
Skutbergets Wenner är en nybildad förening som har anor från den tid när Anders Forssell skapade 
området Skutberget. Vi ser nu att kommunen har en tanke på att utveckla området vilket vi stödjer, 
under förutsättning att man håller sig till det planprogram som fastställdes stadsbyggnadsnämnden år 
2011. 
 
Anders Forssell, eldsjälen och grundaren av friluftsområdet Skutberget, står staty söder om 
motionscentralen. Kommunens planer för ett bygge av en temapark tar tyvärr stora delar av 
friluftsområdet i anspråk. Gränsen kommer enligt förslaget att gå mitt framför näsan på Anders staty, 
där han blickar ut mot sitt livsverk. 
 
”Skutberget är ett väletablerat och viktigt frilufts- och närrekreationsområde för Karlstads invånare. 
Det är viktigt att denna funktion värnas även i framtiden” --- ”Udden på Skutberget utgör kärnan i 
friluftsområdet, med Skutbergsgården, motionscentralen och badplatsen samlade tillsammans med 
andra friluftsaktiviteter som friluftsscen, beachvolleybollplaner, och lekplats. Här finns även en allmän 
parkering. Även vid en kommande utveckling av Skutbergsorådet och motionscentralen är det viktigt 
att området inte privatiseras. Allmänhetens tillgänglighet och möjlighet att röra sig fritt i området ska 
säkerställas även för framtiden.” 
 
”Grupp 1B (röd stjärna på kartan) är byggnader som både sett till helhet och detaljer är mycket 
bevarandevärda med anledning av deras miljömässiga kvaliteter och vad de kan berätta utifrån äldre 
tiders byggnadsskick och platsens historia. Dessa byggnader omfattas av Plan- och bygglagen (PBL 
2010:900) 8 kap 13§, ”En byggnad, som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig 
eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.” Dessa byggnader ligger inom det som föreslås 
exploateras av upplevelseparken. (Vår anm.) 
 
”Även vid en kommande utveckling av Skutbergsområdet och motionscentralen är det viktigt att 
området inte privatiseras. Allmänhetens tillgänglighet och möjlighet att röra sig fritt i området ska 
säkerställas även för framtiden.” Detta område ingår i marken som nu föreslås upplåtas till 
Mumindalen. (Vår anm.) 
 

 
 
Texterna ovan är tagna från det planprogram som godkändes av stadsbyggnadsnämnden 2011-08-31, 
en plan som fastställdes efter ett gediget arbete av kommunens tjänstemän. 



 
Kriterierna som anläggningen ska fylla är enligt samma planprogram: 
- Den ska vara en föregångare i anpassning till den omgivande naturen 
- Energiförsörjning, materialval och utformning ska vara långsiktigt ekologiskt hållbara 
- Byggnaderna ska hålla hög estetisk och arkitektonisk kvalitet och kunna vara en sevärdhet i sig 
- Anläggningen ska vara en åretruntanläggning, med stark lokal och regional prägel och gärna 
innehålla bad. (Observera att den del som föreslås bli en inhägnad temapark inkluderar viken som 
ligger i lä och har sandstrand och sandbotten. Den enda lämpliga badplatsen för familjer med små 
barn. Platsen är också utrustad med en ramp för funktionshindrade.) 
- Fritid, rekreation, träning, hälso- och friskvård är nyckelorden i verksamheten 
- Vänerns och Klarälvens unika resurs tas tillvara 
 
Regeringen har också åsikter i frågan om medborgarnas tillgång till friluftsområden. I skrivelse 
2012/13:51, finns regeringens tio övergripande mål för friluftspolitiken. Denna utarbetades av den 
förra borgerliga regeringen och den sittande har tillstött mer resurser för att accelerera 
måluppfyllelsen. Vi anser att etableringen motverkar mer eller mindre samtliga av regeringens 
uppställda mål. 
 
- Naturen ska vara tillgänglig för alla.  
- Personligt och ideellt engagemang ska stå i centrum.  
- Allemansrätten ska värnas.  
- Den hållbara användningen av naturen planeras med hänsyn till friluftslivets behov.  
- Kommunerna ska ha ett stort ansvar för naturen nära tätorterna.  
- Friluftslivet ska bidra till landsbygdsutveckling och regional tillväxt.  
- Skyddade områden ska vara en tillgång för friluftslivet.  
- Friluftslivet ska ha en given roll i skolans arbete.  
- Fysisk aktivitet och avkoppling ska stärka folkhälsan.  
- Beslut om friluftsliv ska fattas med god kunskap. 
 
Marken för den tänkta temaparken kommer dessutom att vara låst utan tillträde för allmänheten, 
vilket är ett mycket stort avsteg från planprogrammet. De förändringar som måste till på denna vackra 
plats gör även att platsen inte kan återställas utan avsevärda kostnader om det av någon anledning 
inte blir bärkraftigt. 
 
Föreningen anser att det här bryter mot alla tankar om att skydda allmänhetens tillgång till Vänerns 
strand och medborgarnas i Karlstads friluftsområde. Som naturfilmaren Bo Landin påminde oss i en 
insändare, så var det den före detta värmländska landshövdingen Rolf Edberg som tog initiativ för att 
skapa ett omfattande strandskydd runt Vänern. Edberg ville skydda naturen och garantera att alla 
människor hade tillgång till strandkanten och miljön i dess närhet. 
 
Som vi visat ovan är det orimligt och otillständigt att begära att Karlstadsborna ska ta ställning till 
aktiviteter på Skutberget, utan att få tycka till om förläggningen av en blivande upplevelseanläggning! 
 
Området är i det ursprungliga planförslaget betydligt mindre än det område som nu föreslås bli 
upplevelseanläggning. 
Lägg särskilt märke till att området kring den nuvarande motionscentralen och ön öster därom inte 
alls finns med i 2011 års planförslag. Att man frångår planförslaget i denna del är helt i strid med 
tidigare (ovanstående citerade) beslut av Stadsbyggnadsnämnden. (Se kartan ovan) 
 
 
 
 



 
 
 
Vad vill då Skutbergets Wenner? 
 
Föreningen har som syfte att värna och utveckla Skutberget som ett kommunalt natur- och 
friluftsområde med fokus på friskvård, rekreation, motion och friluftsliv. 
 
Föreningen är snabbt växande och har idag, ca 10 månader efter sitt bildanande ca 2000 st. 
medlemmar och antalet ökar ständigt. Genom att bli en stark förening med många medlemmar 
hoppas vi kunna påverka utvecklingen och därmed bevara Skutberget öppet för allmänheten. 
 
Vi har en vision om att förädla den natur och det friluftsområde som finns idag med tidsenliga 
aktiviteter som möter dagens intressen gällande friluftsliv och rekreation. 
 
Medlemmarna i föreningen ser den stora potentialen i området och är absolut inte främmande för en 
upplevelseanläggning på en yta och enligt de kriterier som avsågs i planprogrammet 2011. 
 
Ett välskött friluftsområde med tillgång till aktiviteter för alla åldrar, med stora möjligheter för 
föreningar att bedriva sin verksamhet och som en arena för såväl idrotts-, frilufts- som kulturella 
arrangemang. Detta skulle tillsammans med den vackra miljö Skutbergetsområdet erbjuder kunna 
ligga till grund för Sveriges bästa friluftsområde, något både Karlstadborna och besökare skulle ha 
stor glädje av.  
 
Ytterligare en omständighet väl värd att beakta är att Skutberget 2017 utnämndes till Sveriges bästa 
motionsanläggning av spårtestarna Oscar Jensen och Philip Persson, som bl.a skriver 
”Helhetsupplevelsen är bättre än bra, alla parametrar som varit viktiga för oss finns där. Fantastisk 
natur och en fantastisk anläggning.” 
 
Istället för att i löpande text redogöra för förslag till aktiviteter för skutberget bifogar vi en Excelfil 
som innehåller en rad olika kategoriserade aktiviteter, som kan fungera som ett underlag för fortsatta 
diskussioner. 
 
Föreningen Skutbergets Wenner hoppas på en fortsatt positiv dialog med Karlstads kommun och dess 
företrädare. Vi är helt övertygade om att ett gott samtalsklimat angående Skutberget och 
motionscentralens framtid, kommer att gagna både medborgarna och de beslutande. Skutberget är 
för oss Karlstadsbor en helig plats, som innehåller många starka känslor och bör hanteras därefter. 
Karlstads kommun bör nog ta tillvara den idérikedom och kraft som medborgarna besitter och inte 
känna detta som ett hot. Ett samarbete mellan Karlstads kommun, aktiva föreningar och givetvis 
medborgarna, vare sig de är föreningsanslutna eller ej tror vi kommer att gynna Skutbergets 
friluftsområde till att bli Sveriges bästa. Motionscentralen byggdes 1972 med syfte att göra Karlstads 
kommun till Sveriges friskaste kommun. Skutbergets Wenner vill tillsammans med kommunen och 
andra föreningar ta vid stafettpinnen och föra denna vision i mål. 
 
 
 
Styrelsen för föreningen Skutbergets Wenner i Karlstad. 
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