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Naturutmaningen tillbaka – med fler leder
och ut i Vänerskärgården

Karlstads kommuns tävling Naturutmaningen från förra året är nu tillbaka.
Kommunen har placerat ut bokstäver längs utvalda leder runt om i
kommunen och utmaningen går ut på att hitta bokstäverna och pussla ihop
rätt ord. Nytt för i år är bland annat fler barnanpassade leder och en ny
tävlingskategori för de som åker båt.

Naturutmaningen blev en populär sysselsättning förra året när kommunen för
första gången presenterade tävlingen.



- Det började för att vi ville ge Karlstadsborna något att göra när pandemin
slog till och locka ut till nya platser. Det blev väldigt uppskattat så i år har vi
vidareutvecklat idén för att erbjuda något för alla, säger Kristine Johansson
på kommunens enhet skog och friluftsliv.

Nytt för i år
Förra årets upplägg med två tävlingskategorier, stora och lilla
naturutmaningen, har vuxit till fyra tävlingskategorier. Nu kan man välja
mellan korta leder, medellånga leder, långa leder och platser som nås med
egen båt.

- Vi har fått önskemål om fler leder för barn så det har vi ordnat i år. Vi ville
även göra något för båtfolket. Vi har flera fina besöksbryggor och även
vandringsleder som ligger ute på öarna som vi hoppas att fler ska upptäcka
på det här sättet, säger Annica Granlund, kommunikationsstrateg på teknik-
och fastighetsförvaltningen.

Släpps i två omgångar
För att kommunen ska hinna få alla bokstäver på plats släpps
naturutmaningen i två omgångar. Från 7 maj kan man göra kategorierna korta
leder och medellånga leder. Från 21 maj finns bokstäverna på plats även i
kategorierna båt och långa leder.

Pågår hela våren och sommaren
Naturutmaningen pågår fram till och med 30 september så det finns gott om
tid att leta bokstäver. Totalt ingår 15 leder/platser i naturutmaningens fyra
tävlingskategorier. Man deltar i hur många man vill. Alla som lämnat in svar
senast 30 september 2021 är med i utlottning av presentkort på Naturum och
Sundstabadet. Två vinnare kommer att utses i varje kategori.

Leder/platser som ingår i naturutmaningen 2021
Långa leder

• Jäverön
• Skutberget – Kil
• Vildmarksleden

Medellånga leder

• Alsterdalen



• I2-skogen, naturslingan
• Mariebergs strandängar
• Södra Hyn, riktning väster
• Östanås, natur- och kulturstigen

Korta leder

• Fiskartorpet
• Herrön
• Molkomsmossen

Båt

• Jäverön (södra bryggan)
• Kärrholmen
• Rävön
• Västra Långholmen
• Yttre Sållaren

För mer information kontakta:
Kristine Johansson, handläggare, skog och friluftsliv, teknik- och
fastighetsförvaltningen. Tfn 054-540 68 31

Annica Granlund, kommunikationsstrateg, teknik- och
fastighetsförvaltningen, tfn 054-540 68 66

Mer information finns även på https://karlstad.se/naturutmaningen
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