
I det dramatiska mötet mellan det stigande berget och 
havet finns det som är Skuleskogens historia och dess 
skönhet. Entréplatsernas syfte är att förmedla upplevel-
ser och kunskap om landskapet. Att hitta och forma de 
platser som kan förena utsikter med insikter är lösningen.

Entrén till nationalparken är mer än en plats. Den består 
av många delar – från skyltar vid E4:an till anläggningar 
inne i Skuleskogen. För besökaren samverkar alla delar 
till upplevelsen av nationalparken. Uppgiften är att regis-
sera besöket. 

Ingången till Skuleskogen börjar redan vid Europaväg fyra 
där nationalparken och dess entréer pekas ut med skyltar 
utformade i den planerade tävlingen om nationalparkens 
identitet. Det ska vara lätt att hitta till Skuleskogen och en-
kelt att ta sig till intressanta platser i parken. Därför finns 
fyra entréer: en i söder, en i väster, en i norr och en in öster 
via vattnet. Entréplatserna skiljer sig åt till karaktären och 
leder besökaren till olika delar av nationalparken. Vid E4:ans 
rastplatser finns kortfattad information om nationalparken 
Skuleskogen, om dess fyra entréer och vad man finner vid 
dessa. För många börjar resan till Skuleskogen vid naturum. 
Där finns mer utförlig information och en utomhusutställ-
ning. Dessutom är naturum bemannat med kunnig personal.

När man svängt av från E4 och åker på de mindre vägarna 
som leder fram till nationalparkens entréer, finns utsiktsplat-
ser utefter vägen. En vacker utsikt kompletteras med infor-
mation om den vy man just har framför sig – utsiktsplatser 
blir också till insiktsplatser. 

När man kommer närmare entrén tornar en hög national-
parkssymbol upp sig i blickfånget och berättar att man 
kommit rätt. Bilen lämnas på en parkering insmugen i sko-
gen mellan tallar och granar. Toalettbesök avklaras i servi-
cebyggnaden vid parkeringen.  En spång leder besökaren 
från parkeringen och in i Skuleskogen. Spångens början 
utgör gränsen där man lämnar bilen bakom sig och träder 
in i parken. Som en utrullad matta erbjuder den en väg ovan 
mark så att skogen blir tillgänglig för alla, även för de som 
sitter i rullstol eller drar barnvagn. Därunder kan naturen 
sköta sig själv och skonas från slitage. Efter en kort prome-

nad på spången kommer man fram till själva entréplatsen. 

Entréerna till Skuleskogen är noggrannt placerade för att 
visa och förstärka upplevelsen av dramatiken i landskapet. 
De drastiska skillnaderna i höjd, så typiska för Höga kus-
tens landskap, blir tydliga och sugande perspektiv visar de 
skogsklädda bergstopparna och havet. Perspektiven ska-
pas med hjälp av uthuggna siktgator i vegetationen. Vid 
varje entréplats får siktgatorna en fast form, en multifunk-
tionell ramp/brygga som både är en visuell språngbräda, 
ett vindskydd och en informations- och samlingsplats. Här 
blir nivåskillnaderna påtagliga då besökaren längst ut på 
bryggan befinner sig många meter ovan mark och har hela 
landskapet framför sig. Rampen börjar i en fem meter hög 
lodrät skiva med plats för skyltar, broschyrer, vindskydd 
och sittplatser med vacker utsikt över landskapet. Utsikt 
kombineras med insikt och besökaren lockas att fortsätta 
ut i naturen. Landhöjningen, det fenomen som format hela 
landskapet, illustreras på de höga skyltarna (se planch 6).

Rampernas storlek och utförande är anpassade efter varje 
unik plats, men grundkaraktären och materialet är det-
samma på alla platserna. Inne i parken kan ramperna vara 
långa och smala och sticka ut över branter som trampoli-
ner så att besökaren rör sig bland trädtopparna. På andra 
platser ligger de som breda  flak i landskapet. 

Servicebyggnad, parkering, nationalparkssymbol, spång-
och entréplatsbrygga tillhör baspaketet i utvecklandet av 
nationalparkens entréer. Utsiktsplatser längs bilvägar och 
längs promenadvägar inne i parken kan tillkomma i ett 
senare skede.

Entréerna ska fungera för alla. Skuleskogens djupa skogar 
och mäktiga bergsformationer, formade av istid och hav, 
ska vara tillgängliga för så många som möjligt. National-
parken ska, förutom att bevara och vårda ett landskap, 
visa naturen för en så stor och varierad publik som möjligt. 
Besökare med olika förväntningar, kunskaper, förmågor 
och behov ska kunna finna sin väg till och i Skuleskogen. 

Spontanbesökaren kommer oplanerat i lågskor och vill 
uppleva Skuleskogen snabbt och enkelt. Han/hon stannar 

vid någon utav rastplatserna vid E4, hittar information där, 
blir nyfiken och svänger av för att ta en titt på nationalpar-
ken. För denna typ av besökare, och för besökare som har 
svårt att röra sig i besvärlig terräng, iordningställs vid varje 
entré en kortare promenadslinga som för vandraren till ett 
intressant mål. Dessa slingor bör till viss del vara spånga-
de. Målet kan vara stranden eller en vacker vy och slingan 
återvänder till parkeringen efter ca en timmes vandring. 
Slingorna är utlagda så att besökaren under denna timme 
ska få en god bild av Skuleskogen och en naturupplevelse 
utöver det vanliga.

Endagsbesökaren är troligtvis mer förberedd och har pla-
nerat en rutt att vandra eller tänker spendera en dag på 
upptäcktsfärd i nationalparken. Endagsbesökaren kan ha 
behov av att bo någon natt i närheten. Flerdagarsbesöka-
ren är väl förberedd och bor kvar i eller invid parken. 

För besökare som stannar längre än en dag ordnas nya 
övernattningsmöjligheter. Även vad gäller boende ska Sku-
leskogen kunna tillgodose ett brett spektra av preferenser. 
Insmugen i skogen nära södra entrén och intill Kälkärnen 
finns en tältcamping. Stugor att hyra finns på gångavstånd 
från naturum, öster om E4. De ligger i sluttningen mot 
Vedåsand med vacker utsikt över viken. De besökare som 
vill bo alldeles intill parken  hyr någon av de exklusivare 
stugor som ligger i enskildhet på en höjd i närheten av 
södra entrén.

Länstrafiken stannar vid naturum vilket gör det möjligt 
att ta sig till Skuleskogen utan eget fordon. Där kan man 
också boka skjuts och hämtning med minibuss, båt el-
ler vandra till parken på Höga kusten-leden. Vid naturrum 
finns även möjlighet att hyra kajak, kanot eller cykel och på 
så vis ta sig till Skuleskogen. 

Det ska finnas många sätt att närma sig Skuleskogen. 
Information om bokning av stugor, turer, kanoter, skjuts 
mm hittas lätt vid naturrum, turistbyråer och via Internet. 
Informationen finns tillgänglig på flera språk. På så sätt 
kan man planera sin tid i Skuleskogen i god tid hemma 
framför datorn.
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