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Abstract 
The local authority in the city of Karlstad, Sweden, want the city to increase to 100 000 
inhabitants, today it has about 80 000 inhabitants. To reach the goal several urban forests 
needs to be exploited. To get an understanding of how well visited the urban forest is in 
Karlstad, a visitor study were made in November 1995, February, May and August-September 
in 2006 in the I2-forest.  The I2-forest is an urban forest surrounded by residences in three 
directions. In the area there are several trails, a golf court and shooting ranges. The 
quantitative visitor study shows that the I2-forest is well visited by about 180 000 visitors per 
year. 77 % of the visitors are living in residence maximum 500 meter from the forest. The 
different kind of residences in the neighbourhood shows who the visitors are and what 
activities they are doing. Many of the visitors come several days a week to the forest. If the 
forests around Karlstad city will get exploited as the local authority want, it will affect a lot of 
people to get longer distance to a forest from their homes. A longer distance could make it 
take too long time to get to the forest area and the number of visitors will decrease. When 
people don’t have time to be in the forest the stress and ill-health will increase, even the 
children will be affected negatively. Therefore it would be a good idea to establish some kind 
of reserve in some of Karlstad’s urban forests, to protect them from future exploitations. 
Because the urban forest have a great social value for the inhabitants in Karlstad and therefore 
the urban forest need to be saved in the future. 
 
 

Sammanfattning 
Karlstad kommun vill att Karlstad ska uppnå 100 000 invånare, mot idag dryga 80 000. För 
att nå dit måste tätortsnära skogar exploateras. För att få reda på hur välbesökta de tätortsnära 
skogarna är i Karlstad, genomfördes i november 2005, februari, maj och augusti-september 
2006 en kvantitativ besöksstudie av I2-skogen i nordvästra Karlstad. I2-skogen är ett 
tätortsnära område omgärdat av bostäder åt tre håll. I området finns bland annat flera 
motionsspår, golfbana och skjutbanor. Studien visar att området är välbesökt, ca 180 000 
besökare per år. 77 % av besökarna bor i närområdet runt skogen, inom ett avstånd av 500 
meter. Boendeformerna i området speglar besökarna och deras aktiviteter och I2-skogen kan 
kallas för en ”vardagsskog” med besökare som återkommer flera dagar i veckan. Om de 
tätortsnära skogarna runt Karlstad exploateras enligt kommunens översiktsplan kommer det 
att påverka invånare som idag bor nära skogsområden till att de får längre avstånd mellan 
bostaden och skogen. Ett längre avstånd kan göra att det tar för lång tid att ta sig till 
skogsområden, vilket leder till att antal besök minskar. När människor inte har tid att vistas i 
skogen ökar stress och ohälsa, även barn påverkas negativt av att inte få leka fritt i en 
tätortsnära skog. Det är nu läge att inrätta någon form av områdesskydd för vissa av de 
tätortsnära skogarna runt Karlstad, då de har ett oerhört viktigt socialt värde för befolkningen i 
Karlstad och därför behöver bevaras för framtiden.  
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1. Inledning 
Det senaste århundradet har Sveriges landskap förändrats, där äng- och hagmarker har fått ge 
vika för nya jord- och skogsbruksformer med effektivare åkrar och produktionsskogar. I 
samma takt har allt fler människor flyttat till tätorter och andra och tredje generationens 
stadsbor har fått allt mindre kontakt med jord- och skogsbruket. (Lindhagen & Ahlström 
2005) Däremot har de sociala värdena i naturen blivit allt viktigare för den urbana människan 
(Hörnsten 2000). Värdet med skogen kan delas in i två kategorier, värdet av skogsproduktion 
och värdet av skogen för dess miljö. Den biologiska mångfalden är en viktig del för värdet av 
miljön i skogen, men även skogens sociala värde. Skogens sociala värden ger ingen direkt 
ekonomisk avkastning och innefattar bland annat naturupplevelser, rekreation, motion, 
kulturell förankring, estetik, pedagogiskt verktyg, jakt, bär- och svampplockning. (Rydberg 
2001)  

Människan och skogen 
Personer bosatta på landsbygden besöker skogen oftare än personer bosatta i urbana miljöer 
(Hörnsten 2000). Men oavsett var boendet finns har skogen en stor betydelse för människor 
och för att de ska känna livskvalité (Anderson et al. 2005 s. 42-52). Människor mår bra både 
kroppsligt och mentalt av att vistas i skogen, eftersom vi evolutionärt sett är anpassad för ett 
naturliv. Naturen ger trygghet och stabilitet, särskilt när olika former av kriser uppkommer i 
livet. Skogen ökar kreativitet och upptäckarlusta och en person som ofta vistas i skogen 
känner sig mindre stressad än när hon sällan besöker skogen. För många människor upplevs 
skogen som något religiöst och som hjälper till att klargöra sammanhang i livet. (Olsson et al. 
1998; Hideborn Alm 2005 s. 6-13)  
 
Under de senaste trettio åren har antalet skogsbesök inte minskat, däremot tiden som 
spenderas i skogen (Lindhagen & Hörnsten 2000; Andersson et al. 2005 s. 42-52). Idag 
besöker tre av fyra svenskar en skog varje vecka (Andersson et al. 2005 s. 42-52). Mer än 
hälften av dessa skogsbesök sker i den tätortsnära skogen, vilket ger en besöksfrekvens ca 250 
gånger större i den tätortsnära skogen än i andra skogar (Kardell 1985). Skogsstyrelsen har 
definierat en tätortsnära skog till ett område inom eller i anslutning till en tätort, eller ett 
område med intensivt friluftsliv där virkesproduktionen påverkas. Ungefär 0,2 % av den 
svenska skogsmarken kan räknas som tätortsnära skog. (Skogsstatistisk årsbok 2006 s. 45 & 
68) Riksdagen har beslutat genom miljömålen ”levande skogar” och ”god bebyggd miljö” att 
det sociala värdet med skogen ska värnas och att natur- och grönområden med närhet till 
bebyggelse ska värnas för att täcka människors behov av rekreation. (Regeringens proposition 
2004)  

Intressekonflikter och skydd av skog 
För den tätortsnära skogen finns det många intressen inblandade då områdena ofta är 
attraktiva för många olika intressenter. En del intressenter anser att ett områdes 
exploateringsmöjligheter för nya bostäder, vägar eller golfbanor är det viktigaste. Andra att 
det biologiska värdet eller värdet av skogen som produktionsråvara är det viktigaste. En annan 
stor intressent är användare och närboende till den tätortsnära skogen som använder området 
för bl.a. rekreation, motion och lek och som anser att det sociala värdet med skogen är det 
viktigaste. (Berg 2006) Med alla dessa intressenter till den tätortsnära skogen blir det allt 
viktigare med olika former av områdesskydd när samhället utvecklas (Zettersten 1992). En 
skogsägare är inte skyldig att anpassa skogsbruket till allmänhetens intressen men ska 
däremot visa hänsyn mot dessa (Rydberg 2001). Till största delen är det kommunen som är 
ägare av den tätortsnära naturen i Sverige och med hjälp av översikts- och detaljplaner kan de 
styra vad som händer med den tätortsnära skogen (Berg 2006). Kommunens planering för 
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byggnation regleras främst i Plan- och bygglagen (1987:10) där det står att planeringen ska 
beakta natur- och kulturvärden i området och även främja den sociala biten för en god 
livsmiljö och goda miljöförhållanden (PBL 2 kap 2 §).  Länsstyrelse eller kommun kan bilda 
naturreservat i den tätortsnära skogen med syfte att bevara biologisk mångfald, värdefull natur 
eller för att tillgodose behov av områden för friluftsliv (MB 7 kap 4 §). Länsstyrelse eller 
kommun kan även bilda kulturreservat eller naturminnesförklara särpräglade naturföremål i 
den tätortsnära skogen (MB 7 kap 9 & 10 §§). Detta kan ge skydd för föremål, som ofta är 
naturliga utflyktsmål eller estetiskt tilltalande i den tätortsnära skogen. Kommuner kan 
upprätta nyttjanderättsavtal med privata skogsägare för att säkerställa att skogens sociala 
värden blir till nytta för tätortens befolkning (Rydberg 2001). På skogsstyrelsen ges 
information och rådgivning till skogsägare för att påverka dem att frivilligt avsätta sin skog 
(minst 0,5 ha stor) från produktion för att naturvärden, kulturmiljö eller sociala värden inte 
ska förstöras (Rydberg 2001; Skogsstyrelsen: Var tredje privat skogsägare avsätter frivilligt 
2007).  

Avstånd till skog påverkar skogsbesök 
Är bostaden belägen långt från skogen blir tiden besökaren vistas i skogen kortare än för dem 
som bor nära skogen (Hideborn Alm 2005 s. 6-13). Avståndet mellan bostad och 
skogsområde kan bli till ett psykologiskt hinder för om ett skogsområde överhuvudtaget 
besöks (Norling 1985 s. 66ff). En studie i Linköping har visat att det är ett icke linjärt 
förhållande mellan hur ofta skogen besöks och avståndet mellan bostad och skog, dvs. ökar 
avståndet till skogen från 0,5 till 1 km så minskar antalet besök med mer än två tredjedelar 
(Kardell & Pehrson 1978; Kardell 1982 s.80ff). För att människor ska använda den tätortsnära 
skogen är det viktigt att de kan ta sig till fots till skogsområdet och att skogen ligger nära 
hemmet, max en kilometer om folk själva får välja (Hörnsten & Fredman 2000). Nordiska 
ministerrådet har föreslagit att 250-300 meter är en kritisk gräns för om ett rekreationsområde 
ska användas på vardagar, medan det kan ligga längre ifrån på helger (Nordiska ministerrådet 
1996 s.74). Göransson och Rosell (1982) menar att ett avstånd på 500 meter till skogen är 
ungefär där gränsen går för att människor ska utnyttja skogen, är avståndet längre tar det för 
lång tid att ta sig till området och brist på tid blir anledningen till att skogen inte besöks. 
Hörnsten (2000) visade att ett avstånd på en kilometer mellan bostad och skog är en gränsen 
för om skogen besöks regelbundet eller inte och att två kilometer är ett maxavstånd. Svenska 
naturskyddsföreningen sätter gränsen för att skogen ska anses som tätortsnära när den är 
belägen inom tre kilometer från tätorten (Berg 2006).   

Karlstad vision 100 000 
I Karlstad bor idag knappa 83 000 invånare (Statistiska centralbyrån: Folkmängd i riket, län 
och kommuner 31/12/2006 2006) och det finns ett politiskt välförankrat beslut att kommunen 
ska sträva mot att bli 100 000 invånare (Karlstad kommun: Karlstad 100 000 2007). Planer 
läggs för var dessa människor ska komma att bo och stadsbilden kommer att ändras genom 
dels förtätning av stadsbebyggelse, dels omvandling av befintliga byggnader, men även 
genom att exploatera tätortsnära skogar. (Karlstad kommuns översiktsplan 2006: Stadens 
utbyggnad 2007)  
 
För att få reda på hur viktig den tätortsnära skogen är i Karlstad har en besöksstudie utförts av 
Skogsstyrelsen och Karlstad kommun i I2-skogen, ett tätortsnära strövområde i nordvästra 
Karlstad. Besöksstudien förväntas ge svar och riktlinjer på av vem, när och hur området 
används. Det är på flera sätt motiverat att göra en besöksstudie av denna tätortsnära skog, då 
kunskaperna kan öka utbytet mellan besökare och förvaltare. Skötsel av området kan 
därigenom anpassas och effektiviseras för att tillmötesgå de aktiviteter som bedrivs i området 
(Lindhagen & Ahlström 2005). Resultatet av besöksstudien bör kunna ge riktlinjer för hur 
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användandet av skogsområdena ser ut i de övriga tätortsnära skogarna runt Karlstad. Jag 
kommer även att titta närmare på dilemmat tillväxt och miljö för att se hur en exploatering av 
de tätortsnära skogarna runt Karlstad kan komma att påverka invånarna och deras hälsa. 

2. Material och metod 

Undersökningsområde 
Karlstad ligger vid Klarälvsdeltat vid Vänerns norra strand och det bor knappt 83 000 
människor i staden (Statistiska centralbyrån: Folkmängd i riket, län och kommuner 
31/12/2006 2006). Stadsbebyggelsen är ganska vidsträckt med många bostadsområden med 
närhet till skog. (Figur 1) 
 

 
 
Figur 1. Karta över Karlstad tätort. I2-skogen ligger i nordvästra Karlstad. Området är markerat med en bred 
linje och pil. 
 
I2-skogen ligger i de nordvästra delarna av Karlstad och är 1000 ha stort. Bebyggelse omger 
området på tre sidor (nord, öst, syd) en större väg går i den västra delen av området och en 
järnväg går längs de östra delarna av området. I2-skogen var från början av 1900-talet och 
fram till 1993 ett militärt övningsfält. När militären slutade använda området, städades det och 
marken gick till kommunen som på några år inte gjorde några särskilda skötselåtgärder. 
Skogen  har  sedan  inventerats  på  naturvärden  och  skötselåtgärder  satts  in.  Stora  delar av  
skogen har satts av till fri utvecklingsskog och andra delar bedrivs skogsbruk enligt FSC-
klassificering1. Vissa ängar hålls idag öppna av kor och får. I området finns skjutbana, 
golfbana, ett flertal motionsspår och leder av varierande längder, varav två elljusspår, på 
                                                 
1 Forest Stewardship Council (FSC) är en internationell oberoende organisation som uppmuntrar miljöanpassat, 
samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt brukande av skogen kopplat till konsumtion. (Forest Stewardship 
Council: Vad är FSC? 2007) 
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vintern körs skidspår upp på golfbanan. I området finns även en slalombacke. Under ett flertal 
helger bedrivs utbildningsjakt i området. (Figur 2. Karta över I2-skogen) (Karlstad kommun: 
I2-skogens strövområde 2007; Sara Genell, munt. 2007-02-08)  

Figur 2. Karta över I2-skogen. De fyra rektanglarna med kryss markerar var funktionärer har varit placerade 
under ett pass.  
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Besöksstudie i I2-skogen 
Skogsstyrelsen har tillsammans med Karlstad kommun gjort en kvantitativ undersökning av 
hur I2-skogen används. Under fyra månader, november, 2005; februari; maj och augusti-
september, 2006 har gröna jobbare2 från skogsstyrelsen delat ut enkäter och observerat 
besökare i I2-skogen under två-tre timmar, fyra-fem dagar i veckan. Observationspassen har 
varit fördelade mellan klockan 07.00 - 22.00. Samtliga tidpunkter och veckodagar har täckts 
in med en något större andel helger, se Bilaga 1 för observationsschema. Funktionärerna har 
varit placerade på fyra ställen (Figur 2) där besökare ofta passerar. Besökare som endast har 
passerat har blivit noterade och de besökare som har haft tid har stannat och fyllt i enkäter, se 
bilaga 2 för enkät. Har en besökare passerat en station har denne ombetts att inte fylla i en 
enkät om fler stationer passerats under resten av månaden. Besökare under tio år har ej fått lov 
att fylla i enkäter. Funktionären fick inte diskutera innehållet i enkäten med besökarna för att 
inte påverka dennes sätt att svara. Som tack för svar fick besökaren en Karlstad-nål. Om en 
stor grupp passerade och det inte var genomförbart att dela ut enkäter till alla i gruppen skulle 
var fjärde eller femte person få en enkät och observatören skulle anteckna hur många som fick 
enkäter. Observatörerna var informerade om hur de skulle bete sig i olika situationer för att 
undvika misstolkningar av resultatet. Svaren på enkäterna blev ordagrant inlagda i Microsoft 
Access.  

Bearbetning av data 
Jag har som en del i denna C-uppsats bearbetat datamaterialet i Microsoft Access, Excel och 
GIS-programvaran ArcView 3.3. Statistik har tagits fram med absoluta tal och procentuell 
andel. För ett resultat räknades standardavvikelse ut (Figur 6). Standardavvikelsen varierade 
lite och eftersom populationen är stor har därför inte mer beskrivande statistik tagits fram. En 
litteraturstudie har genomförts för inläsning på området och för jämförelse med andra studier. 
Sara Genell på Karlstad kommun har gett mer detaljerad information om I2-området 
 
I enkäten angav besökaren på vilken gata bostaden ligger på. Med hjälp av kommunens 
gaturegister, där gator är registrerade med en punkt på kartan, och Hitta.se (2007) har 
gatuadresserna lokaliserats. Vissa besökare har angett bostadsområde i Karlstad, och dessa 
personer har blivit placerade på en gata mitt i bostadsområdet. I ArcView har antalet besökare 
per gata lagts in på punkterna på kommunens gaturegister över Karlstad tätort och antalet 
visualiserats med en färgskala. Då gatorna är olika långa, ger en punkt på gatan inte en 
sanningsenlig bild för, hur långt ifrån I2-skogen gatan är placerad. Men då exakt gatuadress 
inte angetts är detta ett sätt att utifrån var punkterna är belägna ändå dra en gräns för hur långt 
ifrån skogen människor bor. 
 
För att få reda på hur långt från I2-skogen gatorna är placerade har två zoner på <500 meter 
och 500-1000 meter tagits fram runt I2-skogen i ArcView. Val av avståndet på zoner bygger 
på tidigare studier (Göransson Rosell 1982; Hörnsten & Fredman 2000) samt att 
datamaterialet inte tillåter att kortare avstånd på zoner används. Hänsyn för zonernas 
utbredning har tagits till saker som hindrar och förlänger avståndet till skogen, som Klarälven 
och motorvägen. Om vissa delar av en gata har legat i fler än en zon, har punkterna för var 
gatan är belägen enligt kommunens gaturegister avgjort i vilken zon gatan har placerats. Detta 
är en förenkling av verkligheten och gränsdragningen för zonerna ska därför inte ses som en 
absolut gräns för hur långt ifrån I2-skogen människor har sin bostad. Denna undersökning tar 
ej hänsyn till hur tättbefolkat områdena är utan visar endast var människor som besöker 

                                                 
2 Gröna jobb är en projektanställning hos skogsstyrelsen som arbetssökande inom aktivitetsgarantin kan 
erbjudas. Efter överenskommelse mellan skogsstyrelsen, arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) och Svenska 
Europiska socialfonden (ESF). (Skogsstyrelsen: Gröna jobb i sammanfattning 2007)  
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skogen kommer ifrån. Det är självklart att fler människor kan komma från tätbefolkade 
områden. 

Tätortsnära skog till Karlstad tätort 
För att definiera vad en tätortsnära skog är har jag har använt mig av Skogsstyrelsen definition 
som ett område i anslutning till en tätort, med ofta intensivt friluftsliv (Skogsstatistisk årsbok 
2006 s.45). Var gränsen för skog och dunge går är diffus, men jag menar att skog är ett större 
område där en längre promenad kan tas utan att samma väg passeras två gånger. I ArcView 
har tätortsnära skogsområden runt Karlstad digitaliserats in och andel kommunägd mark 
visualiserats. Två zoner till dessa områden har tagits fram med avstånd <500 meter och 500-
1000 meter, hänsyn har tagits till saker som hindrar eller förlänger avståndet till 
skogsområdet, som vatten och motorväg. Med hjälp av Karlstads kommuns översiktsplan 
2006, har kommunens planer för de olika tätortsnära naturområdena tagits fram och egna 
kommentarer gjorts. En karta över hur naturområdena kan komma att se ut i framtiden utifrån 
det som anges i översiktsplanen har digitaliserats fram i ArcView. För att visa hur 
exploatering av områdena påverkar befolkningen i Karlstad har zoner på <500 meter och 500-
1000 meter tagits fram och visualiserats i kartan. 

3. Besöksstudie I2-skogen 

3.1 Resultat 
I I2-skogen har 6124 besökare observerats under 172 timmar i november 2005, februari, maj 
och auguisti-september 2006. 2200 besökare har svarat på en enkät. Fördelningen av besökare 
under året är relativt jämn (Figur 3) med något mindre antal besökare i november (17 % 
n=994) och något fler i februari (31 % n=1767). Maj och augusti-september har ungefär lika 
många besökare (Maj 27 % n=1569; augusti-september 25 %; n=1428). 

Antal besökare 
I2-skogen besöks av ca 180 000 besökare per år, med ett genomsnitt på 36 besökare/timme 
varje dag mellan klockan 7.00 och 22.00. På vardagar är det i genomsnitt 21 besökare/timme 
och mer än dubbelt så många på helger, 44 besökare/timme. Det var flest antal besökare på 
vardagar i maj och på helger var det flest besökare i februari. En söndag klockan 13.00 i 
februari noterades flest antal besökare med 244 besökare på en timme. Totalt sett, var det 
lägst antal besökare i november (genomsnitt 23 besökare/timme) och flest i februari 
(genomsnitt 41 besökare/timme), i maj och augusti-september var det något lägre än i februari 
(maj genomsnitt 36 besökare/timme; augusti-september 33 besökare/timme). (Figur 4)  
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17%

 
Figur 3. Andel besökare till I2-skogen i procent (november n=994; februari n=1767; maj n=1569; augusti-
september n=1428).    
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Figur 4. Genomsnittligt antal besökare per timme mellan klockan 7.00 och 22.00 vardagar och helgdagar i 
oktober (n=994), februari (n=1767), maj (n=1569) och augusti-september (n=1428). 

Tidpunkter för besök 
Tidpunkten för besök i I2-skogen varierar med årstid. I november är det väldigt få besök efter 
klockan 17.00 och på vardagar ökar besökarantalet något på morgonen, runt 8.00 och 
eftermiddagen 13.00-16.00. På helger i november är besöksantalet som störst runt lunchtid 
klockan 11.00-14.00 (nvarddag)=225; n(helgdag)=769). I februari syns en tydlig trend att på 
vardagar besöks området omkring klockan 11.00, 14.00-16.00 och runt 18.00 på kvällen. På 
helgen i februari är besöksantalet ganska högt mellan 11.00 och 17.00 med en topp runt 13.00  
(nvarddag)=340; n(helgdag)=1427).  I maj besöks området på vardagar framförallt på morgnarna 
och efter 17.00 på kvällen. På helgen i maj är besöksantalet högt hela dagen med toppar 
klockan 10.00, 13.00 och 18.00 (nvarddag)=546; n(helgdag)=1023). I augusti-september är 
tidpunkten för besök på vardagar och helger ungefär den samma med lite fler besökare runt 
klockan 11.00-12.00, 16.00 och 19.00 (nvarddag)=493; n(helgdag)=935)). (Figur 5)  
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Figur 5. Genomsnittligt antal besökare/timme, vid olika klockslag helger (heldragen linje) och vardagar (streckad 
linje) i november (nvarddag)=225; n(helgdag)=769), februari (nvarddag)=340; n(helgdag)=1427), maj (nvarddag)=546; 
n(helgdag)=1023) och augusti-september (nvarddag)=493; n(helgdag)=935).  
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Åldersfördelning 
De flesta som besöker I2-skogen är i åldern mellan 25 och 65. Könsfördelningen är i stort sett 
jämn med något fler män än kvinnor som besöker skogen när besökarna har blivit 45 år och 
äldre (Figur 6). 60 % av besökarna som passerade observatörerna gjorde det ensamma, 32 % 
passerade i sällskap med någon annan och 8 % passerade i grupper om 3-5 personer (n=6060). 
17 grupper passerade med 10 personer eller fler i varje grupp. 
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Figur 6. Antal personer som besöker I2-skogen vid olika åldrar, kvinnor och män (Standardavvikelse; n=5881).  

Aktiviteter i I2-skogen 
Aktiviteter som besökarna bedriver i I2 skogen har kategoriserats i promenad, skidåkning, 
motion, cykel, stavgång och annat (bil, Cross, motorcykel, moped, fyrhjuling). Kategorin 
motion är ett brett begrepp, då en person som går stavgång eller åker skidor på samma gång 
kan ägna sig åt motion. Det går dock att urskilja mönster från resultatet, som att aktiviteter 
skiljer sig beroende på årstid, där maj och augusti-september har ungefär samma fördelning 
på olika aktiviteter (Figur 7). I november är andelen som promenerar störst med 55 % av 
besökarna, medan det i maj och augusti-september är det 39 % som promenerar. I februari 
åker 87 % av besökarna skidor och 8 % promenerar. I november är andelen som motionerar 
drygt 30 % vilket är lika mycket som i maj och augusti-september. I maj och augusti-
september cyklar knappt 20 % av besökarna, vilket endast är 7 % som gör i november 
(n(nov)=1131; n(feb)=1849; n(maj)=1590; n(aug-sep)=1550). Oberoende av hur långt från skogen 
besökaren bor är motion den vanligaste aktiviteten i I2-skogen (n(<500 m)=1442; n(500–1000  

m)=96; n(>1000 m)=445). Bor besökaren mer än en kilometer från området cyklar besökaren 
mycket oftare än om besökaren bor närmare. 11 % av alla besökare under året (693 personer) 
har hund med sig och 1.5 % av besökarna (93 personer) går med barnvagn. 3 personer har 
observerats ridandes. (Figur 8) 
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Figur 7. Procentuell fördelning av aktiviteter som besökarna bedriver i I2-skogen under olika årstider 
(n(nov)=1131; n(feb)=1849; n(maj)=1590; n(aug-sep)=1550). Kategorin ”annat” innebär att besökaren kör bil, cross, 
motorcykel, moped eller fyrhjuling. 
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Figur 8.  Procentuell fördelning av aktiviteter besökarna bedriver beroende på hur långt från I2-skogen de bor 
(n(<500 m)=1442; n(500–1000  m)=96; n(>1000 m)=445) Kategorin övrig aktivitet är borttagen då väldigt få av dessa har 
angett hur långt från I2-skogen de bor. 

Besöksfrekvens 
I2-skogen besöks flitigt och för att få ett mått på besöksfrekvensen fick besökarna svara på 
när de senast besökte området. Av besökarna som bor på ett avstånd inom 500 meter från 
skogen (n(<500 m)=1453), angav 67 % att de besökte skogen för max tre dagar sedan och 2 % 
att det var längre än 6 månader sedan förra besöket eller att det var första gången. Av dem 
som bor mellan 500-1000 meter från skogen (n(500-1000 m)=98) angav 56 % att de besökte 
skogen för max tre dagar sedan, 3 % att det var längre än 6 månader sedan förra besöket eller 
att det var första gången. Av dem som bor mer än 1000 meter från skogen (n(>1000 m)=363) 
angav 45 % att de besökte skogen för max tre dagar sedan och 13 % att det var 6 månader 
eller längre sedan skogen besöktes. (Figur 9) 

 11



0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Tidiagre idag-
Igår

2-3 dagar 1-2 veckor 3-4 veckor 2-6 mån >6 mån-
aldrig

När skedde senaste besöket i I2-skogen

A
nd

el
 b

es
ök

ar
e/

av
st

ån
d 

fr
ån

 s
ko

ge
n 

(%
) < 500 m

500-1000 m
>1000 m

 
Figur 9. Procentuell fördelning av när senaste besöket skedde i I2-skogen beroende på hur långt från I2-skogen 
besökaren bor (antal personer; n(<500 m)=1453; n=(500-1000 m)=98; n=(>1000 m)=363).  

Positivt och negativt om I2-skogen 
På frågan om vad som är bäst med I2-området har 21 % (3778 personer har svarat) skrivit 
naturen och då främst gillat att naturen är omväxlande och känns orörd, att skogen är öppen 
och att det finns öppna ängar (golfbanan ett positivt inslag för öppna vidder). Flora och 
faunan är omtyckt särskilt för bär och svamp plockning, men även kor och får är ett positivt 
inslag. 9 % anger att det bästa är att området är vackert och att naturen är härlig. 17 % anger 
att det bästa är rekreationsmöjligheterna då området är stort och lugn och tystnad kan 
upplevas. Att området ligger nära boendet är positivt anser 15 % och 14 % tycker att det är 
positivt att finns ett välutvecklat stig- och vägnät vilket ger variation.(Bilaga 3) 
 
Enkätfrågan om vad som är det sämsta med I2-skogen svarade mer än en tredjedel att det inte 
fanns något (35 %; n=1420). Av övriga som hade en annan åsikt (n=916), svarade 12 % att 
öppna bommar så att biltrafik, mopeder och motorcross kom in på området var negativt och 3 
% tyckte att det var störande att väg-, tåg- och travljud hördes. 10 % tyckte att det var svårt att 
hitta på området då det fanns för få orienteringstavlor och att pilar och spårmarkeringar ibland 
saknades. Ytterligare 6 % tyckte att motionsspår och leder behövde underhållas bättre från 
igenväxning och att underlaget kunde förbättras. 6 % efterlyste mer belysning av spår och då 
gärna koppla ihop södra elljusslingan med norra. 10 % ansåg att det sämsta var hur 
vinterhållningen av vägar bedrevs, vissa tyckte att det var dåligt att inte alla vägar var 
plogade, medan andra tyckte att plogen rev upp för mycket av gruset och gjorde att det blev 
stora stenar kvar på vägen som gjorde det svårt att cykla resten av året. 9 % tyckte inte om 
golfbanan och många ansåg att spåret gick alldeles för nära golfbanan, vilket gjorde en del 
rädda för flygande bollar. 5 % gillade inte jakten som bedrivs i området och ytterliggare 3 % 
ogillade skjutbanan. 4 % gillade inte att skogen växte igen, medan andra, 3 %, ogillade den 
skogsavverkning som har bedrivits. 7 % tyckte att det sämsta med I2-skogen var att det fanns 
hot mot dess existens. (Bilaga 4) 

Avstånd mellan bostad och I2-skogen 
Avståndet mellan I2-skogen och bostaden har stor betydelse för om området besöks. 77 % av 
totala antalet besökare i I2-skogen bor inom 500 meter från skogen (n=1963). När avståndet 
ökar minskar antalet besökare snabbt. Om bostaden är belägen 500-1000 meter från skogen är 
andelen besökare endast 5 % av totala antalet besökare.  Figur 10, visar en karta där antalet 
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besökare per gatuadress är markerade med olika färger. Kartan visar att flest besökare bor 
nära I2-skogen. Av det totala antalet besökare bor 18 % i Karlstad tätort men längre än 1000 
meter från I2-skogen. 2 % av besökarna bor i Karlstad kommun men ej i tätorten och knappt 2 
% bor i en annan kommun i Värmland.  I februari är andelen besökare som är bosatta längre 
än 1000 meter från skogen fler än under resten av året. Fördelningen av besökare från olika 
avstånd från I2-skogen är annars relativt konstant (Figur 11). 

 
Figur 10. Besökarna till skogen kommer mestadels från närområdet men lockar även till sig besökare från övriga 
tätorten, samt folk som kommer från andra kommuner i Värmland och övriga Sverige. Prickarna visar hur många 
som besökt skogen från den gatuadressen. 
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Figur 11. Andel besökare som bor mindre än 500 meter, 500-1000 meter och mer än 1000 meter från I2-skogen i 
november (n=487), februari (n=418), maj (n=649) och augusti-september (n=579).  
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3.2 Diskussion 
I2-skogen är ett välbesökt skogsområde med en liten variation av det totala antalet besökare 
under de olika årstiderna. Avståndet mellan bostaden och skogen har en viktig roll för om 
skogen ska besökas eller inte, vilket även flera andra studier har visat (Kardell & Pehrson 
1978; Kardell 1982; Göransson och Rosell 1982; Hörnsten 2000). Troligt är att avståndet har 
ännu större betydelse på vardagar än vad den är på helger då människor har mindre tid på 
vardagar och då får avståndet till skogen en större betydelse för om ett besök ska ske eller 
inte. För besökare som bor mer än 1 kilometer från skogen kvittar avståndet till skogen, då det 
gissningsvis är många av dessa besökare som tar bilen till skogområdet för att den har något 
attraktivt att erbjuda t.ex. skidspår i februari. Avståndet till skogen får då en underordnande 
betydelse. En intressant fråga som ej togs upp i enkäten är hur besökaren tagit sig till I2-
skogen. Troligt svar hade varit att fler besökare som bor långt från skogen tar bilen till skogen 
än besökare som bor nära.  

I2-skogen en vardagsskog 
När på dygnet besöken i skogen sker beror på hur länge det är ljust under dagen. Men även ett 
mönster kan urskiljas av ett vardags användande, med fler besökare de tidpunkter människor 
inte jobbar och ett högre besöksantal på helger när människor har tid mitt på dagen. Vid min 
analys har jag ej tagit hänsyn till vädrets inverkan på besökarantalet, vilket skulle kunna 
minska de slumpmässiga felen i resultatet. Men 43 tillfällen vid olika tidpunkter under en 
månad tror jag utjämnar vädrets inverkan för hur många besökare som besöker området den 
månaden. Februari var en vacker vintermånad med rejält med snö. Om det inte hade legat snö 
i februari, vilket det ofta inte gör i Karlstad, kan det tänkas att besöksantalet hade varit 
ungefär som i november med ungefär samma fördelning på aktiviteter. Med det insamlade 
datamaterialet för I2-området kan ytterliggare analyser som ligger utanför denna uppsats 
göras, till exempel detaljundersökning av vädrets inverkan på antalet besökare. De flesta av 
besökarna anger att de ganska nyligen besökte skogen. Enkätfrågan var ställd som när 
besökaren senast besökte skogen för att försöka undvika människors tendens att överdriva hur 
ofta olika saker görs (Lindhagen 1996; Kardel 1982). Att besöksfrekvensen är så pass hög 
bland besökarna visar att området fyller en viktig roll i människornas vardag vilket även en 
studie av Andersson et al. (2005 s. 42-52) visat.  

Besökarna i I2-skogen 
Det är en skillnad i åldersfördelning av besökarna, vilket kan förklaras av att besökarna 
speglar boendeformerna i närområdet, med många villor och radhus ett resultat som 
överrensstämmer med Andersson et al. (2005 s. 42-52). Det är oftast medelålders som har 
dessa boendeformer och det är även denna grupp människor som framförallt utnyttjar skogen 
för motion (Andersson et al. 2005 s. 42-52). En anledning till detta tror jag är, att det är 
vanligare att yngre människor (<25 år) väljer mer ordnade former av motion på gym och i 
övriga föreningsaktiviteter än äldre personer, vilket ytterligare kan förklara att antalet unga 
besökare är ganska lågt. Det som inte riktigt framkommer i denna undersökning är hur många 
barn (10 år och yngre) som utnyttjar skogen då dessa inte har fått lov att fylla i enkäter. Denna 
grupp besökare kan också vara svår att få grepp om då en placering av funktionärer i mitten 
av området troligtvis inte fångar upp yngre besökare som inte själva får gå längre sträckor 
från bostaden. För de yngre besökarna är en rik och varierad skog i kantzonerna viktig, då 
skogen uppmuntrar kreativitet, upptäckarlusta och ökar barnens koncentrationsförmåga 
(Olsson et al. 1998).  
 
Vid olika stadier i livet har människan behov av olika saker och upplevelsen av sakerna är 
olika vid olika tillfällen (Hideborn Alm 2005 s. 6-13 & 19). Det kan förklara att vissa 
människor ansåg naturen i I2-området som helt underbar och att det var skönt med lugnet och 
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tystnaden. Samtidigt som andra ansåg att naturen var för enahanda och att de stördes av 
stadsbruset i bakgrunden. Vilken aktivitet som bedrivs i området följer årstiderna. Men 
enkätfrågan vilken aktivitet som besökaren bedriver, bör till en annan gång omformuleras då 
skillnaden på motion och övriga aktiviteter är svår att särskilja.  

Kritik av metod och resultat 
Metoden för att samla in besöksinformationen i I2-skogen är en kostsam metod, då många 
observatörer behövs i skogen vid upprepade tillfällen. Metoden är dock bra för att få hög 
svarsfrekvens på enkäter (Eriksson 2003). Observationstillfällena är tillräckligt många och är 
väl utspridda vilket gör att resultatet kan anses tillförlitligt. Det är en kostnadsfråga hur många 
observationsplatser som ska finnas och de fyra valda observationsplatserna anser jag täcker 
upp området bra. Men besökare som går en kortare sträcka på t ex elljusspåret på norra I2-
området passerar ej en observationsplats. Det gör att under observationstillfället är det minst 
det antal observerade personer som rör sig i området. Det gör att det totala antalet besökare i 
I2-skogen troligtvis är lite högre än det beräknade. 
 
Besöksstudien kan ha inneburit systematiska fel då olika funktionärer kan ha olika 
uppfattningar vid bedömningar. Till exempel vid en bedömning av en besökares ålder är det 
svårare att bedöma åldern på människor långt ifrån sin egen ålder (Lindhagen & Ahlström, 
2005). Det gör att vissa delar av materialet ska ses som riktlinjer eller trender för vilka 
besökarna är. Enkäterna är bra, för utan påverkan får besökarna uttrycka sin åsikt. Dock kan 
frågor misstolkas som till exempel enkätfrågan: Hur länge har du varit/tänker du vara i 
området?  Den frågan har gett stor spridning på svar då besökare inte angett vad de verkligen 
svarat på. En annan nackdel är att i skogen blir en del åsikter inte utförliga på grund av att 
besökaren är på väg någonstans, samt omständligt att stå och skriva. Fördel med enkätfrågor i 
naturen är att besökaren endast tar upp det mest viktiga. En enkät med endast kryssfrågor 
underlättar bearbetandet av materialet men många åsikter går också då förlorade.  
 
För att värna om besökarnas sekretess har endast gatunamn uppgetts och inte hela 
bostadsadressen. Men det gör att hur långt en besökare verkligen bor ifrån skogsområdet ska 
tas översiktligt när en punkt för gatuadressen har fått bestämma avståndet. Området 500-1000 
meter från I2-skogen har en mindre yta på grund av hinder vilket också minskar antalet 
personer från detta område som kan besöka skogen. Men skillnaderna i antalet besökare 
mellan de olika avståndszonerna är så pass stora vilket gör att trenderna för resultatet ändå blir 
tillförlitliga. 

4. Tätortsnära natur i Karlstad 

4.1 Resultat 
Karlstads tätort omges av tätortsnära natur på flera håll. Storleken på området som kan räknas 
som tätortsnära är 5432 ha. Kommunen är ägare till 3418 ha, dvs. 63 %. Av övriga 
markandelar finns kyrkan, landsting och övriga privata skogsägare representerade (Sara 
Genell, munt. 07-04-04) (Figur 12). Karlstad förankrade i slutet av 90-talet att staden skall 
sträva mot att bli 100 000 invånare. För att profilera staden kallas den för bland annat 
”Skogsstaden” och en av ledstjärnorna för vision 100 000 är att Karlstad ska vara ”Den goda 
gröna staden”.  Dessa slogans kan härledas till tätortens närhet till skog, men så är inte fallet. 
Med att Karlstad profilerar sig som ”skogsstaden” menas att Karlstad är ett nav i massa och 
pappersindustrin med forskning och samarbete mellan universitet och industrier. ”Den goda 
gröna staden” handlar främst om att staden ska ha en miljöprofil och vara en ekologiskt 
hållbar stad. (Karlstad kommun: Karlstad 100 000, 2007) 
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Figur 12. Karta över de tätortsnära skogsområdena till Karlstads tätort. Prickigt område är kommunägd mark. 

Riktlinjer för Karlstads utbyggnad 
I Karlstads kommuns översiktsplan från 2006 anges kommunens riktlinjer för stadens 
utbyggnad. Det står bland annat att betydelsen av sammanhängande gröna områden och gröna 
stråk ska beaktas då dessa har betydelse för invånare ur sociala, kulturella och ekologiska 
synvinklar (Karlstad kommuns översiktsplan 2006: Naturvård och friluftsliv 2007 s.57). För 
de tätortsnära skogarna i Karlstad finns följande planer och till varje område ger jag mina 
egna kommentarer (*): 
  

1. I2-skogen 
Enligt översiktsplanen skall I2-skogens betydelse som strövområde anses som viktigt. En 
utökad exploatering av kantzonerna vid de redan bebyggda områdena kan komma att 
göras. En diskussion förs om att järnvägen ska få en ny bansträckning genom I2-skogen, i 
väst-östlig riktning. 
 
* Besökstudien av I2-skogen visar att området är välbesökt ca 180 000 besökare per år. 
Skogen besöks främst av närboende till området och ofta flera dagar i veckan 
 
 
2. Tyrterrängen-Rudskogen 
I översiktsplanen står det att Tyrterrängen-Rudskogen ska anses som ett viktigt 
friluftsområde med travbana, golfbana och flera motionsspår. De västra delarna av 
området längs Klarälven har ett attraktivt läge och det finns planer på att bygga flera 
bostäder.  
 
* Området är trots bebyggelse åt endast söder och sydväst troligtvis lika välbesökt eller 
har fler besökare än I2-skogen. Många av de aktiviteter som erbjuds i I2-skogen finns i 
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Tyrterrängen-Rudskogen också, dessutom stall och orienteringsklubbstuga. I 
bostadsområdet precis söder om skogen består husen av våningshus, vilket gör att många 
människor bor i nära anslutning till området.   
   
3.  Edsgatan-Stockfallet 
Edsgatan-Stockfallet har en varierande natur och området används som strövområde 
främst av närboende på Stockfallet. Läget med sjön Alstern åt öster och Rud-skogen åt 
väster gör området attraktivt, därför finns planer på att bygga 400-600 lägenheter i de 
södra delarna. I de norra delarna av området kommer en ny begravningsplats anläggas. 
Det finns även planer på en ekoby i de norra delarna. 
 
* Området är inte lika välbesökt som I2-skogen, då det endast har strövmöjligheter att 
erbjuda. Området är dock flitigt använt av de närboende på Stockfallet som bor i villor.  
 
4. Kronoparken 
Kronoparken är ett attraktivt område på det sätt att sjön Alstern ligger i norr och 
universitetet finns angränsande till skogen. I de västra och norra delarna av 
Kronoparksskogen finns idag främst fritidshus och enstaka permanentboenden. Här finns 
starka restriktioner mot nybyggnation. När Edsgatan-Stockfallet har blivit bebyggt kan 
byggnation av permanentboenden i de västra delarna av området bli möjligt. Det finns en 
gammal detaljplan för utbyggnad av alsterhöjden (i mitten av området) med ytterligare 
600 lägenheter i blandad bebyggelse som inte blivit av då intresset avstannade i början av 
90-talet. Men om universitet fortsätter att utvecklas kan byggnation enligt planen återigen 
bli tänkbar. 
 
* I Kronoparksskogen finns ett välutnyttjat elljusspår, men besöksantalet i skogen som 
helhet är lägre än i I2-skogen. I bostadsområdet söder om skogen finns både villor, radhus 
och våningshus. Området är förhållandevis student- och invandrartätt, vilka ofta har en 
livsstil som inte innefattar ett vardagsutnyttjande av skogen. I det här området kan tänkas 
att fler aktiviteter knutna till skogen kan öka kännedomen om skogen och därmed öka 
utnyttjandet av den.  
 
5. Välsviken 
Enligt översiktsplanen är Välsviken ett viktigt tillväxtområde för östra Karlstad, även om 
det anses vara ett viktigt strövområde. Området är attraktivt med Vänern i söder, 
Kroppkärrsjön i väster och Alsterdalen i öster, dessutom är infrastrukturen välutbyggd 
med bland annat en tågstation. Idéer om att här anlägga ett nytt sjukhus finns samt ett 
köpcentra och serviceställen. Uppemot 2000 bostäder i blandad bebyggelse kan komma 
att byggas, även innanför strandskyddsområdet (utökat strandskydd runt Vänern på 300 
meter) för att ge attraktivt boende med sjöutsikt. Ett litet område i väster och öster 
kommer sparas som närströvområde.  
 
* Motorvägen norr om skogsområdet försvårar tillgängligheten till skogen för boende på 
Kronoparken vilket gör att området som helhet får betydligt lägre besöksantal än I2-
skogen. Däremot är den östra delen av området Alsterdalen ett mycket välbesökt område 
vilket det kan fortsätta att vara trots en exploatering av övrig mark. Men jag tror att varken 
detta område eller det skogsområde som ska sparas i de västra delarna är tillräckligt stort 
för att fylla den funktion en tätortsnära skog har. 
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6. Jakobsberg  
I nordöstra delen av området ligger Mariebergsskogen som anses som ett viktigt 
strövområde, där det finns ett kortare motionsspår, naturrum och fågeltorn. I nordvästra 
delen av området planeras blandad bebyggelse med 300-500 lägenheter. Södra delen av 
området består av ett gammalt flygfält och en golfbana, detta område är tänkt att bevaras 
för rekreationsaktiviteter. 
 

* Jakobsbergs naturområde anser jag inte går att placera in i facket tätortsnära skog. Själva 
skogsområdet är för litet med det gamla flygfältet som täcker större delen av området. 
Mariebergsskogen som årligen har ca 400 000 besökare (Mariebergsskogen: Verksamhet 
2007) är däremot av största betydelse för rekreation och som pedagogiskt verktyg. Med sin 
närhet till centrum, naturrummet och de många evenemang som bedrivs på området, kan 
besökare som vanligtvis inte besöker en tätortsnära skog hitta rekreation i mer ordnade 
former.   
  
7. Västkust 

 För området västkust, finns en utvecklingsplan för de norra delarna av området att bygga 
1000-1500 villor och radhus, vilket skulle ge mellan 2800 och 3400 lägenheter, viss del av 
bebyggelsen kommer att göras innanför strandskyddsområdet (utökat strandskydd, 300 
meter) för att erbjuda attraktiva bostäder. I området planeras även för annan verksamhet 
och serviceutbud. Enligt översiktsplanen kommer en exploatering av området underlätta 
för människor att ta del av kustområdet för rekreation och fritidsaktiviteter då det idag är 
ett svårframkomligt område med inhägnader och stora vassområden. Södra delarna av 
området anses vara ett viktigt strövområde. ((Karlstad kommuns översiktsplan 2006: 
Stadens utbyggnad 2007; Karlstad kommuns översiktsplan 2006: Naturvård och friluftsliv 
2007 s.57; Karlstad kommun: Bostads försörjningsprogram 2005-2009 2007) 
 
* För området Västkust planeras precis som på området Välsviken intrång på 
strandskyddsområdet, att gå innanför strandskyddsgränsen bör mycket noga övervägas för 
dess konsekvenser för främst djurlivet men även för att människors tillgång till stränderna 
inte hindras.Övervägande om framtida översvämningsrisker bör också tas med i 
konsekvensbedömningen.  

Karlstad i framtiden 
Om den tätortsnära skogen i Karlstad exploateras enligt översiktplanen kommer människor i 
framförallt centrala Karlstad, på södra Kroppkärr och i västra Karlstad få längre till tätortsnära 
skog. Boende på stockfallet som idag har nära till skogen kommer få avståndet ökat med cirka 
500 meter. (Figur 13)  
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Figur 13. Karta över Karlstad tätort som den ser ut i dag (till vänster) och som den kan komma att se ut i 
framtiden (till höger). Zoner för hur långt det är till närmsta naturområde finns markerat med ljust grått <500 m; 
mörkt grått 500–1000 m; vitt område >1000 m).  
 

4.2 Diskussion 
Då kommunen äger den största delen av de tätortsnära skogarna i Karlstad har de ett stort 
ansvar att förvalta områdena. För att Karlstad ska kunna öka i befolkning är staden tvungen 
att exploatera mer mark, speciellt då det är populärt att bo i villor som är arealkrävande. Vid 
en exploatering av ett nytt skogsområde är det viktigt att närboende får vara medbestämmande 
i besluten. Många av de närboende till skogsområdet har valt att bosätta sig där just för att 
närheten till skogen är attraktivt. En exploatering av ”deras” skogsområde skulle förändra 
förutsättningarna för boendet. Frågan är om dessa människor, som ofta har ett naturligt 
vardagsanvändande av skogen, kommer att fortsätta att utnyttja en annan skog i samma 
utsträckning även om de får ett längre avstånd till den? Jag tror att de idag närboende till ett 
skogsområde, till en början kommer att besöka ett skogsområde som ligger längre bort, 
eftersom dessa människor har en vana och ofta har ”behovet uppe” av att vistas i skogen. 
Detta beteende att transportera sig en längre sträcka för att besöka det nya skogsområdet tror 
jag väldigt snabbt avtar, då det tar för lång tid för transport till skogen och endast en mindre 
del av skogsområdet hinner besökas. Det besökaren får ut av ett skogsbesök väger inte upp 
tidsåtgången eller den ansträngning som krävs för att ta sig till skogsområdet. Således blir 
besöken i skogen färre när avståndet till skogen ökar vilket med tiden kommer att påverka 
folkhälsan i hela bostadsområdet negativt (Olsson et al. 1998; Hideborn Alm 2005; Anderson 
et al. 2005).   

Gröna korridorer 
Skogskorridorer från skogen och in i tätorten som bland annat finns på södra I2-området anser 
jag minskar hindren som avståndet till själva skogen innebär. Dessa korridorer fyller inte 
samma funktion som den tätortsnära skogen gör, men att få uppleva natur på väg till ett 
strövområde kan göra att besökaren inte upplever transportsträckan lika lång. Frågan är om 
gränsen för om skogsområdet ska besökas eller inte ska vara avståndet mellan bostad och där 
skogen börjar eller till där skogskorridoren börjar? Jag har ej funnit några studier om detta 
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men då jag tror att korridorerna har en positiv inverkan på besökarens avståndsbedömning, 
har jag räknat avstånden från där korridorerna börjar. Men att exploatera skog och endast 
lämna kvar öar av skog i tätorten som fallet kan komma att bli vid Välsviken är bättre än 
ingenting, men ersätter inte en tätortsnära skog och erbjuder inte samma 
rekreationsmöjligheter. Människor som påverkas av att deras tätortnära skog försvinner kan 
inte kompenseras av en annan skog längre bort, utan att friluftslivet påverkas (Kardell 1982). 

Skogens sociala värden 
Vi kan konstatera att flera av Karlstads tätortsnära skogar är välbesökta, men svårare är att 
sätta ett värde på detta. Det är fastslaget genom miljömålen levande skogar och god bebyggd 
miljö att de sociala värdena med skogen ska värnas (Regeringens proposition 2004), men än 
har det inte samma status som produktion eller biologisk mångfald som ska skyddas. Att 
skogen har ett värde då den kan producera virke eller att ett visst antal skyddsvärda arter lever 
i skogen, är lättare att kvantifiera och därmed sätta ett värde på. Skogens sociala värden kan 
också behöva kvantifieras för att få samma status som de andra värdena i skogens. Idag finns 
ingen bra metod för denna kvantifiering vilket gör skogens sociala värden svår att jämföra 
med de andra värden i skogen (Hideborn Alm 2005 s. 6-13 & 19).  

Karlstad 100 000 
De planer Karlstad kommun har för att utvidga samhället till att kunna hysa 100 000 invånare, 
kommer att påverka många människor. Men vad händer om staden fortsätter att expandera 
och bli 120 000 invånare? Kommer ännu mer av de tätortsnära områdena att exploateras? Jag 
tror att det skulle innebära att folkhälsan i samhället skulle sjunka drastiskt om människor inte 
får tillgång till skog inom rimligt avstånd. Det kan även bli fråga om större klyftor i samhället 
där rika har råd att bo i närheten av tätortsnära skogar. För att skydda Karlstads tätortsnära 
skogar anser jag att det är aktuellt att bilda åtminstone ett reservat för friluftslivet innan 
områdena ”äts upp” utifrån av nybyggnationer. Ett reservat kan vara kostsamt men är det 
starkaste skyddet som är aktuellt för de tätortsnära skogarna i Karlstad. Att bara skydda 
områden genom att i kommunpolitiken inte planera för exploatering av områden, är ett 
mycket svagt skydd, då inriktningen på kommunpolitiken kan skifta snabbt.  
 
Att Karlstad profilerar sig som skogsstaden och den goda gröna staden tycker jag är bra då 
dessa ord klingar positivt och ger Karlstad en positiv framtoning. Ingen av dessa slogans 
kopplas dock till Karlstads rika tillgång på tätortsnära skogar. Det är inte enbart arbete som 
avgör om människor kommer att lockas till Karlstad utan boende- och fritidsmöjligheter tror 
jag är nog så viktiga. Därför är det viktigt att bevara tätortsnära skogsområden då dessa ger en 
bra livsmiljö för människor, förbättrar folkhälsan och är ett utmärkt sätt att locka människor 
till staden. 
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5. Slutsatser 
I2-skogen i Karlstad är ett välbesökt skogsområde och området fyller en viktig roll i många 
människors vardag. Området besöks av främst närboende till I2-skogen och boendeformerna 
runt området speglar besökarna. För att Karlstad ska nå vision 100 000 måste tätortsnära 
skogsmark exploateras. Många människor kommer då få längre till tätortsnära skog, vilket 
kommer att minska deras nyttjande av de kvarvarande tätortsnära skogarna. Det kommer att 
påverka folkhälsan i hela bostadsområden och även barnens utveckling negativt. För att 
skydda kvarvarande tätortsnära skog mot framtida exploatering bör någon form av 
områdesskydd övervägas. 

6. Tack 
Jag vill tacka Sara Genell vid Karlstads kommun för sin hjälpsamhet och GIS-enheten vid 
Karlstads kommun för att de snabbt tagit fram relevant grundmateriel åt mig. Eva Svensson 
för kloka kommentarer.  
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Bilaga 1 
Observationsschema för I2-skogen. De gröna markeringarna visar när funktionärer har stått på 
pass i en timme. Samma observationsschema är använt för november, februari, maj och 
augusti-september. 
 
Okt-
Nov 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Pass 
Må 31 1           1    2 
Ti 1                 
On 2       1        1 2 
To 3                 
Fr 4         1     1  2 
Lö 5 1     1  1        3 
Sö 6   1    1   1      3 
Må 7                 
Ti 8     1           1 
On 9                 
To 10  1             1 2 
Fr 11                 
Lö 12   1      1    1   3 
Sö 13    1   1     1    3 
Må 14    1         1   2 
Ti 15                 
On 16      1        1  2 
To 17                 
Fr 18   1        1     2 
Lö 19     1      1    1 3 
Sö 20  1    1    1      3 
Må 21                 
Ti 22        1    1    2 
On 23                 
To 24          1   1   2 
Fr 25                 
Lö 26    1    1   1     3 
Sö 27     1    1     1  3 
Pass 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 43 
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Bilaga 2 
Enkät som har använts vid besöksstudie av I2-skogen.  
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Bilaga 3.  
Besökares åsikter på frågan vad som är mest positivt med I2-skogen (procentuell fördelning). 
De två första kolumnerna är en grövre kategorisering och kolumn tre och fyra visar en lite 
noggrannare kategorisering över vad som är mest positivt. (Antal åsikter är 3778). 

  
Andel 
i %    

Andel i 
%  

Naturen 20,9     
    Naturen/skogen 8,1 
    Omväxlande natur 2,8 
    Flora/fauna 2,6 
    Orörd natur 2,3 
    Bär/svamp 1,6 

    
Öppna 
ängar/landskap/skog 1,3 

    Kor/får 1,0 
    Kuperad natur 0,8 
    Öppen skog/gallrad 0,4 
Rekreation 16,6    
    Lugnet/tystnaden/rekreation 14,3 
    Luften 1,2 
    frihet 0,6 
    Tryggt område 0,3 
    Dofterna 0,2 
Nära 14,7    
Väg och stignät 14,4     
    Väg/Stig-nätet/gå 11,6 
    Strövvänligt 1,6 
    Cykelvägar/stigar 1,1 
Estetik 9,0  (Vackert, fint, härligt)   
Motion 7,3     
Oexploaterat/ej 
kommersiellt 5,1     
    Storleken på området 2,4 
    till för alla/ej kommersiellt 1,1 
    Inga byggnader/oexploterat 0,8 
    hundvänligt 0,5 
    känns avlägset/på landet 0,2 
    vildmark 0,2 
Ingen trafik 4,2     
Skidspår 3,5     
Allt är positivt 1,5     
Välvårdat 1,2     
    Rastplatser/friluftsliv 0,8 
    Välskött/välordnat/rent 0,4 
Golfbana 0,7     
Kartor/naturpass/naturstig 0,4     
    Orienteringskarta/naturpass 0,3 
    Naturstig 0,1 
Jakt 0,2     
Övrigt 0,3     
    Skidbacken 0,1 
    Historiska värdet med I2 0,1 
    Bra för skolor 0,0 
    Minnen 0,0 
    Inget 0,0 
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Bilaga 4 
Besökares åsikter på frågan vad som är mest negativt med I2-skogen (procentuell fördelning). 
Andra kolumnen är fördelning av svar utav alla åsikter som lämnats in. I den tredje kolumnen 
har åsikterna om att det inte var något negativt med I2-skogen tagits bort. (Antal åsikter är 
1420 varav 916 besökare hade negativa åsikter). 
 

 
% av alla 
åsikter 

% av 
negativa 
åsikter 

Inget 35,5  
Störande biltrafik/moped/motorcross 8,0 12,3 
Dåligt med OL-skyltar/pilar/spårmarkering 6,7 10,4 
Dåligt plogat/grusat/steniga vägar 6,2 9,6 
Golfbana 6,1 9,4 
Hot mot I2-områdets existens 4,8 7,4 
Nedskräpning 3,9 6,0 
Belysning behövs mer 3,7 5,8 
Underhåll av spår, igenväxning, lerigt, hårt, 
rötter 3,6 5,6 
Jakt 3,0 4,7 
Igenväxning av skog/ris 2,3 3,6 
skjutbana 2,0 3,2 
Väg- trav-, tågbrus 2,0 3,2 
skogsavverkning/kalhygge/ris kvar 1,8 2,7 
Lösa hundar 1,7 2,6 
Flora & Fauna 1,3 2,1 
För få vindskydd/grillplatser 1,1 1,6 
Går i skidspår 1,0 1,5 
otrygg 0,8 1,2 
Pyroman 0,8 1,2 
Bommar 0,6 1,0 
Mycket folk 0,6 0,9 
Järnvägen 0,6 0,9 
För få skyltar om naturen 0,5 0,8 
Hundbajs/hästskit 0,5 0,8 
Enhanda natur 0,4 0,5 
Spår till boeendet 0,3 0,4 
Parkering  0,2 0,3 
staket 0,1 0,1 
Våtmarker 0,1 0,1 
Endurobanan försvann 0,1 0,1 
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