparcour

Ståupp-paddling (SUP)

Isklättring

Skärm- och hängflygning

Surfning

Forsränning

Kajakpaddling

Bergsklättring

Frisbeegolf

Extremsport och tävlingar i obanad natur –
swimrun, multisport, trailrun, backyardruning,
offpist-skidåkning med mera.

3. ”Cityfriluftsliv”
Cityfriluftslivet handlar om att de som bor i
centrala stadsdelar, exempelvis Haga eller
Gruvlyckan, ska ha möjlighet att kunna komma ut
och ta del av någon form av naturaktivitet.
Aktiviteten utgör ofta någon form av utflykt,
picknick, löprunda, odling eller parkpromenad.
Naturen i detta fall utgörs av parker och
strandområden, som Sandgrundsparken eller
Mariebergsskogen, grönstråk utmed Klarälven

och Pråmkanalen, eller stadsskogar som
Jakobsbergsskogen och Svinbäcksberget. En
växande aktivitet som ofta benämns som
friluftsliv i undersökningar är stadsodling.
Stadsdelen Viken har en aktiv stadsodlarförening,
som nyttjar offentliga grönytor för odling.
Intresset ökar successivt i takt med att allt mer
fokus läggs på hållbarhet, robusthet och
hälsosam mat. En annan viktig del i
cityfriluftslivet är gröna lekmiljöer för barn. Allt
fler barn bor i innerstaden och efterfrågar
lekplatser som Museiparken, skogsområden för
kojbyggen som på Svinbäcksberget eller
”hängytor” för äldre barn såsom
Borgmästarholmen. Nya former av aktiviteter
uppstår kontinuerligt som t.ex Geocatching och
Pokemon Go (som är ett platsbaserat spel)
samtidigt som spontanidrottsytor för parkcour,
skateboard, volleyboll, boule och utegym mm
utvecklas allt oftare i stadens gröna miljöer.

Stadsodling

Geocatching

Kallbad i älven

Pokemon Go

Vildaparken

Promenader

Umgänge

Picknick

Brännboll

Boule

Puckelboll

Naturutflykter

Gröna lekmiljöer

Isbana

Spontanidrott i parkmiljö som skateboard,
beachvolleyboll, jogging i staden, utegym mm

4. Kulturpräglat friluftsliv
Denna kategori utgörs av friluftslivsaktiviteter
som utövas i kulturmiljöer som kulturlandskap,
ruiner, landskapsbildsskyddade områden,
fornlämningar, industrihistoriska miljöer, parker
mm. Kulturmiljöerna utgör ofta goda utflyktsmål
och ger ofta en ytterligare dimension till
upplevelsen. Bergsholmen, Fiskartorpet,
Alsterdalen, Älvsbacka och Acksjöns
vandringsleder är exempel områden som
innefattas i det kulturpräglade friluftslivet.
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Aktiviteter knutna till kulturhistoriskt
intressanta gröna stadsmiljöer, t.ex kvarteret
Almen
Promenader i stadsparken
Utflykter till fornlämningsområden,
kulturlandskap, fornborgar etc
Aktiviteter kopplade hembygdsgårdar så som
Ölmhults bygdegård, Tälleruds hembygdsgård
och Alsters herrgård
Fyrutflykter

5. Friluftsliv som påverkar sin omgivning
Vissa typer av friluftsliv, ofta kopplat till
motordrivna aktiviteter, flygning eller
vapenhantering, kan skapa störningar i form av
buller, men också en upplevelse av otrygghet.
Dessa friluftsaktiviteter uppfattas ofta som
störande av både omgivning och närboende samt
kan bidra till fysisk och upplevelsemässigt
begränsa tillgänglighet till ett naturområde för
andra typer av friluftsutövare. Motorbåtstrafik
kan t.ex begränsa möjligheterna att bada i ett
område, medan jakt och skytte kan skapa en
känsla av otrygghet. Det är därför viktigt att hitta
rätt lägen för dessa verksamheter. Många ytor
som avsatts för störande friluftsliv låg tidigare i
stadens utkant, men i takt med att staden växer
krävs nya ytor för att inte konflikter ska uppstå
och för att föreningar och aktiva ska ha
möjligheter till ”sin” aktivitet.
Jakt

Jetski

Skyttebanor

Bågskytte

Enduro/cross

Drönarflygning

Vattenskidåkning

Rally

Paintball

Skoteråkning

6. Vattenanknutet friluftsliv
Vattenrelaterade aktiviteter kan ske såväl i
Vänerskärgården, Klarälven eller någon av
kommunens alla andra sjöar och vattendrag. Det
vattenanknutna friluftslivet utgör en viktig del av
Karlstads friluftsliv och har potential att öka i takt
med att fler upptäcker skärgården. Båtbussen
utgör den viktigaste tillgänglighetsskapande
insatsen som öppnar upp Vänerområdet för alla -

både karlstadbor och turister. Men även
allmänna bryggor på öarna, tankställen,
sjösättningsramper, utgör viktiga delar i en
infrastruktur som gör skärgården tillgänglig för
kommunens invånare. Sammankopplade
vattendrag skapar möjligheter till attraktiva
kanotleder, exempelvis från Molkomsjön till
Vänern.
Entrépunkter till Vänern skapade för
karlstadsbon och besökaren behöver finnas både
för kommunens livskvalité och attraktivitet.
Segerstad, Bomstad, Bergviks udde,
Göteborgsudden och Skutberget i väster och
Alster, Jäverön och Arnön i öster är de entreer
som finns i dagsläget men som alla kan utvecklas.
Entrépunkterna är också en viktig del i cykelleden
Lake Vänern Grand Tour.

Fiskevårdsområden runt om i kommunen bidrar
till utveckling av infrastruktur som gynnar det
vattenanknutna friluftslivet genom att
återinvestera i bättre och fler grillplatser,
vindskydd, parkeringsplatser, stigar samt
fiskeplatser.
Bättre tillgänglighet till Vänern med båt i öster –
sjösättningsramper, båtplatser, båtbryggor mm,
men vackrare vyer och fler vattenrelaterade
utflyktsmål i väster. Där framför allt därför som
flertalet turistbussar stannar i väst och erbjuder
sina resenärerna att njuta av Vänerutsikten.
Badplatser finns såväl i stadskärnan som i
naturområdena runt om i kommunen. De
kommunala badplatserna håller en hög kvalité
och säkerheten är god.
Utöver det finns även badvikar, sjöar, tjärnar mm
som ligger på privatägd fastighet men som
utifrån allemansrätten ska vara tillgängliga för
allmänheten.
Båtbussturer/utflykter

Friluftsbad

Kajakpaddling

Ståpaddling (SUP)

Segling

Motorbåtsutflykter

Fiske (vinter/sommar)

Insjö-/ Vänerfiske

Issegling

Nakenbad

Rodd

Rafting

Windsurfing

Isklättring
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7. Kommersiellt friluftsliv
Kommersiellt friluftsliv är friluftsliv där utövare
genomför en enskild friluftsaktivitet eller
gruppaktivitet mot betalning. Denna kategori har
sin grund i det okommersiella friluftslivet.
Variationen av aktiviteter är stor och kan omfatta
allt från utförsåkning och golf till fågelskådning
vildmarkssafari. Alla delar av friluftslivet kan
kommersialiseras genom kurser,
gruppaktiviteter, eller guidade vandringar mm.
En viktig framtida roll har aktörer inom det
kommersiella friluftslivet som paketerar och gör
friluftslivet tillgängligt för personer som är ovana
att vistas i naturen – så kallat Soft-adventures.
Det är ett koncept med fokus på hög säkerhet
och bekvämlighet, där köparen får en
kombination av upplevelser och aktiviteter i
naturen samt god mat, service och komfort.
Slalom

Soft adventure

Golf

Överlevnadskurser

Grupputflykter

Vildmarkssafari

Glamping

Camping

Fisketurer

Dykning

Grottvandringar

Forsränning

Fallskärmshoppning

Friluftsteater

Catskiing/Heliskiing

Downhill

motionsspår, reflexbanor och elljusspår uppstår
sport- och motionsaktiviteter som löpning,
längdskidåkning, cykling mm. Utövare nyttjar i
stor utsträckning befintliga friluftslivsstrukturer
för sitt sportande, men ofta uppstår också mer
spontana stigar för träning i de välutnyttjade
skogarna. Bredden och variationen på sport- och
motionsaktiviteter som sker i naturen och
grönområden är stor.
Karlstad som idrottsstad arrangerar ett stort
antal både lokala och nationella tävlingar, som
Görslitet, Sverigecupen i orientering, SMseglingar, Solstaloppet mm. Med Karlstads goda
utbud av varierande naturområden finns goda
förutsättningar att arrangera tävlingar som också
utgör en viktig del av föreningarnas ekonomi
men också stadens platsmarknadsföring.
Ett flertal aktiviteter är också knutna till sjöar och
vattenområden, som t.ex regattor eller simning i
öppet vatten. Vänern utgör också en unik arena
för många vattenanknutna sporter.
Löprundor

Terrängcykling

Landsvägscykling

Triathlon

Backyard running

Nighttrail

Obstacle race

Orientering

Hundkapplöpning

Regattor

Simning i öppet vatten

Crossfit

Cykelcross

8. Sportaktiviteter i naturområden
Där det finns stimulerande, varierade
skogsmiljöer och utbyggd infrastruktur som
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UTBUDET I KARLSTAD KOMMUN
I kommande avsnittet beskrivs friluftsliv och
utomhusaktiviteter samt stödjande infrastruktur i
Karlstad tätort och de mindre tätorterna.
Beskrivningen fokuserar på varje områdes
karaktär och särdrag mer än en komplett
redogörelse av områdets totala utbud.
Kartläggning av områden för friluftslivet syftar till
att ökar kunskapen om hur och var olika typer av
friluftsliv bedrivs i kommunen, vilka områden
som har potential att utvecklas, och var det finns

potentiella konflikter med t.ex natur som
behöver skyddas mot slitage eller platser där det
finns intressekonflikter mellan friluftsliv och
markägande.
Avsnittet inleds med en redovisning av
riksintresset för friluftsliv som gäller i Karlstads
kommun samt en redogörelse för stadstrafikens
linjenät för Karlstads tätort, som utgör en viktig
parameter för allmänhetens tillgänglighet till
friluftsområden.

Riksintressen för
friluftsliv
Områden av riksintresse
för friluftslivet har stor
betydelse för
människors utevistelse.
Riksintresseutpekandet
utgör inget absolut
skydd men kommunen
ska ta hänsyn till det i
översikts- och
detaljplanering. För
Karlstads kommun är
Vänerns skärgård,
Klarälvsbanan och delar
av Brattforsheden
utpekade.
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Kommunikationer

Karlstadsbuss försörjer Karlstads tätort med
kollektivtrafik genom dagens 8 olika linjer med
tillhörande busshållplatser. Stadsbusstrafiken når
idag alla sju områden som beskrivs i PM:ets
kommande avsnitt. En förbättringspotential är
att tydligare koppla vissa busshållplatser med
utpekade entréer till respektive naturområde.

Under sommarmånaderna körs bussbåttrafik i
Klarälvsdeltat och i Vänerskärgården. Ett mycket
uppskattat inslag i Karlstad och som också ger
fler möjligheten att komma ut på vattnet samt
besöka öar och stränder som man inte annars
når utan egen båt.
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Centrum
Inom centrumområdet och Karlstads mest
urbana delar är tillgången till natur begränsad
och bygger till stor del på att det finns goda gångoch cykelförbindelser till närliggande natur.
Centrums utbud och styrka är framför allt
tillgången till utbudet av ”Cityfriluftsliv” och

möjligheter till ett vattenanknutna aktiviteter.
Här utgör utbudet av parker och gröna stråk och främst stadsparkerna vid Sandgrund,
Stadsträdgården och gröna småparker och
promenadstråk längs älvfårorna och
Pråmkanalen - viktiga delar som ger
förutsättningar för en mängd av olika aktiviteter.
En av centrala Karlstads unika värden är närheten
till Klarälven som ger möjlighet till bl.a solbad och
picknick mm vid älven, båtbussturer mm. Till
cityfriluftsliv räknas även möjligheten till
stadsodling, vilket finns i anslutning till
Stadsträdgården där det finns en aktiv förening
för stadsodling som utvecklas.
Tillgången till såväl traditionellt friluftsliv och det
”nya” friluftslivet i form av möjligheten att ströva
i skog och mark, utöva mer utmanande
aktiviteter som MTB, klättring etc, bygger i
huvudsak på att det finns eller utvecklas goda
gång- och cykelkopplingar till Sannafältet/I2skogen i norr, Gubbholmen/Örsholmen i öster
och Orrholmen/Bergholmen i söder.
Stadsträdgården, Sandgrundparken och
Museimparken utgör två av Karlstads viktigaste
delar i det gröna kulturarvet. Gröna miljöer som

kopplar till kulturmiljö finns i gårdarna och
parkområdena vid Almen och Klarakvarteren som
kopplar cityfriluftslivet till stadens rika utbud av
kulturmiljö.
I centrum är det särskilt viktigt att begränsa

friluftsliv som kan påverkar sin omgivning
negativt på olika sätt. Den mest sannolika
aktiviteten kan antas vara picknick i någon av
parkerna med ljudanläggning som skulle kunna
störa andra besökare. Detta eller bollspel,
lekande barn, studentarrangemang etc räknas
dock inte in i kategorin som kommer behandlas i
översiktsplanen.

Inom centrala Karlstad finns i dagsläget
erbjudande om kajakpaddling i grupp som utgör
en del av kommersiellt friluftsliv.

Sportaktiviteter i centrums grönområden
förekommer framförallt längs de gröna
områdena och stråken utmed älven, där många
promenerar, tar en löprunda. I de centrala
utegymmen på Gubbholmen och i
Wennbergsparken finns även möjligheter till
styrketräning i utegymen.
I centrum är den friluftslivsrelaterade
föreningsverksamheten låg.

Aktivitetsutbudet i stadens gröna platser och
stråk har stor potential att utvecklas ytterligare.
Om de gröna älvområdena knyts samman och de
embryon till parker som finns kvar tas tillvara, i
en sammanhängande stadsstruktur med
prioritering på mänskliga värden finns stora
möjligheter att öka Karlstads attraktivitet och
profil som grön stad.
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I anslutning till älven finns stora möjligheter till
uthyrning av t.ex kajaker eller andra former av
kommersiellt båtliv längs älvfårorna eller ut i
skärgården.

Utvecklade möjligheter till stadsodling har
potential att utgöra en viktig framtidsfråga.
Många storstäder driver aktivt projekt för att öka

möjligheterna till stadsodling, balkongodling och
tom djurhållning i staden, vilket ökar intresset för
att ta relativt ointressanta gröna områden i
anspråk. Frågan är intressant både ur ett
folkhälsoperspektiv och för att öka stadens grad
av självförsörjande.
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Nordväst

Inom det nordvästra området dominerar I2skogen som är Karlstads största
sammanhängande naturområde. Ofta benämns
hela skogs- och jordbruksområdet mellan Skåre,
Ilanda och Henstad, Gustavsberg som I2-skogen.
Ursprungligen omfattade dock I2-skogen det
gamla övningsområdet för militären som utgör
de södra delarna av området. De nordvästra och
mellersta delarna domineras av öppna
jordbruksmarker och gamla gårdsbildningar. Det
finns entréer till naturområdet från alla
väderstreck; både tillrätta lagda av kommunen
och skapade av brukarna. I bostadsområdena i
nordväst finns insprängda parkytor samt
parkstråk utmed älven. I bostadsområdena i
söder finns grönkilar som leder in i naturområdet
samt mindre parkytor.
Det traditionella friluftslivet. Området utgör
sammantaget Karlstads största frilufts- och
rekreationsområde och erbjuder en bredd av
olika miljöer som lämpar sig för svampplockning,
rasta hunden, stöva i skogen, fiska, fågelskådning
eller sitta på en stubbe. Naturinfrastrukturen
med grillplatser, sittgrupper, vandringsleder,
vindskydd, informationsskyltar är utbyggd men
har ändå utvecklingspotential, för att öka
tillgängligheten för ovana grupper. En ny större
mötesplats med en större grillplats har nyligen
gjorts i ordning vid Rydalsvägen vilket är ett bra
tillskott för t.ex skolgrupper som vill göra
utflykter ut i I2-skogen. Några mindre delar av
området är tillgänglighetsanpassat. Skolskogar
finns söder om Skåre och strax norr om skolorna i
Våxnäs.

ytor inom stadsdelarna används dock sporadiskt,
vilket kan tyda på att förhållningssättet kring att
nyttja och ansvara för gemensamma ytor har
förändrats, eller att vissa områden fungerar
sämre utifrån dagens sätt att leva eller vad som
efterfrågas.

Det ”nya” friluftslivet. Många tar i allt högre grad
området i anspråk även för mer utmanande
aktiviteter som MTB, klättring, bouldering,
orientering, löpning, downhill etc. Den utbyggda
infrastrukturen gynnar även dessa aktiviteter.
Naturområdet utgör även en naturlig och viktig
arena för olika typer av tävlingar, så som MTB,
trailrun, nighttrail, orientering, skidåkning med
mera.

Kulturpräglat friluftsliv I den västra delen av
naturområdet ligger Vänsberg, där det finns ett
utpekat kulturlandskap som utgör ett vackert
besöksmål som tar vara på det historiska
jordbruksarvet i området. Ytterligare en
kulturhistoriskt intressant plats finns i
Trangärdstorp som har potential att utvecklas till
ett kompletterande besöksmål med gamla
husgrunder, rester av trädgårdsvegetation etc.
Det militärhistoriska arvet kan ses genom gamla
skyttevärn och posteringar.

Cityfriluftsliv. I stadsdelarna inom nordväst finns
idag tillgång till en mängd småparker, samt
promenadstråk längs Klarälven. Många gröna

Friluftsliv som påverkar sin omgivning. I nordväst
förekommer idag både jakt och
skytteverksamhet. Jakten som bedrivs på

28
området utgör en del av skogsbruket, men kan av
vissa uppfattas som skrämmande när passkyttar
sitter utplacerade i området. Vidare finns dels en
300-meters skjutbana, dels en pistolskyttebana i
de sydvästra delarna närmast staden, som både
generera störande ljud och skapar otrygghet
utifrån banans placering. Placeringen av

skyttebanorna är direkt olämplig utifrån att
staden växer och en ny lokalisering är akut för att
kunna nyttja frilufts- och rekreationsområdet på
ett bättre sätt och öppna upp området för många
olika användare.
Det vattenanknutna friluftslivet utgör idag en
relativt liten men viktig del av det totala
friluftslivet i nordväst. I Klarälven fiskas det från
älvkanten och små fritidsbåtar. Varma
sommardagar solbadar många utefter Klarälvens
stränder och sandbankar. Ungdomar och unga
vuxna flyter på luftfyllda farkoster längs med
strömmen. Vidare används Klarälven av
kajakpaddlare och ståuppbrädor (SUP).
Iläggsplats finns för småbåtar finns norr om
Skåre. Kopplingen till älven kan förbättras, vilket
skulle kunna utveckla älven till en mer tillgänglig
tillgång för kringboende och besökare.
Kommersiellt friluftsliv. Inom området finns flera
aktörer som tillhandahåller ett utbud av
kommersiella friluftslivsaktiviteter, framför allt i
form av golf och utförsåkning vid Bryngfjorden,
men även guidande natur- och paddelturer.
Under sommaren finns det möjlighet för downhill
i samma anläggning som på vintrarna används för
skidåkning. Multifunktionella ytor skapar ett stor
mervärde för kommunen, då mindre mark tas i
anspråk. Golfbanan och slalomanläggningen tar i
anspråk ett stort område i öster och är också
kopplade till det nya konstsnöspåret från

Tuggelite. Slalomanläggningarna är i behov av
flera nedfarter och liftar samt förstärkt
konstsnösystemen för att kunna utöka antalet
besökare. Trafikverkets planering för ett
dubbelspår mellan Karlstad och Kil kan komma
att påverka dagens verksamhet. Det
kommersiella friluftslivet har potential att
utvecklas ytterligare i området om t.ex
skidbacken eller golfbanan utvecklar sin
verksamhet, eller om t.ex MTB-lederna i I2 knyts
samman med Sörmon och Skutberget. Bredden
av aktiviteter, närheten till älven och
samordningsmöjligheterna skapar en potential
att även utveckla t.ex övernattningsmöjligheter
kopplat till friluftslivsområdet för besökare och
att ge möjligheter för en ökad användning för
karlstadborna vilket också kan generera behov av
ytterligare service, uthyrning och andra
stödfunktioner.
Föreningsverksamhet. Naturområdet nyttjas i
mycket hög grad av de friluftslivsrelaterade
föreningarna. Några exempel är stavgång, jakt för
ungdomar, hajk för scouter, löpgrupper, olika
sportaktiviteter eller evenemang, hundträning
med mera.
Sportaktiviteter i natur och grönområden. Hela
området används i mycket hög grad av
människor som motionerar och idrottar antingen
enskilt eller i grupp. Nya stigar tas kontinuerligt i
bruk för såväl löpning, orientering och MTBcykling. Skidspåren i Tuggelite har nyligen
kompletterats med ett konstsnöspår som varit
mycket efterfrågat i Karlstad. På området finns
ett reflexspår som mäter 5 kilometer och som
används under den mörka- och snöfriasäsongen.
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Nordost

Det nordöstra området består av en blandad
landskapsstruktur med bostadsområden,
odlingsmark, landsbygdsboende, naturområden,
handelsområden, vatten och kulturlandskap. Det
dominerande naturområdet finns i nordväst och
består av Tyrskogen och Rudskogen. Ett
ytterligare större naturområde finns norr om
Kronoparken som sträcker sig österut mot
kulturlandskapet vid Alsterdalen. Det finns
entréer till de olika naturområdena från alla
väderstreck; både tillrätta lagda av kommunen
och skapade av brukarna. I bostadsområdena
som är belägna på båda sidor av E18 finns
insprängda parkytor samt parkstråk utmed älven,
sjöar och tjärnar. I den norra delen av området
finns ett stadsnära landsbygdsboende som sedan
tidigare är ett viktigt utbyggnadsstråk som
sträcker från Karlstad centrum och nordöst upp
till området runt sjön Alstern. Det är viktigt att
bevara kopplingen mellan Alstersnäset, Välsviken
och Kroppkärrsjön. Några stråk inom området är
tillgänglighetsanpassade. Det finns ett flertal
skolskogar i anslutning till skolorna som finns
inom området.

Det traditionella friluftslivet. De två olika
naturområdena är viktig för utbudet av friluftsliv
och rekreation i den östra delen av Karlstads
tätort då den erbjuder en bredd av miljöer som
lämpar sig för svampplockning, rasta hunden,
stöva i skogen, fiska, fågelskådning eller sitta på
en stubbe. Naturinfrastrukturen med grillplatser,
sittgrupper, vandringsleder, vindskydd,
informationsskyltar är utbyggd men har ändå
utvecklingspotential, för att öka tillgängligheten
för ovana grupper. Tyr- och Rudskogens mest
använda mötesplats är belägen vid Tyrstugan,
där det finns en klubbstuga som ibland även är
öppen för allmänheten, parkeringsplatser,
skolskog, grillplats, vindskydd, sittgrupper,
spårcentral för leder och elljusspår samt
pulkabacke under vintertid. I området finns även
Kroppkärrsleden och Frödingleden.
Naturområdet norr om Kronoparken har en
tydlig entré vid starten av elljusspåret. I övrigt
genomkorsas området av många stigar, som
kräver att man är känd med området för att
komma ut i skogen.
Det ”nya” friluftslivet. De olika naturområdena i
nordöst har stora likheter med andra stora
naturområden i Karlstad, där många tar i allt
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högre grad området i anspråk även för mer
utmanande aktiviteter som MTB, klättring,
bouldering, orientering, löpning, etc. Den
utbyggda infrastrukturen gynnar även dessa
aktiviteter. Naturområdet utgör även en naturlig
och viktig arena för olika typer av tävlingar, så
som MTB, trailrun, nighttrail, orientering,
skidåkning med mera. Vid Tyrstugan finns även
en teknikbana för MTB.
Det vattenanknutna friluftslivet utgör idag en
relativt liten del av det totala friluftslivet i
nordöst. Kroppkärrsjön ligger centralt men
upplevs ändå naturnära. Det är en fågelsjö med
fågeltorn, grillplatser, vandringsleder och
badplats med brygga. Sjön är känd för sitt
karpfiske, där rekordfångsten mäter 20 kg.
Området angränsar även till Alstersjön i norr med
bra gös och gäddfiske, och Alsterån i öster som
attraherar kajak och kanotpaddlare. Iläggsplatser
för fritidsbåtar finns i Alstersjön. En privat
småbåtshamn är belägen i vid Alsters strandbad
vilket är gynnar det vattenanknutna friluftslivet i
den norra delen av Vänern.
Kommersiellt friluftsliv. Karlstads tillytan största
golfbana ligger norr om området. Banan erbjuder
tre niohålsslingor och en korthålsbana med nio
hål. Det kommersiella friluftslivet har potential
att utvecklas ytterligare t.ex genom att MTBleder byggs ut på området och knyts samman
med Sörmon och Skutberget åt väst och Skattkärr
åt öst. En cykelbro mellan Råtorp och Färjestad
skulle vara en bra investering för att knyta
samman naturområden i öst med väst.
Ett ökat kommersiellt friluftsliv skulle också
generera behov av en plats för service i form av
mat, fika och uthyrning. Något som också skulle
gynna karlstadsbon.
I stadsdelen Färjestad finns den kommersiella
travbanan som har sin träningsanläggning med
stall samt rund- och rakbanor i den södra delen
av naturområdet Tyrskogen. Det är en utmaning
med en centralt belägen hästsportanläggning
som dessutom delvis ligger i ett naturområde.
Cityfriluftsliv. I stadsdelarna inom nordöst finns
idag tillgång till en mängd småparker, samt
promenadstråk, några med vattenkontakt. Vid

Sundstatjärn är den mest centrumnära
badplatsen belägen. Kroppkärrssjöns badplats
upplevs också centrumnära även om den ligger
lite längre från centrum. Väst om Hammaröleden
ligger Svinbäcksberget som är ett kuperat
grönområde som används för lek, träning,
promenader och scoutrelaterade verksamhet.
Det finns många gröna ytor inom stadsdelarna
vissa används mer andra, några utgör en
koppling till de större naturområdena i norr. I
området finns fyra koloniområden, vissa har
enbart odlingslotter, andra har kolonistugor i
kombination med odlingslotter.
Föreningsverksamhet. Naturområdet nyttjas i
mycket hög grad av de friluftslivsrelaterade
föreningarna. Några exempel är stavgång, jakt för
ungdomar, hajk för scouter, löpgrupper, olika
sportaktiviteter eller evenemang, hundträning
med mera. I den södra delen av Tyrskogen och
strax öster om området i Alster finns två
föreningsdrivna ridanläggningar. Båda
anläggningarna har funnits länge och är en
naturlig del av friluftslivsverksamheten där de är
lokaliserade.
Alsterdalen är ett populärt utflyktsmål. Det
levande kulturlandskapet runt herrgårdarna
Alster, Alstrum och Gunnerud är ett väl använt
område för friluftsliv i kulturmiljö. I området finns
flera trevliga vandrings- och cykelleder samt
fågeltorn. Alsterdalen är av riksintresse för
kulturmiljövård.
Friluftsliv som påverkar sin omgivning. I det
nordöstra området förekommer jakt i liten skala
och då främst på den privatägda marken i
anslutning till kulturmiljöerna i öst. På Långenäs
finns en bågskyttebana samt en fält- och
jaktslinga. Ingen av de två verksamheterna
påverkar omgivningen i någon stor skala.
Sportaktiviteter i naturområden. Hela området
används i mycket hög grad av människor som
motionerar och idrottar antingen enskilt eller i
grupp. Nya stigar tas kontinuerligt i bruk för såväl
löpning, orientering och MTB-cykling. På området
finns ett reflexspår som mäter 5 kilometer och
som används under den mörka- och
snöfriasäsongen.
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Sydväst

Det sydvästra området består av centrumnära
bostadsområden insprängda i mindre
naturområden. Mariebergsskogen, stadens
stadsskog ligger inom området och ansluter, i
söder till Mariebergsstrandängar. Klarälven med
sina ådror rinner genom området på dess väg till
mynningen i Vänern. Några större naturområden
så som Knappstadsviken och Zakrisdal, som
lämpar sig för utflykter och promenader finns
också inom det sydvästraområdet.
Cityfriluftsliv. I stadsdelarna med koppling till
centrum finns idag tillgång till en mängd
småparker, samt promenadstråk, några med
vattenkontakt. I området finns stadsskogen
Mariebergsskogen med strövområde i
gammelskog, badplats, djurparken Lillskogen,
Naturum Värmland, Lekträdgården,
friluftsmuseum, rundturståg, skridskobana på
vintern. På Mariebergsviken, under vintertid
plogas en längre skridskoslinga upp för
allmänheten. Möjliggörandet av aktiviteten är ett
bra exempel på hur ett samarbete mellan
föreningslivet, näringslivet och kommunen kan
fungera. Söder om Mariebergsskogen ligger
Mariebergs strandängar, ett fågelrikt natur- och
strövområde. På strandängarna betar nötkreatur
och håller på så sätt strandängarna öppna och

skapar en naturlig miljö för våtmarksfågel. En
unik miljö så nära centrum. Söder om Sommaro
ligger Jakobbergskogen som är ett kuperat
grönområde med gammal skog som används för
lek, träning, promenader och andra
friluftsverksamheter.
Tillgången till det traditionella friluftslivet i form
av möjligheten att ströva i skog och mark, plocka
svamp, rasta hunden, fågelskåda, eller sitta på en
stubbe, etc görs främst i områdets södra delar så
som på Zakrisdal (ett detaljplanearbete pågår),
Knappstadsviken och Mariebergsskogen med
tillhörande strandängar. Infrastruktur som
uppmuntrar och stöttar ovana eller nya besökare
finns i form av vandringsleder, entréer,
grillplatser, informationstavlor. Några sträckor är
tillgänglighetsanpassade och används flitigt av
karlstadsbon. Goda gång- och cykelkopplingar till
I2-skogen öppnar också upp för naturupplevelser
i ett större naturområde.
Det ”nya” friluftslivet nyttar de olika miljöer som
finns i området men då främst som en del av en
aktivitet, då varje naturområde är begränsat till
yta. Den typen av rörelse mellan områden har
skapat nya kopplingar mellan de olika
naturområdena. Även i denna del av staden
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märks det att Karlstads växer samt att fler väljer
att vara ute i naturen under sin fritid. Nya stigar
växer fram och gamla stigare blir större. Det är
ett större slitage på naturen men den återhämtar
sig snabbt, stigar som inte använts växer igen och
återgår till naturen.
Sportaktiviteter i natur och grönområden. Hela
området används i mycket hög grad av
människor som motionerar och idrottar antingen
enskilt eller i grupp. Även denna grupp nyttjar
flera naturområden under samma aktivitet för att
få ut en effektiv och den planerad träningstiden.
Friluftsliv som påverkar sin omgivning
förekommer i liten skala i området. Det är främst
bruket av Jetski och bullriga motorbåtar som
påverkar omgivningen.
Föreningsverksamhet. De olika mindre
naturområden som finns på området nyttjas i
mycket hög grad av de friluftslivsrelaterade
föreningarna. Några exempel är stavgång, hajk
för scouter, löpgrupper, olika sportaktiviteter
eller evenemang, hundträning med mera. På
Gräsdalen finns en föreningsdriven ridanläggning.
Anläggningen har funnits länge och är en naturlig
del av friluftslivsverksamheten där den är
lokaliserade. I samma stadsdel finns det
Gräsdalens odlarförening som erbjuder
odlingslotter till sina medlemmar.
Kommersiellt friluftsliv. En av Karlstads fyra
golfbanor är lokaliserad på Sommaro som

erbjuder en 12-hålsbana och en 9-håls Pay- and
Playbana. Vidare erbjuder flera olika aktörer
guidade kajakturer och kurser samt hyr ut olika
typer av kajaker och paddelbrädor (SUP).
Det vattenanknutna friluftslivet utgör en viktig
del av det totala friluftslivet i sydväst. Den
kommunalt ägda småbåtshamnen i
Mariebergsviken och de privata
småbåtshamnarna på Zakrisdaludden med flera
utgör en viktig infrastruktur för båtlivet i den
norra delen av Vänern. Iläggsplatser för
småtbåtar finns i Mariebergsviken och Kartberget
som möjliggör att Karlstadsborna kommer ut på
Vänern. Klarälven är också en del av det
vattenanknuta friluftslivet i området, där det
fiskas från älvkanten och små fritidsbåtar. Bad
från älvkanten förekommer utefter hela
älvsträckan.
Kulturpräglat friluftsliv tar sin utgångspunkt i
Zakrisdalsområdet som utgörs till stora delar av
den tidigare ammunitionsfabrikens tidigare
verksamhetsområde med intilliggande
tjänstebostäder. Här finns även skogsmark och
rester efter 1700- och 1800-talens bosättningar i
form av igenväxande åkermarker, odlingsrösen
och husgrunder. Flera vandrings- och cykelleder
samt fågeltorn, entréer med information,
grillplatser och bänkar utgör infrastrukturen som
uppmuntrar karlstadsbon att uppleva området.
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Sydost

Det sydöstra området består av centrumnära
bostadsområden och vattennära gamla
industriområden med insprängda parkytor samt
parkstråk utmed älven. Området genomkorsas
även av Klarälvens älvgrenar som mynnar i
Vänern. Det finns några mindre naturområden
som nyttjas av Karlstadsborna, och som lämpar
sig för utflykter och promenader.
Utbudet av infrastrutkur för friluftsliv som
påverkar sin omgivning är begränsat i området.
Det finns mark på Örsholmen för motoriserad
verksamhet så som folkrace, speedway och
crosscart. Beroende på vindriktning störs olika
bostadsområden av träning och tävling på
motorområdet.
Tillgången till såväl traditionellt friluftsliv och det
”nya” friluftslivet i form av möjligheten att ströva
i skog och mark, utöva mer utmanande
aktiviteter som MTB, klättring etc, bygger i
huvudsak på att det finns eller utvecklas goda
gång- och cykelkopplingar till
Rudsskogen/Tyrskogen i norr, Sannafältet/I2skogen i väst, Alsterdalen i öst och
Orrholmen/Bergholmen i söder.

I området finns mindre skogsområden som
attraherar Karlstadsbon så som Lambergsberget
med sina många stigar, gammelskog och
kuperade teräng samt Örsholmen med sina
promenadstråk utefter Klarälvens olika älvgrenar.
Vandringsleden Frödingleden går igenom
området och ansluter till till Alsterdalens
kulturmiljö.
En tydlig entre till det kulturpräglade friluftslivet
finns i områdets nordöstra del, som genom
stigar, leder och promenadstråk ansluter till
Alsterdalens kulturmiljöer.
Karlstads mest betydande område för det
vattenanknutna friluftslivet, utifrån infrstruktur,
finns i sydöst. Det finns både kommunalt ägda
småbåtshamnar så som Heden,
Lambergerskanalen, Lambergstjärnet samt
privata småbåtshamnar så som Kanikenäset,
Örsholmsälven. Området utgör entréen till
Karlstad från Vänern. Inom området finns ett fler
tal olika Iläggsplatser för småtbåtar, exempelvis
Heden, Örsholmen, Lambergetstjärn som alla är
en viktig del i arbetet med att tillgängliggöra
Vänern för fler, inte bara de som har en båtplats.
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Vid Örsholmstjärn finns en stor badplats som är
väl nyttjad av Karlstadsborna. I samma tjärn
bedriver vattenskidklubben verksamhet, både
träning och tävlingar. Inga större konfliktytor
finns mellan solbadare och vattensskidåkare men
det finns en klar säkerhetsrisk med båtar och
badare så nära varandra. I övrigt kan nämnas att
Örsholmstjärn med sin placering och storlek är
en av Sveriges absolut bästa vattenskidvatten.
Ett antal av Klarälvens olika älvgrenar rinner
genom området och är en del av det
vattenanknuta friluftslivet i området, då det
fiskas från älvkanten och fritidsbåtar samt
paddlas kajak och SUP. Visst badande förkommer
från några mindre sandstränder.
Det kommersiella friluftslivet består av
vattenanknutna aktiviteter så som gudidade
turer och uthyrning av kajaker, paddelbrädor
(SUP) och båtar. Service kopplat till aktiveterna
finns genom båtmack, gästhamn, gästplatser,

vinterförvaring av båtar, marina verkstäder och
försäljnings av båtar. Vidare finns några mindre
caféer och restauranger.
De centrumnära bostadsområdena utbud och
styrka är framför allt tillgången till utbudet av
Cityfriluftsliv. Här finns av stadsdelsparker och
gröna småparker och promenadstråk längs
älvfårorna och andra vattendrag.
Sportaktiviteter i natur och grönområden, utgörs
främst av centrumboende motionärer som
nyttjar stråk utefter Klarälven och/eller passerar
genom ett eller flera naturområden på sin
motionsrunda.
Föreningsverksamheten i området är låg. De
föreningar som finns är vattenrelaterade så som
vattenskidklubben och övriga brygg- och
båtföreningar.

35

Skutberget och Sörmon

Skutberget ligger 7 kilometer väster om Karlstad
centrum och erbjuder både rekreation och
aktiviteter för alla åldrar och intressen. Det finns
bad- och lekplatser, naturstigar och motionsspår
både sommar- och vintertid. Det finns även
grillplatser, vindskydd, bänkar och sittgrupper.
Badplatsen består av klippor, sandstränder och
angränsande stora gräsytor för solbad, spel och
lek. På Skutberget ligger en motionscentral med
möjlighet till ombyte och dusch och den är
avgiftsfri och öppen för alla. Skutberget och
Sörmon ligger på varsin sida av E18 men
områdena knyts samman med en ekodukt (bro
med växtlighet). Sörmon är Karlstads
”tallbevuxna sandöken”. På Sörmon finns gott
om stigar och flera informationstavlor som
berättar ingående om områdets geologi. Sörmon
är mycket strövvänligt och är flitigt utnyttjat som
friluftsområde för cyklister, löpare, strövare och
de som promenerar med hund.
Det traditionella friluftslivet. Skutberget/Sörmon
är ett karakteristiskt område för friluftsliv i den
västar delen av Karlstad som erbjuder en bredd
av olika miljöer som lämpar sig för

svampplockning, rasta hunden, stöva i skogen,
fiska, fågelskådning eller sitta på en stubbe.
Naturinfrastrukturen med grillplatser,
sittgrupper, vandringsleder, vindskydd,
informationsskyltar är utbyggd. Några mindre
delar av området är tillgänglighetsanpassat. Med
start på Skutberget går en vandringsled från
Vänerns strand till Kils samhälle. Leden passerar
naturreservat Sörmon, Högemon och
Kilsravinerna. Vandringsleden mellan Skutberget
och Kil är 22 kilometer och går genom
variationsrik natur.
Det ”nya” friluftslivet. Många tar i allt högre grad
området i anspråk även för mer utmanande
aktiviteter som MTB, klättring, bouldering,
orientering, löpning, etc. Den utbyggda
infrastrukturen gynnar även dessa aktiviteter.
Naturområdet utgör även en naturlig och viktig
arena för olika typer av tävlingar, så som MTB,
trailrun, nighttrail, orientering, skidåkning med
mera. Exempelvis finn det en 4-stjärniga 18 håls
discgolfbana på området. Vidare finns en
mountainbikebana som mäter 8,5 km i skiftande
terräng som också ansluter till det lägre
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spårsystemet för MTB som passerar Sörmon och
går vidare till I2-skogen och tillbaka.
Sportaktiviteter i natur och grönområden. Hela
området används i mycket hög grad av
människor som motionerar och idrottar antingen
enskilt eller i grupp. Även denna grupp nyttjar
flera naturområden under samma aktivitet för att
få ut en effektiv och den planerad träningstiden.
Från Sörmon norra finns anslutningsstigar till I2skogen. I dagsläget krävs det en passage över
den mycket trafikerade riksvägen 61/62
vid Hertsöga korset.
Både Skutberget och Sörmon nyttjas i mycket
hög grad av föreningsverksamhet. Det är både
friluftslivs- och idrottsföreningar som använder
områdena för stavgång, gruppträning, hajk för
scouter, löpgrupper, friskvård, simträning,
tipspromenader, hundträning, evenemang med
mera.
Det vattenanknutna friluftslivet i området utgörs
främst av två välbesökta badplatser med olika
karaktär, en med klippor och mindre
sandstrander på Skutberget, den andra med en
400 meter lång sandstrand på Bomstadbaden.
Fina sommardagar kan fritidsbåtar lägga till
utanför badplatserna och nyttja servicen på land,
och några ligger även kvar över natten.

Bomstadområdet trafikeras även av
vattenskotrar och motorbåtar som drar
vattenskidåkare. På Skutberget finns en
iläggningsramp för fritidsbåtar som precis som på
andra platser möjliggör för Karlstadsbon att
komma ut på Vänen. Vattenområdet utgör även
en bra miljö för kajak- och SUP-paddling.
Det kommersiella friluftslivet består av
vattenanknutna aktiviteter så som gudidade
turer och uthyrning av kajaker, paddelbrädor
(SUP) och båtar. PÅ området finns en
höghöjdsbana som är en kombination av sport,
klättring, lek och äventyr högt uppe bland
trädkronorna. Både i Bomstad och på Skutberget
finns möjligheter till camping, vilket utgör en
viktig tillgång för föreningsaktiviteterna på bl.a
Skutberget. Det kommersiella friluftslivet på
Skutberget planeras utvecklas med en natur- och
Väneranknuten sagopark.
Utbudet av infrastruktur för friluftsliv som
påverkar sin omgivning består av några olika
typer av skjutbanor i den norra delen av Sörmon,
samt bruket av bulleralstrande Jetski och
angörande motorbåtar.
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Molkom med omland
Tätorten Molkom ligger cirka 30 kilometer norr
om Karlstad utefter riksväg 63. Blombacka,
Lindfors, Acksjön och Älvsbacka ingår i omlandet.
Närheten till vacker natur och vatten är
kännetecken för orten med flera naturreservat
och sjöar i Molkoms området. Molkom har en
tradition av stark företagaranda, föreningsliv,
utbildning och ett rikt kulturliv som präglat
bygdens utveckling.
Idrottsplatser – Molkoms IP ligger strax nordväst
om tätorten. Idrottsplatsen har fotbollsplaner,
uterink för ishockey, boulebanor, kiosk,
omklädningsrum och samlingslokal. I nära
anslutning till idrottsplatsen går motionsspåret
som har elbelysning och prepareras vintertid av
Molkoms skidklubb. Bredvid Nyeds skola i
Molkom ligger Åsvalla IP:s fotbollsplaner.
I Blombacka finns tennisbanor och i Lindfors en
inomhushall för boule. Nyeds sporthall ligger
alldeles intill Nyed skola och nyttjas av såväl
föreningar som av skolan.
I Molkom tätort finns även tennisbana, flera
utegym samt en motionsslinga som benämns
Molkomsmossen som delvis är
tillgänglighetsanpassad.
Badplatser – I Molkom med omland finns tre
kommunala badplatser. Badplatserna är
Graningebadet, Mangenbaden och Älvsbacka
badplats. Badplatserna i Älvsbacka och vid
Mangenbaden har simskola sommartid. Samtliga
badplatser har tillgång till toalett, sopkärl samt
grillplats.
Vandringsleder – Brattforsheden är ett
naturreservat som har vandringsleder i attraktiv
natur och miljö. I anslutning till Brattforslederna
finns vindskydd, rastplats, grillplats, toalett och
informationsskyltar. Tack vare sin varierande och
fina natur lockar Brattforsheden många
besökare. Vildmarksleden är en vandringsled
med vildmarkskänsla och omväxlande natur.
Acksjöleden har flera sträckningar som utgår från
Acksjöskolan. Utefter lederna finns rastplatser
med grillmöjligheter samt informationstavlor.

Genom att binda ihop de olika vandringslederna
skulle en flerdagsvandring bli en möjlighet.
I Älvsbacka finns flera olika markerade leder som
går runt i området.
Kommersiellt friluftsliv – Finns i form av olika
hästgårdar som erbjuder ridskola och ridturer i
den omgivande naturen.
Friluftsliv som påverkar sin omgivning – Finns i
form av tre skjutbanor. Två föreningsdrivna som
är lokaliserade söder om tätorten Molkom samt
ett större militärt övningsområde som finns i den
norra delen av området.
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Väse med omland
Tätorten Väse ligger 25 km öster om Karlstad
stad. Väse är ett stationssamhälle där järnvägen
anlades redan 1869 och där samhället utvecklats
runt stationen. Omlandet runt tätorten räknas
som ett av kommunens största. I söder är
närheten till Vänern påtaglig och möjliggör för
marint liv och bad.
Idrottsplats – Idrottsplatsen i Väse kallas även
Guståsvallen och ligger alldeles intill Väse skola.
Här finns en fotbollsplan, en ishockeyrink och
några boulebanor.
Motionsspår – I tätorten finns ett 2,5 kilometer
långt elljusspår. Väse skidklubb preparerar
elljusspåret vintertid.
Inom området finns det fågeltorn vid sjön Panken
och Hovlanda. Vandringled i Niklasdals lövskog
och en vandringsled till Nygårdskällan.
Badplatser – I Väse med omland finns tre
kommunala badplatser. Badplatserna heter
Mosaren, Björnrukan och Bottenviken.
Badplatsen vid sjön Mosaren finns brygga och
här bedrivs kommunal simskola. Björnrukan och
Bottenviken är badplatser som ligger vid Vänern.
Samtliga badplatser har torrdass och soptunnor
som töms under säsongen.
Vildaparken – Vildaparken är en aktivitetspark
som är öppen året om för alla. Här finns
skatepark, downhillbana för cykel, låghöjdsbana,
grillplatser samt torrtoalett. Vintertid finns en
pulkaback.
Kommersiellt friluftsliv – Finns i form av olika
hästgårdar som erbjuder ridskola och ridturer i
den omgivande naturen
Friluftsliv som påverkar sin omgivning – Finns i
form av en skjutbana som ligger söder om
tätorten Väse.
Sportaktiviteter i området – Människor som
motionerar och idrottar enskilt eller i grupp
nyttjar naturen inom området. Förutsättningarna
för sportaktiviteter är god då området har många
och långa slingrande grusvägar och mindre
asfaltsvägar.

Föreningsverksamhet – Det är mestadels
föreningar från området som är verksamma i
området.

.
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Skattkärr med omland
Tätorten Skattkärr ligger cirka en mil öster om
Karlstad. Tätorten ligger vid Vänerns strand.
Längs med huvudgatan Skattkärrsvägen genom
tätorten finns den viktigaste kommersiella och
offentliga servicen samlad. Skattkärr har ett stort
omland som sträcker sig både norrut mot sjön
Gapern och söderut över Jäverön i Vänern.
Väster om Skattkärr tätort finns Alster och i öster
ligger Rudshalvön.
Idrottsplats – Idrottsplatsen i Skattkärr kallas för
Skogsvallens IP. Här finns fotbollsplaner,
tennisbanor, omklädningsrum, bastu,
konferensrum och cafeteria. De två grusbanorna
för tennis sköts om av medlemmarna i Skattkärrs
Tennisklubb.
Motionsspår – I anslutning till Skogsvallens IP
ligger en spårcentral med elljusspår (2,5 km) och
motionsspår (5 km & 10 km). Vintertid
preparerar elljusspår och motionsspåren för
längdsskidspår
Centrumpark – I centrum ligger Tegelparken,
som har klättervägg, skate- och parkourområde,
gungor och lekplats för mindre barn. Här finns
även en del konstföremål och grönytor. I
anslutning till lekparken finns flera boulebanor
vilket gör att området till en mötesplats för alla
åldrar.
Badplatser – I Spånga ligger Kungsnäs badplats
vid Vänern. Här finns klippbad, brygga och
sandstrand med långgrund botten samt toalett
och soptunna. Sommartid bedrivs kommunal
simskola här. Strandviks badplats ligger i
Sandviken vid Vänern. Här finns torrtoalett och
sopkärl. Alsters strandbad har både klippor,
brygga och strandbad. Intill ligger en
småbåtshamn. Här finns även grillplats,
omklädningsmöjligheter, toalett och sopkärl.
Sommartid bedrivs här kommunal simskola.
Örnäsbadet vid sjön Gapern har liten sandstrand
och brygga. Här finns även soptunnor, torrtoalett
och omklädningsmöjligheter.

Vandringsleder – Jäverön är cirka 900 hektar stor
och har flera vandringsleder i anslutning till
färjeläget och båtbussbryggan. Utefter
vandringslederna finns vindskydd, grillplatser,
rastplatser, toaletter och informationstavlor. På
Jäverön finns även ett skärgårdsjordbruk med
säsongsöppen gårdsbutik och boende. För att
med bil ta sig ut till Jäverön går färjetrafik
dagligen från Herrön. Sommartid kan man ta sig
ut till ön med Karlstadsbuss, båtbussar. Bryggor
för fritidsbåtar finns på norra och södra Jäverön.
På Kärrholmen finns också vandringsled, dass,
grillplats och en öppen övernattningsstuga. Yttre
Sållaren har lägergård, vandringsled, vindskydd.
Kommersiellt friluftsliv – Finns i form av olika
hästgårdar som erbjuder ridskola och ridturer i
den omgivande naturen. Jäveröns
skärgårdsjordbruk är också en aktör inom det
kommersiella friluftslivet.
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Friluftsliv som påverkar sin omgivning – Finns i
form av en skjutbana De ligger ganska långt från
bebyggelse och stör minimalt.
Sportaktiviteter i området – Människor som
motionerar och idrottar enskilt eller i grupp
nyttjar naturen inom området. Förutsättningarna
för sportaktiviteter är god då området har många
och långa slingrande grusvägar och mindre
asfaltsvägar samt stigar som leder motionären
vidare till angränsade naturområden så som
Alsterdalen i väst.
Föreningsverksamhet – Det är mestadels
föreningar från området som är verksamma i
området.
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Norsbygden med omland
Dryga 20 kilometer väster om Karlstad ligger
tätorten Vålberg. Tillsammans med Älvenäs,
Edsvalla, Segerstad, Lillerud, Norsbron, Trossnäs,
Bryngelserud och Rudsta utgör de Norsbygden.
Namnet Nor kommer från Norsälven som rinner
igenom Norsbygden ner till Vänern och förbinder
Fryken med Vänern.
Idrottsplatser – Edsvalla IP är en idrottsplats där
det finns planer för fotboll, beachvolleyboll,
tennis samt hockeyrink med elbelysning. Här
finns förutom omklädningsrum även klubbstuga
med samlingslokal och kiosk i samband med
matcher. I Älvenäs ligger Älvenäs IP som har
fotbollsplaner, tillhörande omklädningsrum och
cafeteria.
Motionsspår – med elbelysning finns i Vålberg
och Edsvalla. Vintertid preparerar Nors Skidklubb
det 2,5 kilometer långa motionsspåret i Vålberg
med skidspår och i anslutning till spåret finns ett
utegym.
Sjösalaparken - Nära Vålberg centrum ligger
Sjösalaparken som har lekpark, grillplats,
minigolf, boulebanor, fotbollsmål, och
beachvolleyplan. Här finns även en kiosk och
offentlig toalett. I anslutning till parken rinner
Norsälven där det dessutom finns en gästbrygga.
Sjösalaparken är en viktig mötesplats för alla
åldrar speciellt under sommarhalvåret.
Badplats – Vid Torsvikens camping på
Segerstadhalvön finns Torsvikens badplats med
både strandbad, brygga och klippbad. Här finns
även torrtoalett och soptunnor.
Vandringsleder - Segerstadshalvön väster om
Karlstad är ett uppskattat frilufts- och
naturområde med vandringsleder, vindskydd,
grillplatser och sandstränder. Hela området har
en medveten satsning på
tillgänglighetsanpassning med toaletter och
grillplatser för rullstolsburna. Utefter lederna
finns även kulturlämningar. Bålberget i Älvenäs är
ett omtyckt strövområde.
Småbåtshamn - I Älvenäs finns kran och ramp för
upptagning och sjösättning av fritidsbåtar samt
bryggor och båthus vid småbåtshamnen. I

Åsundet finns en iläggningsramp som är viktigt
för småbåtstrafiken i området.
Paddling och fiske i Norsälven är uppskattade
aktiviteter. Utveckling av en kanotled har stor
potential för besöksnäringen. I Norsälven kan
man fiska abborre, gädda, gös, regnbåge, lax och
öring.
Kommersiellt friluftsliv – Finns i form av olika
hästgårdar som erbjuder ridskola och ridturer i
den omgivande naturen.
Friluftsliv som påverkar sin omgivning – Finns i
form av två skjutbanor och en endurobana samt
en bågskyttebana.
Sportaktiviteter i området – Människor som
motionerar och idrottar enskilt eller i grupp
nyttjar naturen inom området. Förutsättningarna
för sportaktiviteter är god då området har många
och långa slingrande grusvägar och mindre
asfaltsvägar samt stigar.
Föreningsverksamhet – Det är mestadels
föreningar från området som är verksamma i
området.
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Ulvsby/Vallargärdet med omland
Vallargärdet ligger cirka en mil nordost om
Karlstad vid riksväg 63 mot Molkom och Filipstad.
Vallargärdet tätort omges av ett omland som ofta
brukar benämnas som Ulvsby. Den lantliga miljön
är varierad och omgärdad av sjöar, skogar och
jordbrukslandskap. Tätorten Vallargärdets viktiga
samlingspunkter är livsmedelsbutiken och
idrottsplatsen.
Idrottsplats – Här finns fotbollsplaner, uterink för
ishockey, omklädningsrum och boulebanor.
Motionsspår – Norr om Ulvsbyn ligger en
spårcentral med elljusspår (2,5 km) och
motionsspår (5 km & 10 km). Cykelleden
Klarälvsbanan passerar spårcentralen. Det finns
även en aktivitetsbana utmanar barn och unga till
rörelse. Vintertid preparerar elljusspår och
motionsspåren för längdsskidspår. Även
Klarälvsbanan prepareras med skidspår.
Badplats – Vid sjön Gapern ligger Killstabadet där
det sommartid bedrivs kommunal simskola.
Badplatsen har brygga, liten sandstrand och
långgrund sandbotten vilket gör den barnvänlig.
Här finns toalett och omklädningsmöjligheter.
Kommersiellt friluftsliv – Finns i form av olika
hästgårdar som erbjuder ridskola och ridturer i
den omgivande naturen
Friluftsliv som påverkar sin omgivning – Finns i
form av en skjutbana och en endurobana. De
ligger ganska långt från bebyggelse och stör
minimalt.

nyttjar naturen inom området. Förutsättningarna
för sportaktiviteter är god då området har många
och långa slingrande grusvägar och mindre
asfaltsvägar samt stigar som leder motionären
vidare.

Alstern och Gapern har ett bra gösbestånd som
attraherar fiskare i alla åldrar. Båda sjöarna har
Illäggsplatser som används frekvent av båtägare.

Föreningsverksamhet – Det är mestadels
föreningar från området som är verksamma i
området.

Sportaktiviteter i området – Människor som
motionerar och idrottar enskilt eller i grupp
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REFLEKTIONER OCH UTMANINGAR
Karlstads kommun behöver möta efterfrågan
från Karlstadsborna på rekreation och friluftsliv i
naturområden i alla väderstreck. Det finns
mycket som talar för att vårens 2020:s stora
ökning av rörelse i naturen kommer att bestå
även efter att pandemins restriktioner har
mildrats eller helt borttagna.

Fördelningen av friluftsliv i kommunen

Man kan tydligt se att det i Karlstads tätort finns
mer båtanslutet friluftsliv i öst än i väst. I väst är
det mer fokus på skogliga upplevelser än i öst.
Det landbaserade friluftslivet är mer
koncentrerat till den västra delen av staden. I
Öster är det mest fokus på motionsspår. För att
göra det möjligt för så många karlstadsbor som
möjligt att ta sig ut i naturen är det viktigt att
verka för en mer balanserad utveckling av
friluftslivsaktiveter i både de västra och de östra
delarna av Karlstads tätort.

Friluftsområden för en växande stad

I en växande stad måste jungfrulig mark tas i
anspråk för nya bostäder och
verksamhetslokaler. En utmaning är att växa med
ett stort hänsynstagande till viktiga
friluftsområden. I Karlstad är det en komplex
uppgift att hitta jämvikten.

Närheten till kreativa utemiljöer är en faktor som
oftast lyft fram som en framgångsfaktor för att få
fler individer att vistas i naturen.
Närhetsfaktorn är också en tillgänglighetsfråga
utifrån ett rättviseperspektiv om det finns goda
möjligheter att nå utemiljön till fots, per cykel
eller buss.
Aktiviteter är ett bra sätt att stimulera barnen att
upptäcka naturen. Naturliga aktiviteter som gör
att barnen, både i sällskap med vuxna och
ensamma, vågar och vill röra sig i de stadsnära
skogarna är en betydande folkhälsofråga.
Förutom grillplatser, vindskydd kan kommunen
också anlägga enklare pumptrack-banor, skogsparkour, hinderbanor samt upplevelseslingor
med olika teman så som sagofigurer, djur, med
mera. Ett annat sätt att stimulera kreativitet och
aktivitet i skogen bland barn är att lämna kvar
träd vid gallring i stadsnära skogsområden som
blir bra material vid byggnation av kojor.

Dialog och kartläggning av områden för friluftsliv
ger kunskap om hur och var friluftsliv bedrivs i
kommunen och vilka områden som har potential
att utvecklas. Kartläggningen kan även tydliggöra
intressekonflikter, till exempel mellan natur som
nyttjas för friluftsliv men behöver skyddas mot
slitage, områden där särskild hänsyn till djurliv
behöver tas, och platser där det finns intressekonflikter mellan verksamheter och markägande.

Barn och naturvistelse

En viktig målgrupp att göra nyfiken och, inte
minst, känna sig trygga i skogen är barn (0-18år).
Barn upptäcker med alla sinnen och upplever
med hela kroppen. När barn rör sig i naturen
tränas på ett naturligt sätt motoriken och deras
förmåga att uppfatta och tolka sina sinnesintryck
för att bedöma avstånd, nivåer, lutning,
färgskiftningar och former.

Markerade spår, leder och elljusspår

En förutsättning för goda möjligheter till
rekreation och friluftsliv är att det finns elljusspår
och markerade spår jämnt fördelat i Karlstads
tätort och i de mindre tätorterna i kommunen. I
dagsläget finns det elljusspår som servar boende
i alla delar av kommunen, men med ett växande
invånarantal behöver ansvarig förvaltning följa
utvecklingen och förlänga eller planera för nya
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elljusspår där nya stadsdelar växer fram eller där
det sker en förtätning av bebyggelse.
Karlstads kommun behöver även fortsätta att
markera/skylta upp fler motionsspår, för både
löpning och MTB för den ovane motionären. Dels
för att styra motionären runt känsliga
naturområden och bostadsområden samt
störande infrastruktur. Det är även ett verktyg
för att möjliggöra för besökare att träna som
man gör hemma, när man besöker Karlstad.

Tillgängliga naturområden

För att tillgängliggöra och sänka tröskeln för att
fler ska ”våga” att ta steget ut i naturen är det av
stor vikt att det finns entréer med bra
information, tydligt markerade leder och
iordningställda rastplatser i form av grillplatser,
vindskydd, sittbänkar, toaletter med mera. Det är
troligen inte kvantiteten av entréer i varje
friluftslivsområde utan mer kvalitén som avgör
om man vågar sig ut i naturen.
En viktig utvecklingsinsats för Karlstads kommun
är också att fortsätta att verka för att fler
tillgänglighetsanpassade spår, leder och
aktivitetsplatser skapas så alla Karlstadsbor ges
samma möjlighet att uppleva naturen. Viktigt att
även här tänka kvalité före kvantitet.

Kopplingar och samband
En annan utvecklingspotential är att jobba mer
med kopplingar mellan olika friluftslivsområden
genom gröna passager, gång- och cykelbroar
över vattendrag eller trafikleder, ekodukter eller
nya sammanlänkande spår mellan olika befintliga
friluftlivsområden. Ett sådant existerande spår är
det mellan Rudskogen och Tyrskogen.

Ideella krafter viktiga för framtiden

Rekreation och friluftslivsaktiviteter i de mindre
tätorterna präglas av en naturlig närhet till
naturen. Här är det är oftast ideella
organisationer som fiskevårdsföreningar, jaktlag,
idrottsföreningar eller andra intresseföreningar
som genom årens lopp har skapat mycket av den
infrastruktur som uppmuntrar till vistelse i
naturen, både på vatten och land. Även i Karlstad
tätort, där efterfrågan på aktiviteter många
gånger är mycket hög, bidrar föreningslivet i hög
grad till utvecklingen.

Ansvaret för viss friluftsinfrastruktur har under
de senaste åren övertagits av Karlstads kommun.
Men den frivilliga insatsen kommer även i
framtiden vara helt livsnödvändig både i staden
och de mindre tätorterna för att en kunna
behålla en fungerande infrastruktur.

Störande friluftsliv

När en stad växer och tar nya markområden i
anspråk hamnar friluftsområden som tidigare låg
i stadens perifera delar, mer centralt. Detta kan
skapa utmaningar om det är friluftslivsaktiviteter
som påverkar sin omgivning. Det kan också vara,
som i I2-skogens fall, att ett område över tid har
ställts om från militärt övningsområde till
friluftlivsområde. Om det då tidigare passade bra
med en skjutbana i övningsområdet, så lämpar
sig den aktiviteten mindre bra i ett
friluftslivsområde med stort rörligt friluftsliv. Det
är av yttersta vikt att nya områden identifieras, i
mer perifera lägen, och byggs ut för att husera
friluftslivsaktiveter som påverkar sin omgivning.
Områden att titta närmare på för störande
verksamheter är Sörmon norra, Hynboholm,
Ulvsby, väster om Älvenäs med flera.

Kommersiellt friluftsliv

Alla karlstadsbor är inte bekväma med vistelse på
egen hand i varken spårade naturmiljöer eller
obanad terräng, men efterfrågar ändå möjlighet
att enkelt kunna ta sig ut för olika typer av
naturaktiviteter. Detta är en uppmärksammad
fråga i friluftsforskningen. Här kan det
kommersiella friluftslivet, genom guidade turer,
kurser, glamping mm, utgöra första steget för att
våga ta sig ut. Även kommersiellt friluftsliv i form
av slalom, golf, camping, stuguthyrning mm är
efterfrågat och fyller en viktig funktion för
folkhälsan.
För att hålla samma takt som många andra
tillväxtkommuner behöver Karlstads kommun
peka ut områden som lämpar sig för
kommersiella friluftslivsaktiviteter som t.ex soft
adventure, cykel- och fisketurism, kommersiella
besöksmål, naturnära boende mm. Kommunen
har flera områden som lämpar sig väl för
kommersiellt friluftsliv, men tre särskilt
intressanta områden att fortsätta att
vidareutveckla är den norra delen av I2-skogen
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med Bryngfjorden och Tuggelite, Skutberget
samt den östra delen av Alsternäset.

Utvecklingsmöjligheter

Det finns en utvecklingspotential kring spår- och
ledmarkeringar, skylthänvisning och
informationspunkter i många av Karlstad
kommuns friluftsområden. Under de senaste
åren har steg tagits till det bättre, men det finns
fortsatt mer att göra.
Det ökade rörliga friluftslivet kräver tydligare
markeringar av spår och leder för att bättre guida
användarna till rätt stigar beroende på aktivitet,
allt för att undvika konflikter. Ett arbete pågår i
samverkan med Ok Tyrs MTB sektion kring
markering av nya MTB-leder. En liknande insats
torde även göras i samverkan med kommunens
olika ridhusföreningar för att både lyfta fram
befintliga ridstigar och utveckla nya. Detta är
också viktigt ur ett stadsutvecklingsperspektiv då
det även inom detta område uppstår konflikter
mellan utveckling av nya bostadsområden
befintlig hästverksamhet.

Stadsodling
En utvecklingsfråga som är aktuell är hur fler av
stadens invånare ska kunna ges möjlighet att
odla. I många kommuner är stadsodling ett
väletablerat begrepp och olika system har
utvecklats för att skapa utrymme för småskalig
odling i städerna. Detta kan bland annat kan
tillföra kvaliteter i form av nya mötesplatser,
social integration, meningsfull sysselsättning,
intresse för hälsosam mat och biologiskmångfald.

Friluftsliv och naturvård
I vissa avseenden kan ett fokus på naturvården
vara hämmande för friluftslivet. Fördelarna med
anpassningar till människan ses ofta som något
negativt, eftersom det kan påverka det naturliga.
Till exempel är syftet med naturreservat ofta att
även gynna friluftslivet, men det är mer sällan än
ofta människors och friluftslivets behov
prioriteras högst i föreskrifter och skötselbehov,
utan naturvårdens önskemål går oftast först. Ett
annat exempel kan vara att belysning från
elljusspår kan störa nattaktiva djur, varvid
naturvärdena påverkas negativt av en anpassning
efter människans behov.

I diskussioner med andra förvaltningar har det
dock framkommit att friluftsliv och naturvård i
många fall också går hand i hand. Anläggningar
för friluftsliv hjälper till att kanalisera och undvika
slitage i hela området. De flesta naturtyper och
livsmiljöer tål också mänsklig aktivitet, men
ibland behövs det styras vilken form av aktivitet
som är lämplig i respektive område.
Däremot kan en del områden eller delar av ett
område vara känsliga för en viss typ av friluftsliv.
Det gäller att utveckla områden på ett lämpligt
sätt så att vi inte samtidigt förstör viktiga
ekosystemtjänster som vi alla är beroende av. Att
identifiera dessa områden är därför en del i att
säkerställa biologiskt hållbara strukturer kring
våra tätorter. Viktigt är dock att friluftsliv är ett
prioriterat intresse i vår tätortsnära natur.

