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Naturvårdsverkets förord 
Många kommuner arbetar aktivt med friluftslivet till nytta och nöje för be-
folkningens välbefinnande och naturkontakt. Friluftsliv bidrar till att nå 
folkhälsa, förståelse för naturen och även till landsbygdsutveckling genom 
exempelvis naturturism. Kommunerna har en nyckelroll i att skapa förut-
sättningar för ett väl fungerande friluftsliv. Att planera friluftslivet långsik-
tigt är av stor vikt för ett bra friluftsliv för kommunernas innevånare. 
 
Naturvårdsverket har initierat ett projekt för att stödja kommunerna i att ta 
fram friluftsplaner. Syftet är att arbeta fram en vägledning som kommunerna 
kan ha som stöd när de tar fram kommunala friluftsplaner.  
 
Föreliggande rapport är resultatet av en forskningsutredning där Lena Pe-
tersson Forsberg har följt två kommuner, Örnsköldsvik och Linköpings 
kommuner, i deras arbete med att ta fram friluftslivsplaner. Rapporten ska 
fungera som ett underlag till Naturvårdsverkets fortsatta arbete med att ta 
fram en användarvänlig vägledning om friluftslivsplaner.  
 
Författaren är själv ansvarig för innehållet i rapporten. 
 
Naturvårdsverket, april 2015 
 
 
Maggie Javelius 
Enhetschef, Enheten för styrmedel naturresurser och kretslopp 
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Författarens förord 
Möjligheten att utöva friluftsliv värderas mycket högt av många människor. 
Ofta så högt att det påverkar deras val av bostadsort och bostadsområde.  I 
samhällsplanering och fysisk planering måste dock friluftsliv som intresse 
vägas mot andra intressen, exempelvis exploatering för bebyggelse och in-
frastruktur, i de fall dessa intressen konkurrerar om samma markområden. 
Särskilt tydlig blir konkurrenssituationen i urban och tätortsnära natur. Det 
är i dessa situationer som friluftsplanen blir värdefull för att ge en samlad 
överblick gällande friluftslivets förutsättningar i en kommun och för att 
tydliggöra politiska ställningstaganden för friluftslivets hantering i efterföl-
jande planering och lovgivning. Det är dock fortfarande få kommuner som 
har tagit fram friluftsplaner. 
 
Målet för detta forskningsprojekt har varit att genom fallstudier skaffa en 
kunskapsbas för hur verkningsfulla, användbara och användarvänliga kom-
munala friluftsplaner kan tas fram. Forskningsprojektet har följt två kom-
muner, Linköping och Örnsköldsvik, i deras framtagande av varsin frilufts-
plan under perioden januari 2012 till december 2014. I denna rapport pre-
senteras och diskuteras det kunskapsunderlag som ska utgöra basen för en 
översiktlig vägledning till kommunerna om hur de kan ta fram friluftsplaner.  
 
Många har varit delaktiga i framtagandet av den kunskap som ligger till 
grund för denna rapport. Det är tack vara alla er som vi nådde så här långt. 
Stort tack till er alla.  
 
 
 
Karlskrona februari 2015 
 
 
Lena Petersson Forsberg 
Teknologie doktor i fysisk planering  
Innehåll 
  



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6533  
Kommunala friluftsplaner 

5 
 

 

Innehållsförteckning 

NATURVÅRDSVERKETS FÖRORD 3 

FÖRFATTARENS FÖRORD 4 

1 SAMMANFATTNING 7 

2 INTRODUKTION 10 
2.1 Forskningsprojektet ”Kommunala friluftsplaner” 10 
2.1.1 Mål, syfte och metod 10 
2.1.2 Frågeställningar 11 
2.1.3 Urval av kommuner 11 
2.1.4 Tidsplan 12 
2.1.5 Ord och begrepp 13 
2.1.6 Praktisk relevans 13 
2.1.7 Kommunikation 14 

3 BAKGRUND 15 
3.1 Teoretiska utgångspunkter 15 
3.1.1 Friluftspolitiken 16 
3.2 Forskningsöversikt 19 
3.2.1 Friluftsliv i kommunal planering 19 
3.2.2 Argument för friluftsliv och naturturism 20 
3.3 Tidigare utredningar och metodstudier om friluftsplaner 24 
3.3.1 Naturvårdsverket (2006) 24 
3.3.2 Länsstyrelsen i Stockholms län (2001 och 2005) 26 

4 BEFINTLIGA FRILUFTSPLANER 30 
4.1 Frågan om friluftsplan i ”Årets friluftskommun” 30 
4.2 Websökning – sökord “Friluftsplan” 31 
4.2.1 Trollhättan 31 
4.2.2 Motala 32 
4.2.3 Kungälv 33 
4.2.4 Falköping 33 
4.2.5 Karlstad 34 

5 RESULTAT 36 
5.1 Örnsköldsviks kommun 36 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6533  
Kommunala friluftsplaner 

6 
 

5.1.1 Arbetsprocessen 37 
5.1.2 Friluftsprogrammet Örnsköldsvik 39 
5.2 Linköpings kommun 52 
5.2.1 Arbetsprocessen 53 
5.2.2 Friluftsprogrammet i Linköpings kommun 54 
5.3 Inledande intervjuer i kommunerna 55 
5.4 Fortsatt arbete i kommunerna 59 

6 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 61 
6.1 Framtagandeprocess och antagande 61 
6.1.1 Vilken är nyttan av och syftet med planen? 62 
6.1.2 Vilka aspekter gör planen verkningsfull? 63 
6.2 Innehåll och struktur 66 
6.2.1 Hur blir planen användbar och användarvänlig? 66 
6.2.2 Annat viktigt att tänka på om innehåll och struktur 67 
6.3 Slutsatser 67 

7 REFERENSER 69 

8 BILAGOR 75 
8.1 Bilaga 1. Samverkansstruktur Örnsköldsvik 75 
 
 

 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6533  
Kommunala friluftsplaner 

7 
 

1 Sammanfattning 
Möjligheten att utöva friluftsliv har mycket stor betydelse för många männi-
skor. Tidigare forskning har visat att för cirka 40 % av svenskarna är fri-
luftsliv så viktigt att det påverkar deras val av bostadsort och -område. 
Kommunala planerare upplever dock att friluftslivet ofta är svårt att hävda  i 
avvägningen mot andra intressen. En orsak är att ansvaret för friluftsliv ofta 
är delat mellan flera förvaltningar och det är inte ovanligt att kunskapsun-
derlag och politiska ställningstaganden gällande friluftsliv är spridda i ett 
flertal olika dokument. Här kan en friluftsplan komma till stor nytta för att 
ge en samlad överblick både över friluftslivet i sig samt ansvarsfördelning 
och resursbehov. Det är också viktigt att under arbetets gång notera de frå-
gor som kräver ytterligare utredning, men som inte ryms inom det pågående 
arbetet. Mer omfattande utredningar kan behöva läggas ut på konsulter eller 
skjutas på framtiden utan att riskera att tappas bort. 
 
Trots nyttan av en särskild plan eller ett program för friluftslivet är det rela-
tivt få kommuner som har en sådan. I många kommuner betonas vikten av 
friluftsliv och man uttrycker en önskan om att ta fram en friluftsplan, men 
vet inte riktigt hur saken ska hanteras. Naturvårdsverket har därför valt att ta 
fram en webbaserad vägledning för detta. Föreliggande rapport ska utgöra 
kunskapsunderlag för vägledningen och är resultatet av studier av de två 
kommunerna Linköping och Örnsköldsvik i deras framtagande av frilufts-
planer under perioden januari 2012 till december 2014. Kunskapsunderlaget 
baseras på studier av arbetsprocess och innehåll i de framtagna friluftspla-
nerna samt intervjuer med kommunala tjänstemän och politiker i de två 
kommunerna. I bakgrundskapitlet diskuteras egenheter i planeringssystemet 
som är relevanta för planering för friluftsliv och även resultat från tidigare 
forskning om friluftslivets hantering i den kommunala fysiska planeringen.  
 
Framtagandeprocessen i de två studerade kommunerna har pågått under 
drygt tre år. En bit in i processen beslutade båda kommunerna att ta fram ett 
friluftsprogram, det vill säga en sektorsplan och inte ett tillägg till sin över-
siktsplan, baserat på plan- och bygglagen, PBL.1  De båda kommunernas 
friluftsprogram består av flera delar med olika syfte, vilka antas i olika fo-
rum för att få optimal styrverkan och användbarhet. I Örnsköldsvik valde  
man att dela programmet i tre delar. En policydel har antagits i kommun-
fullmäktige medan den del som tar upp strategier har antagits i kommunsty-
relsen. Den tredje delen, som behandlar riktlinjer som ska utgöra underlag 
för förvaltningsåtgärder, beslutades i förvaltningschefsgruppen. 
Örnsköldsvik har även tagit fram en matris (ej redovisad i denna rapport) 
                                                 
1 Plan- och Bygglagen (SFS 2010:900). Lagstiftning som i hög grad styr process och innehåll av kom-

munernas fysiska planer. 
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som ger överblick över de tre dokumentens innehåll i relation till varandra, 
samt ansvars- och resurstilldelning. Örnsköldsvik har även producerat en 
rapport som innehåller det omfattande kunskapsunderlag som tagits fram 
och sammanställts under arbetets gång, vilket även beskriver hur arbetet har 
gått till, dess utgångspunkter, syften etcetera. I samband med arbetet med 
friluftslivsprogrammet har man även gjort en översyn av områden av sär-
skilt intresse för friluftslivet, så kallade f-områden.2 Översynen resulterade i 
en uppdatering av översiktsplanens webbaserade karta över dessa områden. 
 
Örnsköldsviks friluftslivsprogram: 

 
I Linköping tog man fram en remissversion av ett friluftsprogram i två delar. 
I början av 2014 skickades programmet ut på ett så kallat församråd till för-
eningar och internt i kommunernas nämnder. Inkomna synpunkter har lett 
till att dokumenten slås ihop till en helhet, med en bilaga. Det minskas dess-
utom i omfång. Bland annat ersätts de konkreta åtgärdsförslagen av beskriv-
ningar av utvecklingsmöjligheter för olika friluftsaktiviteter. Nästa steg är 
att samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden ska fatta be-
slut om offentligt samråd. Därefter ska programmet godkännas av de två 
nämnderna, sedan av kommunstyrelsen och slutligen antas av kommunfull-
mäktige.   
 
Båda kommunerna har haft eldsjälar engagerade i arbetsprocessen samt fått 
ett extra tillskott av LONA- medel.3 Trots det tog arbetet mycket längre tid 
                                                 
2 F-områden: Miljöbalken (1998:808) anger att behovet av grönområden i tätorter och i närheten av 

tätorter särskilt ska beaktas. Enligt plan- och bygglagen ska sådana allmänna intressen redovisas i 
kommunens översiktsplan, vilket i Örnsköldsvik gjorts sedan 1990-talet. Hoten mot områdenas värden 
kan vara ny bebyggelse, vägar, vindkraftverk, buller, upplag, skogsavverkning, täkter med mera. Re-
dovisningen i översiktsplanen av dessa allmänna intressen (så kallade f- områden) är en precisering 
av de värden som enligt lagstiftningen ska beaktas i tillstånds- och lovprövningen av sådana åtgärder 
(Översiktsplan i Örnsköldsviks kommun, 2014:13). 

3 Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) är ett bidrag som ska stimulera kommunernas och ideella 
föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Bidraget kan uppgå till max 50 % av kostnaden och 
beslutas av länsstyrelsen. 

Programmets 
delar   

Beslutande instans Uppföljning Revidering 

Policy Kommunfullmäktige Årligen och varje 
mandatperiod  

Senast efter 
två mandat-
perioder 

Strategi Kommuntyrelsen Årligen och varje 
mandatperiod 

Senast efter 
två mandat-
perioder 

Riktlinjer Förvaltnings-
chefsgruppen 

Årligen och varje 
mandatperiod 

Senast efter 
två mandat-
perioder 
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än beräknat. Det berodde dels på att framtagandet av ett aktuellt kunskaps-
underlag drog ut på tiden, dels på att man valde att göra enkätundersökning-
ar, vilket kräver tid för sammanställning och analys. Men även det faktum 
att frågorna är komplexa och att det stora antalet berörda – nämnder, för-
valtningar, tjänstemän och medborgare – gör att processen tar tid. I gengäld 
ökar sannolikheten för att ställningstagandena blir väl förankrade och där-
med även mer både hållbara och legitima.  
 
Ett flertal aspekter och frågor är viktiga att ringa in och definiera så tidigt 
som möjligt i processen, inte minst hur begreppet friluftsliv skall definieras.  
Vad gäller friluftsplanerna kan bland annat följande frågor ställas: 

• Hur definieras och avgränsas begreppet friluftsliv? 
• Vilket är syftet med en friluftsplan? 

o Vilken är nyttan av den och hur ska den kopplas till andra be-
fintliga planer? 

o Ska det vara en sektorsplan eller PBL-plan? 
o Vilket kunskapsunderlag behövs - vad finns redan och vad 

behöver tas fram? 
• Vilken politisk nämnd fattar beslut om att starta framtagandet? 
• Hur fördelas ansvaret för en förvaltningsöverskridande framtagande-

process? 
• Vilka är användarna? 
• Vilket innehåll ska presenteras och hur?  
• Vilka instanser fattar beslut om antagande? 

 
Det konstaterades att deltagarna i arbetsgrupperna i de båda kommunerna 
inledningsvis hade varierande föreställningar om planens syfte och innehåll.  
Ett flertal av frågorna ovan och många fler därtill saknade svar ganska långt 
in i processen, och det var i hög grad den förvaltningsöverskridande arbet-
gruppens uppgift att under processens gång gemensamt hitta frågornas svar.   
Inom kommunen förväntas  olika professioner samarbeta, exempelvis fy-
siska planerare och naturvårdare, vilka är bärare av plan- respektive miljö-
paradigmens olika synsätt. Inom de olika paradigmen skapas bland annat 
olika förväntningar på vad som kan anses vara ett gott utfall av planerings-
besluten, det vill säga exploatering respektive bevarande av natur. Det är 
därmed viktigt att arbetet sker i en förvaltningsöverskridande arbetsgrupp 
och inte på en enskild enhet eller förvaltning.  
 
Det är en tids- och resurskrävande process att ta fram en kunskapsmässigt 
väl underbyggd friluftsplan som är väl förankrad och behandlar relevanta 
frågeställningar samtidigt som den ger behövliga riktlinjer på ett överskåd-
ligt sätt, och därmed är både verkningsfull och användarvänlig. En vägled-
ning från Naturvårdsverket kan förhoppningsvis både underlätta och snabba 
upp denna process.  
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2 Introduktion 
För drygt 40 % av svenskarna är möjligheten att utöva friluftsliv så viktig att 
det påverkar deras val av bostadsområde och bostadsort (Petersson Fors-
berg, 2012). Friluftsliv framställs också som viktigt av flera nationella myn-
digheter, i synnerhet genom dess koppling till folkhälsa och ökad miljöhän-
syn. I sin kommersiella form, naturturism, anses det även vara betydelsefullt 
för regional och lokal utveckling. Friluftsliv är i den fysiska planeringen ett 
så kallat allmänt intresse och ska därmed uppmärksammas i kommunens 
planering av mark och vatten. Friluftslivet framställs ofta som viktigt på 
retorisk nivå i kommunernas översiktsplaner och marknadsföring, men när 
det kommer till faktiska avvägningar mot andra intressen i juridiskt bin-
dande planeringsbeslut har friluftslivet haft svårare att hävda sig.  
 
Tidigare forskning har pekat på flera tänkbara anledningar till detta (se bl.a. 
Petersson Forsberg, 2012). En anledning kan vara att kunskapen om frilufts-
livets värden och förutsättningar och naturens värden är utspridda i olika 
kunskapsunderlag och planer, vilket gör det svåröverskådligt. Detsamma 
kan gälla för kommunernas mål och ställningstaganden för friluftsliv, vilka 
också kan vara utspridda i flera program och planer. Det är inte heller ovan-
ligt att ansvaret för friluftslivet delas mellan förvaltningar och att en ansva-
rig tjänsteman för friluftsliv saknas helt. En friluftsplan skulle kunna stärka 
friluftslivet som intresse genom att på ett överskådligt sätt belysa friluftsli-
vets specifika förutsättningar och sammanställa ställningstaganden som görs 
för dess räkning (Petersson Forsberg, 2012). Det är dock få kommuner som 
har tagit fram friluftsplaner (Petersson Forsberg, 2009, Ahlström, 2001). 
 
2.1 Forskningsprojektet ”Kommunala fri-

luftsplaner” 
 

2.1.1 Mål, syfte och metod 
Målet för detta forskningsprojekt har varit att genom fallstudier skaffa en 
kunskapsbas för hur man kan ta fram verkningsfulla och  användarvänliga 
kommunala friluftsplaner. Forskningsprojektet har följt två utvalda kommu-
ner, Linköping och Örnsköldsvik, och studerat deras process för framta-
gande av varsin friluftsplan, samt innehållet i dem. Man har även utfört in-
tervjuer med tjänstemän och politiker i de två kommunerna. I forskningspro-
jektet har man tagit fram det kunskapsunderlag som ska utgöra basen för en 
webb-baserad vägledning till kommunerna i arbetet med att ta fram verk-
ningsfulla och användarvänliga planer.  
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2.1.2 Frågeställningar 
Tidigt i projektet konstaterades att de inblandade hade mycket skilda upp-
fattningar om friluftsplanens syfte, dess innehåll och struktur och om de 
begrepp som diskuterades. Inledningsvis formulerades ett flertal frågor som 
återkommande ställdes och kompletterades under arbetets gång: 

• Vad är friluftsliv? 
o Begreppet friluftsliv 
o Vilka är argumenten för friluftsliv? 

• Vilket är syftet med en friluftsplan? 
o Nyttan av en friluftsplan? 
o Relation till övriga kommunala planer? 
o Sektorsplan eller PBL-plan? 
o Plan eller program? 
o Förvaltning av naturområden, underlag för fysisk planering 

eller båda? 
o Vilket kunskapsunderlag behövs – vad finns redan och vad 

behöver tas fram? 
o Nyttan av en demokratisk framtagandeprocess? 

• Vilka aspekter påverkar planens styrverkan? 
o Hur blir ställningstaganden i planen legitima?  
o Relationen till nationella mål – miljökvalitetsmål, friluftsmål, 

folkhälsomål etcetera? 
o Hur blir planen genomförd? 
o Koppling till budget? 

• Hur blir planen användarvänlig? 
o Vilka är användarna? Kommunala tjänstemän - inom både 

områdesförvaltning och fysisk planering, politiker, näringsli-
vet med olika professionsspråk eller medborgare med olika 
förstaspråk/modersmål? 

o Vilket innehåll behövs: Nulägesanalys och värdering av be-
fintliga naturområden? Politiska ställningstaganden och rikt-
linjer för efterföljande planering och lovgivning och/eller 
förvaltningsåtgärder? 

o Hur presentera/kommunicera innehållet? Pappersdokument 
och/eller webb, som pdf eller interaktivt med GIS? 

 
Dessa frågor har legat som grund för undersökningen och återkommer i 
kapitlet Diskussion och slutsatser nedan. 
 

2.1.3 Urval av kommuner 
De två kommunerna Linköping och Örnsköldsvik valdes ut eftersom de 
tillhörde den grupp av kommuner som fått medel för så kallade LONA-
projekt (lokala naturvårdsprojekt) för att ta fram kommunala friluftsplaner. 
På förfrågan från dåvarande projektledare Christina Frimodig, Naturvårds-
verket var båda kommunerna intresserade av att delta i forskningsprojektet.  
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2.1.4  Tidsplan 

Den budget som fastställdes omfattade  totalt 150 000 kr. Medlen fördelades 
under perioden oktober 2011–januari 2015. Enligt ursprunglig tidsplan 
skulle merparten av forskningsarbetet ske under 2012. Beroende på en mer 
omfattande framtagandeprocess i de kommuner som studerades, förlades 
dock tyngdpunkten för forskningsarbetet i stället under senare delen av 2013 
och början av 2014, med en avrapportering under hösten 2014. En färdig 
vägledning beräknas ligga klar för kommunikation till kommunerna i slutet 
av 2015.  
 
Studiemoment: 

• Örnsköldsviks framtagandeprocess av en friluftsplan och deras val 
av innehåll (startmöte 2012-02-21 i Örnsköldsvik och intervjuer med 
tjänstemän och politiker) 

• Linköpings framtagandeprocess av en friluftsplan och deras val av 
innehåll (startmöte 2012-06-07 i Linköping och intervjuer med tjäns-
temän) 

• ”Friluftsliv i kommunerna” (workshop) hölls vid Naturvårdsverkets 
Tankesmedja för friluftsliv på Djurönäset, Värmdö kommun, 14–15 
mars 2012. Följande frågor diskuterades: 

o Legitima beslut: Vilka/vilken instans ska besluta om framta-
gandet av planen (formellt planuppdrag?) 

o Vilka ska delta i framtagandeprocessen? 
o Vilken instans ska anta planen? 
o Användarvänlighet: Vilka ska använda planen? 
o Vad ska planen innehålla? 
o Styreffekter: Vilken styreffekt ska planen ha? Hur ska planen 

få önskad styreffekt? 
o Vad ska planen användas till? 
o Hur kan kopplingen till de friluftspolitiska målen se ut? 

Vid Tankesmedjan bildades också ett nätverk för kommuner som är 
intresserade av friluftsplanering (se särskild dokumentation). Det 
framkom att även Örebro och Jönköping är på gång att ta fram fri-
luftsplaner.  

• Örnsköldsvik: enkät till medborgare 2013 
• Linköping: enkät till föreningar och skolor 2013 
• Naturvårdsverkets Tankesmedja för friluftsliv 2013 (workshop) 
• Intervjuer angående nuläget med representanter för pilotkommuner-

na under hösten 2013, artiklar på Naturvårdsverkets hemsida 
• Workshop med pilotkommunerna och referensgrupp, november 

2013. 
• Örnsköldsviks kommun arbetar fram friluftsprogram som går ut på 

bred remiss, 2013 till början av 2014 
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• Linköpings kommun arbetar fram friluftsprogram i två delar som går 
ut på remiss, så kallat Församråd, 2014 till början av 2015 

• Naturvårdsverkets Tankesmedja för friluftsliv 2014 (workshop) 
• Örnsköldsviks kommun antar ett friluftsprogram i tre delar, novem-

ber 2014 
 

2.1.5 Ord och begrepp 
Begreppen friluftsplan respektive friluftsprogram är inte helt entydiga. I 
inledningen av detta projekt ansågs att en friluftsplan kunde vara antingen 
en sektorsplan för friluftslivets intresse som kan ligga till grund för över-
siktsplanering och områdesförvaltning, eller en formell PBL-plan.4 Det se-
nare i så fall ett tillägg till kommunens översiktsplan (TÖP) som tas fram i 
enlighet med PBL, som då också styr den framtagandeprocess som ska föl-
jas, där hänsyn och avvägningar ska göras till olika statliga och allmänna 
intressen. En PBL-plan har en högre grad av styrverkan än en sektorsplan 
och kan ses som en del i det avtal mellan kommunen och staten som över-
siktsplaneringen utgör. I kommunikationen med länsstyrelsen  är det en 
fördel att ha kommunens intentioner på pränt i översiktsplanen. En PBL-
plan på översiktlig nivå ska även vara föremål för miljöbedömning.  
 
I de båda undersökta kommunerna finns dock en praxis att begreppet plan är 
kopplat till PBL-baserade dokument, medan program används för alla andra 
typer av dokument som på något sätt visar kommunens intentioner. En bit in 
i framtagandeprocessen beslutade båda kommunerna att ta fram ett frilufts-
program, det vill säga en sektorsplan med fokus på friluftslivets intresse, 
och inte en PBL-baserad friluftsplan. De båda kommunernas friluftsprogram 
består av flera delar med olika syften och antas i olika forum för att få opti-
mal styrverkan och användbarhet.  
 

2.1.6 Praktisk relevans  
Efter en tid av relativt lågt intresse har statens ambitioner att skydda och 
gynna friluftslivet återigen höjts. Friluftslivet saknade ansvarig myndighet 
mellan 1991 och 2002, men sedan 2002 har Naturvårdsverket återfått ansva-
ret, inskrivet i myndighetens instruktion. Ambitionshöjningen baseras bland 
annat på friluftslivets koppling till befolkningens hälsa och välbefinnande, 
ökad miljöhänsyn samt, för den kommersiella formen naturturism, dess be-
tydelse för regional och lokal utveckling (Petersson Forsberg, 2012). Detta 
ska sättas i relation till att man under senare år har gjort ett flertal utredning-
ar och ändringar i planeringslagstiftningen med syfte att åstadkomma en 
effektivare plan- och byggprocess och stimulera till ökat bostadsbyggande. 
Som ett exempel kan nämnas att bostadsbyggande numera också ska räknas 
                                                 
4 Plan- och Bygglagen (SFS 2010:900). Lagstiftning som i hög grad styr process och innehåll av kom-

munernas fysiska planer. 
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som ett allmänt intresse. Dessa förändringar, i kombination med den rå-
dande planeringstrenden att förtäta bebyggelse, ökar behovet av ett kun-
skapsbaserat underlag och tydliga riktlinjer för hur urban- och tätortsnära 
natur för friluftsliv ska hanteras i avvägningen mot andra intressen (Peters-
son Forsberg, 2012). Användarvänliga och verkningsfulla friluftsplaner kan 
bidra till att kunskapsunderlag, ansvarsfördelning och politiska ställningsta-
ganden beträffande friluftsliv struktureras och synliggörs i den kommunala 
fysiska planeringen. Detta kan i sin tur bidra till att friluftslivets status i 
kommunal fysisk planering stärks, och att friluftsliv därmed i högre grad 
beaktas i avvägning mot andra intressen. Detta ligger i linje med statens 
ambitioner såsom de uttrycks i Plan- och bygglagen (2010:900), miljöbal-
ken (1998:808), miljökvalitetsmål och de mål för friluftspolitiken som har 
tagits fram, och som är ett av resultaten av Friluftslivspropositionen 
(2009/10:238).  
 

2.1.7 Kommunikation  
Projektansvarig och kontaktperson på Naturvårdsverket har inledningsvis 
varit Christina Frimodig (t.o.m våren 2013) och därefter Eva Stighäll. Pro-
jektansvarig har också ansvarat för kommunikationen inom projektgruppen 
och med kommunerna. Forskarinsatsen har skötts av Lena Petersson Fors-
berg, teknologie doktor i fysisk planering, lektor i fysisk planering vid Blek-
inge Tekniska Högskola i Karlskrona och planarkitekt i Motala kommun. 
Initialt var även professor Lars Emmelin vid Blekinge Tekniska Högskola 
kopplad till projektet och har bidragit med värdefulla synpunkter. Viss bak-
grundsforskning om befintliga friluftsplaner har gjorts i samband med ett 
examensarbete på kandidatnivå av student Erik Folkesson Blom vid samma 
högskola. Projektgruppen har bestått av Ulrika Åkerlund och Agata Bar 
Nilsson, Boverket; Ylva Birkne, Skogsstyrelsen; Ulf Silvander, Svenskt 
Friluftsliv; Emelie Gullberg, Sveriges Kommuner och Landsting; Emma 
Hagström, Länsstyrelsen i Östergötland; Bo Edman och Kim Nilsson, 
Örnsköldsviks kommun.  
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3 Bakgrund 
3.1 Teoretiska utgångspunkter 
 
I kommunernas fysiska planer uttrycks de politiska ställningstaganden som 
utgör kommunens syn på hur mark och vatten ska användas. I plan- och 
bygglagen, PBL (SFS 2010:900) formuleras det så kallde kommmunala 
planmonopolet som innebär att det är kommunerna som har möjlighete, och 
även skyldigheten, att sköta den fysiska samhällsplaneringen.5 PBL anger 
även att friluftsliv är ett allmänt intresse som ska beaktas i den kommunala 
fysiska planeringen.6 I miljöbalken, MB (SFS 1998:808) uttrycks att fri-
luftsliv är så kallat riksintresse i ett flertal utpekade områden och att det 
även är ett av strandskyddets två syften.7 Det är därmed även kommunens 
ansvar att säkerställa att det finns naturområden som är lämpliga för frilufts-
liv och att dessa är lätttillgängliga och finns i närheten av där människor 
bor. Kommunal fysisk planering som sker i enlighet med PBL tas fram ge-
nom en process i flera steg: samråd, granskning och antagande i kommun-
fullmäktige.8 Samrådet och granskningen ger allmänheten möjlighet till 
insyn och påverkan antingen i egenskap av medlemmar i intressegrupper 
eller som enskilda medborgare som berörs av planförslagen. 
 
Vid första anblicken ser det därmed ut som att friluftslivet har ett starkt 
skydd i lagstiftningen, men vid en närmare granskning framträder ett flertal 
svagheter (Petersson Forsberg, 2012). Den kanske viktigaste faktorn är att 
det i fysisk planering behöver göras avvägningar mellan olika intressen i de 
fall dessa konkurrerar om samma markområde. PBL är en ramlag som med-
ger viss tolkning av dess innebörd och beslut ska grundas på bedömningar 
utifrån faktiska förutsättningar i varje enskild situation. Bedömningar om de 
olika intressenas styrka sker från fall till fall och utifrån lokala förutsätt-
ningar. Utfallet för friluftslivsintresset i sådana avvägningar påverkas i hög 
grad av om det finns starka företrädare i planprocessen eller inte. Hur sy-
stemet för riksintressen ska tillämpas är inte entydigt, och det förs sedan 
lång tid tillbaka en omfattande teoretisk debatt om planeringens varande och 
syfte, till exempel är det omtvistat om det lagstadgade medborgardeltagan-
det verkligen är en reell påverkansmöjlighet eller bara ett spel för galleriet 

                                                 
5 Viss fysisk planering kan dock även sägas ske inom ramen för Trafikverkets infrastrukturplanering. 
6 Själva begreppet ”friluftsliv” används visserligen inte i PBL, men däremot ett flertal andra lydelser 

gällande naturvistelse och aktiviteter utomhus som kan sägas motsvara friluftsliv, exempelvis lek, 
motion och annan utevistelse och friyta lämplig för lek och utevistelse (Petersson Forsberg, 2012). 

7 Strandskyddets två syften är allemansrättslig tillgänglighet och en god livsmiljö för växter och djur. 
8 Översiktsplaner ska antas av kommunfullmäktige. Antagandet av detaljplaner kan i vissa fall delege-

ras till kommunstyrelse eller byggnadsnämnd. 
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(se exempelvis Allmendinger, 2009; Strömgren, 2007; Sandercook,1998; 
Innes, 1995 och Faludi, 1973). 
 
Ytterligare en egenhet inom planering för friluftsliv är att i Sverige hanteras 
fysisk planering respektive miljö- och naturskydd under de två distinkt olika 
men delvis sammanbundna lagsystemen: plan- och bygglagen respektive 
miljöbalken.9 Dessa två lagsystem kan beskrivas som baserade på två olika 
tankesätt  – planparadigmet respektive miljöparadigmet. De två paradigmen 
präglas av olika syn på vad som anses vara giltiga beslut och vilka kunskap-
er besluten ska baseras på (Emmelin & Lerman, 2006).  
 
Inom planparadigmet respekteras naturvetenskaplig kunskap men man häv-
dar att förhandling och kompromisser är nödvändiga för att nå resultat. 
Inom miljöparadigmet däremot är tilltron till naturvetenskapen dominerande 
och den anses vara objektivt sann och därmed inte förhandlingsbar. Problem 
i kommunikationen kan uppstå när olika professioner med olika paradigm-
tillhörigheter, exempelvis naturvårdare och fysiska planerare, samarbetar 
om frågor som spänner över båda lagsystemen, vilket planering för frilufts-
liv gör. Olika paradigmtillhörighet kan även innebära diametralt olika syn 
på vad som är ett gott utfall av planeringsbeslut; miljö- och naturvården vill 
uppnå skydd av naturområden och friluftsvärden medan planeringen hävdar 
behovet av exploatering för bostäder och infrastruktur.   
 
På grund av dessa egenskaper i planeringssystemet och lagstiftningen kan 
friluftslivet som intresse inte med automatik förväntas vara skyddat. Det är 
därför viktigt att friluftsliv försvaras av engagerade personer i de avväg-
ningssituationer som uppstår inom ramen för planprocessen. (Petersson 
Forsberg, 2012)  
 

3.1.1 Friluftspolitiken  
Som nämndes ovan har friluftslivet under senare år åter stigit högre på den 
politiska agendan. Ett flertal exempel på detta är hur de nationella myndig-
heterna arbetar med olika ekonomiska stöd och målformuleringar i syfte att 
från ett nationellt perspektiv guida satsningar och åtgärder.10 Även  om vare 
sig friluftsmålen eller miljökvalitetsmålen är bindande för kommunernas 
planering och inte heller kan ses som instrument för egentlig målstyrning 
(Emmelin & Lerman, 2008) kan det vara av värde att formulera mål för att 
tydligare uttrycka friluftslivets ställning som allmänintresse. Kvantifierade 
och tidsatta mål innebär att vissa mätbara aspekter framhävs. Det finns dock 

                                                 
9 Detta system kan till exempel  jämföras Norge, där man sedan 1950-talet har separat lagstiftning om 

friluftsliv, ”Friluftsloven” (Petersson Forsberg, Sandell & Emmelin, 2014). 
10 Exempel på ekonomiska stöd är Lokala Naturvårdssatsningen (LONA), och de bidrag till ideella 

organisationer som fördelas av Svenskt Friluftsliv. (Naturvårdsverket, 2012b) 
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en viss risk för att en ökande flora av allmänna mål för olika politikområden 
riskerar att minska deras värde. (Petersson Forsberg, Sandell & Emmelin, 
2014) 
 
Mål för friluftspolitiken 
2010 kom propositionen Framtidens friluftsliv (2009/10:238) där  regering-
en skriver att ett mål för friluftspolitiken är att stödja människors möjlighet-
er att vistas i naturen och utöva friluftsliv och att allemansrätten är en grund 
för detta. På uppdrag av regeringen tog Naturvårdsverket tillsammans med 
ett flertal andra myndigheter fram tio mätbara mål för friluftspolitiken (Na-
turvårdsverket, 2012).  Förslagen utmynnande i en skrivelse från regeringen 
i december 2012, Mål för friluftslivspolitiken innehåller skrivningar inom 
följande områden (Skr. 2012/13:51): 

• Tillgänglig natur för alla 
• Starkt engagemang och samverkan 
• Allemansrätten 
• Tillgång till natur för friluftsliv 
• Attraktiv tätortsnära natur 
• Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling 
• Skyddade områden som resurs för friluftslivet 
• Ett rikt friluftsliv i skolan 
• Friluftsliv för god folkhälsa  
• God kunskap om friluftslivet 

 
Målen för friluftslivet utgör en komplettering till de preciseringar om fri-
luftslivet som finns i flera av miljökvalitetsmålen (Naturvårdsverkets hem-
sida, 2014-10-26a). Friluftslivsmålen ska följas upp vartannat år, med första 
rapportering i december 2015. 
 
Miljökvalitetsmålen 
Riksdagen har beslutat om 16 miljökvalitetsmål för Sverige. Åtta  av dem 
innehåller preciseringar för friluftsliv. Miljökvalitetsmålen beskriver det 
tillstånd i den svenska miljön som ska nås, och arbetet med att uppnå miljö-
kvalitetsmålen utgör grunden för den nationella miljöpolitiken. De 16 målen 
är följande (de mål som har preciseringar om friluftsliv har försetts med *): 

• Begränsad klimatpåverkan 
• Frisk luft 
• Bara naturlig försurning 
• Giftfri miljö 
• Skyddande ozonskikt 
• Säker strålmiljö 
• Ingen övergödning 
• Levande sjöar och vattendrag* 
• Grundvatten av god kvalitet 
• Hav i balans samt levande kust och skärgård* 
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• Myllrande våtmarker* 
• Levande skogar* 
• Ett rikt odlingslandskap* 
• Storslagen fjällmiljö* 
• God bebyggd miljö* 
• Ett rikt växt- och djurliv* 

 
Miljökvalitetsmålen följs upp varje år. I uppföljningen bedöms om dagens 
styrmedel och de åtgärder som planeras att genomföras före år 2020 är till-
räckliga för att nå målen. Miljömålssystemets verkningsgrad är sedan lång 
tid föremål för undersökning och diskussion (se exempelvis Emmelin & 
Lerman 2006 och Emmelin & Lerman 2008) och en större förändring gjor-
des senast 2012. Den senaste uppföljningen visar att 14 av de 16 målen 
kommer att bli svåra att nå till år 2020. I Naturvårdsverkets slutsatser kon-
stateras att detta i hög grad beror på att miljökvalitetsmålen behöver väga 
tyngre i krockar mellan samhällsintressen i komplexa frågor, såsom plane-
ring av långsiktiga infrastruktursatsningar och avvägningar mellan exploate-
ring och bevarande av mark (Naturvårdsverket, 2014b). 
 
Proposition om ekosystemtjänster 
Friluftsliv är en så kallad kulturell ekosystemtjänst. I mars 2014 presente-
rade regeringen en proposition (prop. 2013/14:141) med en strategi för hur 
ekosystemtjänster ska kunna säkras för framtiden. I propositionen meddelas 
ett antal regeringsuppdrag. Naturvårdsverket har utifrån propositionen fått 
flera uppdrag som rör biologisk mångfald och friluftsliv. Som grund för 
politiken ligger bland andra friluftslivsmålen, miljökvalitetsmålen och gene-
rationsmålet, mål för kulturmiljöarbetet samt EU- och internationella mål 
för biologisk mångfald. (Naturvårdsverkets hemsida, 2014-10-26b) 
 
Folkhälsopolitiken 
Folkhälsomyndighetens arbete inbegriper också målformuleringar som i viss 
mån berör friluftslivet. Det övergripande nationella målet för folkhälsoarbe-
tet i Sverige är ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på 
lika villkor för hela befolkningen”.11 För att underlätta arbetet med att uppnå 
det övergripande målet har man utvecklat en samlad målstruktur med elva 
målområden. Det nionde målet är fysisk aktivitet där bland annat friluftsli-
vet nämns.  
 
De elva målområdena grupperar hälsans bestämningsfaktorer, det vill säga 
de faktorer i människors livsvillkor och levnadsvanor som har störst bety-
delse för hälsan. Bestämningsfaktorernas utveckling mäts genom olika indi-
katorer. De elva målområdena är: 

1. Delaktighet och inflytande i samhället 
                                                 
11 Regeringen, 2002: Mål för folkhälsan (Prop.2002703:35) 
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2. Ekonomiska och sociala förutsättningar 
3. Barn och ungas uppväxtvillkor 
4. Hälsa i arbetslivet 
5. Miljöer och produkter 
6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 
7. Skydd mot smittspridning 
8. Sexualitet och reproduktiv hälsa 
9. Fysisk aktivitet 
10. Matvanor och livsmedel 
11. Alkohol, narkotika, doping, tobak och spel 

(Folkhälsomyndighetens hemsida, 2014-10-27) 
 
Länsstyrelsernas uppdrag  
I Länsstyrelsernas regleringsbrev för 2014 står att länsstyrelserna bland 
mycket annat ska arbeta med att främja friluftslivet. Som en del i detta ingår 
att genomföra och följa upp de tio friluftslivsmålen och att redovisa till Na-
turvårdsverket hur de samordnar och vägleder kommunerna. Länsstyrelserna 
ska även redovisa hur arbetet med länsvisa samrådsgrupper för naturvård 
fortlöper och hur samverkan och samråd med näringslivet och ideell natur-
vård med flera intressenter har byggts upp. Det senare i syfte att utveckla 
och effektivisera regionala naturvårdsinsatser, exempelvis genom grön in-
frastruktur. Redovisningen ska ske samlat för alla länsstyrelser till rege-
ringskansliet. (Ekonomistyrningsverket, 2013) 
 
3.2 Forskningsöversikt 
 
Ur ett forskningsperspektiv kan friluftsplanering sägas höra hemma inom 
två olika forskningsområden: friluftsliv respektive fysisk planering. Det 
vanligaste är att de två områdena beforskas var för sig, men avhandlingen 
Friluftsliv och naturturism i kommunal fysisk planering från 2012 täcker 
båda områdena (Petersson Forsberg, 2012).  Den baseras på ett flertal enkä-
ter till både allmänhet och kommuner, intervjuer med kommunala fysiska 
planerare och analyser av planeringsdokument. Det är från denna avhand-
ling som en stor del av forskningsbakgrunden till denna rapport är hämtad. I 
avsnitten nedan beskrivs även kortfattat resultat från en handfull tidigare 
undersökningar som är relevanta för friluftsplanering.  
 

3.2.1 Friluftsliv i kommunal planering  
Friluftsliv – starkt i retoriken, men svagt i planeringspraktiken 
Vid en första anblick kan det se ut som att friluftslivet står starkt i den 
kommunala fysiska planeringen. Petersson Forsberg (2012) visar att en ma-
joritet av Sveriges kommuner (92 %) framhåller möjligheten till friluftsliv 
som en viktig del i sin marknadsföring av kommunen, och i den kommunala 
översiktliga planeringens retorik står det att friluftslivet ”måste” eller ”bör” 
beaktas i fortsatt planering och bygglovgivning. Friluftsliv omnämns i pla-
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neringslagstiftningen både som allmänt intresse och som ett riksintresse 
(Plan- och bygglagen, PBL) och som ett av strandskyddets två syften (Mil-
jöbalken, MB). En djupare analys visar dock en mer splittrad bild av fri-
luftslivets status i kommunens fysiska planering, och det är inte ovanligt att 
bebyggelse och infrastruktur förtätas på grönområden.  
 
Resultat från intervjuer med kommunala fysiska planerare visar att det bland 
kommunala beslutsfattare råder en föreställning om att det rent allmänt 
”finns så mycket grönt”, vilket i sin tur kan ses som att friluftsliv bedöms 
kunna ske ”någon annanstans” och inte just där man vill tillåta exploatering 
för bebyggelse eller infrastruktur. Forskningen pekar även på ett flertal svå-
righeter i tillämpningen av planeringslagstiftningen, baserat på det faktum 
att friluftslivet är ett allmänt intresse som i planeringsbeslut ska vägas mot 
andra allmänna och enskilda intressen, och att lagstiftningen har ramlagska-
raktär. Detta blir inte minst tydligt inom den rådande planeringsdoktrinen 
om förtätning av bebyggelse och infrastruktur (Petersson Forsberg, 2012) 
Även det faktum att de två lagsystem som utgör huvuddelen av planerings-
lagstiftningen, PBL och MB, kan sägas vara baserade på två olika paradigm 
(Emmelin & Lerman, 2006) innebär svårigheter i den praktiska  tillämp-
ningen av lagstiftningen (se tidigare paradigmdiskussionen i kap 3.1).  
 

3.2.2 Argument för friluftsliv och naturturism  
Friluftsliv som egenvärde – borde vara ett starkt argument 
Det är vanligen kopplingen till folkhälsa, ökat miljöengagemang och att 
naturturism förväntas kunna bidra till det lokala näringslivet som förs fram 
som argument för att möjligheten till friluftsliv och naturvistelse är viktiga 
att värna (se mer om detta nedan). Men det faktum att många människor vill 
ha möjlighet till friluftsliv borde egentligen vara ett tillräckligt starkt argu-
ment. 
 
Flera undersökningar visar att människor i hög grad efterfrågar möjligheten 
att vistas i naturen och att kunna utöva friluftsliv, särskilt i tätorts- och bo-
stadsnära natur (Fredman, Karlsson, Romild & Sandell 2008a-d; Hörnsten 
& Fredman, 2000). I den nationella enkät som utfördes inom ramen för 
forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring visas att mer än hälften av de 
svarande är ute i naturen ganska ofta eller mycket ofta under vardagar. Un-
der längre ledigheter ökar denna andel till 89 %. Det är bara en liten andel 
som svarar att de aldrig är i naturen: 6 % på vardagar, 2 % på helger och 1 
% under längre ledigheter (Fredman et al, 2008a). Drygt 80 % av de sva-
rande anser att det är viktigt att samhället satsar resurser för att underlätta 
för människors möjlighet till naurupplevelser, och nästan 70 % anser att det 
är kommunernas ansvar att skydda markområden för friluftsliv (Petersson 
Forsberg, 2012).  
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Sandell (2008) breddar synen på värdet av friluftsliv och naturvistelse till att 
inte bara gälla den instrumentella syn som nämndes ovan, det vill säga som 
medel att uppnå något annat, exempelvis förbättrad folkhälsa eller samhälls-
ekonomi, utan att det även har ett egenvärde för individen. Här är gränsen 
mot välbefinnande och självupplevd hälsa inte helt klar, men Sandell fram-
håller att många människor uppger att naturvistelse och friluftsliv har ”stor 
betydelse för själen”. Att fråga människor om hur ofta de utövar friluftsakti-
viteter har dock en speciell svårighet. Ett flertal undersökningar visar att en 
grov överskattning av aktivitetsgraden är vanlig, ibland så mycket som 4–7 
gånger jämfört med SCB:s siffror (Kardell, 1985:1 ur Emmelin, Fredman & 
Sandell, 2005:93).12 Sandell (2008:229) menar dock att denna överskattning 
kan ses som ett uttryck för den viktiga roll som de svarande anser att fri-
luftslivet har, och att det är tydligt att natur och friluftsliv har ett ”options-
värde”, det vill säga att det är viktigt att möjligheten finns där.  
 
Friluftsliv som verktyg för folkhälsa 
Friluftsliv och naturvistelse är generellt ansett som en hälsofrämjande akti-
vitet och i flera länder framhålls detta på regeringsnivå (Bell, Tyrväinen, 
Sievänen, Pröbstl & Simpson, 2007). Forskare undersöker även sambandet 
mellan hälsa och naturvistelse (se exempelvis Grahn & Stigsdotter, 2010; 
Lottrup, Grahn & Stigsdotter, 2013; Schantz, 2008 och Verheij, Maas & 
Groenevegen, 2008). 
 
Hälsoargumentet är dock inte något nytt. Redan hösten 1936 yttrade sig 
Medicinalstyrelsen, på riksdagens begäran, om att man ansåg att friluftsliv 
var en viktig hälsofaktor och att man ställde sig positiv till att underlätta och 
befästa tätortsbefolkningens möjligheter till friluftsliv och rekreation utanför 
städerna. Detta yttrande baserades till stor del på samhällets behov av att 
motverka dåtidens ofta osunda levnadsförhållanden (Blücher, 2006:133-
134; Wärneryd, Hallin & Hultman, 2002:44; Almstedt, 1998; Sandell, 
1997:12; Ödmann, 1992), men också på det faktum att en allmän semester-
lagstiftning infördes under 1930-talet, vilken gav människor mera fritid som 
myndigheterna ansåg behövde tillbringas på ett sunt sätt (Segrell, 1995). Det 
blev också politiskt viktigt att underlätta och trygga möjligheterna för den 
icke jordägande befolkningen att utöva friluftsliv, främst sol och bad. 
Strandskyddslagstiftning och den moderna allemansrätten tros ha sitt ur-
sprung i denna tids politiska ideologi (Sandell, 1997; Segrell, 1995:65).  
                                                 
12 Kardell satte respondenternas svar i relation till årslånga faktiska besöksmätningar i naturområden. 
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I dag ses inte längre människors boendemiljöer som osunda i samma ut-
sträckning, i stället hotas folkhälsan av en alltmer stillasittande livsstil. Häl-
soargumentet kan i viss mån styrkas av forskning. I synnerhet gäller det 
friluftslivets koppling till fysisk aktivitet, som i sin tur minskar risken för 
välfärdssjukdomar orsakade av stillasittande (Schantz, 2008; Verheij, et al, 
2008). Folkhälsa och sjukskrivningar har stor betydelse för samhällsekono-
min. Bolin & Lindgren (2006) har beräknat att brist på motion under år 
2002 kostade det svenska samhället cirka sex miljarder kr, i form av sjuk-
vård och produktionsbortfall. Schantz (2008:254) beskriver hur statsbudge-
ten vid sekelskiftet 2000 var starkt tyngd av en allt högre grad av sjukskriv-
ningar och förtidspensioneringar beroende på ökade nivåer av stress, ut-
brändhet och fetma och dess följdsjukdomar. Som en följd av detta fick 
friluftslivet, som är den vanligaste formen av fysisk aktivitet, en ökad upp-
märksamhet från statens sida, menar Schantz (2008).  
 
Friluftsliv som pedagogiskt verktyg 
Ett annat argument är friluftslivet som pedagogiskt verktyg för ökat miljö-
engagemang (Sandell & Öhman, 2010; Sandell, 2008; Bradley, Waliczek & 
Zajizek, 1999). Friluftslivet som pedagogiskt verktyg vilar på tanken att 
människor som vistas i naturen inte bara lär sig hur de nyttjar den för sin 
egen skull, utan också lär sig att tycka om och respektera naturen och där-
med kommer att vilja skydda den från negativ miljöpåverkan (Sandell & 
Öhman, 2010; Bradley et al, 1999).  
 
Naturturism som verktyg för stärkt näringsliv 
Ett tredje argument som ofta framförs är att friluftsliv i sin kommersiella 
form, naturturism, är en viktig del i ett bibehållet, eller rent av stärkt, reg-
ionalt och lokalt näringsliv (Almstedt, 1998). I vilken grad detta verkligen 
stämmer är dock oklart (Lundmark, 2009; Lundmark & Stjernström, 2007). 
Lundmark (2009) menar att förutsättningarna för att kunna nyttja naturen i 
kommersiellt syfte varierar över landet, vilket i hög grad beror på tillgäng-
ligheten till området ifråga. Även om det är i norrländska glesbygder som 
naturturismen behövs som bäst, är det samtidigt där förutsättningarna är som 
sämst, menar Lundmark. Många naturturismverksamheter är dessutom ägda 
och styrda av aktörer i storstadsområden ibland rent av utomlands, vilket 
kan betyda att personal hämtas utifrån och eventuella vinster även går till-
baka dit. I vilken grad detta sker är dock oklart (Lundmark, 2009; Lundmark 
& Stjernström, 2007). 
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Ekosystemtjänster 
En annan aspekt av grönska och grönområden, som på senare tid fått ökad 
uppmärksamhet i den kommunala fysiska planeringen, är dess betydelse för  
levernas av ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster är ekosystemens direkta 
och indirekta bidrag till människors välbefinnande, exempelvis rening av 
luft och vatten, klimatreglering och bullerdämpning. Ekosystemtjänster bru-
kar delas in i fyra grupper: reglerande tjänster (t.ex. skugga, dagvattenut-
jämning, vindskydd, pollinering, luftrening, bullerdämpning), försörjande 
tjänster (t.ex. föda, genetiska resurser, biologisk mångfald), kulturella tjäns-
ter (t.ex. rekreation, estetik och kunskapsförmedling) och stödjande tjänster 
(kretslopp av olika slag) (Bolund & Hunhammar, 1999).  ”Ecosystem dis-
services”, alltså otjänster från ekosystemet, nämns däremot inte lika ofta. 
Till dessa otjänster kan räknas grönområdenas funktion som gömställen för 
våldsverkare, orsak till pollenallergier, organiskt skräp, lövhalka eller som 
habitat för skadedjur (Lyytimäki, Petersen, Normander & Bezak, 2008). I 
dagens stadsbyggnadsdebatt förekommer även åsikter om att grönområden 
kan ses som både mentala och fysiska barriärer, antingen genom ovan be-
skrivna otjänster eller för att de ökar avstånden mellan bebyggelse och in-
frastruktur. Exempel på detta resonemang finns i Stockholms stads över-
siktsplan från 2010 ”Promenadstaden - översiktsplan för Stockholm” där 
man betonar förtätning och stärkta samband, främst tvärförbindelser, i kom-
bination med att parker, grönområden och vattenkontakt ska utvecklas, vil-
ket i många avseenden är svårlösta målkonflikter (Stockholms stad, 
2010:17-18, 36, 41). 
 
Planeringens framåtsyftande perspektiv 
Ett annat argument för varför friluftslivets markbehov ska uppmärksammas 
i den kommunala fysiska planeringen är att det ligger i planeringens uppgift 
att förutse och skapa planmässig beredskap inför förändringar. Flera på-
gående förändringar och trender i samhället påverkar friluftslivsutövandet 
och framtida förutsättningar för friluftsliv. Till trenderna kan räknas globali-
sering av naturturism (McIntyre, Jenkins & Booth, 2001), nya och föränd-
rade friluftsaktiviteter (Hall, Müller & Saarinen, 2009; Sandell, 2006a) men 
också klimatförändringarnas konsekvenser kan förväntas påverka. Inte säll-
an kopplas förväntningar till förhoppningen om ökad naturturism för norra 
Europa och Skandinavien om fler flyr ökad hetta och torka i Sydeuropa 
(Nichols, 2006; McEvoy, 2005). Men hur ett förändrat  klimat kan komma 
att påverka friluftslivet är svårt att förutsäga och sannolikhetsbedöma. I ett 
nordeuropeiskt perspektiv skulle det exempelvis kunna innebära att en högre 
medeltemperatur gör att fler människor oftare söker sig ut i naturen under en 
längre sommarsäsong samtidigt som extremvädersituationer och rädsla för 
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exempelvis insektsburna sjukdomar kan verka avskräckande. Havsytans 
höjning och förändrade nederbördsmönster kan i vissa områden leda till 
översvämningar, temporärt eller permanent. I kombination med en ökad risk 
för erosion, vilket redan idag är ett problem på många ställen, kan det leda 
till att populära vattennära friluftsområden helt enkelt försvinner. Särskilt 
intressant blir detta framtidsperspektiv i fråga om strandskydd och kravet på 
fri passage som bedöms utifrån dagens situation (Petersson Forsberg, 2012). 
 
Ökad brist på närnatur och naturkontakt 
Ytterligare skäl för att uppmärksamma friluftslivets markbehov i den kom-
munala fysiska planeringen är att SCB (2010a, 2010b) konstaterar att ande-
len tätortsnära rekreationsnatur minskar. Nordiska ministerrådet konstatre-
ade  redan vid mitten av 1980-talet fanns flera undersökningar som visade 
på en brist på grönytor i städer och tätorter (Nordiska ministerrådet,1987) . 
Bland annat skriver man att cirka 42 % av invånarna i norska städer med 
över 100 000 invånare saknade grönområden i sin närmiljö. 
 
Även avståndet till naturen har genom stadsutveckling och urbanisering 
blivit allt större. Detta har skett genom tillskapandet av fysiska barriärer i 
form både av större faktiska avstånd till och fragmentering av grönområden 
genom infrastruktur, men också genom känslomässiga barriärer. Det senare 
beskrivs som en slags mental distansering från naturen som växt fram som 
följd av industrialismens utveckling, vilket innebär att naturkontakt inte 
längre är en integrerad del av vardagslivet. Naturkontakten har i mångt och 
mycket ersatts av ”kramdjur, naturfilm, krukväxter och planteringsjord i 
säck” (Nordiska Ministerrådet,1987:15). Dessa förändringar, i kombination 
med den rådande planeringstrenden med förtätad bebyggelse som ett led i 
hållbarhetssträvandena, ökar motivet att skydda urban och tätortsnära natur 
för friluftsliv (Petersson Forsberg, 2012). 
 
3.3 Tidigare utredningar och metodstudier 

om friluftsplaner 
 
Det finns några tidigare utredningar och metodstudier om friluftsplaner som 
är värda att studera. När man läser dem måste man dock hålla i minnet att 
det har skett en del förändringar sedan de utfördes, exempelvis i Plan- och 
bygglagen (PBL) och Miljöbalken (MB ).  
 

3.3.1 Naturvårdsverket (2006) 
Naturvårdsverket tog 2006 fram rapporten Regionala och kommunala fri-
luftsplaner – inledande metodstudie i Uppsala län (Naturvårdsverket, 2006). 
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Projektet initierades av Upplandsstiftelsen och Länsstyrelsen i Uppsala län. 
I slutskedet hade Naturvårdsverket projektledarrollen och finansierade pro-
jektet. En del av de förutsättningar som rapporten behandlar och utgår ifrån 
har förändrats, exempelvis lagstiftning och mål- och strategiformuleringar 
på alla samhällsnivåer, men rapportens budskap om arbetsmetodiken för att 
ta fram friluftsplaner är fortfarande relevant. Rapporten förespråkar ett 
cykliskt arbetssätt där arbetet att ta fram en friluftsplan sker i flera skeden, 
så att arbetet successivt fördjupas och förankras och tyngdpunkten i plane-
ringsarbetet stegvis förskjuts från kunskapssammanställning till analys. 
Framtagandet av de kommunala friluftsplanerna13 förespråkas ske integrerat 
med en regional friluftsplan.14 I rapporten beskrivs hur den föreslagna ar-
betsmetoden har arbetats fram i samarbete med Länsstyrelsen i Uppsala län, 
Uppsala, Håbo och Knivsta kommuner. Någon formell förankring har dock 
ej skett vare sig inom länsstyrelsen eller berörda kommuner utöver diskuss-
ioner med vissa tjänstemän. 
 
Arbetsgången som rapporten förmedlar kan översiktligt beskrivas såhär: 

• Organisera arbetet och förankra  
• Sammanställ befintligt kunskapsunderlag 
• Analysera kunskapsbrister och gör kompletteringar 
• Gör värdebeskrivningar 
• Analysera åtkomst, barriärer och framkomlighet 
• Analysera samband mellan enskilda områden 
• Analysera tillgång/brist på områden med olika upplevelsevärden och 

för olika aktiviteter 
• Analysera om det finns restriktioner för nyttjandet 
• Analysera eventuella konflikter mellan olika friluftsaktiviteter 
• Sammanställ åtgärdsbehov 

 
Ett av syftena med rapporten är att lyfta det regionala perspektivet i kom-
munal friluftsplanering och man beskriver friluftsplaneringens koppling till 
nationella och regional mål och utvecklingsprogram exempelvis Regionala 
utvecklingsprogram (RUP) och Regionala tillväxtprogram (RTP). Rappor-
ten beskriver även för den tiden relevant lagstiftning och redogör för aktörer 
och ansvarsområden på nationell-, regional- och kommunal nivå i relation 

                                                 
13 Med kommunal friluftsplan menas ett kommunalt dokument som ger stöd i den kommunala plane-

ringen, t ex översiktsplaneringen och för arbetet med friluftsfrågor inom berörd förvaltning. Den ska ge 
samlad kunskap om områden med stora friluftsvärden och bör översiktligt beskriva behov av åtgärder 
för skötsel och säkerställande samt eventuella utvecklingsbehov (Naturvårdsverket, 2006:7). Rappor-
ten framhåller att begreppet friluftsplan i exempelvis Uppsala kommun använts för något som mer kan 
liknas vid en förvaltningsplan för specifika naturområden (Naturvårdsverket, 2006:11). 

14 En regional friluftsplan bör upprättas för en funktionell region, det vill säga att den så långt som 
möjligt bör följa de funktionella samband som känns naturliga för medborgarna. Beslutsfattande sker 
ofta inom kommun- respektive länsgränser. Det är därmed viktigt att planeringen görs i ett nära sam-
arbete med  aktörer på ömse sidor om de administrativa gränserna (Naturvårdsverket, 2006:7).  
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till ideella organisationer. I rapporten pekar man bland annat på behovet av 
en tydligare ansvarsfördelning mellan nationella, regionala och kommunala 
planeringsnivåer. Rapporten beskriver även inventeringsmetoder som utgår 
från en rad olika kriterier, baserade på både fysiska förutsättningar och upp-
levelsevärden. Kriterierna syftar till att klassificera värdefulla områden för 
friluftslivet. En diskussion om trygghetsaspekter  i grön- och friluftsområ-
den saknas dock i rapporten. 
 

3.3.2 Länsstyrelsen i Stockholms län (2001 och 2005) 
Två rapporter som togs fram av Länsstyrelsen i Stockholms län 2001 och 
2005 har relevans för friluftsplanering.  
 
Rapporten från 2001 heter Friluftsliv i tätort, Friluftsliv i fysisk planering 
Bakgrund –Utvecklingstendenser – Exempel. Syftet med rapporten är att 
höja kunskapen och intresset för storstadsnära natur som står under exploa-
teringstryck från ny bebyggelse och infrastruktur. I synnerhet i en växande 
storstadsregion som Stockholm ser man behovet av att planering för frilufts-
liv sker samtidigt som annan markanvändningsplanering. Man pekar även 
på behovet av att reda ut frågan om vilka instanser som har ansvar för fri-
luftslivets planering, att mål behöver förtydligas och kompetensen förbättras 
på alla planeringsnivåer.  
 
Ett av de största hoten mot friluftsnaturen anses vara bristande helhetssyn. 
Ett regionalt och kommunöverskridande perspektiv på grönstrukturens vär-
den ses därmed som viktigt för att samordna insatser och ambitioner även 
om huvudansvaret för genomförande ligger hos de enskilda kommunerna. I 
skriften står att man inom naturvården sedan några år tillbaka fokuserat på 
biologisk mångfald, men att det finns fog för att tro att även friluftslivet som 
en social aspekt av naturvård åter kommer att  få stor betydelse. Detta inte 
minst i samband med dess betydelse för människors välbefinnande och fy-
siska hälsa.  
 
Även länsstyrelsernas regeringsuppdrag att verka för genomslag för de nat-
ionella miljökvalitetsmålen berörs. En platsanknuten diskussion förs om tre 
fysiska och mentala barriärer för människors utövande av friluftsliv i den 
aktuella Stockholmsregionen: trafikleden, soptippen och golfbanan. Nöd-
vändiga förändringar inom planeringen för friluftsliv anses vara ett nytt 
synsätt, där man går från ett defensivt och passivt bevarande av redan skyd-
dade grönområden till ett mer offensivt tillskapande av nya skyddade grön-
områden, spridningskorridorer och grönkilar som lämpar sig för friluftsliv 
med ostördhet, men också aktiv marknadsföring genom information och 
skyltning i områdena. Det konstateras att de undersökta kommunplanerna 
uttrycker ambitioner för detta, men att det verkar svårt att gå från ord till 
handling. Bättre marknadsföring av tätortsnära natur som en värdefull resurs 
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och förtydliganden av de ofta allmänt hållna målen för friluftsliv ses som 
möjliga vägar för att höja friluftslivets status. 
 
Flera av de förutsättningar som rådde när skriften togs fram har förändrats, 
till exempel planeringslagstiftningen och formuleringen av nationella mål. 
Den historiska beskrivning av friluftslivets status och hantering i samhället 
generellt och i synnerhet i kommunal planering genom åren är dock intres-
sant, liksom beskrivningarna av begreppet friluftsliv och friluftslivets vär-
den ur brukarperspektiv. Även beskrivningarna av tre kommuners hantering 
av friluftsliv i sin planering är intressanta som jämförelser till dagens situat-
ion och kan ligga till grund för reflektioner om friluftslivets mer generella 
relevans.  
 
Rapport 2, Friluftsliv i tätort, Underlag för friluftsplan. Exempel Järvafältet, 
kom 2005. I denna del av skriften konstateras att friluftslivet under de sen-
aste åren har fått högre uppmärksamhet, bland annat inom den statliga na-
turvårdspolitiken. Den tätortsnära naturen ställs särkilt i fokus, till exempel 
nämns det uppdrag som regeringen 2002 gav till de tre storstadslänen att 
redovisa hur de mest värdefulla tätortsnära områdena för friluftsliv och na-
turvård i respektive län kan ges ett varaktigt skydd och förvaltning. Detta 
uppdrag ska slutredovisas 2015. I Stockholm, Göteborg och Malmö tog man 
2003 fram program som ligger till grund för årlig uppföljning och redovis-
ning till regeringen (Länsstyrelsen i Stockholms hemsida, 2014-12-30; 
Länsstyrelsen i Västra Götalands hemsida, 2014-12-30;  Länsstyrelsen i 
Skåne, 2003). Fysisk inaktivitet ses som en stor riskfaktor för ohälsa och för 
tidig död och det framhålls att forskningen visar att närmiljön har en avgö-
rande betydelse för om man är fysiskt aktiv, vistas ute och bedriver frilufts-
liv. För att långsiktigt understödja friluftsliv för motion och välbefinnande 
är en väl genomtänkt planering av stor betydelse. Syftet med rapporten är att 
visa hur friluftsplanering kan ingå som en naturlig del i den fysiska plane-
ringen. Järvafältet strax norr om Stockholm studeras som exempel. 
I rapporten beskrivs bland annat nyttan av en friluftsplan med fokus på be-
hovet av att höja statusen för friluftslivet som intresse, att sammanställa 
relevant kunskap och riktlinjer från redan befintliga rapporter och planer, att 
kartlägga behov av nya inventeringar, att göra långsiktiga politiska ställ-
ningstaganden och prioriteringar av de åtgärder som är nödvändiga för att i 
samklang med tilldelade resurser både motsvara människors förväntningar 
och undvika konflikter. Som ett verktyg för friluftsplaneringen används 
Limits of Acceptable Change (LAC). LAC beskrivs kortfattat som en vida-
reutveckling av begreppet Carrying Capacity, vilket är mer inriktat på att 
sätta gränser för hur många besökare ett område tål ekologiskt, socialt och 
förvaltningsmässigt. LAC är ett system som i nio steg hjälper till att defini-
era önskade villkor eller förutsättningar för ett område och de åtgärder som 
är nödvändiga för att skapa eller bibehålla områdets förutsättningar för re-
kreation och naturupplevelser. LAC:s nio steg kan användas som underlag 
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för inventering av och ställningstaganden i samband med en friluftsplan, och 
även läggas till grund för planens struktur. Planen delas in i textdel och 
kartdel och textdelen kan i sin tur delas upp i tre delar: 

A. En beskrivningsdel som innehåller bakgrund och syfte med planen, 
inventeringar och redovisning av förutsättningar i övrigt. 

B. En policydel med mål för friluftslivet, ansvarsfördelning mellan 
olika förvaltningar/organ och inriktning av arbetet med friluftsliv. 

C. En genomförandedel med prioriteringar och åtgärdsförslag grundade 
på vad som tagits upp och framkommit i punkt A och B. 

 
Förslag på tänkbara rubriker för planens olika delar listas, och ska ses som 
en checklista som kan anpassas efter förutsättningarna i varje enskilt fall. 
Rubrikförteckningen innehåller även en tämligen omfattande beskrivning av 
det föreslagna innehållet, enligt följande: 

A. Begrepp och definitioner:  
o Bakgrund och syfte  
o Normer och kriterier  
o Friluftsliv i befintliga planer  
o Nuvarande förutsättningar och nyttjande -  

 Områdets karaktär 
 Områdets användning 
 Områdets status 
 Områdets kvaliteter 

o Tillgänglighet  
o Information  
o Inventeringar  
o Kartor  
o Hinder och hot 
o Utomstående aktörer 
o Lagar och tillämpningsanvisningar 

 
B. Policy och inriktning 

• Mål för friluftslivet 
• Friluftslivets kostnader och värden 
• Personal och kompetens 
• Samordning och övergripande ansvar 

 
C. Genomförande 

• Problem och konflikter 
• Behovsanalys 
• Prioriteringar 
• Drift, skötsel och underhåll 
• Kravspecifikation  
• Ansvar försäkringar och avtal 
• Ekonomi 
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Även aspekter som är viktiga att beakta i friluftsplanens kartdel beskrivs.  
 
Trots att det har skett en del förändringar i planeringens förutsättningar se-
dan rapporten togs fram är både rubrikförslagen och beskrivningarna fortfa-
rande användbara.  
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4 Befintliga friluftsplaner 
Det finns ännu inte särskilt många kommuner som har tagit fram friluftspla-
ner. De senaste fem åren har Naturvårdsverkets enkätundersökning som 
ligger till grund för ”Årets friluftskommun” visat på en tämligen jämn nivå 
(Naturvårdssverkets hemsida, 2014-04-20). En sökning på webben av 
sökordet ”friluftsplan” ger i oktober 2014 ett antal träffar. Högt upp i listan 
kommer Trollhättans stad, Motala, Kungälv, Falköping och Karlstad kom-
muner. I följande kapitel görs en kort genomgång av planerna med fokus på 
följande frågor: 

• Hur har planen tagits fram? Av enskilda tjänstemän, grupp av tjäns-
temän eller enhetsöverskridnde arbetsgrupp? Med medborgardelta-
gande, enkäter etcetera? 

• Är den en del av en PBL-process? 
• Vad innehåller planen? Strategier/mål i förhållande till värdebe-

skrivningar? Riktlinjer för fysisk planering och/eller förvaltning? 
• Kombineras friluftsliv med naturvård? 
• Vilken enhet/förvaltning ansvarar för planen? 

 
4.1 Frågan om friluftsplan i ”Årets 

friluftskommun” 
 
Sedan 2010 har Naturvårdsverket årligen utsett ”Sveriges friluftskommun”. 
Utnämningen av Sveriges friluftskommun baserar sig på en enkätundersök-
ning om kommunernas arbete med friluftsliv. I undersökningen ställs frågor 
om kommunernas  planering för, information och samarbete om, samt akti-
viteter för friluftsliv. För att få utnämningen Sveriges friluftskommun ska 
kommunen arbeta långsiktigt med friluftsliv och det bör genomföras och 
visas upp på ett sådant sätt att det blir enkelt för kommuninvånare att välja 
en aktiv fritidssysselsättning utomhus. År 2010 tog Sundsvall hem förstapri-
set, året därpå vann Örnsköldsvik, följt av Örebro som tog hem förstaplatsen 
både 2012 och 2013. År 2014 var det hela tre kommuner som låg i topp: 
Leksand, Söderhamn och Örebro (Naturvårdsverket, 2014a).  
 
En av de frågor som ställs i enkäten handlar om kommunen har en politiskt 
antagen friluftsplan eller friluftspolicy. Andel ja-svar har under åren varierat 
enligt följande:  
2014 – 13 %,  
2013 – 15 %,  
2012 – 10 %,  
2011 – 13 %,  
2010 – 12 %  
(Naturvårdsverket, 2014a)  
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En annan relevant fråga handlar om i vilken omfattning kommunerna har en 
eller flera tjänstemän som ansvarar för friluftsliv. I Naturvårdsverkets 
undersökning inför utnämningen av årets friluftskommun 2014 uppgav ca 
40 % av kommunerna att ingen tjänsteman hade ansvar för verksamheten 
inom friluftsliv. År 2010 var siffran ca 47 % och för 2011 ca 40 % (Natur-
vårdsverket, 2014). Jämfört med den nationella undersökningen som sändes 
ut till kommunerna 2008 inom ramen för forskningsprogrammet Friluftsliv i 
förändring är dessa siffror mycket höga. Då svarade ca 8 %  av kommunerna 
att de inte hade någon ansvarig tjänsteman för friluftsliv. Men det finns 
skillnader mellan ordval, hur frågorna är formulerade samt i svarsalternati-
ven som möjligen kan förklara de stora skillnaderna. (Petersson Forsberg, 
2012) 
 
4.2 Websökning – sökord “Friluftsplan” 
 
Vid en webbsökning på ordet ”Friluftsplan” under oktober 2014 kommer 
följande kommuner upp som de första: 
Trollhättan 
Motala 
Kungälv 
Falköping 
Karlstad 
 

4.2.1 Trollhättan 
I samband med arbetet med en översiktsplan för Trollhättans kommun 1989 
gavs dåvarande kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram en frilufts-
plan. Friluftsplanen var färdig hösten 1990 och reviderades och antogs av 
kommunstyrelsen år 2000 (Trollhättans kommun, 2000). 
 
Planen har arbetats fram av kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med 
miljöförvaltningen. Avsikten med friluftsplanen är att den dels skall utgöra 
ett underlag i kommunens övergripande planeringsarbete dels vara en in-
formationsbank om friluftslivet för kommuninvånarna. Planen ska också 
utgöra ett värdefullt dokument för kultur- och fritidsförvaltningens arbete 
med friluftsfrågor. Parallellt och samordnat med friluftsplanen har en natur-
vårdsplan och ett kulturmiljöprogram  tagits fram, under kommunstyrelsens 
ansvar. Dessa tre planer och program kompletterar varandra och innehåller 
samlad kunskap om kommunens natur-, kultur- och friluftsvärden, vilket är 
av stor betydelse för den framtida hanteringen av natur-, kultur- och fri-
luftsmiljön. 
 
Friluftsplanen består av flera delar. De fyra första som behandlar kommu-
nens målsättning, vad kommunen menar med friluftsliv, olika friluftsaktivi-
teter och värdefulla friluftsområden i Trollhättan finns att hämta på webben 
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i pdf-format. Ytterligare en del består av kartmaterial, som dock inte går att 
hämta på webben. (Trollhättans kommuns hemsida, 2014-02-16) 
 

4.2.2 Motala 
Motala kommun har en friluftsplan som antagits av kommunfullmäktige. 
Kopplat till friluftsplanen finns ett åtgärdsdokument kallat Handlingsplan 
för friluftsliv som antogs 2013 (Motala kommun, 2013). Detta dokument 
ska ge underlag för planering, lokalisering och genomförande av åtgärder 
med syfte att förbättra förutsättningarna för tätortsnära friluftsliv. Hand-
lingsplanen togs fram på uppdrag av tekniska nämnden och det har varit 
tekniska förvaltningens park- och naturenhet som haft ansvaret för arbetet.  
 
Handlingsplanen innehåller beskrivningar av viktiga friluftsområden i 
kommunen och ger förslag på åtgärder med kostnadskalkyler. Planen byg-
ger på analys av grönstruktur, viktiga stråk, inventering/kartläggning av 
friluftsliv på den kommunägda marken, samt samråd med det lokala före-
ningslivet kopplat till natur- och friluftsliv. Målet är att dokumentet ska ge 
underlag för en årlig åtgärdsplan med prioriterade åtgärder för friluftsliv, 
tillgänglighetsanpassning och information. Åtgärderna i handlingsplanen 
ska vara grovt kostnadsberäknade för att kunna utgöra underlag för budget-
arbete. Framtagandet av en handlingsplan ingår som en aktivitet i tekniska 
nämndens mål och resursplan 2012–2014, under målområde utveckling.  I 
samband med framtagande av handlingsplanen har även en digital fri-
luftskarta tagits fram. Den digitala friluftskartan ska vara till för allmänheten 
som hjälp att hitta information om de friluftsområden och aktiviteter som 
finns kopplade till natur- och friluftsliv i Motala kommun. 
 
I Motala finns även ett naturvårdsprogram i tre delar som kortfattat berör 
förutsättningarna för friluftslivet i kommunen och beskriver de viktigaste 
tätortsnära natur- och rekreationsområdena (Motala kommun, 2014a; 
2014b). Del 1 innehåller bakgrundsbeskrivning och faktaunderlag, pro-
grammets syfte, naturen i kommunen, metodik och relevant lagstiftning. Del 
2 behandlar kommunens ambitioner för naturvårdsarbetet, strategier och 
åtgärder som ska genomföras under programperioden, som är satt till fem år. 
Denna del ska även utgöra grund för verksamhetsplanering och budgetar-
bete under motsvarande femårsperiod. Genomförda åtgärder följs upp varje 
år i samband med budgetarbetet. Del 3 är en objektskatalog bestående av 
kartor där de mest värdefulla naturområdena presenteras och beskrivs. Kar-
torna finns på Motala kommuns hemsida i form av en digital naturkarta 
(www.motala.se/naturkartan) . Objektskatalogen ska revideras med högst tio 
års mellanrum. Katalogen är dock inget statiskt dokument och nya områden 
läggs till under programperioden.  
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4.2.3 Kungälv 
I Kungälvs kommun finns en naturvårds- och friluftsplan som antogs av 
kommunfullmäktige 2005 (Kungälvs kommun, 2005). Det främsta målet 
med planen är att vårda och skydda naturen och dess flora och fauna, men 
den ska även beskriva värden och åtgärder för friluftslivet. Planen ska bilda 
en plattform för vidare åtgärder för naturvård och friluftsliv, och även fun-
gera som ett underlag för kommunens fysiska planering samt bidra till ökad 
förståelse om natur och friluftsliv bland anställda, politiker och allmänhet. 
Planen presenterar även lagstiftning om biologisk mångfald samt det nation-
ella och internationella arbete som bedrivs. Tyngdpunkten ligger dock på att 
lyfta fram värden och åtgärder för naturvården i Kungälv.  
 
Planen har tagits fram av en enhetsöverskridande grupp från samhällsbygg-
nadskontoret, gatukontoret, fritidskontoret och kulturförvaltningen. Led-
ningsgrupp var kommunstyrelsen (Kungälvs kommuns hemsida, 2014-02-
16). 
 

4.2.4 Falköping 
I Falköpings kommun finns ett förslag till friluftsplan daterad 2014-09-25 
(Falköpings kommun, 2014). Planen har tagits fram i en enhetsöverskri-
dande arbetsgrupp och till 50 % finansierats med LONA-medel, vilket be-
slutades av länsstyrelsen 2011. En arbetsgrupp, med representanter från 
kommunledningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, samhälls-
byggnadsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen, har tagit 
fram handlingsplaner och åtgärder som anger hur kommunen kan bidra till 
de nationella målen. En referensgrupp med deltagare från ideella föreningar 
har knutits till projektet. Drygt 100 ideella föreningar har bjudits in till fyra 
träffar för att diskutera underlaget och ge synpunkter på friluftsplanen. 
 
Syftet är att planen ska vara ett kunskapsunderlag för både översikts- och 
detaljplanering, och att kommunen ska formulera sina mål för friluftslivet i 
dokumentet. Som underlag för planen har man använt Naturvårdsverkets 
rapport från 2006 Regionala och kommunala friluftsplaner. Andra viktiga 
underlag som använts för att ta fram friluftsplanen är Naturvårdsprogram för 
Falköpings kommun samt Smultronställen på Falbygden (Falköpings kom-
mun, 2014). 
 
I planen har kommnen definierat  vad de menar med friluftsliv: vistelse och 
fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte och naturupplevelse utan 
krav på prestation eller tävling. .  Forskningsläget beträffande friluftsliv 
beskrivs, liksom tätortsnära natur, grundläggande förutsättningar för alle-
mansrätt, nationella mål för friluftsliv och de nationella miljökvalitetsmålen. 
Även andra kommunala planer, program och visioner med relevans i sam-
manhanget redovisas och kommunens mål för friluftslivet. Därefter går man 
vidare med att beskriva områden av riksintresse för friluftsliv och ett stort 
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antal andra naturområden och leder av betydelse för friluftslivet i kommu-
nen. 
 

4.2.5 Karlstad  
 Karlstads kommun har en remissversion av en naturvårds- och friluftsplan 
från 2013-11-14 (Karlstads kommun, 2013a; 2013b). Planen innehåller 
Karlstads kommuns sammanställning av befintlig kunskap om värdefulla 
natur- och friluftsområden inom hela kommunen. Den anger också hur 
kommunens naturvårdsarbete ska bedrivas under de närmaste åren. Till det 
kommunala naturvårdsarbetet räknas konkreta naturvårdsåtgärder såsom 
skydd och restaurering av områden med särskilt höga naturvärden, iordning-
ställande av friluftsområden, information till allmänheten samt undervisning 
om naturen. Det är Karlstads kommuns andra naturvårdsplan som ersätter 
det tidigare naturvårdsprogrammet från 1995. Planen ersätter även Skötsel-
plan för Vänerstranden inom Karlstads kommun och Skötselplan för Kropp-
kärrssjön, båda från år 2000, gällande mål och åtgärder. Naturvårds-  
och friluftsplanen är samtidigt kommunens första friluftsplan.  
  
Karlstads kommuns verksamhetsstyrning grundas på en strategisk plan och 
tre tillhörande hållbarhetsstrategier: miljö- och klimatstrategin, folkhälso-
strategin och tillväxtstrategin. Miljö- och klimatstrategin, som antogs av 
kommunfullmäktige år 2011, behandlar på ett övergripande sätt miljötill-
ståndet i kommunen, samt anger lokala miljömål fram till år 2020. Natur-
vårds- och friluftsplanen innehåller bland annat kompletterande inrikt-
ningsmål samt åtgärder som behövs för att uppnå de naturvårdsanknutna 
målen i den strategiska planen, de tre hållbarhetsstrategierna och de nya 
kompletterande inriktningsmålen. I naturvårds- och friluftsplanen presente-
ras också de ur naturvårdssynpunkt mest värdefulla naturområdena och na-
turtyperna i kommunen, samt områden av värde för friluftslivet. De arter 
som Karlstads kommun valt att ta ett särskilt ansvar för, så kallade ”kom-
munala ansvarsarter”, finns utpekade och situationen för dessa beskrivs. 
Naturvårds- och friluftsplanen ska fungera som underlag för hantering av 
natur- och friluftsvärden och naturmiljöer såväl i den kommunala planering-
en som för exploatörer, verksamhetsutövare och markägare. Den ska även 
ge information om natur och friluftsliv till kommuninvånare och turister 
samt fungera som utbildningsmaterial om kommunens naturområden.  
  
Naturvårds- och friluftsplanen för Karlstads kommun består av tre delar:  
  
Del 1 – Handlingsplan 2014–2020  
Befintliga och kompletterande mål för naturvård och friluftsliv i Karlstads  
kommun samt åtgärder som planeras fram till år 2020 för att uppnå målen.  
Uppdateras vart femte år. Första upplagan gäller fram till år 2020 för att 
följa samma tidsplan som hållbarhetsstrategierna.  
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Del 2 – Karlstads natur och friluftsliv  
Beskrivning av kommunens mest intressanta naturtyper och ansvarsarter, 
nulägesbeskrivning av kommunens naturvårdsarbete och friluftsliv samt 
analys av situationen för Karlstads natur och friluftsliv.  
Beskrivningarna ska uppdateras vart tionde år.  
  
Del 3 – Värdefulla naturområden  
Objektskatalog med beskrivningar, åtgärdsbehov och kartor för de mest  
värdefulla natur- och friluftsområdena. Katalogen ska uppdateras vart tionde 
år. Den digitala versionen kompletteras dock kontinuerligt med ny informat-
ion och nya områden, utifrån tillkommande kunskap. 
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5 Resultat 
5.1 Örnsköldsviks kommun 
 
Arbetet med en friluftsplan för Örnsköldsvik startade på allvar senhösten 
2011, även om man inom kommunen redan tidigare hade arbetat för att 
skapa goda förutsättningar för friluftsliv.  
 
Flera politiska beslut ligger till grund för arbetet med friluftsplanen. Det 
första fattades redan 2006 då kultur- och fritidsnämnden antog Idrotts- och 
friluftsstrategiprogrammet och då även fastslog att en friluftsplan skulle 
upprättas i syfte att underlätta arbetet med friluftsfrågor. År 2010 upprätta-
des ett naturvårdsprogram där kommunfullmäktige bland annat fastslog att: 
”En friluftsplan skall tas fram med beskrivningar av friluftsvärden, frilufts-
områden, anläggningar, aktiviteter, säkerställande, tillgänglighets- och ut-
vecklingsfrågor mm.” En kommuntäckande översiktsplan antogs 2012.15 I 
planen upprepas bland annat behovet av en friluftsplan och samhällsbygg-
nadsförvaltningens kultur- och fritidsavdelning utsågs som ansvariga för att 
ta fram en sådan. Även ett tillägg till översiktsplanen (2011) gällande 
strandskydd och landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) samt en 
grönplan (2011) har relevans för friluftslivet i kommunen. Detta arbete var 
också en anledning att kommunen  vann Årets friluftskommun 2011.16 Det 
saknades dock en överblick över friluftslivets förutsättningar i kommunen 
och vad medborgarna ansåg och önskade för framtiden. Dessa frågor be-
hövde få svar för att kommunens arbete med friluftsliv skulle bli verknings-
fullt.  
 
Under arbetets gång beslutades att det skulle bli ett friluftsprogram bestå-
ende av flera samverkande delar och att det inte skulle tas fram inom ramen 

                                                 
15 Översiktsplanen är i skrivande stund (januari 2015) överklagad. I plnanes bilaga 4 redovisas större 

intresseområden och anläggningar av betydelse för friluftsliv och turism, enligt kultur- och fritidsavdel-
ningens avgränsning. Redovisningen inriktas dels mot områden som är livligt frekventerade och där 
satsningar gjorts, t.ex. raststugor, märkta leder etc, dels områden där konflikter med andra verksam-
heter kan förväntas och dessutom mot områden som i huvudsak är orörda. Vissa av områdena utgör 
riksintressen. I friluftslivskapitlet behandlas även sportfiske, vandringsleder, snöskotertrafik, natur-
kultur-friluftsliv samt tysta områden. I kapitlet sammanställs ett flertal punkter med förslag till riktlinjer 
och en åtgärd som föreslås är att en friluftsplan skall tas fram, med beskrivning av friluftsvärden i na-
tur och kulturlandskap, friluftsområden, anläggningar och aktiviteter samt säkerställande, tillgänglig-
hets- och utvecklingsfrågor m.m. Ansvarig: samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsav-
delningen.   

16 I ”Sveriges Friluftskommun” 2010 hamnade Örnsköldsvik på tredje plats för att 2011 återkomma med 
en förstaplacering. Under samtliga kommande år har kommunen hamnat bland de åtta främsta och 
även haft full pott på frågorna gällande planering för friluftsliv. Se mer om ”Sveriges friluftskommun” i 
kapitlet Bakgrund eller på Naturvårdsverkets hemsida. 
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för PBL. Mycket av programmets innehåll har hittat sin form under arbetets 
gång. Det tog närmare tre år innan friluftsprogrammet slutligen antogs i 
kommunfullmäktige i november 2014. 
 

5.1.1 Arbetsprocessen 
Uppdraget att realisera de politiska besluten att ta fram en friluftsplan har 
legat på kultur- och fritidsavdelningen, som organisatoriskt ligger under 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Arbetet har i hög grad organiserats och 
utförts i en förvaltningsöverskridande tjänstemannagrupp som går under 
benämningen ”Naturgruppen”. Redan tidigare hade Örnsköldsviks kommun 
arbetat med så kallade natur- och friluftsråd och natur- och friluftsting. 
Dessa fora användes även i arbetet med friluftsprogrammet (se samverkans-
struktur bilaga 1). 
 
Natur- och friluftsrådet består av utvalda deltagare från ideella föreningar, 
organisationer, företag, markägare samt från kommunens planeringsgrupp 
och naturgrupp. Det är vanligen 12–15 deltagare som har minst två möten 
per år. Natur- och friluftstinget är öppet för alla och har minst ett möte per 
år. Friluftstingen ska vara ett informations- och diskussionsforum där över-
gripande samverkans- och utvecklingsfrågor kring natur, friluftsliv och kul-
turmiljö diskuteras. Ambitionen är bland annat att i tidiga skeden erbjuda 
konkreta möjligheter att påverka övergripande planer och program.  
 
Under våren 2012 skickades en ansökan till länsstyrelsen om LONA-medel 
för att ta fram en friluftsplan. Ansökan beviljades och därmed fick kommu-
nen ett tillskott av medel för att bland annat inhämta kunskapsunderlag. 
Utöver att sammanställa befintligt material valde man att skicka ut enkäter, 
en till medborgare och en till föreningslivet. Arbetet med enkäterna tog 
längre tid än vad som först beräknades. För sammanställning och analys av 
medborgarenkätens svar tog man hjälp av professor Peter Fredman vid tur-
ismforskningsinstitutet ETOUR i Östersund vilket resulterade i rapporten 
Friluftslivet i Örnsköldsvik Rapport från en enkätundersökning om fritid och 
utevistelse i Örnsköldsviks kommun  (Örnsköldsviks kommun, 2013a). För-
eningsenkäten finns redovisad i i samma rapport. (Örnsköldsviks kommun, 
2013b). Som underlag för arbetet med programmet använde man sig även av 
fokusgrupper med representanter från de flesta kommunala förvaltningarna. 
I fokusgrupperna behandlades den nationella friluftspolitikens tio målområ-
den och det vägdes in vad som framkommit i dialogforum och enkäter. 
 
Under 2013 bestämdes att det var ett friluftsprogram som skulle tas fram, 
inte plan, och att det alltså inte skulle göras inom ramen för PBL. Utifrån en 
kommuntäckande översyn av styrdokumen formulerade man även en policy 
för hur kommunala styrdokument ska se ut. Denna process fördröjde arbetet 
med friluftsprogrammet något, men man fick i gengäld ett program som 
följer de nya riktlinjerna. 
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Under 2013 och början av 2014 arbetades en samrådsversion av friluftspro-
grammet fram (Örnsköldsviks kommun, 2014). Samråd hölls mellan 8 maj 
och och 8 juni 2014. Därefter hade de politiska partierna extratid från 10 
juni till 22 juni där de även fick ta del av de yttranden som kommit in. Totalt 
hade sex yttranden kommit in.17 Det förekom inledningsvis även en del tele-
fonsamtal, men inga svåra synpunkter/funderingar och ingen av de som 
ringde in ville komma in med något skriftligt yttrande.  
 
Samrådsversionen av programmet var ett dokument på drygt 60 sidor som 
tämligen utförligt behandlade frågor av relevans för friluftslivet. Den inle-
dande delen, som beskriver friluftslivets förutsättningar och kommunens 
arbete och nationella friluftspolitiken med nulägesbeskrivning av 
Örnsköldsvik, omfattade de första 47 sidorna. I kapitel 6 (s. 48) behandladas 
”En friluftspolitik för Örnsköldsvik”. Det är här som fokusgruppernas arbete 
med den nationella friluftspolitikens mål som nämndes ovan blir presente-
rat. Man hade konstaterat att Örnsköldsvik redan uppfyller många av målens 
preciseringar, men att det finns anledning att arbeta vidare med vissa. I ka-
pitlet formulerades tankar om antagande, genomförande och uppföljning. 
Här punktades även de relevanta målområdena upp: friluftsliv för alla, sam-
verkan och dialog samt hållbarhet och utveckling, med tillhörande policy, 
strategier och åtgärder.  
 
Synpunkter från samrådet 
Ett flertal av synpunkterna som kom in under samrådet kom inifrån kom-
munen och gällde dokumentets struktur. Ett genomgripande förändringsar-
bete av dokumentet ledde till att bakgrundsbeskrivningarna bantades och att 
det delades upp i tre delar: en friluftspolitisk policy, som beslutas i kom-
munfullmäktige, en friluftspolitisk strategi, som ska antas av kommunstyrel-
sen, och  riktlinjer för förvaltningarnas arbete, som ska beslutas av förvalt-
ningschefsgruppen. Ett ytterligare dokument togs fram, en matris med en 
sammanställning av policy, strategier och riktlinjer, som på ett överskådligt 
sätt visar ansvarsfördelning och resursbehov. Se ytterligare beskrivning av 
de slutliga dokumenten nedan. 
 
Antagandeprocessen  
Under hösten 2014 uppstod oklarheter om i vilken ordning programmets 
olika delar behövde antas för att inte krocka med kommunallagens riktlinjer, 
och även oklarheter om finansieringsförslagen skulle vara med i program-
förslaget eller inte. Tjänstemännen som arbetat med programmet menar att 

                                                 
17 Det finns en samrådsredogörelse där kommunen kommenterar de inkomna synpunkterna från Afasi-

föreningen, Landstinget i Västernorrlandf, LRF, Länsstyrelsen i Västernorrland, Socialdemokraterna 
samt kommunens bygg- och miljöavdelningen. Samrådsredogörelsen kan man bland annat hitta på 
Örnsköldsviks kommuns hemsida (2014-12-31). 
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det skulle bli en hyllvärmare utan denna del. Två olika synsätt satte slutligen 
stopp för förslaget minuterna före ärendeberedningen, vilket innebar attdet 
ströks från ärendelistan med hänvisning till kommunallagen och det oklara 
läget. 
  
Det ena synsättet var att: 

1)      fullmäktige inte får fatta beslut som medför kostnader för nämnderna 
utan att dessa har yttrat sig först och finansiering är klart redovisad. 
 2)      Då det föreslås såväl policy (fullmäktiges övergripande del) som stra-
tegier (nämndsnivå) och riktlinjer (åtgärder på förvaltningsnivå) enligt den 
nya modellen för styrdokument så visas att det kommer att innebära kostna-
der. Ergo: nämnderna måste ta sina strategier först. 
 
Det andra sättet att se på saken var att: 

1)      Policy bör vara fastslaget innan man kan anta strategier som ska styra 
mot dessa. 
 2)      Nämnderna får därefter anta eller förkasta föreslagna strategier. 
 3)      Om de antar strategier så får de därefter äska medel för genomförande 
för respektive förvaltning. 
 
Oklarheterna löstes dock och den 4 november 2014 fattade kommunstyrel-
sen beslut att anta den friluftspolitiska strategin. Kommunstyrelsen antog 
förslaget, men hade synpunkter på förslagen om finansiering, vilka också 
reviderades inför beslutet av policyn i kommunfullmäktige. 
 
Den 24 november 2014 tog kommunfullmäktige beslut om antagande av 
den friluftspolitiska policyn. I samband med detta beslutade man även att 
tillföra medel motsvarande 1 miljon kronor per år under resten av mandatpe-
rioden,  det så kallade Friluftslyftet. Medlen tillfördes samhällsbyggnads-
förvaltningen, men ska fördelas även till andra förvaltningar beroende på 
ansvar för olika åtgärder. Uppdraget att prioritera åtgärder utifrån riktlinjer-
na i Friluftsprogrammet lades på Naturgruppen. 
 

5.1.2 Friluftsprogrammet Örnsköldsvik  
Friluftsprogrammet som antogs under november 2014 består av tre samver-
kande delar: en policy antagen av kommunfullmäktige, en strategi antagen 
av kommunstyrelsen samt riktlinjer för friluftsarbetet som kommer att antas 
av förvaltningschefsgruppen.  Även en matris togs fram, med en samman-
ställning av policy, strategier och riktlinjer, och på ett överskådligt sätt visar 
ansvarsfördelning och resursbehov. Mycket av det underlagsmaterial som 
utgjorde samrådsversionen av programmet återfinns i en rapport som även 
beskriver hur arbetet med programmet gått till. Rapporten utgör också slut-
redovisning till länsstyrelsen för användnigen av LONA-medlen. I arbetet 
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med friluftsprogrammet har det även gjorts en översyn av de områden av 
särskilt intresse för friluftslivet (så kallade f-områden18) och dessa har sam-
manställts på en web-karta som tittskåps-GIS. Inom varje område kan man 
även hitta mer information om bland annat naturtyp, naturskydd eller anord-
ningar som toaletter, skidspår, vindskydd med mera. 
 
Programmet som helhet behandlar hur man vill arbeta med friluftslivsfrågor 
i kommunen  2014–2022. 
 
Örnsköldsviks friluftslivsprogram: 

 
De olika delarna är publicerade på Örnsköldsviks kommuns hemsida  
 
DEL 1. FRILUFTSPOLITISK POLICY  
Policyn antogs av kommunfullmäktige den 24 november 2014. Dokumentet 
består av fem sidor och beskriver inledningsvis kortfattat de tidigare poli-
tiska beslut som är bakgrunden till arbetet, och behovet av att få en samlad 
överblick över friluftslivet och dess förutsättningar. Policyns syfte och mål 
är att fungera som ett förvaltningsövergripande styrdokument som fastställer 
kommunens centrala vilja med friluftslivet och ska kunna utgöra en grund 
för förvaltningarnas arbete med förvaltning och planering. Kort beskrivs 
utgångspunkter i form av dels en definition av begreppet friluftsliv, dels 
geografisk avgränsning till hela kommunen och de tio nationella friluftspoli-
tiska målområdena.19 Därefter beskrivs de tre utvecklingsområden som un-

                                                 
18F-områden: Miljöbalken (1998:808) anger att behovet av grönområden i och i närheten av tätorter 

särskilt ska beaktas. Enligt plan- och bygglagen ska sådana allmänna intressen redovisas i kommu-
nens översiktsplan, vilket i Örsköldsvik gjorts sedan 1990-talet. Hoten mot områdenas värden kan 
vara ny bebyggelse, vägar, vindkraftverk, buller, upplag, skogsavverkning, täkter med mera. Redovis-
ningen i översiktsplanen av dessa allmänna intressen (så kallade f- områden) är en precisering av de 
värden som enligt lagstiftningen ska beaktas i tillstånds- och lovprövningen av sådana åtgärder 
(Översiktsplan i Örnsköldsviks kommun, 2014:13). 

19 Den definition som används är densamma som för fördelningen av statsbidrag, nämligen ”vistelse 
utomhus i natur- och kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling”. 

Programmets 
delar   

Beslutande instans Uppföljning Revidering 

Policy Kommunfullmäktige Årligen och varje 
mandatperiod  

Senast efter 
två mandat-
perioder 

Strategi Kommuntyrelsen Årligen och varje 
mandatperiod 

Senast efter 
två mandat-
perioder 

Riktlinjer Förvaltnings-
chefsgruppen 

Årligen och varje 
mandatperiod 

Senast efter 
två mandat-
perioder 

http://ornkartan.ornskoldsvik.se/Mgos/KOF/Friluftliv/karta.aspx
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der arbetets gång identifierats i kommunen. De tre områdena är: Friluftsliv 
för alla, Dialog och samverkan samt Hållbarhet och utveckling. Dessa tre 
målområden är på många sätt varandras förutsättning och kan ses som tre 
sidor av en helhetssyn för att bevara och utveckla friluftslivets värden och 
öka möjligheterna att ta del av dessa.  
 
 

 
 
Målområde: Friluftsliv för alla   
Policy: Alla ska ha möjlighet till nära och tillgängliga naturupplevelser, 
samt ett rikt och varierat friluftsliv. Särskilt fokus ska ligga på barn och 
unga, nya svenskar samt personer med funktionsnedsättning  
  
Människors möjlighet till friluftsliv kan av olika anledningar vara begrän-
sade. Det kan handla om ålder, funktionsnedsättning, livssituation, etnisk 
bakgrund med mera och är en tillgänglighetsfråga i vid bemärkelse. Kom-
munen har ett stort ansvar för att allmänhetens möjligheter till ett rikt fri-
luftsliv tillgodoses. Det innebär särskilt att genom planering och förvaltning 
utjämna de skillnader i människors möjligheter som kan uppstå. Detta är en 
del av kommunens vision om en hållbar och tillgänglig kommun i världs-
klass. 
 
Målområde: Dialog och samverkan   
Policy: Kommunen ska genom samverkan och dialog tillvarata det lokala 
och ideella engagemanget i utvecklingen av friluftslivet   
 
Friluftslivet är föränderligt och det är viktigt att kommunens planering 
stämmer med de förutsättningar som råder. Här behöver Örnsköldsviks 
kommun samarbeta med andra aktörer. Civilsamhället är en sektor skild från 
staten och marknaden där människor arbetar tillsammans för ett gemensamt 
ändamål. Det innefattar förutom ideella föreningar, trossamfund, kooperat-
ioner, stiftelser och ideella nätverk. Nyttan för den enskilde som engagerar 
sig i sådan verksamhet såväl som för samhället i stort kan knappast övers-
kattas. Föreningslivet är starkt i Örnsköldsvik och tar ett stort ansvar för 
människors möjlighet till friluftsliv. Örnsköldsvik kommun har redan idag 
dialog och samarbete med det civila samhället inom olika frågor och det 
finns även formaliserade grupper för samverkan. Att i mötet med olika aktö-

Bildkälla: Friluftspolitisk policy, 
Örnsköldsviks kommun, november 2014. 
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rer tydliggöra roller och spelregler för samverkan och inflytande byggs en 
tydlig grund att arbeta vidare på.  Ytterligare en aspekt är att många av de 
områden av särskilt intresse för friluftslivet som redovisas i översiktsplanen 
ligger helt eller delvis på privat mark, bolagsmark eller statlig mark. Därför 
är det viktigt att det finns en levande dialog mellan kommun och markägare 
för att säkerställa ett långsiktigt rikt friluftsliv. Det kan gälla frågor kring 
allemansrätt, naturturism, kommunal planering med mera.   
    
Målområde: Hållbarhet och utveckling   
Policy: Friluftslivet i Örnsköldsvik ska utvecklas hållbart och utifrån god 
kunskap om friluftslivets förutsättningar och intressenter, samt bidra till en 
god regional tillväxt, naturturism och landsbygdsutveckling. 
   
Detta utvecklingsområde innebär prioriteringar och utveckling med ett håll-
barhetsperspektiv. Här används begreppet hållbarhet i betydelsen hållbar 
utveckling och rymmer tre dimensioner med följande innebörd:   

• Social hållbarhet: Bygga och upprätthålla sociala strukturer som är 
långsiktigt stabila och dynamiska samt kan tillgodose grundläg-
gande, mänskliga behov. 

   
• Ekologisk hållbarhet: Vårda och utveckla goda livsmiljöer och an-

passa utvecklingen efter vad människor och natur långsiktigt klarar 
av.  

  
• Ekonomisk hållbarhet:  Hushålla med mänskliga och materiella re-

surser.    
 
Exploateringstrycket på naturen ökar på olika sätt med en växande befolk-
ning och/eller olika intressens ökade behov och anspråk på mark- och vat-
ten. I områden med ökad förtätning är grönstrukturen särskilt sårbar och 
behovet av att skydda och bevara gröna värden för framtiden blir då stort. 
Det är en kommunal angelägenhet att jämka mellan dessa intressen och, så 
långt det är möjligt, ge goda förutsättningar till näringslivsutveckling samti-
digt som markägarintressen värnas och natur- och friluftsvärden bevaras och 
utvecklas.    

 
Man planerar att följa upp policyn enligt följande: 

• Årligen: Respektive nämnd redovisar i årsbokslutet vilka åtgärder 
som genomförts. Kommunens arbetet med friluftsliv återkopplas år-
ligen i Natur- och friluftstinget. 

• Varje mandatperiod: Kultur- och friluftsnämnden ansvarar för att 
varje mandatperiod sammanställa förvaltningarnas och nämndernas 
arbete och rapportera till kommunstyrelsen. Denna sammanställning 
ska också läggas fram för Natur- och friluftstinget för utvärdering av 
kommunens arbete. 
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Vidare skriver man att policyn ska gälla för två mandatperioder från anta-
gandet. Den är översiktlig och av principiell karaktär och bör därför kunna 
vara aktuell över ett längre tidsspann men kan aktualiseras tidigare. Ansva-
ret för policyn och dess aktualisering ligger på Samhällsbyggnadsförvalt-
ningen. Redan på policyns försättsblad finns de viktigaste upplysningarna 
om antagandedatum och instans, ärendebeteckning etcetera. Som dokument-
ägare står samhällsbyggnadsförvaltningens förvaltningschef, och som 
dokumentansvarig fritidsenhetens enhetschef. 
 
Policyn ska ersätta Naturvårdsprogrammet för perioden 2009-2014 samt 
Frilufts- och idrottsstrategiprogrammet. 
 
DEL 2. FRILUFTSPOLITISK STRATEGI  
Den friluftspolitiska strategin antogs av kommunstyrelsen den 4 oktober 
2014. Strategin består av fyra sidor som kort beskriver samma bakgrund 
som policyn (se ovan). Strategins syfte och mål är att fungera som ett styr-
dokument som bryter ner den friluftspolitiska policyn i ett antal konkreta 
steg för att uppfylla dess intentioner. Strategin ska fungera som en grund för 
förvaltningarnas arbete med friluftsliv och tillsammans med policyn ge stöd 
i kommunens planering. Målet är att friluftsfrågor ska få en långsiktig, sam-
lad och samverkande hantering.  
 
Utgångspunkter för arbetet är definitionen av friluftsliv, att strategin omfat-
tar hela kommunen och att ansvaret för politikområdet ligger på kultur- och 
fritidsnämnden, men att det faktiska arbetet i vissa fall spänner över flera av 
kommunens verksamheter. Information och samordning av de olika verk-
samheternas arbete med natur och friluftsliv sker idag genom tjänstemanna-
forumet Naturgruppen.20 Vidare säger man att strategin har som utgångs-
punkt att synliggöra de olika verksamheternas roll för människors möjlig-
heter till friluftsliv, stärka det förvaltningsöverskridande arbetet och visa på 
utvecklingssteg för att ytterligare öka medborgarnyttan. 
 
Kommunens tre målområden, Friluftsliv för alla, Dialog och samverkan 
samt Hållbarhet och utveckling, konkretiseras genom strategin. 
 
Friluftsliv för alla   
Policy: Alla ska ha möjlighet till nära och tillgängliga naturupplevelser, 
samt ett rikt och varierat friluftsliv. Särskilt fokus ska ligga på barn och 
unga, nya svenskar samt personer med funktionsnedsättning.   

                                                 
20 I texten beskrivs också att det förvaltningsöverskridande anslaget i bland annat Naturgruppen har 

uppmärksammats nationellt och bidragit till att Örnsköldsviks kommun utsågs till Sveriges frilufts-
kommmun 2011.  
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Strategi:   
• Kommunen ska öka möjligheterna till utevistelse genom att tillgäng-

liggöra information.   
• Skolor och förskolor nyttjar närnaturen regelbundet och rutinmäss-

igt.   
• Kommunen ska arbeta för att den bostadsnära naturen ska upplevas 

trygg och tillgänglig.   
• Ett antal naturområden/anläggningar för friluftsliv ska ha särskild 

hög tillgänglighet.    
 
Dialog och samverkan   
Policy: Kommunen ska genom samverkan och dialog tillvarata det lokala 
och ideella engagemanget i utvecklingen av friluftslivet. 
Strategi: 

• Kommunen ska samarbeta med föreningslivet för friluftsaktiviteter 
som är öppna för allmänheten.  

• Kommunen ska verka för att formerna för samverkan utvecklas och 
tydliggörs tillsammans med civilsamhället.   

• Samarbete ska ske med myndigheter och andra kommuner för att ut-
veckla det lokala friluftslivet.   

• Kommunen ska hålla sig uppdaterad och informerad om aktuell 
forskning kring friluftsliv.   

• Kommunen ska samverka med fiskevårdsområdes-föreningar och 
fiskerättsägare för fiskevård och utveckling av sportfiske samt håll-
bar fisketurism.    

   
Hållbarhet och utveckling   
Policy: Friluftslivet i Örnsköldsvik ska utvecklas hållbart och utifrån god 
kunskap om friluftslivets förutsättningar och intressenter, samt bidra till en 
god regional tillväxt, naturturism och landsbygdsutveckling.   
Strategi: 

• Friluftsliv och organiserad verksamhet ska beaktas i besluten för de 
kommunala naturreservaten.   

• Kommunen ska verka för en utvecklad och hållbar naturturism.   
• Kommunen ska bevara, förvalta och utveckla natur- och kulturland-

skapet samt synliggöra möjligheterna till friluftsliv för boende och 
besökare.   

• Vid utveckling av naturområden ska det ske utifrån en helhetssyn 
där natur- , kultur- och friluftsvärden beaktas och samverkar.   

• Den tätortsnära naturen ska bevaras och utvecklas tillsammans med 
lokala aktörer och allmänhet.   

• Allemansrättens rättigheter och skyldigheter ska förmedlas till all-
mänhet och besökare.   
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• Världsarvet Höga Kusten ska användas som en del i utveckling och 
marknadsföring av friluftslivet i kommunen för allmänhet och besö-
kare.   

• Medborgarnas vanor och upplevelser kring friluftsliv ska regelbun-
det följas upp och utvärderas.  

  
Ett avslutande stycke förtydligar ansvar och uppföljning:  
Årligen: Respektive nämnd prioriterar och arbetar in strategin i den årliga 
planeringen och redovisar  i årsbokslutet de åtgärder i riktlinjerna som ge-
nomförts utifrån strategin. Prioriteringar och samordning kan lämpligen ske 
genom Naturgruppen för att ekonomiska och personella resurser ska kunna 
användas effektivt. Arbetet med friluftsliv utifrån policyn återkopplas årlig-
en i natur- och friluftstinget.   
Varje mandatperiod: Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att varje man-
datperiod sammanställa förvaltningarnas och nämndernas arbete med fri-
luftsliv utifrån strategi och policy samt rapportera till kommunstyrelsen.    
Vidare framhålls att varje mandatperiod ska kultur- och fritidsnämndens 
sammanställning läggas fram till natur- och friluftstinget för utvärdering av 
kommunens arbete.  
  
Revidering: Policy och strategi gäller för två mandatperioder från antagan-
det, men kan aktualiseras tidigare. Nämnderna ansvarar för strategierna och 
kan göra revideringar av dessa under förutsättning att de svarar mot övergri-
pande policy. Policyn, som är översiktlig och av mer principiell karaktär, 
bör kunna vara aktuell över ett längre tidsspann, medan strategin är ett le-
vande material som ska följa samhällsutvecklingen, aktuell forskning och 
rådande förutsättningar för friluftslivet med dess aktörer.    
 
På strategins försättsblad finns de viktigaste upplysningarna om antagande-
datum och instans, ärendebeteckning etc. Som dokumentägare står sam-
hällsbyggnadsförvaltningens förvaltningschef och som dokumentansvarig 
står fritidsenhetens enhetschef. 
 
Strategin ska ersätta delar av Naturvårdsprogrammet för perioden 2009–
2014 samt delar av Frilufts- och idrottsstrategiprogrammet. 
 
DEL 3. RIKTLINJER FÖR FRILUFTSARBETET I ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN 
Riktlinjerna beslutades i förvaltningschefsgruppen i januari 2014. Riktlin-
jerna bygger vidare på strategin och består av åtta sidor. Inledningsvis besk-
rivs de politiska beslut som legat till grund för arbetet. Riktlinjernas syfte är 
att tillsammans med policyn och strategin visa på konkreta åtgärder. Riktlin-
jerna är en bruttolista över viktiga åtgärder och ska vara en grund för för-
valtningarnas prioriteringar och arbetet med friluftsliv. Målet är att frilufts-
frågor får en långsiktig, samlad och samverkande hantering. De utgångs-
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punkter som anges är desamma som tidigare återgivits i policyn och strate-
gin (se ovan).  
 
Målområde: Friluftsliv för alla   
Strategi: Kommunen ska öka möjligheterna till utevistelse genom att till-
gängliggöra information.  
Riktlinjer:   

• Ta fram en förvaltningsövergripande, kartbaserad webb kring natur- 
och kulturlandskapet, friluftsliv, fiske, kulturmiljöer, parker och ak-
tiviteter.   

• Marknadsföra utflyktsmål och uteaktiviteter i samverkan med före-
ningslivet. Särskilt fokus på barnfamiljer och personer med funkt-
ionsnedsättning.   

• Kommunen ska vid olika informationsinsatser, kopplat till friluftsliv 
och besöksmål i natur- och kulturlandskapet, visa på möjligheten att 
nyttja kollektivtrafik, cykelleder och gångstråk.   

• Ta fram en informationskarta över Örnsköldsviks kommuns möjlig-
heter till utomhusupplevelser kopplat till friluftsliv, idrott, motion 
och lek.    

 
Strategi: Skolor och förskolor nyttjar närnaturen regelbundet och rutinmäss-
igt.  
Riktlinjer:   

• Ta fram en långsiktig plan för säkerställande och utveckling av sko-
lans närnaturområden för utepedagogik, friluftsliv, idrott och lek.    

 
Strategi: Kommunen ska arbeta för att den bostadsnära naturen ska upplevas 
trygg och tillgänglig.   
Riktlinjer:   

• Utveckla och vidmakthålla utemiljöer för livskvalitet kring alla LSS-
boenden och särskilda boenden.   

• Genom information om djur och natur skapa en trygghet i att vistas i 
naturen.   

 
Strategi: Ett antal naturområden/anläggningar för friluftsliv ska ha särskilt 
hög tillgänglighet.   
Riktlinjer:   

• Ta fram en tillgänglighetsplan. Planen ska prioritera naturområ-
den/anläggningar utifrån aktiviteter som ska hålla särskilt hög till-
gänglighet samt föreslå åtgärder och utformning.   

• Naturområden/anläggningar för friluftsliv med särskilt hög tillgäng-
lighet ska marknadsföras.    
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Målområde: Dialog och samverkan   
Strategi: Samarbeta med föreningslivet för friluftsaktiviteter som är öppna 
för allmänheten.   
Riktlinjer:   

• Utreda möjligheterna att tillsammans med föreningslivet ordna orga-
niserade utflykter och motionspromenader runt om i kommunen.   

• Kommunen ska verka för prova på-aktiviteter utomhus i samverkan 
med föreningslivet. Särskilt fokus ska ligga på barn och unga under 
lov.   

• Kartläggning och behovsanalys av utomhusaktiviteter kopplat till id-
rott, friluftsliv, motion och lek.   

• Ta fram ett förslag på aktivitetsutveckling utifrån kartläggning och 
behovsanalys tillsammans med föreningsliv, skola och allmänhet.   

     
Strategi: Utveckla och tydliggör formerna för samverkan tillsammans med 
civilsamhället. 
Riktlinjer:  Inga riktlinjer till denna strategi.  
   
Strategi: Dialog och samverkan ska ske med markägare i områden av sär-
skilt intresse för friluftsliv.   
Riktlinjer:   

• Nyttjanderättsavtal med markägare ska tecknas och uppdateras för 
de naturområden som kommunen önskar prioritera och tillgänglig-
göra.   

• Synliggöra samverkan mellan kommunen och markägare i informat-
ionen för de områden där nyttjanderättsavtal slutits.    

 
Strategi: Samarbete ska ske med myndigheter och andra kommuner för att 
utveckla det lokala friluftslivet.  
Riktlinjer:   

• Utveckla samarbetet med skogsstyrelsen för att precisera och priori-
tera områden där hänsyn ska tas till sociala värden.   

• Översyn av samrådsområden för skogsbruk som finns redovisade i 
kommunens översiktsplan.    

 
Strategi: Kommunen ska hålla sig uppdaterad och informerad om aktuell 
forskning kring friluftsliv.   
Riktlinjer:  Inga riktlinjer till denna strategi    
 
Strategi: Kommunen ska samverka med fiskevårdsområdes-föreningar och 
fiskerättsägare för fiskevård och utveckling av sportfiske samt hållbar fiske-
turism.   
Riktlinjer:  Aktivt verka för att fiskevårdsområden bildar samverkans-

föreningar i respektive älvdals vattensystem till gagn för 
samförvaltning av fiskeresursen.    
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Målområde: Hållbarhet och utveckling   
Strategi: Friluftsliv och organiserad verksamhet ska beaktas i besluten för de 
kommunala naturreservaten. 
Riktlinjer:   

• Översyn av reservatsbesluten för Hörnsjöns och Alneskogens natur-
reservat.   

• Utred möjligheterna att bilda naturreservat i Svarttjärnsterrängen.    
 
Strategi: Kommunen ska verka för en utvecklad och hållbar naturturism.  
Riktlinjer:   

• Vidareutveckla befintlig handledning för hållbart företagandet i na-
tur- och kulturlandskapet.   

• Stärka befintligt branschnätverk för naturturismentreprenörer.   
• Prioritera och kvalitetssäkra de viktigaste kommunala naturbesöks-

mål och aktivitetsmöjligheter som ska marknadsföras för medbor-
gare och besökare.   

• Tillsammans med näringen ta fram en strategi för natur- 
/äventyrsturism som kopplas samman med turismutvecklingen i 
Höga kusten.   

• Stödja den långsiktigt hållbara utvecklingen av fisketurism i Moäl-
vens vattensystem.   

• Delta i utvecklingen av besöksnäringen längs Sagavägen genom idén 
om en Sagaled för exempelvis hundspann, skoter, vandring och cy-
kel.     

    
Strategi: Kommunen ska bevara, förvalta och utveckla natur- och kultur-
landskapet samt synliggöra möjligheterna till friluftsliv för boende och be-
sökare.   
Riktlinjer:   

• Inventera de områden, objekt och anläggningar som kommunen an-
svarar för och fastställa deras behov av underhåll och skötsel.   

• Genomföra en översyn av kommunens organisation för drift och 
skötsel av natur-, friluftslivs- och parkområden med tillhörande an-
läggningar.   

• Utifrån ovanstående inventering och översyn ska behovet av resur-
ser, både ekonomiska och personella, för drift och skötsel samt lång-
siktigt strategiskt arbete utredas.   

• Ta fram serviceåtaganden för kommunala anläggningar i natur- och 
kulturområden.   

• Tillsammans med länsstyrelsen utreda möjligheten att tillgänglig-
göra de grottor och skrevor som inte är iordningställda i Skallbergets 
naturreservat.   

• Revidera översiktsplanen så att den överensstämmer med frilufts-
programmet.   
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• En plogad isbana på Bäckfjärden för skridskoåkning, skidåkning och 
promenader anläggs årligen om väderförhållandena tillåter.    

 
Strategi: Vid utveckling av naturområden ska det ske utifrån en helhetssyn 
där natur-, kultur- och friluftsvärden beaktas och samverkar. 
Riktlinjer:   

• Pilotprojekt för lokal planering av två tätortsnära naturområden med 
helhetssyn och hög delaktighet. Ett område knutet till en serviceort 
och ett område inom centralorten. Trygghet, tillgänglighet och sä-
kerhet ska särskilt beaktas.   

• Genesmon med det arkeologiska friluftsmuseet och Alneskogens na-
turreservat ska utvecklas med ett helhetsperspektiv när det gäller na-
tur-, kultur- och friluftsvärden.    

 
Strategi: Den tätortsnära naturen ska bevaras och utvecklas tillsammans med 
lokala aktörer och allmänhet.  
Riktlinjer:   

• Pilotprojekt för lokal planering av två tätortsnära naturområden med 
helhetssyn och hög delaktighet. Ett område knutet till en serviceort 
och ett område inom centralorten. Trygghet, tillgänglighet och sä-
kerhet ska särskilt beaktas.   

• Ta fram en definition av tätortsnära natur för Örnsköldsviks kom-
mun och redovisa den geografiskt.    

 
Strategi: Allemansrättens rättigheter och skyldigheter ska förmedlas till 
allmänhet och besökare.  
Riktlinjer:   

• Dialog kring allemansrätten med friluftslivets aktörer till exempel 
genom tema på Natur- och friluftstinget.   

• Förmedla kunskap om allemansrätten genom skyltmaterial, broschy-
rer och webben för de stora språkgrupperna i Örnsköldsviks kom-
mun.   

   
Strategi: Världsarvet Höga Kusten ska användas som en del i utveckling och 
marknadsföring av friluftslivet i kommunen för allmänhet och besökare.   
Riktlinjer:   

• Information om vårt världsarv ska synliggöras på kommunens webb 
och vid ett antal strategiska platser i Örnsköldsviks kommun.   

• Ta fram en utvecklingsplan för Gullviks friluftsområde och Gullviks 
havsbad kopplat till världsarvet Höga Kustens värden.   

    
Strategi: Medborgarnas vanor och upplevelser kring friluftsliv ska regel-
bundet följas upp och utvärderas.   
Riktlinjer:   



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6533  
Kommunala friluftsplaner 

50 
 

• Besöksmätningar ska genomföras regelbundet i områ-
den/anläggningar av särskilt intresse för friluftsliv.   

• Besöksenkäter ska genomföras i prioriterade områden.   
• Den enkätundersökning av utevistelse, fysisk aktivitet, hållbart re-

sande och friluftsvanor som genomfördes 2012/2013 ska följas upp 
med en ny enkät.     

 
I ett avslutande stycke förtydligas ansvar och uppföljning.   
Årligen:  Respektive nämnd prioriterar och arbetar in strategin i den årliga 
planeringen och redovisar i årsbokslutet de åtgärder i riktlinjerna som ge-
nomförts utifrån strategin. Prioriteringar och samordning sker genom Natur-
gruppen för att ekonomiska och personella resurser ska kunna användas 
effektivt. Arbetet med friluftsliv utifrån policyn återkopplas årligen i Natur- 
och friluftstinget.  
  
Varje mandatperiod: Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att varje man-
datperiod sammanställa förvaltningarnas och nämndernas arbete med fri-
luftsliv utifrån strategi och policy samt rapportera till kommunstyrelsen.    
Varje mandatperiod ska kultur- och fritidsnämndens sammanställning läg-
gas fram till Natur- och friluftstinget för utvärdering av kommunens arbete.   
 
Revidering: policy, strategi och riktlinjer gäller för två mandatperioder från 
antagandet, men kan aktualiseras tidigare. Riktlinjerna är den mest konkreta 
styrningen och är en bruttolista över åtgärder som följer den friluftspolitiska 
strategin. Detta innebär att en förvaltning kan ändra eller göra tillägg under 
de två mandatperioder den gäller utifrån aktuella förhållanden, så länge de 
följer strategin och svarar mot policyn.   
  
På riktlinjernas försättsblad finns de viktigaste upplysningarna om antagan-
dedatum och instans, ärendebeteckning etc. Som dokumentägare står sam-
hällsbyggnadsförvaltningens förvaltningschef och som dokumentansvarig 
står fritidsenhetens enhetschef. 
 
Riktlinjerna ska ersätta delar av Naturvårdsprogrammet för perioden 2009–
2014 samt delar av Frilufts- och idrottsstrategiprogrammet. 
 
DEL 4. MATRIS 
Matrisen visar en översikt över hur riktlinjer och strategier förhåller sig till 
varandra och respektive målområde. Matrisen visar även antagande instan-
ser och samordnande nämnd för strategierna samt ansvariga förvaltningar 
och hur resursbehovet ska tillgodsoses för att genomföra riktlinjerna.  
 
DEL 5. RAPPORT 
Rapporten omfattar 48 sidor. Den beskriver hur arbetet med programmet 
gått till och innehåller även det kunskapsmaterial som tagits fram under 
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arbetets gång och som utgör underlag för det som blev de tre delarna, po-
licy, strategi och riktlinjer. Rapporten motsvarar med viss modifiering det 
dokument som gick ut på remiss i början av 2014, och den är även en slut-
redovisning till länsstyrelsen för de LONA-medel man sökte och fick. 
 
I rapportens inledning (kapitel 1) finns en definition av friluftsliv ur histo-
riskt perspektiv, uppdragsbeskrivning inklusive det särskilda uppdraget att 
belysa områden där tystnad är en viktig aspekt, utgångspunkter, avgräns-
ningar, inklusive hur man hanterar motoriserat friluftsliv21 och en redogö-
relse för hur programmet ska sättas i samband med annan planering, gene-
rellt men också specifikt i relation till översiktsplan, naturvårdsprogram och 
grönplan. 
 
I kapitel 2 beskrivs arbetet med programmet utifrån underrubrikerna: Enkä-
ter (inkluderar en sammanfattande redogörelse av resultat), Delaktighet, 
Översyn av områden [...] (inklusive redovisning av begreppet f-områden och 
hur programmets förslag till ändringar hanteras i förhållande till det som 
uttrycks i översiktsplan22) samt Fokusgrupper. I kapitel 3, Friluftslivets vär-
den och förutsättningar,  beskrivs förutsättningar i Örnsköldsvik i relation 
till mer generellt gällande föreställningar och beskrivningar av nyttan av 
friluftsliv.  
 
I kapitel 4, Kommunens arbete med friluftsliv, beskrivs organisation och 
uppdrag/ansvarsfördelning samt skötsel av områden och anläggningar för 
friluftsliv. I kapitel 5 kopplas den nationella friluftspolitiken ihop med nulä-
get i Örnsköldsvik och kommunens arbete med utvecklingsområden. 
 
Som bilagor räknas: Åtgärdsmatris, Medborgarenkät, Föreningsenkät och 
Samrådsredogörelse upp. Dessa bilagor finns dock inte i dokumentet utan 
hittas på annan plats. Enkäterna och samrådsredogörelsen finns på websidan 
(Örnsköldsviks kommuns hemsida, 2014-12-31) medan Åtgärdsmatrisen i 
skrivande stund (2015-01-07) ännu inte kan hittas där. På denna version av 
hemsidan beskrivs också att friluftsprogrammet kommer att finnas tillgäng-
ligt både digitalt och i tryckt form.  
                                                 
21 Efter en kortare redogörelse för problematiken med motoriserat friluftsliv konstateras att en kommu-

nal planering för det motoriserade friluftslivet är komplex och innebär en fördjupning som inte ryms 
inom uppdragets ramar och därför inte att behandlas i programmet. (Rapporten s. 8) 

22 I texten konsteras att ”Genom redovisningen av f-områden och deras värden i översiktsplanen har 
kommunen större formella möjligheter att i enskilda ärenden kräva hänsynstagande till områdenas 
värden, än om det endast hänvisas till friluftsprogrammet. Det är därför angeläget att översiktsplanen 
revideras. Innan en ny översiktsplan har antagits kommer därför två redovisningar av f-områdena fin-
nas. Dessa kommer att ha följande funktion:  

- friluftsprogrammets redovisning är utgångspunkten för det interna arbetet och planeringen för friluftsli-
vet.  

- översiktsplanens redovisning används i tillstånds- och lovärenden genom dess koppling till miljöbalken 
och plan- och bygglagen.” (Rapporten s. 17) 
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DEL 6. OMRÅDEN AV SÄRSKILT INTRESSE FÖR FRILUFTSLIV-WEBBKARTA 
Översynen av områdena, så kallade f-områden23, skedde i samband med 
arbetet med friluftsprogrammet och mynnade ut i en webbkarta (tittskåps-
GIS) med särskilt intressanta områden för friluftsliv. Kartan visar de områ-
den som finns upptagna i Örnsköldsviks kommuns översiktsplan (2012) 
samt de förändringar som nu föreslås i friluftsprogrammet. Från kartan 
kopplas beskrivningar av områdenas naturtyp, om det finns vindskydd, 
stuga för allmänheten eller toalett i området, om det är ett naturreservat med 
mera.  
 
Som nämnts tidigare fick kultur- och fritidsavdelningen genom antagandet 
av Översiktsplan 2012 (Örnsköldsviks kommuns hemsida, 2013-11-22) ett 
uppdrag att i Friluftsprogrammet klarlägga för vilka friluftslivsområden 
tystnaden är en särskild kvalitet till vilken hänsyn ska tas i planering och vid  
lov- och tillståndsprövningar. I rapporten beskrivs att detta uppdrag hante-
rats i samband med översynen av områden av särskilt intresse för friluftsli-
vet, så kallade f-områden (se även ovan) genom att  ”stillhet” är ett av de 
värden som bedömts. Kriterierna för detta värde är rofullhet och en naturlig 
ljudbild fri från oönskat buller. Frågan om tystnad har väckts i samband med 
planering för vindkraft, men kan även gälla annan verksamhet som snösko-
tertrafik, motorbåtstrafik, täkter och dylikt.    
 
Beträffande skotertrafiken nämndes i en av intervjuerna (se nedan) att en 
policy för skoteråkning skulle tas fram under 2012. I skrivande stund (janu-
ari 2015) har detta inte gjorts, men man har ett dokument som beskriver 
förbudssituationen. Detta dokument är antaget av nämnden för teknik och 
service den 13 april 2010 och finns tillgängligt på hemsidan (Örnsköldsviks 
kommuns hemsida, 2015-01-07). 
 
5.2 Linköpings kommun 
 
I Linköping har man sedan flera år ett starkt politiskt stöd för att ta fram ett 
friluftsprogram. Huvudansvaret för friluftsplaneprocessen ligger på miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltningens teknik- och samhällsbyggnadskontor. 
Det är kommunens naturvårdsprogram, som bedömts som mycket fram-
gångsrikt, som stått modell för arbetet med friluftsprogrammet. Uppdraget 
formulerades politiskt i april 2008 då kommunfullmäktige antog revidering-
en av naturvårdsprogrammets strategier och åtgärder för perioden 2008–
2011, där en av åtgärderna var just att ”utarbeta en friluftsplan för kommu-
nen”.  

                                                 
23 Se fotnot 2. 
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När det gäller arbetet med det rörliga friluftslivet anser man inom kommu-
nen att detta hittills inte varit så tydligt, delvis på grund av diffus ansvars-
fördelning inom kommunen. Teknik- och samhällsbyggnadskontoret samt 
kultur- och fritidskontoret är närmast ansvariga för övergripande friluftspla-
nering och friluftslivets infrastruktur (anläggningar etcetera) men flera för-
valtningar och kontor arbetar med friluftsrelaterade frågor.  
 

5.2.1 Arbetsprocessen   

Beslut om uppdrag att ta fram en friluftsplan fattades i kommunfullmäktige 
2008 i samband med revidering av naturvårdsprogrammets strategier och 
åtgärder för perioden 2008–2011 (nu finns reviderad version från 2013). 
Uppdraget gavs till kultur- och fritidsnämnden och miljö- och  samhälls-
byggnadsnämnden och arbetet med friluftsprogrammet har huvudsakligen 
genomförts av en projektgrupp bestående av tjänstemän från teknik- och 
samhällsbyggnadskontoret och kultur- och fritidskontoret. 

En ansökan om LONA-medel skickades in och beviljades. Tillskottet av 
medel användes bland annat till en enkät som skickades till föreningar, or-
ganisationer, skolor, förskolor, äldreboenden och andra som bedriver verk-
samhet i natur- och friluftsområden. Syftet med enkäten var att översiktligt 
kartlägga det organiserade friluftslivets verksamheter i kommunen. Svars-
frekvensen blev dock inte särskilt hög, vilket gjorde att resultaten inte kunde 
nyttjas i den grad som det var tänkt, utan mera som tips och idéer (Linkö-
pingskommun, opubl). 
 
Under våren 2014 skickades en samrådshandling i två delar (se mer nedan) 
ut på remiss, ett så kallat  församråd, till föreningar och internt i kommunen 
(Linköpings kommuns hemsida, 2014-04-23). Under hösten 2014 behandla-
des de inkomna synpunkterna. Man valde att slå samman de båda dokumen-
ten och minska ned dem i omfång till en del och en bilaga. Bland annat togs 
de konkreta åtgärdsförslagen bort, eftersom kommunens målstyrningspolicy 
anger att denna typ av beslut ska fattas i samband med budgetarbetet. Åt-
gärdsförslagen ersätts av beskrivningar av utvecklingsmöjligheter för olika 
friluftsaktiviteter. Den reviderade versionen av programmet har inte hunnit 
studeras inom ramen för detta forskningsprojekt och det är därför den tvåde-
lade remissversionen som gick ut på församrådet som beskrivs nedan. 
 
Nästa steg i kommunens process är att beslut om offentligt samråd ska fattas 
i samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Efter att sam-
rådssynpunkterna bearbetats ska programmet godkännas av de båda nämn-
derna, sedan av kommunstyrelsen för att slutligen antas av kommunfullmäk-
tige. 
 
 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6533  
Kommunala friluftsplaner 

54 
 

5.2.2 Friluftsprogrammet i Linköpings kommun 

Under våren 2014 färdigställdes en samrådsversion av friluftsprogrammet  
som gick ut på remiss, ett så kallat församråd, både inom kommunens för-
valtningar och nämnder och till ett stort antal föreningar. I denna version är 
programmet uppdelat i två delar (Linköpings kommuns hemsida, 2014-04-
23). I den första delen ”En friluftspolitik för Linköping” fastställs kommu-
nens mål, strategier och åtgärder  för perioden 2015–2019. Del två ”Frilufts-
livet i Linköping” är en nulägesanalys av hur friluftslivet bedrivs. I denna 
del analyseras också förutsättningarna för att människor med funktionsned-
sättning ska kunna utöva friluftsaktiviteter, brister belyses och förbättrings-
förslag föreslås. I arbetet har tjänstemän från Teknik- och samhällsbygg-
nadskontoret och Kultur- och fritidskontoret deltagit. 

DEL 1. EN FRILUFTSPOLITIK FÖR LINKÖPING (REMISSVERSION) 
Del 1 omfattar 28 sidor och ger inledningsvis en bakgrundsbeskrivning som 
bland annat inkluderar tankar om nyttan av friluftsliv. Vidare beskrivs att 
syftet med programmet är att förtydliga mål och ambitioner, vara underlag 
för översiktsplanen och utgöra en pusselbit i arbetet att utveckla Linköpings 
attraktivitet. Programperiod ska vara 2015–2019 och revidering ska ske vart 
femte år. Ansvarsfördelning sker genom att kommunfullmäktige beslutar 
om programmet och kommunstyrelsen fördelar ansvar och ekonomiska ra-
mar till samhällsbyggnadsnämnden respektive kultur- och fritidsnämnden.24 
Utöver detta finns en beskrivning av friluftsprogrammets struktur och inne-
hållet i de två delarna.  
 
Därefter listas de tio nationella målen för friluftsliv, vilka sedan kopplas till 
mål, strategier och åtgärder för friluftslivet i Linköping: 
Tillgänglig natur för alla 
Starkt engagemang och samverkan 
Allemansrätten 
Tillgång till natur för friluftsliv 
Attraktiv tätortsnära natur (detta mål har inget eget målområde i Linköping) 
Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling 
Skyddade områden som resurs för friluftslivet 
Ett rikt friluftsliv i skolan 
Friluftsliv för god folkhälsa 
God kunskap om friluftslivet 
 
Till varje målområde (förutom Attraktiv tätortsnära natur) har man formule-
rat flera strategier och på dessa baserats ett stort antal förslag till åtgärder, 

                                                 
24 Även andra nämnder exempelvis barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, omsorgsnämn-

den och äldrenämnden har ansvar för verksamheter och aktiviteter inom friluftsområdet. 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6533  
Kommunala friluftsplaner 

55 
 

var i del 2 man hittar mer information, ansvariga enheter och hur åtgärdsför-
slag överensstämmer med tidigare beslut. 
 
DEL 2. FRILUFTSLIVET I LINKÖPING (REMISSVERSION) 
Del 2 omfattar 170 sidor och innehåller en bredare beskrivning av det som 
tagits upp i del 1, såsom en bakgrund med definition av friluftsliv och be-
skrivning av hur arbetet med friluftsprogrammet gått till samt ett flertal av-
snitt som beskriver friluftslivets förutsättningar och olika aspekter som på-
verkar dessa. Många av de åtgärder som kort nämns i del 1 utvecklas här 
och sätts i sitt sammanhang. Kapitelindelningen ser ut som följer: 

1. Inledning 
2. Nationella mål för friluftslivet 
3. Ansvarsfördelning för friluftslivet 
4. Friluftslivets regelverk 
5. Tätortsnära friluftsområden 
6. Målpunkter 
7. Utomhuspedagogik 
8. Friluftsliv för alla 
9. Friluftsinformation 
10. Tysta områden 
11. Naturturism 
12. Övergripande bristanalys 
13. Friluftsaktiviteter 

 
Det sistnämnda avsnittet är det mest omfattande (61 sidor) och innehåller 
beskrivningar av olika friluftsaktiviteter med nuläge, tillgänglighet, brister 
och åtgärdsförslag. Avslutningsvis finns ett antal bilagor med enkäter, tabel-
ler och kartor. 
 
5.3 Inledande intervjuer i kommunerna 
 
Forskningsprojektet inleddes våren 2012 med intervjuer av fyra berörda 
tjänstemän i de två kommunerna. I Örnsköldsvik intervjuades även två poli-
tiker utifrån deras roller i kommunstyrelsen respektive i kultur- och fritids-
nämnden. Syftet med dessa tidiga intervjuer var att synliggöra likheter och 
olikheter i begreppsanvändning och föreställningar gällande det kommande 
arbetet med friluftsplanen.  De frågor som ställdes var: 

1. Vad är syftet med friluftsplanen ur ditt perspektiv? 
2. Vilka aspekter anser du påverkar dokumentets styrverkan? 
3. Hur blir dokumentet användarvänligt? 
4. Vilken är din syn på friluftsliv? 

 
Resultaten visar att respondenterna i det inledande skedet av planarbetet i 
hög grad hyste olika tankar och föreställningar om frågorna som ställdes. 
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Just olika synsätt och skillnader i begreppsanvändning kan sägas vara en av 
de viktigaste anledningarna till att ett förvaltningsöverskridande planarbete 
behövs. Detta behov kan även ses i en organisation som Örnsköldsviks 
kommun där man sedan lång tid tillbaka utfört framgångsrikt arbete med 
planering och förvaltning för friluftsliv. Man kan också utläsas vissa gemen-
samma drag, till exempel kan nämnas att samtliga respondenter delar in-
ställningen att en friluftsplan ska kunna tillföra nytta och att framtagande-
processen ska ske i en förvaltningsöverskridande arbetsgrupp.  
 
Fråga 1. Vad är syftet med friluftsplanen ur ditt perspektiv? 
I svaren från de sex respondenterna nämns behovet av att tydliggöra och-
strukturera redan utförd verksamhet. Man anser att en plan ska vara nyttig 
för kommunens egen verksamhet och bör syfta till att få struktur på arbetet 
med inventeringar och direkta åtgärder, såsom vindskydd och skoterleder, 
och för att få överblick över skötselkostnader och resurstilldelning samt 
klargöra markägarförhållanden. Planen kan höja friluftslivets status ytterli-
gare och mer nyanserat medvetandegöra friluftslivets rådande förutsättning-
ar och behov. Planen bör vara en redovisning av natur- och friluftsvärden 
som delvis redan berörts i översiktsplan, grönplan etcetera, och som behöver 
sammanställas och aktualiseras, likt ”en kunskapssammanställning”. Even-
tuella brister ska lokaliseras, exempelvis för hur friluftslivet i Örnsköldsvik 
ter sig för nysvenskar. En friluftsplan kan ligga till grund för översiktsplane-
ring och bör därmed innehålla riktlinjer för fortsatt arbete. Ett brett samar-
bete i framtagandeprocessen är en framgångsfaktor, men också en utmaning. 
Även klargörande av roller och ansvar är en viktig uppgift för planproces-
sen. I Örnsköldsvik är ansvaret för friluftlivet spritt hos flera förvaltningar. 
Flera tjänstemän har ansvar och tar själva eget ansvar. 
 
En respondent i Örnsköldsvik påpekar särskilt att en mer nyanserad belys-
ning av friluftslivets framtida förutsättningar och behov också behövs. 
 
I Linköping poängterar en respondent att det numera finns politiskt stöd för 
en tydlig lokal friluftspolitik som baseras på friluftslivets förutsättningar och 
värden. Detta kan jämföras med ”den naturvårdsinriktade planeringen med 
vissa friluftsinslag” som funnits sedan tidigare. Samma respondent framhål-
ler att nationella satsningar på friluftsliv i och tillgänglighet till naturområ-
den (LONA-projekt) är uppskattat av medborgarna. Att skapa goda förut-
sättningar för friluftsliv är ett billigt sätt att skapa en positiv bild av kommu-
nen.  
 
Inom den fysiska planeringen är man ofta noggrann med att ta hänsyn till 
”värdefulla objekt” som finns på GIS, men randområden och korrido-
rer/stråk kan bli lidande av exploatering och det finns en inriktning mot att 
bygga tätare stad. I Linköping finns planer som är nedbrutna på stadsdelar 
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och som bland annat tar upp sociala och biologiskt viktiga objekt i staden, 
exempelvis grönområden viktiga för friluftsliv.  
 
Fråga 2. Vilka aspekter anser du påverkar planens styrverkan? 
Här nämns att planen bör innehålla ställningstaganden, rekommendationer 
och riktlinjer. En bred politisk förankring vid antagandet av planen är vik-
tigt. I Örnsköldsvik fattas beslut om planer och program som berör flera 
nämnder av kommunfullmäktige och det finns en policy för hur eventuell 
delegation ska gå till. Det är viktigt att friluftsplanen hittar sin plats bland 
befintliga planer. I Örnsköldsvik finns redan 52 antagna planer och pro-
gram. En respondent anser att beslut om flertal av dessa är fattade på alltför 
hög nivå, några istället på för låg nivå. En friluftsplan skulle kunna bestå av 
en strategisk del som kommunfullmäktige antar och en operativ del som 
antas av aktuell nämnd. Det anses alltså inte vara entydigt positivt att alltid 
eftersträva antagande så högt upp eller långt ner i hierarkin som möjligt. 
Eller som en respondent uttrycker det: ”Att fläska upp allt till KF är inte 
alltid det bästa”.  
 
En brett sammansatt förvaltningsöverskridande arbetsgrupp bör få driva 
friluftsplaneprocessen med mandat att föra dialog med föreningsliv och 
markägare. En respondent påpekar att det bör beaktas om en arbetsgrupp i 
hög grad består av eldsjälar som brinner för friluftsliv och naturvistelse.25 
Två respondenter i Örnsköldsvik anser att mängden skyddade områden kan 
behöva minskas. Den ena respondenten förtydligar att både stora och många 
områden medför ett svagare skydd och att det är bättre att ha färre områden 
med bättre tillgänglighet. En respondent menar att det också är viktigt för 
planens styrverkan att kommunen i planeringen kan begränsa sina ambition-
er och inte försöka ha med allt.  
 
En repondent i Örnsköldsvik resonerar kring planen som formellt tillägg till 
översiktsplanen, s k  TÖP, och att det i så fall kommer att krävas en mer 
omfattande redovisning än i en sektorsplan och att friluftslivet ”riskerar att 
drunkna” i andra samhällsintressen som också ska beaktas. Respondenten 
menar även att länsstyrelsen med stor sannolikhet också kommer att kräva 
en MKB för en friluftslivs-TÖP.26 En annan respondent i Örnsköldsvik an-
ser att planen får bäst styrverkan som formell TÖP. En respondent i 
Örnsköldsvik beskriver att det finns en föreställning om att ”det finns så 

                                                 
25 Resondenten ifråga utvecklade inte detta ytterligare, men en tolkning som kan göras är att eldsjälar 

har många fördelar med avseende på drivkraft och framåtanda, men inte kan ses som representativa 
för befolkningen och blir svåra att ersätta om de lämnar uppdraget. 

26 Kommuntäckande kommunala översiktsplaner som tas fram inom ramen för PBL är obligatoriskt 
föremål för miljökonsekvensbedömning (MKB) enligt miljöbalken. Tillägg till översiktsplanen (TÖP) 
och fördjupningar (FÖP) ska genomgå en bedömning om det finns behov av MKB. Bedömningen ska 
utröna om planens genomförande kan medföra betydande miljöpåverkan 
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mycket natur tillgängligt”. Det är dock inte klart vem/vilka som gett uttryck 
för detta utan det är mer en föreställning som finns i organisationen. 
 
Närnaturen framställs som oerhört viktig. Många stigar finns från de flesta 
orterna i Örnsköldsviks kommun och de flesta invånarna har närnatur inom 
några hundra meter från bostadenFriluftsliv är mycket viktigt för ungdomar 
och naturen kan även användas som pedagogiskt instrument. 
 
I Linköping finns en förvaltningsöverskridande ”Natur- och parkgrupp”. 
Arbetet med friluftslivsfrågor tar längre tid än önskvärt och kommer antag-
ligen att läggas över på friluftsplanearbetet. Uppdraget att ta fram en fri-
luftsplan formulerades i det naturvårdsprogram som antogs av kommun-
fullmäktige 2008. I översiktsplaneringen måste man ibland avväga till nack-
del för friluftsliv och det kan vara svårt att få respekt för eftersom det inom 
kommunen finns både intresseorganisationer och individer som är starkt 
engagerade för friluftsliv. 
 
Fråga 3. Hur blir dokumentet användarvänligt? 
Om viktiga personer är med i framtagandeprocessen är en stor del av arbetet 
med förankring redan gjord. En respondent i Örnsköldsvik framhåller att 
planen inte bör utgå från nationell friluftspolitik utan baseras på de natur- 
och rekreationsvärden som finns i kommunen och utifrån vad som skapar 
lust just nu. En annan respondent menar däremot att det är viktigt att planen 
redovisar hur Örnsköldsvik förhåller sig till den nationella friluftspolitiken 
och att verktyg för uppföljning byggs in redan från början. 
 
Att planen har bra kartor är en nödvändighet. Planen ska vara lättläst och en 
återkoppling om åtgärder som utförs respektive inte genomförs ska ske till 
läsarna/brukarna. Dokumentet bör finnas på webben respektive i en kort-
version. En respondent anser att pappersversioner av planen är viktiga. Eko-
nomiska resurser för att trycka upp exemplar får gärna komma från nationell 
nivå. En respondent poängterar behovet av olika språk för kommunens eget 
arbete respektive i kommunikationen med medborgarna. En respondent 
menar att målgrupperna bör prioriteras redan från början. Texten bör över-
sättas till flera språk och eventuellt läsas upp för synskadade. Ett lättfattligt 
språk är sällan negativt. Eventuellt fungerar pdf-dokument bättre för tjäns-
temännens arbete än så kallat levande dokument, eftersom de senare ofta 
förändras och att det är svårt att överblicka när och hur detta sker. Det kon-
stateras också att åtgärder som kommunen förväntas vidta, men som inte har 
någon tvingande lagstiftning i botten är svårare att genomföra. 
 
En respondent i Linköping framhåller vikten av att själva kunskapsunderla-
get är webbaserat och att de intressanta anläggningarna ska finnas på GIS-
karta som information till medborgarna. Det finns redan ett naturvårdspro-
gram där 1900 objekt är beskrivna. Efterfrågan på tillrättaläggande i relation 
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till orördhet upplevs inte som något stort problem. Det mesta av naturen i 
Linköpings kommun är kulturlandskap och det förs en diskussion om vad 
som ska anses som ”ursprunglig natur” med intryck från bland andra den 
holländske forskaren Frans Vera.  
 
I Linköping reflekteras över att det kan finnas ett behov av att kontrollera 
störande friluftsaktiviteter såsom vattenskoteråkning, motorbåtskörning, 
speedway, jakt och motorskärmflygning. 
 
Fråga 4. Vilken är din syn på friluftsliv? 
Här nämner respondenterna både personliga intressen och mer generellt vad 
människor anses vara intresserade av, såsom skidåkning, pimpelfiske eller 
bärplockning. Kopplingen mellan friluftsliv och naturvistelse till folkhälsa 
och välmående framhålls. En respondent betonar särskilt att friluftsliv ut-
övas för att uppnå ensamhet och tystnad, men att vissa individer kan behöva 
kommersiella aktiviteter för att komma ut i naturen. Det betonas att det är 
kommunens ansvar att erbjuda friluftsmöjligheter och att det både kan ses 
som en konkurrensfaktor gentemot andra kommuner och skapa arbetstill-
fällen i form av naturturism. I Örnsköldsvik poängterar en respondent att det 
finns vissa friluftsaktiviteter som kommunen behöver kunna kontrollera, 
exempelvis skotertrafik. En annan respondent anser inte att det finns fri-
luftsaktiviteter som behöver kontrolleras, men att okontrollerad småskalig 
vindkraftutbyggnad kan vara ett hot mot friluftslivet.27 En respondent i 
Örnsköldsvik reflekterar över sitt friluftslivsutövande som ett resultat av att 
man generellt har en ”naturkultur” men inte någon ”utpräglad stadskultur”. 
 
5.4 Fortsatt arbete i kommunerna  
 
Linköping 
I Linköping planeras även för en grönstrukturplan som ska redovisa och 
värdera tätortens parker och naturområden. Den skall dels ge detaljerade 
underlag på stadsdelsnivå för avgränsningar gentemot eventuella byggpla-
ner, dels ge förslag på utveckling av befintliga och nya områden för rekreat-
ion och naturvård. I friluftsprogrammet redovisas tätortsnära friluftsområden 
med anläggningar etcetra och eventuella brister påpekas. Däremot redovisas 
och analyseras inte stadens grönområden i detalj, eftersom detta skall hante-
ras av grönstrukturplanen.  
 
 
 

                                                 
27 Respondenten förtydligar att den storskaliga vindkraftutbyggnaden inte ses som ett problem eftersom 

den har en väl fungerande planprocess. Problemet är”den vilda västern” det vill säga mindre områden 
där markägare själva vill etablera vindkraftverk. 
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Örnsköldsvik 
Under samrådet i början av 2014 inkom bland annat synpunkter på att fri-
luftsprogrammet överlappar ett flertal andra planer och program, exempelvis 
grönplanen  och det naturvårdsprogram som omfattade perioden 2010–2014. 
I samrådskommentaren skriver kommunen att man i framtiden har ambit-
ionen att se över möjligheten att slå samman dessa dokument. 
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6 Diskussion och slutsatser 
Studierna av de två kommunernas framtagande av friluftsplaner har sträckt 
sig över närmare tre år. Detta är betydligt längre tid än vad som först beräk-
nades. I vissa avseenden har de två kommunerna haft likartade förutsätt-
ningar, men skilt sig åt i andra. Till likheterna kan räknas att man i båda 
kommunerna närmade sig uppgiften med höga ambitioner, utan att från bör-
jan riktigt veta hur arbetet skulle gå till. Man hade också likartade förutsätt-
ningar gällande det politiska stödet, uppdragets formulering, mandat att 
sköta framtagandet i en förvaltningsöverskridande arbetsgrupp och resurs-
tilldelning. Båda kommunerna ansökte även tidigt om LONA-bidrag, som 
bland annat möjliggjorde enkätutskick och analys av svaren. Det finns också 
eldsjälar i båda kommunerna.  
 
Till skillnaderna kan nämnas att man i Örnsköldsvik redan tidigare tagit 
fram mycket bakgrundsmaterial och även hade en organisation för kommu-
nikation med medborgare och andra intressenter på plats (friluftsråd och 
friluftsting).  Man hade även tidigare vunnit utmärkelsen Årets friluftskom-
mun, vilket gav självförtroende åt organisationen.  
 
Kommunerna har kommit lite olika långt under forskningsprojektet. 
Örnsköldsvik har nått fram till ett antaget program, medan Linköping har en 
samrådsversion på väg. Detta innebär att det inte finns jämförbara slutresul-
tat från kommunerna. Diskussion och slutsatser kopplas därför till respek-
tive kommun utifrån framtagandeprocess och de dokument som fanns fram-
tagna i december 2014. Diskussionen nedan sorteras utifrån följande fråge-
ställningar: 

• Framtagandeprocess: 
o Vilken är nyttan av och syftet med planen? 
o Vilka aspekter påverkar planens styrverkan? 
o Annat viktigt att tänka på angående processen 

• Innehåll och struktur: 
o Hur blir planen användarvänlig? 
o Annat viktigt att tänka på om innehåll och struktur?  

 
Eftersom det redan tidigt i processen är viktigt att tänka igenom även de 
frågor som rör innehåll och struktur är en del upprepningar oundvikliga. 
 
6.1 Framtagandeprocess och antagande  
 
Forskningsprojektet har identifierat ett flertal aspekter som är viktiga att 
ringa in och definiera så tidigt som möjligt i processen, vilket kan göra det 
möjligt att på ett resursseffektivt sätt åstadkomma verkningsfulla, använd-
bara och användavänliga friluftsplaner. Till dessa frågor kan räknas: 
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• Hur definieras och avgränsas begreppet friluftsliv? 
• Vilket är syftet med en friluftsplan? 

o Vilken är nyttan av den och hur ska den kopplas till andra be-
fintliga planer? 

o Ska det vara en sektorsplan eller PBL-plan? 
o Vilket kunskapsunderlag behövs – vad finns redan och vad 

behöver tas fram? 
• Vilken politisk nämnd fattar beslut om att starta framtagandet? 
• Hur fördelas ansvaret för en förvaltningsöverskridande framtagande-

process? 
• Vilka är användarna? 
• Vilket innehåll ska presenteras och hur?  
• Vilka instanser fattar beslut om antagande? 

 
Det konstaterades att ett flertal av dessa frågor, och många fler därtill, sak-
nade svar ganska långt in i processen och att det i hög grad är är en del av 
arbetsprocessen att hitta dessa svar.  
 

6.1.1 Vilken är nyttan av och syftet med planen? 
Det finns ett flertal nyttor av och syften med friluftsplanen som redan från 
början kan nyttjas som argument, exempelvis i de tjänsteskrivelser som 
formuleras för att få poltiskt uppdrag att till exempel ta fram en plan, ett 
uppdrag respektive ansökningar om LONA-medel.   
 
Överblick och sammanställning av kunskaper och riktlinjer 
Båda kommunerna reflekterade inledningsvis över varför de skulle behöva 
ännu en plan och hur en eventuell ny plan för friluftslivet skulle kopplas till 
andra redan befintliga planer och program. Ett viktigt argument är att genom 
framtagandeprocessen och i plandokumentet skapa en överblick över fri-
luftslivets förutsättningar och över de politiska ställningstaganden som 
gjorts. Det är inte ovanligt att det redan finns mycket material framtaget, 
men att det är utspritt i olika dokument och svårt att överblicka; ställnings-
taganden och riktlinjer kan vara utspritt i ett flertal olika styrdokument och 
policys med överlappande teman och olika tidsspann för giltighet. 
 
Nyttan av att ta fram en friluftsplan handlar bland annat om att olika kun-
skapsunderlag gällande friluftsliv sammanställs på ett mer överskådligt sätt 
och sätts i relation till andra planer och program. En stor del av arbetet med 
friluftsplanen i de studerade kommunerna syftade därmed till att få en över-
blick över och sammanställa redan befintligt material som tidigare varit 
utspritt i flertalet andra dokument, men också till att komplettera med färskt 
kunskapsunderlag, vilket bland annat inhämtades genom enkäterna. Det är 
även viktigt att lista de frågor som konsteras som viktiga, men som av olika 
skäl inte ryms inom den pågående planprocessen. Kanske behöver mer om-
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fattande utredningar läggas ut på konsulter eller skjutas på framtiden, dock 
utan att för den skull riskera att glömmas bort. 
 
Konkretisera mål, klargöra ansvar och resursfördelning 
Kommuners verksamhet påverkas av ett stort antal nationella mål med rele-
vans för friluftsliv och naturvistelse, exempelvis miljökvalitetsmål, frilufts-
mål och folkhälsomål. Att sammanställa och konkretisera dessa mål till den 
lokala/kommunala nivån är en viktig uppgift i friluftsplaneprocessen. Detta 
har man gjort i båda kommunerna. Nyttan av friluftsplanen handlar även om 
att klargöra ansvarsfördelningen inom kommunens olika förvaltningar, mel-
lan kommunen och olika föreningar samt till att klargöra resursbehov inför 
budgetarbetet. 
 
Båda kommunernas arbetsprocesser och framtagna dokument visade beho-
vet av att göra en sammaställning av befintligt material och konkretisera de 
nationella målen och riktlinjerna för att de ska bli möjliga att tillämpa och 
följa upp på lokal nivå. Om planeringen förväntas mynna ut i faktiska åtgär-
der är det också viktigt att säkra genomförandet genom att koppla dem till 
budget. Det måste även från början ingå i den långsiktiga budgeteringen att 
allt som sätts ut också måste underhållas. Det har i båda kommunerna visat 
sig svårare att få medel för långsiktigt underhåll än för uppbygg-
nad/utbyggnad. I Örnsköldsvik beskrevs detta bland annat i exemplet att 
fågeltorn som satts upp för många år sedan inte kunnat underhållas, utan fått 
tas ner för att inte utgöra fara för brukarna.  
 
Stärkt friluftsliv i intresseavvägningar 
Tidigare forskning har även visat att kommunala planeringstjänstemän ofta 
upplever att det i avvägningen mot andra intressen kan vara svårt att argu-
mentera för friluftslivet som intresse. En friluftsplan kan hjälpa till att för-
tydliga dessa argument. Den upplevda svårigheten kan ha ett flertal orsaker, 
exempelvis att ansvaret för friluftsliv är utspritt på olika nämnder och för-
valtningar och att det ibland helt saknas tjänstemän med särskilt ansvar för 
friluftsliv. Ytterligare en förklaring kan vara den vanligt förekommande 
föreställningen bland beslutsfattare att ”det finns så mycket grönt” och att 
friluftsliv ”kan äga rum någon annanstans” än där man vill exploatera (Pe-
tersson Forsberg, 2012).  I intervjuerna i Örnsköldsvik framkom att denna 
föreställning förekommer där, även om det inte kunde kopplas till någon 
särskild individ. En friluftsplan kan hjälpa till att stärka friluftslivet som 
intresse genom att förtydliga argumenten och medvetandegöra delaktiga 
tjänstemän.  
 

6.1.2 Vilka aspekter gör planen verkningsfull? 
Legitima och hållbara ställningstaganden 
De ställningstaganden som görs och de beslut som fattas behöver upplevas 
som legitima, både inom den kommunala organisationen och för övriga 
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intressenter och medborgare. I en demokratisk framtagandeprocess kan 
olika intressenter och medborgare bidra med unika och lokalt relevanta kun-
skaper som ger högre legitimitet åt planen och de ställningstaganden som 
görs, än om den hade varit en ren tjänstemannaprodukt utan influenser uti-
från. Även en bred politisk diskussion kan mynna ut i mer hållbara ställ-
ningstaganden för hur friluftslivet som intresse ska hanteras i efterföljande 
planering och lovgivning.  
 
Dialogen med länsstyrelsen, i frågor gällande exempelvis områdeskydd 
såsom naturreservat och strandskydd, underlättas om de ansvariga tjänste-
männen har stöd av legitima och hållbara ställningstaganden. Det har visat 
sig i de båda kommunerna att det inte nödvändigtvis krävs en PBL-plan för 
att detta ska uppnås. I båda kommunerna har man på lite olika sätt tagit in 
externa kunskaper och synpunkter i framtagandeprocessen, både i form av 
enkäterna och i remissförfaranden/samråd av programutkasten. I 
Örnsköldsvik har man även sedan tidigare både ett friluftsråd och ett fri-
luftsting, i vilka även en utvärdering av programmets genomförande så 
småningom kommer att ske.    
 
En viktig fråga i detta sammanhang är vilken typ av plan som ska tas fram. 
Ska det vara en så kallad PBL-plan, som tillägg till översiktsplan, där fram-
tagandeprocess och beslutsforum styrs av Plan-och bygglagen (PBL), eller 
ska det vara en sektorsplan, där kommunen själv bestämmer arbetsprocess 
och antagandeforum.  
 
Ett tillägg till en översiktsplan är en frivillig fysisk plan för ett särskilt tema 
som kompletterar den kommuntäckande översikts-planen. Framtagandepro-
cessen, som styrs av PBL, innehåller medborgardeltagande i de så kallade 
samråds- och granskningsstadierna och planen ska antas av kommunfull-
mäktige. En bit in i den studerade arbetsprocessen beslutade båda kommu-
nerna att ta fram en sektorsplan, eller ett friluftsprogram som de kallar det, 
som ska fungera som kunskapsunderlag till fysisk planering, det vill säga 
översiktsplanering, detaljplanering och lovgivning, men även för förvalt-
ningen av naturområden. Även sektorsplaner kan tas fram i en bred politisk 
och demokratisk process, även om detta inte krävs av någon lagstiftning. 
Båda kommunerna har valt att göra på detta sätt.  
 
En annan noterbar skillnad mellan en formell PBL-plan och en sektorsplan 
är att sektorsplanen kan vara koncentrerad på ett intresses (en sektors) vär-
den och förutsättningar utan att avväga det mot andra intressen, vilket krävs 
för en PBL-plan. Sektorsplanen kan därmed vara en önskelista, som senare 
måste avvägas i efterföljande planering och lovgivning. PBL-planen ska 
också vara föremål för en bedömning om dess genomförande kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan.  
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I Örnsköldsvik noterar man en skillnad i de olika plantypernas styrverkan, 
bland annat i samband med de så kallade f-områdena. Efter att översynen 
gjordes i samband med friluftsprogrammet finns det numera två olika vers-
ioner av f-områden. Kommunen poängterar att det är versionen i översikts-
planen (som antogs 2012) som gäller för planering och lovgivning.  
 

6.1.3  Annat viktigt att tänka på i framtagandeprocessen 
Arbetet i de två studerade kommunerna visar att det är viktigt att huvudan-
svaret för att driva framtagandeprocessen är klarlagt och politiskt förankrat 
redan när arbetet startar. Detta inte minst för att säkerställa resurser och 
tidigt få mandat att arbetet utförs i en förvaltningsöverskridande projektor-
ganisation. I Örnsköldsvik låg huvudansvaret för friluftsliv på kultur- och 
fritidsförvaltningen, medan det i Linköping låg på miljö- och samhällsbygg-
nadsförvaltningen. Båda kommunerna hade redan från början politiskt stöd 
för arbetet med friluftsplanen.   
 
Båda kommunerna har haft eldsjälar engagerade i arbetsprocessen och fått 
ett extra tillskott av LONA-medel. Trots detta tog arbetet mycket längre tid 
än vad som först beräknades. I hög grad var det framtagandet av ett aktuellt 
kunskapsunderlag som drog ut på tiden, och det faktum att man valde att 
skicka ut enkäter, vilket kräver tid för sammanställning och analys. I detta 
arbetet vände de två kommunerna sig till olika respondenter; Örnsköldsvik 
riktade sig till medborgarna medan Linköping vände sig till skolor och or-
ganisationer. Båda kommunerna fick in värdefull information genom enkä-
terna. Efter analys lades resultaten till grund för ställningstaganden i pro-
grammen, vilket gör dessa mer robusta och lättare att motivera. Den extra 
tid det tog kan därmed sägas vara väl använd. Även de relevanta frågornas 
komplexitet och det stoa antalet berörda nämnder, förvaltningar, tjänstemän 
och medborgare gör att processen tar tid, men ger i gengäld bättre förank-
rade och därmed även mer hållbara och varaktiga ställningstaganden och 
åtgärder. 
 
Det är även viktigt att antagandeprocessen för planen/programmet stämmer 
överens med kommunens riktlinjer för hur styrdokument ska hanteras. I 
båda kommunerna har processerna för målstyrning (Linköping) och hante-
ring av styrdokument (Örnsköldsvik) förändrats under framtagandet av fri-
luftsprogrammen. Detta ledde till att det i ett sent skede uppstod oklarheter 
om hanteringen av friluftsprogrammen i båda kommunerna, vilket gjorde att 
processerna fördröjdes något.    
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6.2 Innehåll och struktur  
 

6.2.1 Hur blir planen användbar och användarvänlig? 
Vilka är användarna och vad vill de veta? 
För att få en både användbar och användarvänlig plan är det viktigt att tidigt 
i processen reda ut vilka som ska använda planen och på vilket sätt. Ska det  
vara ett kunskapsunderlag till fysisk planering, en så kallad sektors-
plan?Eller ska det vara en del av den lagreglerade översiktsplaneringen, en 
så kallad PBL-plan som fungerar även i kommunikationen med länsstyrel-
sen, näringslivet och medborgarna? Eller ska den mer riktas mot de tjänste-
män som jobbar med förvaltning och skötsel av befintliga naturområden?  
 
Det är också bra att redan från början tänka igenom hur slutprodukten ska se 
ut och hur den ska kommuniceras. Ska det vara ett tryckt pappersdokument, 
en digital pdf, en GIS-baserad karta eller en kombination av dessa? Det kan 
numera ses som en självklarhet att dokumenten finns tillgängliga på webben 
som pdf. Det kan dock vara värt att redan tidigt i processen fundera på om 
det även ska tryckas upp pappersversioner och i vilken grad kommunikat-
ionen genom plankartan ska vara GIS-baserad och/eller rent av interaktiv. 
Det senare är något som även kan vara användbart för att ta in synpunkter 
under samrådsfasen. Ett intressant exempel är Örebro kommun där man i 
hög grad har nyttjat webben för att kommunicera bland annat sin kommun-
täckande översiktsplan (Örebro kommuns hemsida, 2015-01-06). Här kan 
man dels se den ursprungliga översiksplanen med tillhörande delar, såsom 
de antagits i kommunfullmäktige, både som pdf:er och som interaktiva kar-
tor, dels de tillhörande kartorna, vilka uppdaterats sedan antagandet.   
 
Det är inte ovanligt att en plan ska fylla flera olika funktioner. Det kan vara 
som underlag för politiska ställningstaganden i efterföljande planering, som 
kunskapsunderlag/inventeringsresultat för områdesförvaltning och som 
kommunikation med medborgare och representanter för besöksnäring och 
naturturism. Eftersom de olika användargrupperna har olika behov av inne-
håll och även har olika språk och uttryckssätt är det klokt att redan från bör-
jan dela upp planen i distinkta delar.28 De olika delarna kan även processas 
olika utifrån behov och antas i det forum som är mest lämpligt; policy- och 
strategidel kan antas av kommunfullmäktige respektive kommunstyrelse, 
medan de mer konkreta åtgärderna beslutas i saknämnd, eller i enhets-
chefsgruppen som man valde att göra i Örnsköldsvik. Där gjordes även en 
sammanställning, i form av en matris, som ger överblick över målområden, 
policys, strategier och riktlinjer samt antagande instanser, samordnande 
nämnd, ansvarig förvaltning och hur resursbehovet ska säkerställas.   
                                                 
28 Här avses med språk inte bara olika modersmål utan även skillnader i språkbruk mellan olika pro-

fessionskulturer/paradigmtillhörigheter och mellan fackmän och medborgare i olika åldersgrupper.  
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Om plandokumentet blir omfattande kan även en populariserad version vara 
användbar. Ett omfattande inventeringsunderlag kan med fördel åskådliggö-
ras genom att man kopplar det till en karta (GIS).  
 

6.2.2 Annat viktigt att tänka på om innehåll och struktur 
I Örnsköldsvik har man lagt upp en tidsplan för programmets livslängd och 
för när revidering ska ske. Vill man vara förutseende kan man även från 
början tänka ut hur uppföljning och utvärdering ska gå till. Om man i planen 
har formulerat tämligen konkreta åtgärder kan dessa vara möjliga att se om 
de utförts eller inte.  
 
6.3 Slutsatser 
 
Studierna har bidragit till ökad kännedom om ett flertal aspekter som behö-
ver beaktas och som diskuterats ovan. Från diskussionen kan dras följande 
slutsatser:  
 

• Framtagandeprocessen i de studerade kommunerna tog längre tid än 
vad som beräknades från början, totalt ungefär tre år. Att det tog lång 
tid i dessa två kommuner berodde inte enbart på att det inte fanns 
någon utarbetad handledning, utan även i hög grad på inhämtandet 
av ny kunskap genom enkäter, omfattande extern kommunikation 
och den administration som normalt följer av den kommunala poli-
tiska processen i framtagandet av en plan. Sätt därför en realistisk 
tidsplan som baseras på vilken prioritet arbetet med planen ska få i 
er kommun.  

 
• Man kommer långt med höga ambitioner och eldsjälar, men klargör 

var ansvaret för att driva framtagandeprocessen ligger och avsätt re-
surser för ett förvaltningsöverskridande arbete. Fatta politiskt beslut 
om uppdrag för detta.  

 
• Generella formuleringar av nytta och syften, till exempel såsom  de 

som formulerats här ovan, kan användas i uppstarten av framtagan-
deprocessen, men under arbetets gång ska nytta och syfte formuleras 
specifikt för just er kommun. 

 
• Framtagandet av en friluftsplan är en komplex process som innebär 

att ett flertal frågor ska besvaras. Fundera från början på och återkom 
vid behov under arbetets gång till bland annat dessa frågor och 
aspekter:   

• Vilka olika syften behöver planen fylla? Eventuellt olika syf-
ten för olika användargrupper. 
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• Vilken typ av plan, PBL-plan eller sektorsplan ska tillämpas? 
Om TÖP- tänk (tillägg till översiktsplanen) på att det behövs 
behovsbedömning för miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 

• Ska planen bestå av separata delar? Kanske olika antagande-
instanser för respektive del? 

• Klargör kunskapsunderlag som redan finns och vad som be-
höver tas in nytt. 

• Ska LONA-medel eller motsvarande sökas? 
• Är det några enkäter, intervjuer eller liknande som ska ge-

nomföras? 
• Vilken grad av medborgardeltagande ska vi ha? 
• Hur kommunisera planens intentioner med olika grupper i 

samhället? Webb, papper, språk etcetera.  
• Om konkreta åtgärder föreslås:  koppla dem till budget och 

glöm inte underhållsbehovet! 
 
Tänk på att inledningsvis har samtliga deltagare olika syn på de aspekter 
som listats ovan och det är kanske först en bit in i processen som det blir 
uppenbart. Särskilt vanligt är att tjänstemän som tillhör olika paradigm har 
olika synsätt, som kommer sig av deras olika professionskulturer inom plan- 
respektive miljöparadigmet.  

 
Det är en tids- och resurskrävande process att ta fram en kunskapsmässigt 
väl underbyggd friluftsplan som är väl förankrad och behandlar relevanta 
frågeställningar samtidigt som den ger behövliga riktlinjer på ett överskåd-
ligt sätt, och därmed är både verkningsfull och användarvänlig. En webbase-
rad vägledning från Naturvårdsverket kan förhoppningsvis både underlätta 
och snabba upp denna process.  
 
 
 
 
 
 
 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6533  
Kommunala friluftsplaner 

69 
 

7 Referenser 
Allmendinger, P (2009) Planning Theory, 2nd edition, Palgrave MacMillan. 

Almstedt, M (1998) En plats i planeringen: En studie av områden av riksintresse för det 
rörliga friluftslivet, Doktorsavhandling vid Uppsala universitet, Humanistisk-
samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeo-
grafiska institutionen 

Bell,S; Tyrväinen,L; Sievänen, T; Pröbstl, U & Simpson, M (2007) Outdoor recreation and 
nature tourism: A European perspective. Living Reviews in Landscape Research, 1, 2. 

Blücher, G (2006a) 1900-talet – det kommunala planmonopolets århundrade, Ur Blücher, G 
& Graninger G (red)(2006) Planering med nya förutsättningar: Ny lagstiftning, nya vär-
deringar, s 133-155 [Elektronisk] Tillgänglig: 
<http://www.ep.liu.se/ea/is/2006/006/is006-contents.pdf> 
[Läst 2008-09-26]  

Bolin, K & Lindgren, B (2006) Fysisk inaktivitet - produktionsbortfall och sjukvårdskost-
nader, FRISAM, Editor 2006, Stockholm. 

Bolund, P & Hunhammar, S (1999) Ecosystem services in urban areas, Ur Ecological Eco-
nomics 29 (1999) 293-301. 

Bradley, J.C; Waliczek, T. M & Zajizek, J.M (1999) Relationship between environmental 
knowledge and environmental attitude of high school students, In Journal of Environmen-
tal Education; Spring 99, Vol.30 Issue 3 p 17. 

Ekonomistyrningsverket (2013) Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Länsstyrel-
serna [Elektronisk]Tillgänglig:<http://www.esv.se/Verktyg--
stod/Statsliggaren/Regleringsbrev/?RBID=15547> [Läst 2014-05-04] 

Emmelin, L., Fredman, P. & Sandell, K. (2005) Planering och förvaltning för friluftsliv - en 
forskningsöversikt, Rapport 5468, Naturvårdsverket, Stockholm. 

Emmelin, L & Lerman, P (2008) Environmental quality standards as a tool in environmen-
tal governance: The case of Sweden. In M. Schmidt; J. Glasson, L.Emmelin & H. Hel-
bron (Eds), Standards and Thresholds for Impact Assessment (pp- 463-486), Berlin 
Springer Verlag. 

Emmelin, L. & Lerman, P. (2006) Styrning av markanvändning och miljö, Ansvarskommit-
téns skriftserie ISSN 1653-5502, Statens offentliga utredningar. 

Falköpings kommun (2014) Förslag till friluftsplan för Falköpings kommun 2014-09-25 
[Elektronisk] Tillgänglig; 
<http://www.falkoping.se/download/18.61acf70b14864e20bc6a30b/1412945918642/Frilu
ftsplan+20140923.pdf> [Läst 2014-10-20] 

Faludi, A (1973) Planning Theory, Pergamon, Oxford. 

Folkhälsomyndighetens hemsida (2014-10-27) Folkhälsans utveckling - målområden 
[Elektronisk] Tillgänglig: 
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-
levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/ [Läst 2014-10-27] 

Fredman, P; Karlsson, S-E; Romild, U; Sandell, K, (red) (2008a) Vilka är ute i naturen? 
Delresultat från en nationell enkät om friluftsliv och naturturism i Sverige, Forsknings-
programmet Friluftsliv i Förändring, Rapport nr 1, Ågrenshuset, Örnsköldsvik. 

Fredman, P; Karlsson, S-E; Romild, U & Sandell, K (red) (2008b) Vara i naturen, varför 
eller varför inte? – delresultat från en nationell enkät om friluftsliv och naturturism i Sve-



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6533  
Kommunala friluftsplaner 

70 
 

rige, Forskningsprogrammet Friluftsliv i Förändring, Rapport nr 2, Ågrenshuset, 
Örnsköldsvik. 

Fredman, P; Karlsson, S-E; Romild, U & Sandell, K (red) (2008c) Besöka naturen hemma 
eller borta? – delresultat från en nationell enkät om friluftsliv och naturturism i Sverige, 
Forskningsprogrammet Friluftsliv i Förändring, Rapport nr 3, Ågrenshuset, Örnsköldsvik. 

Fredman, P; Karlsson, S-E; Romild, U & Sandell, K (red) (2008d) Vad är friluftsliv – del-
resultat från en nationell enkät om friluftsliv och naturturism i Sverige, Forskningspro-
grammet Friluftsliv i Förändring, Rapport nr 4, Ågrenshuset, Örnsköldsvik. 

Fredman, P & Sandell, K (2005) Delrapport om svenskars fjällbesök samt inställning till 
allemansrätten och skyddade naturområden – särskilt i fjällen, Fjällmistrarapport no 15, 
Umeå Universitet, Umeå. 

Grahn, P & Stigsdotter, U (2010) The relation between perceived sensory dimensions of 
urban green space and stress restoration, Ur Landscape and Urban Planning 94 (2010) 
264-275.  

Hall, M; Müller, D. K & Saarinen, J (2009) Nordic Tourism Issues and Cases, Channel 
View Publications, Bristol, UK. 

Hörnsten, L & Fredman, P (2000) On the distance to recreational forests in Sweden, Ur 
Landscape and Urban Planning 51 (2000) 1-10. 

 
Innes, J (1995) Planning Theory‘s emerging paradigm; Communicative action and interac-
tive practice, Ur Journal of Planning Education and Research 14, no 3, p183-189. 

Karlstad kommun (2013a) Naturvårds- och friluftsplan för Karlstads kommun del 1 Hand-
lingsplan 2014-2020 [Elektronisk] Tillgänglig; http://karlstad.se/filer/Kommun-och-
politik/Kallelser-protokoll/2013/Teknik-%20och%20fastighetsn%C3%A4mnden/2013-
1211/%C3%84rende%2012%20F%C3%B6rslag%20till%20remissversion%20naturv%C
3%A5rds20och%20friluftsplan%20f%C3%B6r%20Karlstads%20kommun/02%20Naturv
%C3%A5rdsplan%20Del1%20Handlingsplan.pdfhttp://karlstad.se/filer/Kommun-och-
politik/Kallelser-protokoll/2013/Teknik-%20och%20fastighetsn%C3%A4mnden/2013-
1211/%C3%84rende%2012%20F%C3%B6rslag%20till%20remissversion%20naturv%C
3%A5rds%20och%20friluftsplan%20f%C3%B6r%20Karlstads%20kommun/02%20Natu
rv%C3%A5rdsplan%20Del1%20Handlingsplan.pdf [Läst 2014-10-20] 

Karlstads kommun (2013b) Naturvårds- och friluftsplan för Karlstads kommun del 2, Karl-
stads natur och friluftsliv [Elektronisk] Tillgänglig;  http://karlstad.se/filer/Kommun-och-
politik/Kallelser-protokoll/2013/Teknik-%20och%20fastighetsn%C3%A4mnden/2013-
1211/%C3%84rende%2012%20F%C3%B6rslag%20till%20remissversion%20naturv%C
3%A5rds%20och%20friluftsplan%20f%C3%B6r%20Karlstads%20kommun/03%20Natu
rv%C3%A5rdsplan%20Del%202%20Karlstads%20natur.pdf [Läst  2014-10-20] 

Kungälvs kommuns hemsida (2014-02-16) Naturvårdsplan och friluftsplan [Elektronisk] 
Tillgänglig: <http://www.kungalv.se/Kommun-och-Politik/Planer-och-styrdokument/alla-
styrdokument/bygga-och-bo/naturvardsplan-och-friluftsplan/> [Läst 2014-02-16]  

Kungälvs kommun (2005) Naturvårds – och friluftsplan [Elektronisk] Tillgänglig: 
<http://www.kungalv.se/upload/Dokument/Styrdokument/Naturv%C3%A5rdsplan.pdf> 
[Läst 2014-02-16]  

Linköpings kommuns hemsida (2014-04-23) Friluftsprogram [Elektronisk] Tillgänglig: 
<http://www.linkoping.se/Miljo-halsa/Natur/Friluftsprogram/> 
[Läst 2014-04-23] Senast uppdaterad 2014-04-04. 

 
Linköpings kommun (ej publicerad) (2012) Friluftsprogram för Linköpings kommun, Sam-
manställning av svar och erfarenheter från enkät avseende det organiserade friluftslivet i 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6533  
Kommunala friluftsplaner 

71 
 

Linköpings kommun. Sammanställningen är gjord av kommunekolog Anders Jörneskog 
2012-10-02. 

Lundmark, L (2009) Efterfrågan på naturturism, Nuläge och potential för regional utveckl-
ing, Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring, rapport nr 11, september 2009. 

Lundmark, L. & Stjernström O (2007) "Eco-protectorates", planning and nature based 
tourism in Sweden GERUM working report 20071218. Kulturgeografiska institutionen 
Umeå Universitet [Elektronisk] Tillgänglig: 
<http://www.geo.umu.se/GERUM/Gerumarbrapp071218.pdf> [Läst 2008-07-07] 

Lottrup, L; Grahn, P & Stigsdotter, U (2013) Workplace greenery and perceived levels of 
stress: benefits of access to a green outdoor environment at the workplace, Landscape and 
urban Planning, 110 (2013), s 5-11. 

Lyytimäki, J; Petersen, L. K; Normander, B & Bezak, P (2008) Nature as nuisance? Eco-
system services and disservices to urban lifestyle, Ur Environmental sciences Vol. 5, No 
3, September 2008, pp 161-172. 

Länsstyrelsen i Skåne län (2003)  Närmare till naturen i Skåne [Elektronisk] Tillgänglig: 
<http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/djur-och-natur/skyddad-
natur/Pages/tatortsnara-natur.aspx>, Rapportserie  Skåne i utveckling 2003:60 [Läst 
2014-12-30]  

Länstyrelsen i Stockholms län (2001) Friluftsliv i tätort del 1. Friluftsliv i fysisk planering, 
Bakgrund – Utvecklingstendenser – Exempel, Miljö- och planeringsavdelningen, Länssty-
relsen i Stockholms län rapport nr 2011:18, huvudförfattare Ingmar Ahlström, 
www.friluftsplanering.se. 

Länsstyrelsen i Stockholms län (2005) Friluftsliv i tätort del 2. Underlag för friluftsplan, 
exempel Järvafältet, Länsstyrelsen i Stockholms län rapport nr 2005:27, huvudförfsattare 
Ingemar Ahlström, Friluftsplanering. 

Länsstyrelsen Stockholms hemsida (2014-12-30) Skydd av tätortsnära natur [Elektronisk] 
Tillgänglig: <http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/djur-och-natur/skyddad-
natur/skydd-av-tatortsnara-natur/Pages/default.aspx> [Läst 2014-12-30]     

Länsstyrelsen Västra Götalands läns hemsida (2014-12-30) Tätortsnära natur i Göteborgs-
regionen [Elektronisk] Tillgänglig:  <http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/djur-
och-natur/skyddad-natur/Pages/tatortsnara-natur.aspx>, [Läst 2014-12-30]  

Mc Evoy, D (2005) Climate Change and the Visitor Economy; Inception Report, Manches-
ter  Centre for Urban and Regional Ecology, School of Planning and Landscape, Univer-
sity of Manchester, accessed on January 2006, Elektroniskt hämtad från Sustainability 
NorthWests hemsida, Climate Change and the Visitor Economy; Inception Report [El-
ektronisk] Tillgänglig:<http://www.snw.org.uk/tourism/downloads/inceptionreport_ 
final.pdf>  
[Läst 2006-09-22] 

McIntyre, N.; Jenkins, J.& Booth, K. (2001) Global Influences on Access: The Changing 
Face of Access to Public Conservation Lands in New Zealand, Ur Journal of sustainable 
tourism vol. 9, No. 5, 2001. 

Motala kommun (2014a) Naturvårdsprogram Del 1: Natur och naturvård i Motala kom-
mun, Antaget av kommunfullmäktige i februari 2014, Motala kommun.  

Motala kommun (2014b) Naturvårdsprogram Del 2: Strategier och åtgärder 2013-2017, 
Antaget av kommunfullmäktige i februari 2014, Motala kommun.  

Motala kommun (2013) Handlingsplan för friluftsliv, Tekniska förvaltningen Motala kom-
mun 2013 [Elektronisk] Tillgänglig: 
<http://www.motala.se/Documents/Dokument/Invanare/Miljo_Trafik/Natur%20och%20p



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6533  
Kommunala friluftsplaner 

72 
 

arker/Handlingsplan%20f%C3%B6r%20friluftsliv_130221_med%20bilagor.pdf> [Ned-
laddad 2014-02-16]  

Naturvårdsverket (2014a) Sveriges friluftskommun 2014, rapport 6607 april 2014 [Elektro-
nisk] Tillgänglig: <http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-
91-620-6607-9.pdf> 
[Läst 2014-04-21] 

 
Naturvårdsverket (2014b) Miljömålen, Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och 

etappmål 2014[Elektronisk] Tillgänglig:  
<http://www.miljomal.se/Global/24_las_mer/rapporter/malansvariga_myndigheter/2014/
AU_2014_slutlig_140407.pdf >. Rapport 6608, Mars 2014. 
[Läst 2014-12-30] 

Naturvårdsverket (2012) Förslag till mål för friluftspolitiken – redovisning av ett rege-
ringsuppdrag, Naturvårdsverkets rapport 6476, mars 2012. 

Naturvårdsverket (2006) Regionala och kommunala friluftsplaner - inledande metodstudie i 
Uppsala län, Rapport 5612 december 2006, Naturvårdsverket. 

Naturvårdsverkets hemsida (2014-10-26a) Politik som stödjer friluftslivet [Elektronisk] 
Tillgänglig: http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-
Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Friluftsliv/Politik-som-stodjer-friluftslivet/ [Läst 2014-10-
26] 

Naturvårdsverkets hemsida (2014-10-26b) Naturvård [Elektronisk] Tillgänglig: 
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-
efter-omrade/Naturvard/ [Läst 2014-10-26] 

Naturvårdsverkets hemsida (2014 -04-20) Sveriges friluftskommun [Elektronisk] Tillgäng-
lig: <http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-
Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Friluftsliv/Sveriges-friluftskommun/> 
[Läst 2014-04-20]  

Nicholls, S (2006) Climate change, tourism and recreation in Europe, Ur Managing Leisure 
11, s 151-163 July 2006, Routledge.  

Nordiska ministerrådet (1987) Naerrekreation - friluftsliv og fysisk planlaegning i Norden, 
Miljørapport 1987:4, NORD 1987:15.  

Petersson Forsberg, L; Sandell, K & Emmelin, L (2014) Friluftslandskapets planering och 
tillgänglighet, Ur Fredman, Stenseke & Sandell (2014) Friluftsliv i förändring, studier 
från svenska upplevelselandskap, Carlssons Förlag 2014. 

Petersson Forsberg, L (2012) Friluftsliv och naturturism i kommunal fysisk planering, 
Akademisk doktorsavhandling 2012:06 vid Institutionen för Fysisk Planering, Blekinge 
Tekniska Högskola, Karlskrona, Finns även som forskningsrapport nr 19 i forskningspro-
grammet Friluftsliv i förändring, ETOUR/Mittuniversitetet Östersund. 

Petersson Forsberg, L (2009) Friluftsliv och naturturism i kommunal planering - delresultat 
från en webbaserad enkätundersökning våren 2008, Forskningsprogrammet Friluftsliv i 
förändring, rapport nr 8, Finns även som forskningsrapport 2009:03, Blekinge Tekniska 
Högskola, Karlskrona. 
173) Stockholm 14 mars 2002. 

Regeringen (2010) Regeringens proposition 2009/10:238 Framtidens friluftsliv, Överläm-
nas till riksdagen den 8 juli av Fredrik Reinfeldt och Andreas Carlgren (Miljödepartemen-
tet).  

Regeringen (2012) Mål för friluftspolitiken, Regeringens skrivelse 2012/13:51.  



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6533  
Kommunala friluftsplaner 

73 
 

Sandell, K (2008) Naturkontakt, miljö och utveckling, Ur Sandell & Sörlin (2008) Frilufts-
historia Från ”härdande friluftslif” till ekoturism och miljöpedagogik, andra upplagan, s 
225-237, Carlssons Förlag.  

Sandell, K (2006) Access under stress: the Right of Public Access Tradition in Sweden, Ur 
McIntyre, N; Williams, D.R; McHugh, K.E (ed) (2006) Multiple dwelling and Tourism: 
Negotiating Place, Home and Identity, p 278-294, CABI Publishing, UK.  

Sandell, K (1997) Naturkontakt och allemansrätt: Om friluftslivets naturmöte och frilufts-
landskapets tillgänglighet i Sverige 1880-2000, Ur Svensk Geografisk Årsbok 1997, Vol. 
73, s. 31-65. 

Sandell, K & Öhman, J (2010) Educational potentials of encounters with nature: reflections 
from a Swedish outdoor perspective, In Environmental Education Research, 16:1, 113-
132. 

Sandercock, L (1998) Towards Cosmopolis, Wiley, London. 

SCB (2010a) Långt till grönområden i storstäder, Pressmeddelande från SCB 2010-09-15, 
Nr 2010:246. [Elektronisk] Tillgänglig: 
<http://www.scb.se/Pages/PressRelease____300284.aspx> 
[Läst 2010-10-15] 

SCB (2010b) Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version 
Tätorter med minst 10 000 invånare, Sveriges officiella statistik Statistiska meddelanden 
MI12 SM 1002 [Elektronisk] tillgänglig:  
http://www.scb.se/Statistik/MI/MI0805/2005A01b/MI0805_2005A01b_SM_MI12SM100
2.pdf > ISSN 1403-8978 Serie MI12 – Grönytor. Utkom den 15 september 2010. 
[Läst 2011-06-22] 

Schantz, P (2008) Det tätortsnära naturmötet, Ur Sandell & Sörlin (2008) Friluftshistoria 
Från ”härdande friluftslif” till ekoturism och miljöpedagogik, andra upplagan, s 238-257, 
Carlssons Förlag, s 238-257.  

Segrell, B (1995) Den attraktiva kusten, Synsätt, konflikter och landskapsutnyttjande, Aka-
demisk avhandling, Linköping Studies in Arts and Science, Filosofiska fakulteten, Linkö-
pings universitet. 

Stockholms stad (2010) Promenadstaden - översiktsplan för Stockholm, Antagen av kom-
munfullmäktige 15 mars 2010.  

Strömgren, A (2007) Samordning, hyfs och reda Stabilitet och förändring i svensk planpoli-
tik 1945-2005, Acta Universitatis Upsaliensis. Skrifter utgivna av Statsvetenskapliga före-
ningen i Uppsala 166, 275 pp, Uppsala. ISBN 978-91-554-6846-0. 

Trollhättans kommuns hemsida (20140216) Friluftsplan [Elektronisk] Tillgänglig: 
<http://www.trollhattan.se/Startsida/Kultur-och-fritid/Idrott-motion-och-
friluftsliv/Friluftsplan/> [Läst  2014-02-16] Senast ändrad 2013-09-11 

Trollhättans kommun (2000) Friluftsplan Trollhättans kommun [Elektronisk] Tillgänglig: 
<http://www.trollhattan.se/Global/Kultur-Fritid/Friluft/FRILUFTSPLAN.pdf >[Nedlad-
dad 2014-02-16]  

Verheij, R.A; Maas,J & Groenewegen, P.P (2008) Urban Rural Health Differences and the 
Availability of Green Space, Ur European Urban and Regional Studies 2008; 15; 307. 

Wärneryd, O; Hallin, P-O & Hultman, J (2002) Hållbar utveckling – Om kris och omställ-
ning i stad och samhälle, Studentlitteratur. 

Örebro kommuns hemsida (2015-01-06) Översiktsplan vårt framtida Örebro [Elektronisk] 
Tillgänglig: <http://www.orebro.se/5617.html> [Läst 2015-01-06] 

http://www.orebro.se/5617.html


NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6533  
Kommunala friluftsplaner 

74 
 

Örnsköldsviks kommun (2014) Samrådsversion friluftsprogrammet, [Elektronisk] Tillgäng-
lig: 
<http://www.ornskoldsvik.se/download/18.fc04f4c145a62dcd5c6137d/1399537070015/F
riluftsprogrammet+samr%C3%A5dsversion.pdf > samrådsversion maj 2014. 

Örnsköldsviks kommun (2013a) Friluftslivet i Örnsköldsvik Rapport från en enkätunder-
sökning om fritid och utevistelse i Örnsköldsviks kommun 2012, Örnsköldsviks kommun i 
samarbetet med professor Peter Fredman ETOUR, 2013-03-08. [Elektronisk] Tillgänglig: 
<http://www.ornskoldsvik.se/download/18.fc04f4c145a62dcd5c6138d/1399537211164/
Medborgarenk%C3%A4t.pdf> [Läst 2014-05-23]  

Örnsköldsviks kommun (2013b) Föreningsenkät Friluftsliv 2013 [Elektronisk] Tillgänglig: 
<http://www.ornskoldsvik.se/download/18.fc04f4c145a62dcd5c61385/1399537182242/F
%C3%B6reningsenk%C3%A4t.pdf>  [Läst 2014-08-10]  

Örnsköldsviks kommun (2011) Grönplan för Örnsköldsviks kommun, antagen av Kommun-
fullmäktige 2011-12-19 [Elektronisk] Tillgänglig: 
<http://www.ornskoldsvik.se/download/18.24ff0e3513a480c6d791a5/1354915918837/Gr
%C3%B6nplan+f%C3%B6r+%C3%96rnsk%C3%B6ldsviks+centralort.pdf> [Nedladdad 
2014-04-30]  

Örnsköldsviks kommuns hemsida (2015-01-07) Skoteråkning  [Elektronisk] Tillgänglig: 
<http://www.ornskoldsvik.se/trafikochinfrastruktur/trafikochgator/skotertrafik.106.558b6
4a11375830b8d8373d.html> [Läst 2015-01-07] Senast uppdaterad 2014-12-10 

Örnsköldsviks kommuns hemsida (2014-12-31) Friluftsprogram [Elektronisk] Tillgänglig: 
<www.ornskoldsvik.se/upplevaochgora/friluftslivochnatur/friluftsprogram.4.418dec2a14
519a56182c76c3.html> [Läst 2014-12-31] 

Örnsköldsviks kommuns hemsida (2014-05-22) Friluftsråd [Elektronisk] Tillgänglig: 
<http://www.ornskoldsvik.se/upplevaochgora/friluftslivnaturfiske/naturochfriluftsrad.4.6
ded17ba1371f850d9fe56.html > [Läst 2013-05-22] Senast uppdaterad 2014-04-28. 

Örnsköldsviks kommuns hemsida (2013-11-22) Översiktsplan 2012 för Örnsköldsviks 
kommun [Elektronisk] Tillgänglig: 
<http://www.ornskoldsvik.se/byggaboochmiljo/planarbetebyggprojekt/oversiktsplan/over
siktsplan2012.4.33413099136f658053c3346.html> [Läst 203-11-22] Senast uppdaterad 
2013-01-22  

 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6533  
Kommunala friluftsplaner 

75 
 

8 Bilagor 
8.1 Bilaga 1. Samverkansstruktur 

Örnsköldsvik 
 
 
 
 

 
 



Rapporten uttrycker nöd-
vändigtvis inte Naturvårds-
verkets ställningstagande.

Författaren svarar själv för
innehållet och anges vid

referens till rapporten.

Naturvårdsverket 106 48 Stockholm. Besöksadress: Stockholm – Valhallavägen 195, Östersund – Forskarens väg 5 hus Ub. Tel: 010 698 10 00,  
fax: 010 698 10 99, e-post: registrator@naturvardsverket.se  Internet: www.naturvardsverket.se  Beställningar Ordertel: 08 505 933 40,  
orderfax: 08 505 933 99, e-post: natur@cm.se  Postadress: Arkitektkopia AB, Box 11093, 161 11 Bromma. Internet: www.naturvardsverket.se/publikationer

Kommunala 
friluftsplaner 
En kunskapsbas för verkningsfulla och använ-
darvänliga kommunala friluftsplaner
Forskningsrapport

LENA PETERSSON FORSBERG 

Kommunerna har en nyckelroll i att skapa förutsättningar 

för ett väl fungerande friluftsliv. Att planera friluftslivet 

långsiktigt är av stor vikt för ett bra friluftsliv för med-

borgarna. 

Föreliggande rapport är resultatet av en forskningsut-

redning som beskriver processen med att ta fram friluft-

splaner i två kommuner, Örnsköldsviks och Linköpings 

kommuner. Rapporten ska fungera som ett underlag till 

Naturvårdsverkets fortsatta arbete med att ta fram en 

användarvänlig vägledning om friluftslivsplaner.

RAPPORT 6533 

NATURVÅRDSVERKET

ISBN 978-91-620-6533-1

ISSN  0282-7298


	Naturvårdsverkets förord
	Författarens förord
	Innehållsförteckning
	1 Sammanfattning
	2 Introduktion
	2.1 Forskningsprojektet ”Kommunala friluftsplaner”
	2.1.1 Mål, syfte och metod
	2.1.2 Frågeställningar
	2.1.3 Urval av kommuner
	2.1.4  Tidsplan
	2.1.5 Ord och begrepp
	2.1.6 Praktisk relevans
	2.1.7 Kommunikation


	3 Bakgrund
	3.1 Teoretiska utgångspunkter
	3.1.1 Friluftspolitiken

	3.2 Forskningsöversikt
	3.2.1 Friluftsliv i kommunal planering
	3.2.2 Argument för friluftsliv och naturturism

	3.3 Tidigare utredningar och metodstudier om friluftsplaner
	3.3.1 Naturvårdsverket (2006)
	3.3.2 Länsstyrelsen i Stockholms län (2001 och 2005)


	4 Befintliga friluftsplaner
	4.1 Frågan om friluftsplan i ”Årets friluftskommun”
	4.2 Websökning – sökord “Friluftsplan”
	4.2.1 Trollhättan
	4.2.2 Motala
	4.2.3 Kungälv
	4.2.4 Falköping
	4.2.5 Karlstad


	5 Resultat
	5.1 Örnsköldsviks kommun
	5.1.1 Arbetsprocessen
	5.1.2 Friluftsprogrammet Örnsköldsvik
	Del 1. Friluftspolitisk policy
	Del 2. Friluftspolitisk strategi
	Del 3. Riktlinjer för friluftsarbetet i Örnsköldsviks kommun
	Del 4. Matris
	Del 5. Rapport
	Del 6. områden av särskilt intresse för friluftsliv-webbkarta


	5.2 Linköpings kommun
	5.2.1 Arbetsprocessen
	5.2.2 Friluftsprogrammet i Linköpings kommun
	Del 1. En friluftspolitik för Linköping (Remissversion)
	Del 2. Friluftslivet i Linköping (Remissversion)


	5.3 Inledande intervjuer i kommunerna
	5.4 Fortsatt arbete i kommunerna

	6 Diskussion och slutsatser
	6.1 Framtagandeprocess och antagande
	6.1.1 Vilken är nyttan av och syftet med planen?
	6.1.2 Vilka aspekter gör planen verkningsfull?

	6.2 Innehåll och struktur
	6.2.1 Hur blir planen användbar och användarvänlig?
	6.2.2 Annat viktigt att tänka på om innehåll och struktur

	6.3 Slutsatser

	7 Referenser
	8 Bilagor
	8.1 Bilaga 1. Samverkansstruktur Örnsköldsvik



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


