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Sammanfattning 
Friluftsplanen är ett frivilligt dokument som enbart beskriver friluftslivets 
intresse i kommunen. Detta för att dokumenten är frivillig och att det inte 
finns några bestämmelser om vad ett friluftsdokument ska innehålla.  

Detta arbete är en fallstudie som syftar till att undersöka om 
friluftsdokumenten innehåll. Friluftsplanen visade sig ofta vara del i annan 
plan eller program vilket innebar att arbetet breddades och kom att 
undersöka flera friluftsdokument med olika namn. Innehållet i 
friluftsdokumenten analyserades och jämfördes sinsemellan. För att sedan 
undersöka om och hur friluftsdokumenten används i kommunernas 
obligatoriska översiktsplan.  

Det visade sig finnas många likheter i innehåll mellan de jämförda 
dokumenten fast utseendet och namnen på dokumenten kraftigt varierade. 
Användning av dokumenten i översiktsplanen gick att finna dock så går det 
inte säga att friluftslivet blivit bättre i kommunen på grund av 
friluftsdokumenten. Men att genom att välja att skapa ett dokument som 
samlar kommunens ställningstaganden kring friluftsliv kan det skapa ett 
ökat fokus på friluftslivet i kommunen.  

Termer 
MB, SFS 1998:808 = Miljöbalken  

PBL, SFS 2010:900 = Plan- och bygglagen 

SFS 1979:429 = Skogsvårdslagen 

RF, SFS 1974:152 = Regeringsformen 

SOU = Statlig offentlig utredning 

Disposition 
I kapitel 1 kommer arbetets inledning, där arbetets syfte, 
problemformulering och metod pressenteras. Här presenteras också hur 
urvalet och avgränsningen ser ut. En del kritik presenteras också här.  

I kapitel 2 ges en forsknings- och kunskaps översikt. Här ges en 
tillbakablick över friluftslivets utveckling. Detta för att ge en tydlig bild av 
hur arbetet med friluftsfrågor sett ut under historiskt perspektiv. Här 
pressenteras de begrepp som sedan används vid analysen av de olika 
dokumenten. Först diskuteras friluftsliv som begrepp samt rörligt friluftsliv. 
Sedan pressenteras tre vanliga motiv till planering för friluftsliv, folkhälsa, 
miljöhänsyn och lokaltnäringsliv – naturturism. En diskussion kring 
tillgänglighet finns här. Även lagstiftning som planering för friluftsliv kan 
använda sig av presenteras här. 

I kapitel 3 presenteras arbetets fallstudie och dess analys. Här analyseras 
innehållet utifrån de begrepp som utvecklats i kapitel 2 samt att det sker 
diskussioner om jämförelsen mellan de tre utvalda kommunernas 
dokument. 

I kapitel 4 analyseras användningen av friluftsdokumenten i kommunernas 
översiktsplaner. De är främst de konflikter som funnits mellan 
friluftsdokumenten och översiktsplanen som redovisas. 

I kapitel 5 pressenteras en avslutande diskussion innehållande arbetets 
slutsatser samt ämnen som vore intressant att fortsätta studier i. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Att människor genom att röra sig i naturen skänker ro till kropp och själ. 
Samt att det bidrar till minskad risk för att drabbas av stress och utbrändhet 
är vanliga argument för att satsa på friluftsliv(Grahn & Stigsdotter 2003). I 
regeringens Nationella strategi för hållbarutveckling nämns andra vanliga 
argument som att miljövård och friluftslivet är två tätt sammanslutna 
intressen som gynnar den hållbara utvecklingen och betydelsen av natur 
och frilufsliv för utvecklingen av det lokala näringslivet(Nationell strategi 
för hållbar utveckling 2002).  

Friluftslivet är en ganska sen företeelse och växte fram kring förra 
sekelskiftet i takt med etableringen av industrisamhället. Innan dess fanns 
behovet att kunna röra sig i naturen men människorna bodde och levde på 
ett sådant sätt att detta skedde naturligt.  

Tillgängligheten till naturen kan sägas vara friluftsplaneringens 
kärna(Emmelin et al. 2005, s.80). Den allmänna tillgängligheten till 
naturen skaps genom allemansrätten. Den ger oss möjlighet att röra oss, 
med vissa begränsningar, fritt i naturen. Allemansrätten är dock ingen lag, i 
regeringsformen står det ”att alla ska ha tillgång till naturen enligt 
allemansrätten”. Detta är ett svagt skydd eftersom allemansrättens innehåll 
inte är definierat, så vad är det egentligen som skyddas?(Ahlström 2001) 
Vanliga argument vid diskussionen om allemansrätten är dels att den 
funnits sedan urminnes tider eller att det är ett nytt påhitt för att begränsa 
den privata äganderätten, dessa två argument förklarar problemet kring de 
olika tolkningar som görs av allemansrättens innehåll(Sandell & Svenning 
2011).  

Hur påverkar planerare tillgången på natur för friluftsliv genom fysisk 
planering? Att genom de planer planerare framställer, i vissa fall, begränsar 
eller till och med plockat bort tillgång på natur. I SCBs undersökning om 
Förändring av grönytor/grönområden i och omkring tätorter 2000-2005 så 
framkommer det att andelen vegetation i alla undersökta tätorter minskat 
under denna tid. De beskriver att det kan bero på ”utbyggnad eller 
nybyggnation av hus, utökning av industri- och handelsområde, vägbygge 
eller expansion av ytkrävande verksamheter”(SCB 2010, s. 3).  

I november 2011 kom Naturvårdsverket ut med en rapport gällande 
allemansrätten och dess framtid, i den framkom problem och konflikter där 
allemansrätten tolkas olika och konflikter skaps i mellanrummen mellan 
tolkningarna(Sandell & Svenning 2011). Det är om den tätortsnära naturen 
som konkurrensen är som störst och den som utsätts för det största 
exploateringstrycket(Emmelin et al. 2005, s. 121-122). Ett vanligt 
argument vid nyexploatering i natur är att det finns annan natur bara lite 
längre bort där människorna kan bedriva sitt friluftsliv. I 3 kap. 6 § 
miljöbalken står det att behovet av grönområden i och nära tätorten särskilt 
ska beaktas.  

Ett antal av Sveriges kommuner menar att de arbetar med så kallade 
Friluftsplaner eller andra liknande friluftsdokument. Enligt 
Naturvårdsverkets undersökning till ”Sveriges friluftskommun 2012” 
svarade 10 procent av kommunerna att de hade en ”politiskt antagen 
friluftsplan och/eller en friluftspolicy” och 11 procent svarade ”Nej men på 
gång”. Detta innebär att ca 24 kommuner idag har en plan/policy för 
friluftslivet och ungefär lika många håller på att utforma en(Lilliecreutz & 
Wänström 2012). Friluftsplanen är ett frivilligt dokument framtaget för att 
på något sätt vara ett stöd i den kommunala planeringen(Regionala och 
kommunala friluftsplaner: inledande metodstudie i Uppsala län 2006). 
Detta dokument bör enligt Naturvårdsverkets rapport Regionala och 
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Kommunala friluftsplaner – inledande metod studie ge samlad kunskap om 
områden med stora friluftsvärden i kommunen.  

1.2 Syfte  
I denna uppsats kommer olika friluftsdokuments innehåll jämföras för att 
se om dokumenten används i den kommunala planeringen. Uppsatsen 
kommer att undersöka på vilket sätt dokumenten används som underlag i 
den översiktligaplaneringen. Om friluftsdokumentets intentioner stämmer 
överens med översiktsplanens. 

1.3 Problemformulering 
Vissa kommuner anger att de har en friluftsplan men frågan är om den 
används i kommunala planeringen. Friluftsdokumentens innehåll är svårt 
att veta då det inte finns några bestämmelser över dess innehåll eller 
utformning. Kan friluftsplanen vara ett stöd för friluftsfrågor i kommunen 
och i förlängningen stärka människors rätt att genom allemansrätten även i 
framtiden ha kvar tillgången på naturen. Konkurransen om den tätortsnära 
naturen är störst det är också därför den får störst fokus i detta arbete.  

1.3.1 Forskningsfrågor 
 Vad innehåller friluftsdokumentet? 
 Används dokumenten i den kommunala översiktsplanen, om ja i så 

fall hur? 
 Anser de ansvariga politikerna/tjänstemännen att de tätortsnära 

friluftsområdena skyddas genom friluftsplanen/friluftsdokumentet? 

1.4 Forskningsläget 
Idag finns de dem som tycker det finns luckor i kunskapen kring hur vi 
påverkar möjligheten för alla att röra oss i naturen. Klas Sandell m.fl. ingår 
i forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring, han tillsammans med två 

andra i samma forskningsprogram skrev i februari 2012 ett debattinlägg i 
flera stora dagstidningar där de skriver att alla bör ”höja blicken” att inte 
låta mindre lobby organisationer begränsa människors möjlighet till ett rikt 
friluftsliv(Sandell et al 2012, s. 43). I november 2011 presenterade han 
tillsammans med Margaretha Svenning också en rapport om allemansrätten 
och dess framtid. I den presenterades förslag på hur vi kan komma tillrätta 
med de konflikter som idag finns med allemansrättens utformning de 
föreslog också att regeringen ska tillsätta en SOU för denna fråga. I 
skrivande stund är en avhandling som rör friluftsliv och naturturism i den 
kommunala planeringen i tryck(Petersson Forsberg 2012, in press) som 
betonar det kommunala engagemangets betydelse för en bra planering för 
friluftsliv och naturturism. För att motivera och stimmulera kommunernas 
sätt att arbeta med friluftsfrågor har Naturvårdsverket sedan 2010 en 
utmärkelse till Sveriges bästa frilufskommun. Där en av delarna rör 
kommunernas sätt att arbeta med planer för friluftslivet(Lilliecreutz & 
Wänström 2012).  

1.5 Metod 
Metoden i detta arbete är en kvalitativ 
fallstudie där tre friluftsdokument analyseras 
och jämförs(Denscombe 2009, s.59-73). Detta 
för att se om det finns likheter av innehåll och 
användning. Fallstudien är inledningsvis en 
dokumentanalys där dokumentens innehåll 
analyserats för att sedan jämföras med 
kommunens översiktsplan. För att en 
jämförelse skulle kunna ske skedde en viss 
kategorisering i dokumenten.  
Kategoriseringen skedde efter de begrepp som 
diskuterats i forsknings- och 
kunskapsöversikten. Vilka som sedan Figur 1 De begrepp som kommer 

diskuteras för att sedan användas i 
analysen av friluftsdokumenten. 
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kommer ligga till grund för analysen och jämförelsen mellan de olika 
kommuners friluftsdokument. 

För att reda ut eventuella tveksamheter och frågor som uppkommit i den 
inledande delen genomfördes intervjuer med de som arbetar med planering 
och/eller friluftsfrågor på kommunerna. Intervjuerna var så kallade 
semistrukturerade intervjuer, där frågorna och ämnena fanns nedskrivna 
men ordningen var flexibel(Denscombe 2009, s. 234-235).  Intervjuerna 
skedde genom öppnafrågor, kommunerna kontaktades innan 
intervjutillfället för att upplysa dem om syftet med intervjun.  Anledningen 
till att använda ytterligare en metod i mitt arbeta är för att öka validiteten i 
mina ställningstaganden och få en större träffsäkerhet så kallad 
triangulering(Denscombe 2009, s. 184-190). Att frågorna valdes att 
utformas som öppna frågor var för att det skulle bli ett öppet samtal kring 
ämnet. Detta gjorde att när diskussion skedde mellan mig som forskare och 
intervjupersonen kan man hamna i olika positioner och det fanns en risk att 
samtalet skulle glida iväg och den intervjuade inte svarar på frågorna eller 
på ett sådant sätt som gör att det låter bättre än vad det egentligen är. Att 
genomföra intervjuerna med tjänstemän innebär att de kan svara utifrån sin 
professionella bakgrund. Att genomföra intervju med en person med 
samma ”bakgrund” kan bidra till en ökad förståelse av 
samtalet(Denscombe 2009, s.244-247). 

I regeringens Nationella strategi för en hållbar utveckling från 2001 
beskrivs att naturvården ska vara en hörnsten i arbetet för ett hållbart 
samhälle(Nationell strategi för en hållbar utveckling 2001).  Där beskrivs 
också naturvården och friluftslivet som två sammanflätade allmänna 
intressen. Betydelsen att skapa förutsättningar för att kunna nyttja naturen 
för friluftsliv och andra upplevelser ses som väldigt viktig. De anledningar 
de skriver som gör denna sak så viktig är betydelsen för folkhälsan, att ge 
naturvården en social dimension och möjligheten till regional och 

lokalutveckling genom bland annat ökad turism framför allt naturturism. 
Detta är anledningen till att denna uppsats väljer att fokusera på de 
aspekterna i friluftsplanerna och diskutera dessa.  

1.6 Urval och avgränsning 
De urval av friluftsdokument som görs utgick ifrån de kommuner som i 
2012 års friluftskommun svarade ja på frågan om de hade en politiskt 
antagen friluftsplan/friluftspolicy detta var 24 stycken(Lilliecreutz & 
Wänström 2012). Dessa kommuner kontaktades för att undersöka vilket 
dokument de hänvisade till. I de 13 svar som kom in visade det sig att 
vidden av begreppet friluftsplan/friluftspolicy var väldigt stort1. Vissa 
kommuner hade endast en översiktsplan med avdelning om friluftsliv, i 
andra fall vad den en del av naturvårdsplan eller en kombinerad 
naturvårds- och friluftslivsplan. De kommuner som endast hänvisade till 
sin översiktsplan valdes bort, då ett av syftena med detta arbete var att 
undersöka friluftsdokument som underlag till översiktsplan. Andra 
kommuner som valdes bort var de som inte hade någon översiktsplan som 
var antagen efter antagandet av friluftsplanen. Ytterligare en begränsning 
av urvalet skedde då syftet med friluftsdokumentet måste beskrivas vara ett 
underlag för friluftslivet i den kommunala planeringen, även om det i 
analysen sedan framkommer att det inte stämmer.  

För att göra ett bra urval, så kontaktades alla kommuner som antogs ha ett 
friluftsdokument. Denna kontakt skedde med e-post och 13 av 24 svarade 
på frågan vilket dokument de hänvisade. Då denna undersökning inte var 
detta arbetets huvudfokus så skedde ingen upprepad kontakt med de 
kommuner som inte svarat2.  

De utvalda kommunerna är: 

                                                
1 Sammanställning e-postsvar, den 19 maj 2012. 
2 Ibid. 
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Trollhättan med friluftsplan från 1990 reviderad 2000 och översiktsplan 
från 2004(Friluftsplan Trollhättans kommun 2000 & (Översiktsplan 
Trollhättans kommun 2004). 

Kungälv med en kombinerad naturvård- och friluftslivsplan från 2005 
samt en fördjupning till den som de kallar Närströvområden i Kungälv och 
Ytterby från 2008. Vars innehåll kan jämföras med Naturvårdsverkets 
definition av friluftsplan med en avgränsning i de tätortsnära 
naturområdena(Naturvårds- och friluftslivsplan 2005 & Närströvområden i 
Kungälv-Ytterby 2008). Kungälvs översiktsplan antogs 
2012(Översiktsplan 2010 för Kungälvs kommun 2011).  

Uppsala har ett naturvårdsprogram där kommunens presenterar riktlinjer 
för kommunens miljömål. Ett av miljömålen är: Friluftsmark för 
upplevelser och hälsa(Naturvårdsprogram för Uppsala kommun 2008). 
Programmet antogs av kommunfullmäktige 2008. Kommunens 
översiktsplan antogs 2010(Översiktsplan 2010 för Uppsala kommun 2012). 

En avgränsning som detta arbete har är att det endast riktar in sig på 
friluftsdokument. Vilket innebär att andra dokument som grönplan, 
grönstrukturplaner och liknande inte valts att undersökas.  

Det urval som gjordes av litteratur till forsknings och kunskapsöversikten 
grundar sig i en aktuell rapport som Naturvårdsverket står bakom som är 
skriven av Sandell och Svenning(2011). Denna tar upp den aktuella 
problembilden kring allemansrätten. Som underlag för att fortsätta reda ut 
begreppen har en forskningsöversikt av Emmelin et al(2005) används. Den 
heter ”Planering och förvaltning för friluftsliv”. Denna översikt är ett 
samlat dokument som på ett grundligt sätt presenterar den forskning som 
finns om friluftsliv. Vissa delar i detta dokument berör de begrepp som 
används i denna uppsats. En helt färsk avhandling som berör friluftsliv och 
kommunal planering är Petersson Forsbergs avhandling som visar på 

koppingen mellan fysisk planering och friluftsliv, användningen av 
dokumentet har mest varit den undersökning som presenterade 2009 då den 
slutgiltiga avhandlingen just nu är i tryck(Petersson Forsberg 2009 och 
2012).   

1.7 Kritik 
En av de vanligast kritiken som brukar komma vid fallstudie är att den inte 
är trovärdig i de generaliseringarna som görs(Denscombe 2009, s.72). 
Detta innebär att det måste ske en noggrann redovisning av hur det 
empiriska materialet ligger till grund för de slutsatser som arbetet 
presenteras.  

Att det kan vara finnas kommuner som även utan ett dokument för 
friluftslivet kan genomför ett bra arbete för att säkra ett bra friluftsliv i 
kommunen. Detta kan ske med andra planeringsverktyg t.ex. 
sociotopkartor. Dessa planers betydelse kommer inte att vägas in i 
analysen utan kan komma att nämnas utan någon djupare analys. 

Det finns många begrepp kopplade till friluftsliv som är värda att analysera 
och diskutera. De valda begreppen valdes för att det är utpekade som 
viktiga orsaker för satsningar på friluftsliv. Detta innebär inte att de är de 
ända eller enligt alla forskare de viktigaste. Men att de pekas ut i 
regeringens strategi för en hållbarutveckling har gjort att valet blivit dessa.  

Att min jämförelse enbart riktar in sig på kommuner men ett 
friluftsdokument vilket för att det inte generellt går att uttala sig att ett 
friluftsdokument är bra för friluftslivet för då skulle jämförelse behövt ske 
andra kommuner utan friluftsdokument. Anledningen till att detta inte 
skedde var för att en undersökning skulle behöva ske av vilka områden i 
kommunen som kunde anses vara viktiga för frilufsliv. Denna metod är 
ytterst tidskrävande och kunde inte genomföras under den korta tidsperiod 
som detta arbete skett.  
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Frågorna till intervjuerna skickades i två fall ut i förväg till de som skulle 
intervjuas. Detta för att de personer som skulle intervjuas skulle undersöka 
om de kunde svara på alla frågorna eller var tvungen att i sin tur fråga 
annan person på kommunen. Detta kan bidra till att svaren inte är ”från 
hjärtat” utan formulerade på ett sådant sätt som mer korrekt utan att det 
kanske behöver vara så. Att intervjuerna inte bandades utan att svaren 
antecknades ner kan göra att någon del av samtalet kan ha 
missuppfattads(Denscombe 2009, s. 258).  

Mindre naturområden ingår ofta inte i de undersökta planerna och det 
skulle kunna vara att all ny exploatering sker i just sådana områden som 
kan vara väl så viktiga för människors rekreation och friluftsliv.  

Analysen skulle kunna tolkas på flera sätt och det sätt som tolkningen sker 
i detta arbete innebär inte att det är det ända rätta eller sanna sättet. 
Meningen med en fallstudie är att försöka gå på djupet kring det 
undersökande ämnet och undersöka de bakomliggande faktorer som ligger 
bakom(Denscombe 2009, s. 59).  
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2. Forsknings- och kunskapsöversikt 
I denna del av arbetet kommer det presenteras en historisk återblick 
av friluftslivets utveckling i Sverige. Även de begrepp som kommer 
användas i analysen av friluftsdokumenten kommer här diskuteras. 
Innan den lagstiftning som kan anses beröra friluftsliv presenteras. 

2.1 Friluftsliv – en historisk tillbakablick 
Friluftsliv är ett begrepp som blev mer allmänt känt under början av 1900-
talet. Utvecklingen av friluftslivet kan ses som en effekt av 
industrialiseringen av vårt samhälle. Tidigare fanns det inget behov av att 
bedriva det vi idag kallar friluftsliv. Under slutet av 1800-talet bodde 80 
procent av Sveriges befolkning på landsbygden. Under början av 1900-
talet skedde en kraftig inflyttning till tätorter och vid 1930 så bodde 50 
procent av befolkningen i urbaniserade områden. Inflyttningen fortsatte 
under 1900-talet och vid 1980 bodde åtta av tio i tätorter(Wastenson et al. 
1991). Under början av förra seklet var det ofta endast de med gott om 
pengar som kunde syssla med friluftsaktiviteter, vanliga friluftsaktiviteter 
vid denna tid var vandring, skidåkning, cykling eller lägerliv(Ahlström 
2001 s. 15).  

Först vid 1930 spreds friluftslivet till den breda massan och en marknad för 
friluftsliv började etableras. Under denna tid växte också den moderna 
fritids- och friluftspolitiken fram. Behovet för människor i det urbaniserade 
samhället att komma ut i naturen hade vuxit. En viktig symbol för det nya 
politikområdet var den s.k. ”fritidsutredningen” som tillsattes 1937. Den 
skulle utreda människors friluftsliv under semestern och underlätta detta, 
året efter antogs lagen om 12 dagars semester. Under samma period kom 
förslag från de stadsnära markägarna att förbjuda allmänheten att beträda 
enskild skogsmark, detta för att kompensera för att de rika hade lagt beslag 
på natursköna strandområden(Sandell & Svenning 2011 s. 25). Detta skulle 

kunna ses som det första försöket att låta det privata ägandet gå före den 
allemansrättsliga rättan att röra sig i naturen. Fritidsutredningen resulterade 
i SOU 1938:45, som ledde till begränsningar av strandbebyggelse en 
föregångare till dagens strandskydd, och SOU 1940:12, där möjligheten till 
fritidsreservat för städernas befolkning föreslogs. I den andra av dess två 
fanns också en bilaga där begreppet ”alle mans rätt” finns nämnt och där 
denna rätt nämns som den viktigaste rättighet för friluftslivet(SOU 1940:12 
s. 276).  

Under 1970-talet skedde det en utveckling av planerade 
rekreationslandskap, så som motionsanläggningar, motionsspår och 
vandringsleder.  Denna utveckling sågs som både positiv för att underlätta 
människors friluftsliv men också som ett hot mot själva friluftsupplevelsen.  
I nästan varje kommun under denna tid fanns det en fritidsförvaltning med 
ansvar för friluftsfrågor. En del menar att den här utvecklingen i hög grad 
bidrog till en stark friluftssektor vilket också troligtvis påverkade 
människors levnadsvanor på ett positivt sätt. Detta genom att motion och 
friluftsliv blev en trend och en livsstilstämpel för flera grupper i 
samhället(Ahlström 2001 s. 16). Värt att notera är att under denna tid, som 
ibland beskrivs som rekordåren, ökade den privata konsumtionen 
mycket. ”Resor ” och ”rekreation” är de två delar som ökat snabbast nästan 
dubbelt så fort som den övriga konsumtionen(Sandell & Svenning 2011 s. 
28). 1974 fördes allemansrätten för första gången in i en lagtext, då i 
naturvårdslagen med formuleringen ”naturen är tillgänglig för alla enligt 
allemansrätten”. Dock utan någon definition av innehållet eller dess 
omfattning. I samma lag införs också möjligheten till naturreservat vilka 
som ofta inte enbart betyder ett skydd för naturen utan innehåller även 
friluftslivsaspekter. 

Efter den positiva tillväxt som skedde under 1960-70 talet har kommuner 
haft svårare att ha kvar sina anställda som arbetar med friluftsfrågor, och 
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under 1990-talet minskade de anställda med en tredjedel(Ahlström 2001, s. 
16). Det höjdes också röster för att begränsa allemansrätten igen av vissa 
aktörer men för att klargöra regeringens ställning så skrevs 1994 
allemansrätten in i vår grundlag(Regeringsformen), där det idag står ”alla 
ska ha tillgång till naturen genom allemansrätten”(Regeringsformen SFS 
1974:152). 

Naturvårdsverket har under de sista åren försökt att öka kommunernas 
intresse och försöka få dem att se betydelsen av ett rikt friluftsliv. Detta 
bland annat genom att varje år genomföra undersökning kring 
kommunernas arbete och utse Sveriges bästa 
friluftskommun(Naturvårdsverket – Sveriges friluftskommun [online]). 

2.1.1 Friluftsliv 
I Statens stöd till friluftsliv och främjandeorganisationer definieras 
friluftsliv som(Statens stöd till friluftsliv och främjandeorganisationer. Ds 
1999:78): 

”Med friluftsliv menas vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå 
miljöombyte och naturupplevelse utan krav på prestation eller tävling.  

Friluftsliv kan utövas utan krav på avancerad utrustning eller krav på 
särskilda anläggningar. 

Friluftsliv som utövas i samband med semester eller under övernattning 
utanför bostadsorten ingår även i begreppet turism.” 

Andra försök att definiera vad som menas med friluftsliv har pågått under 
den senare delen av förra seklet. Vid första åtanke tror man att man vet, 
men friluftlivets innehåll är något som under denna period skiftat, med allt 
från söndagsåkning med bil till multisport. Emmelin et al. skriver i 
Planering och förvaltning för friluftsliv att det finns åtminstone tre olika 
dimensionen på friluftsbegreppet som bör diskuteras(Emmelin et al, 2005, 
s. 18). Dessa är: 

 som samhällsfenomen och studieobjekt 
 som politikområde och idédebatt 
 som personligt och pedagogiskt förhållningssätt 

Emmelin et al. Skriver att de är av extra viktigt att ha den tredje 
dimensionen i åtanke, om personligt förhållningssätt, för till exempel 
planerare som arbetar med friluftsliv på olika sätt och där det finns stor 
chans att olika aktörer har olika innehåll i begreppet. Detta för att minska 
risken för missförstånd.  

Ett annat viktigt begrepp att fundera över när det diskuteras kring friluftsliv 
är ”rörligt friluftsliv”. Det är nämnt i miljöbalken och något som är 
viktigare att skydda än bara friluftsliv. Vad som egentligen menades vid 
införandet är osäkert, den vanliga tolkningen är sådant friluftsliv som ej är 
beroende av någon anläggning. Men i Fritidsutredningen från 1966 och i 
Naturvårdsverkets publikation Sanitära lösningar vid anläggningar för det 
rörliga friluftslivet beskrivs anläggningar som campingplatser, skidbackar 
och motionsgårdar som viktiga anläggningar för det rörliga friluftslivet 
detta skapar en förvirring.   

Ett nu vanligt sätt att tolka användningen av det rörligt friluftsliv är att det 
endast kan ses som en förstärkning av bara begreppet friluftsliv eller endast 
som en alternativ benämning. Att använda sig av begrepp som medborgare 
förstår eller får definierat för sig är ett sätt viktigt inslag i en 
demokrati(Ahlström 2001, s. 18-20). I denna uppsats kommer begreppet 
rörligt friluftsliv endast användas när det hämtas från annan text, till 
exempel lagtext eller proposition annars kommer det ej att användas för att 
det kan försvåra förståelsen.  

Skillnaden mellan friluftsliv och rekreation anses i detta arbete vara: att gå 
ut med hunden är mera rekreation än friluftsliv men att gå men hunden i en 
skog kan också ses som friluftsliv, någon större skillnad görs inte. Kravet 
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på den natur där friluftsliv bedrivs är ofta att det är större naturområden 
men någon avgränsning i storlek görs inte i detta arbete. 

Natur i detta arbete anses vara all typ av grönområden som är tillgängliga 
genom allemansrätten alltså inte t.ex. privata trädgårdar. 

2.1.2 Friluftslivet som värde 
Vad är det i friluftslivet som skapar dess värden och som gör friluftslivet 
till något som är av större vikt? Det första som beskrivs i rapporter och 
utredningar är att det kraftigt varierar och att värdet av friluftslivet för en 
person innebär inte att nästa person har samma grund i sitt värde. De rent 
ekonomiska värden som är kopplade till friluftsliv är svåra att definiera, 
ofta beskrivs de som uteblivna inkomster ifrån annan användning som t.ex. 
exploatering eller skogsbruk. Andra kostnader som beskrivs är att det ofta 
inte har stora anläggningskostnader utan det är underhåll och 
skötselkostnader som är dominerande. Kostnaden för personer att bedriva 
friluftslivaktiviteten är ofta till stor del gratis. Dock kan kostnader för 
transport, mat och boende uppkomma, det är exempel på marknadsprissatta 
varor och tjänster. Det är ur dessa varor och tjänster som turismen skapar 
en viss del av sina inkomster.   

Det finns viss typ av friluftsaktiviteter som kräver någon typ av 
konsumtion(du behöver en cykel för att kunna cykla, kanot om du ska 
paddla etc.) för att kunna genomföras men i grunden är det en fri möjlighet 
alla människor har. Upplevelsevärdet vid friluftslivet är det som är det 
svåra att definiera för att skiljer sig mellan människor och så länge det icke 
marknadsprissatta delen i konsumtionen(i detta fall upplevelsen) är större 
än den marknadsprissatta delen kommer människor att välja att bedriva ett 
friluftsliv(Emmelin et al. 2005, s. 38).  

Om naturen ses genom ett marknadsekonomiskt perspektiv, som en 
begränsad resurs och kan inte användas för alla ända mål vid samma plats 
vid samma tillfälle så förstås vilket typer av konflikter som kan uppkomma.    

2.1.3 Folkhälsa 
I inledning av detta arbete nämndes det ofta återkommande argumentet för 
friluftsliv, att naturen ger ro för kropp och själ och att det bidra till minskad 
stress och utbrändhet(se bl.a. Grahn & Stigsdotter 2003, Bodin & Hartig 
2003). Att fysikinaktivitet är något som kostar samhället stora summor 
pengar båda genom produktionsbortfall och sjukvårdskostnader. Vid en 
beräkning av kostnaderna 2002 kom Bolin och Lindgren fram till att 
kostnaden är nästan lika stor som för rökning ca 6 miljarder svenska 
kronor(Bolin & Lindgren 2006).  

Att även själva naturen kan påverkar människan på ett positivt sätt har 
konstaterats i forskning. I Bodin & Hartigs forskning visar de att vistelsen i 
natur ökar psykiskt välmående och att känslor som oro, depression och 
ilska dämpades mer på de personer som fick springa i en naturmiljö 
jämfört med de som sprang i en urbanmiljö(Bodin & Hartig 2003). 
Undersökningen Landscape, planning and stress där undersöktes 
relationen mellan vistelse i grönområden och stressnivå. Där det visade ett 
tydligt samband mellan dels avståndet till grönområden och den tid 
försökspersonerna spenderade i området med den självupplevda 
stressnivån(Grahn & Stigsdotter 2003). En viss kritik har visats emot 
denna typ av studie dels för att i Grahn & Stidsdotter arbete sker ett kraftigt 
hopp i mätningar mellan 300 meter och 1000 meter. Slutsatsen som de drar 
är att stressnivån ökar kraftigt mellan 300 meter och 1000 meter men att 
det egentligen lika gärna skulle kunna ske ett stort hopp mellan vilken 
mätpunkt mellan 300-1000 meter som helst kanske vid 900 meter(Ståhle 
2005, s. 100). Eller att dessa studier inte jämför skillnaden emot andra 
typer av metoder för en bättre hälsa, som till exempel konst, musik, sociala 



Friluftsplaner - en hjälp för friluftslivet? 
     13 | S i d a  

arrangemang, kroppsrörelse inomhus(Emmelin et al. 2005, s. 31). Att det 
kan vara inte bara avståndet till, eller hur lång tid man valde att vistas i 
grönområden utan det kanske berodde på den typen av människor som valt 
att bosätta sig där. Försök har gjorts där man ser på faktorer som 
socioekonomiska, ålder och kön men det kanske är andra faktorer som 
också påverkar och att de personerna skulle var mindre stressade även om 
de skulle bott i ett mer urbant område(Grahn & Stigsdotter 2003). 

Boverket har publicerat en text för vägledning och inspiration till hur 
kommuner bör arbeta med den bostadsnära naturen(Bostadsnära natur: 
inspiration & vägledning 2007). I den framkommer rekommendationer på 
hur stort avstånd det max bör vara till olika typer av bostadsnära natur.  

Förslag till max avstånd: 
Närparken, bör helst ligga inom 50 m från bostaden 
Lokalparken bör kunna nås inom 200 m från bostaden och utan 
att man behöver korsa trafikerade vägar 
Stadsdelsparken bör ligga inom 500 m från bostaden, dock inte 
längre bort än 800 m 
Friarealerna, områden som känns orörda, bör ha en täckningsgrad 
om minst 300 till 400 m2 per invånare. 

I samma publikation beskriver de att dessa avstånd är riktlinjer och något 
kommuner bör försöka hålla sig till. Malmö stad har gjort en liknande 
avgränsning på naturområden dock är avstånden större. Detta motiveras 
med det är deras avstånd som forskningen visar sig kräva och med vad som 
kan tänkas rimligt i Malmö kommun. Med Boverkets rekommendationer 
skulle inte många av Malmös invånare ha tillräckligt med bostadsnära 
natur(Bostadsnära natur: inspiration & vägledning 2007).  

2.1.4 Miljöhänsyn 
Det andra vanliga argumentet till varför kommuner väljer att satsa på 
friluftslivet är att det stärker människors miljöhänsyn. Att genom 

människors kontakt med naturen lära sig hur den fungerar. Samt hur 
människor genom vårt levnadssätt påverkar naturen. I och med omflyttning 
från landsbygden in till städerna har kunskapen om miljön minskat. Studier 
i skolor har visat att de som bor på landsbygden har en större kunskap om 
natur- och miljövård än de som bor i större tätorter t.ex. i 
Stockholmsinnerstad. Det pedagogiska värdet av natur är av stor betydelse 
detta framhålls bland annat av Naturvårdsverket och Grahn & Sorte i sin 
jämförelse mellan ett s.k. ”Ur och Skur-daghem” och ett ”vanlig” daghem 
att Ur och Skur-daghemmet elever hade en bättre koncentrationsförmåga, 
var stakare och friskare(Grahn & Sorte, 1985).  Information om hur man 
som besökare i naturen inte ska ”störa och inte förstöra” har framkommit 
av flera myndigheter och forskare(Ahlstöm 2001, s. 37). Många 
naturområden som har skyddats för sina naturvärden har samtidigt stora 
värden för friluftslivet. Grundsynen vid skydd av områden är att den både 
ska säkerställa naturvärdena och möjliggöra friluftsliv.  

En konflikt som Emmelin et al. skriver om i Planering och förvaltning för 
friluftsliv är att synen mellan friluftsliv, naturvård och turism kan te sig 
väldigt olika, att i ett förslag till nationalpark i Kirunafjällen tycken ena 
sidan skulle vara fantastiskt om så skulle ske, för då skulle fjällen göra själ 
för sitt namn, man skulle slippa kraftledningar, kraftverk, stora 
turistanläggningar med skidbackar och liftar. Att platsen skulle bli 
ett ”stort rekreationsområde för naturälskare, fjällvandrare och forskare…” 
Medan andra sidan skrivs i en insändare i tidningen att om det blir 
nationalpark skulle hen bli olycklig, Kirunafjällen skulle ”tappa sin 
identitet och sin dragningskraft och nuvarande lockelse till total frihet”… 
att möjligheten att erhålla naturupplevelser under naturliga förhållanden i 
en ovärderlig natur skulle försvinna. ”Bara ordet nationalpark tar bort 
friheten till naturen”(Emmelin et al. 2005, s. 31-32). Allt det som kan 
skyddas genom ett bildande av nationalpark påstås i insändaren försvinna. 
Här ses två väldigt olika tolkningar av vad naturen egentligen är till för och 
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var dess egentliga värde ligger. Att vissa värden i friluftslivet kan stärkas 
genom ett skydd medan andra minskas visar detta tydligt. Att ett område 
kan ha höga kvaliteter men dålig tillgänglighet detta kan då bidrar till att 
det då är få människor i rörelse. Detta kan ses som en kvalitet i sig för de få 
personer som rör sig i området och med en ökad tillgänglighet skulle den 
kvaliteten minska och området förlora sitt värde(Emmelin et al. 2005, s. 
32). 

2.1.5 Lokalt näringsliv – naturturism 
I kapitlet om ”Friluftsliv - en historisk tillbakablick” beskrivas friluftslivets 
uppkomst och det finns stora likheter mellan friluftsliv och turism. I takt 
med det fram växande välfärdssamhället, Sverige, gavs det också möjlighet 
att börja resa bort och turista. I definitionen av friluftsliv som nämns i ovan 
läser man att friluftsliv och turism kan vara samma sak, och att det enda 
som skiljer de emellan är om det är semester eller att det sker övernattning 
på annan ort än bostadsorten.  

Turism ses i dag som en expansiv näring i Sverige och många tror att 
utvecklingen av naturturism kommer öka ännu mer(Emmelin et al. 2005, s. 
111 & 37-39). På grund av denna troliga utveckling är det många 
kommuner idag som använder sig av möjligheten till friluftsliv i sin 
marknadsföring av kommunen, 92 procent svarade att de gjorde det i en 
undersökning om ”Friluftsliv och naturturism i den kommunala 
planeringen” från 2008(Petersson Forsberg 2009, s. 19).  

En konflikt mellan naturvård och naturturism kan vara besöksströmmen är 
för kraftig och det sker ett slitage på naturen, det är ett exempel på direkt 
påverkan och som är från markägarens perspektiv, ett stort problem. 
Många kommersiella verksamheter som t.ex. naturturism använder sig av 
allemansrätten för att hävda sin rätt till naturen. En annan konflikt som är 
vanlig är miljöpåverkan som sker vid transporter till området. Att minska 
miljöpåverkan från transporter till fritidsområden har varit ett vanligt 

argument för att satsa på de tätortsnära områdena för att det där enklas att 
ordna med kollektiva trafiklösningar(Emmelin et al. 2005 s. 103-112).   

2.1.5 Tillgång - Tillgänglighet 
I regeringsformen står det att: ”alla ska ha tillgång till naturen genom 
allemansrätten”. Men vad är det egentligen som menas med tillgång och i 
dess förlängning med tillgänglighet? Som nämndes inledningsvis skriver 
Emmelin et al. att tillgängligheten till friluftslandskapen är grunden i all 
friluftsplaneringen(Emmelin et al. 2005 s. 80).  

Tillgång är ett mycket mångtydigt och komplext ord, vilket med för vissa 
begränsningar men också möjligheter. Några frågor Ståhle tar upp i sin 
avhandling och som uppkommit inom samhällsvetenskapen är(Ståhle 2005, 
s. 16-17): 

Tillgång… 

…till vad och hur mycket? Om kvalitet och kvantitet. 
…för vem och hur många? Om enskilt eller allmänt. 
…hur nära och hur tillgängligt? Om det är fysiskt eller mentalt. 

Trots dessa många tolkningsmöjligheter beskriver Ståhle att det finns två 
tolkningar som är något mer prioriterade än de andra och det är tillgång 
som ett positivt värde till en individ och åtkomligheten(tillgängligheten) 
till detta värde. Tillgångar som knutna till rummet och geografin är därför 
också särskilt intressanta för planerare(Ståhle 2005, s. 16-17).   

Pigram presenterade redan 1981 tre dimensioner på begreppet 
tillgänglighet(accessibility) nämligen "technical, behavioral, and 
sociocultural"(Pigram 1981, s. 108). Sandell och Svenning tar upp 
dessa i sin rapport och menar att det inte är svårt att idag se dess 
relevans när det gäller tillgänglighet till det svenska friluftslandskapet 
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t.ex. genom kommunikationer, frilufts/fritidsvanor och 
allemansrätten(Sandell & Svenning 2011, s.39)  

I regeringens proposition Framtidens friluftsliv skrivs att naturen ska vara 
tillgänglig och att det är särskilt viktigt att underlätta tillgängligheten till 
naturen för alla grupper på ett hållbart sätt. Det är både staten och 
kommunerna uppgift men även friluftsorganisationernas. Det kan vara med 
planering, fysiska åtgärder eller information och kunskapsspridning som 
tillgängligheten förbättras(Framtidens friluftsliv 2010). Vid läsning av 
denna proposition växer frågan om ’all natur skall vara tillgänglig för 
alla?’. I delen som rör den tätortsnära naturen framhävs den som extra 
viktig då den största delen av befolkningen bor tätortsnära.    

Att planerare m.fl. ofta sällan skiljer på utbud och tillgänglighet när de 
använder ordet tillgång gör saken ofta ännu mer komplicerad. När de två 
orden blandas är det lätt att förstå att det blir missförstånd och problem 
med att föra en dialog. Att tillgång även skiljer sig i vem som är avsändare 
och mottagare råder det inte heller några tvivel om. En byggare som säger 
att ”Här finns det god tillgång på friytor!” och en invånare som säger 
samma sak. Den första menar byggbara friytor, medan den andra menar 
värdefulla friytor. En tankesätt som finns i Ståhles avhandling är att om 
planerare, m.fl. lär sig hävda skillnaderna och sambanden mellan utbud 
och tillgänglighet kan problem med att föra en dialog undanröjas och 
möjliggöra chanser att skapa bra förändringsalternativ(Ståhle 2005, s. 18-
19).  
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2.3 Från lagstiftning till plangenomförande 
Efter att ha pressenterat de begrepp som kommer användas i den 
kommande analysen kommer här ett utvecklande av de lagar som finns 
kring friluftsliv. Avslutningsvis i denna del utvecklas andra hot som kan 
påverka friluftslivet. 

2.3.1 Lagstiftning 
Allemansrätten är en grundläggande förutsättning för friluftslivet. I 
regeringsformens andra kapitel står det att: ”alla ska ha tillgång till 
naturen enligt allemansrätten”. Den kan ses som grunden för att det ska 
finnas ett friluftsliv. Den ger oss möjlighet att fritt färdas till fots, med 
cykel, på skidor eller med häst i landskapet, om vi visar hänsyn mot 
naturen i likhet med 7 kap. 1 § miljöbalken. Men att allemansrätten är en 
lag är egentligen fel, det står inget skrivet om vad som menas med 
allemansrätten. Vissa nämner allemansrätten som en sedvanerätt. 

Allemansrätten kan ses som Sandell beskriver de, ”det ”frirum” som bildas 
mellan olika lagars avgränsningar, i huvudsak: ekonomiska intressen, 
hemfrid, naturskydd/vård och landskapets användning”(se figur 
2.1)(Sandell & Svenning 2011, s. 42 och Emmelin et al. 2005, s. 85-86).  

Grunden för allemansrätten är att markägaren måste acceptera att 
människor rör sig på hans mark förutsatt att det inte sker någon ekonomisk 
skada eller att hemfriden överträds. Myndigheter kan med hjälp av till 
exempel reservatsbildning eller fridlysning bevaka gränslinjen mot 
allemansrätten.  Den fjärde huvudsakliga avgränsningen är landskapets 
användning. Det betyder att människor inte kan genom allemansrätten 
hävda ett speciellt utnyttjande av landskapet, men något undantag se t.ex. 
strandskyddet. Utan det är markägarens, lagstiftningens eller planers etc. 
intressen som styr. Det är här planerare genom planering kraftigast kan 
begränsa allemansrätten. Ett av undantaget till detta är det generella 
strandskyddet.  

Strandskyddet är en lag som möjliggör friluftsliv längs våra stränder den 
finns i 7 kap. 13 § miljöbalken. Strandskyddet har två syften, det första är 
att skydda den allemansrättsliga tillgången till strand områden. Det andra 
syftet är att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land eller i 
vattnet. Strandskydd är normalt 100 meter runt våra vattendrag men 
strandskyddet kan ökas upp till 300 meter om det behövs för att stärka 
något av strandskyddets syften. I en enkätundersökning om friluftsliv och 
naturturism i kommunal planering kom det fram att det vanligaste skälet 
till nekad strandskyddsdispens är ”Skydd av allmänhetens tillgänglighet till 
strandzonen” som vilket nästan används tre gånger så ofta som skydd av 
den biologiska mångfalden(Petersson Forsberg 2009).  

I 3 kap. miljöbalken står det att mark- och vattenområden ska användas för 
det ändamål som de är mest lämpat för med aktning av beskaffenhet, läge 
och behov. De mark- och vattenområde som är särskilt lämpade för Figur 2 Beskriver de huvudsakliga avgränsningarna för Allemansrätten(Ur 

Emmelin et al. 2005, s 85) 
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friluftsliv ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 
skada natur- och kulturmiljön står det i 3 kap. 6 § miljöbalken. Behovet av 
tätortsnära grönområden skall särskilt beaktas. Denna lag är en av de som 
starkast ska skydd natur som lämpar sig väl friluftslivet och speciellt de 
tätortsnära grönområdena. 

I miljöbalkens 4 kap. redovisas vissa mark- och vattenområden som har 
stora natur- och kulturvärden och är riksintresse. I samma kapitel i 2 § 
anges 24 områden där turismen och friluftslivet, främst det rörliga 
friluftslivets, intresse särskilt ska beaktas. Även de övriga områden som 
pekas ut i 4 kap. 3-7 § har stora värden för friluftslivet. Det är i denna lag 
det rörliga friluftslivet särskild betydelse betonas. 

Ett av de starkaste skydd som ett område kan få är att bli nationalpark, det 
är riksdagen som kan besluta att ett större sammanhängande område får ett 
skydd genom 7 kap. 2 § miljöbalken. Ett skydd som är i parantes med 
nationalparken är naturreservat och det kan bildas av länsstyrelsen eller 
kommunen. Det kan ske t.ex. för att tillgodose behov av områden för 
friluftsliv. Detta skydd innebär inte att alla anser att värde för friluftslivet 
ökar. För vissa innebär bara ordet nationalpark att friheten till naturen 
försvinner(Emmelin et al. 2005, s. 31). 

Natura 2000 är ett gemensamt europeiskt skydd för särskilt skyddsvärda 
område för naturvård, i Svensk lag finns de bestämmelser i 4 kap. 8 § och 
7 kap. 27-29 § miljöbalken. Det kan samtidigt ha stort värde för 
friluftslivet även om det i grunden är ett skydd för naturvårdsintresse.  

Andra skyddade områden där friluftsliv kan bedrivas, men under vissa 
begränsningar med tanke på naturresursutnyttjande, kan vara 
biosfärsområde, naturvårdsområden, ekoparker, nationalstadsparken och 
kommunala regleringsområden(Emmelin et al 2005, s. 125) 

2.3.2 Andra hot – andra lagar 
Det finns andra hot mot friluftsområden än exploatering, ett sådant är 
skogsbruk som regleras i skogsvårdslagen. I den står det att när ett område 
skog ska avverkas som är större än en hektar måste markägaren ansöka hos 
skogsstyrelsen. I den ansökan ska det bland annat kommenteras om det 
finns något skyddsvärt i närheten detta för att det kan bli aktuellt med så 
kallades skyddszoner, detta kan t.ex. vara bebyggelse, vattendrag eller 
gamla stigar(Zaremba 2012a). I skogsvårdslagen 30 § står det 
att: ”Skyddszoner med träd och buskar ska lämnas kvar mot skogliga 
impediment, utmed hav, sjöar, vattendrag och öppen jordbruksmark samt 
vid bebyggelse i sådan utsträckning som behövs av hänsyn till växt- och 
djurlivet, kulturmiljön och landskapsbilden”, och vidare att ”hyggens 
storlek och form skall anpassas till natur- och kulturmiljön”, samt 
att ”skador på mark och vatten skall undvikas”. Men om markägarens 
ansökan inte blir svarad på inom 6 veckor är det fritt fram för markägaren 
att hugga ner skogen på sin mark. Detta även om markägaren glömt att det 
finns något skyddsvärt, samt att rättan till överklagan försvinner. 
Miljöbalkens regler slutar gälla när en avverkning ska ske, så hänsynen till 
den mest lämpade mark och vattenanvändningen(3 kap miljöbalken) går 
inte att hänvisa till. Inte heller går det att överklaga om avverkning 
planerar att ske i friluftsområden. Andelen avverkningar som inte får svar 
att de behöver ta hänsyn är väldigt stor 2010 fick skogsvårdsstyrelsen in 
67 000 ansökningar om avverkning. Endast 8 fick svar att de skulle ta 
hänsyn till människan eller landskapet(Zaremba 2012a). En statlig 
offentlig utredning gällande detta gjordes 2006 där det var förslag att det 
skulle bli olagliga att inte visa denna hänsyn, men förslaget gick inte 
igenom(Mervärdesskog 2006).  Slutsatsen som kan dras är att privatägda 
naturområden som används för friluftsliv kan riskeras om markägaren 
väljer att hugga ner och inget avtal skett med kommunen om hur 
avverkning i området ska ske.  
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Det finns olika sätt att genomföra avverkning. Det dominerande i Sverige 
idag är kalhuggning vilket innebär att allt huggs ner och rensas. 
Kalhuggning i ett friluftsområde kan göra att friluftsligavärden försvinner. 
Mer anpassad avverkning för värdefulla områden sker på vissa platser och 
det har visat sig att de lika lönsamt eller lönsammare för 
markägaren(Zaremba 2012b). Som då för mer betalt på kvadratmeter virke 
ifrån sin skog. Andra kostnader som försvinner vid plockavverkning är att 
så kallad undanröjning inte behöver ske. Det är alla mindre träd och buskar 
som plockas bort för att de inte senare ska skada maskinernas värdefulla 
hydraulslangar. Sedan behöver markägaren inte plantera in ny skog på de 
tomma hyggena för att det sker genom självsådd(Zaremba 2012b).  

2.3.3 Kommunala planer 
Genom den fysiska planering, som sker genom bestämmelser i plan- och 
bygglagen, kan områden som är viktiga för friluftslivet ges ett visst skydd 
genom riktlinjer och avvägningar i översiktsplanen eller fullt skydd genom 
detaljplanering.  

Översiktsplanen är ett dokument som skall redovisa hela kommunens 
planerade användning av mark och vatten. I plan- och bygglagens 3 kap. 
finns de bestämmelser om översiktsplanen. I översiktsplanen beskrivs hur 
den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras samt hur kommunen ska 
tillgodo se riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken. I översiktsplanen 
redovisas också vilka allmänna intressen som finns, t.ex. områden som är 
viktiga för friluftsliv och rekreation. En av grunderna i den nya PBL som 
började gälla 2011 var att bland annat göra översiktsplanen till ett 
strategiskt dokument. För att tydliggöra att det verkligen är kommunens 
intentioner som visas i planen och att det är levande dokument. I 3 kap. 
PBL, det om översiktsplanering, står det följande i 4 §: ”Kommunen ska i 
översiktsplanen redovisa sin bedömning av hur skyldigheten att enligt 2 
kap. ta hänsyn till allmänna intressen vid beslut om användningen av 

mark- och vattenområden kommer att tillgodoses.” Att det är här som 
kommunen måste rangordna allmänna intressen mot varandra för att de 
sedan ska kunna vara vägledande i andra beslut. Det är alltså i detta 
dokument som friluftslivet som allmänt intresse ställs mot andra allmänna 
intressen till skillnad mot i en friluftsplan/friluftsdokument.  
Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan ger myndigheter och 
enskilda vägledning för beslut om användningen av mark- och 
vattenområden. 

I detaljplaneringen får ett område juridiskt bindande bestämmelser av 
användningen. Detta gäller i första hand utformning av bebyggelse och 
allmänna platser. Men kvartersmark för fritidsområden kan läggas ut så 
som campingplatser, motionsanläggningar och skidbackar. I detaljplanen 
regleras också utformningen av de allmänna platserna som kan vara t.ex. 
lekplats, ridväg eller park.  

Ett tredje sätt för kommunen att skydda ett område är med 
områdesbestämmelser som tillkommer på icke planlagt område. Detta för 
att antingen skydda ett område enligt översiktsplanen eller för att tillgodose 
ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken. 

Friluftsplanen, det dokument detta arbete handlar om, är ett frivilligt 
dokument som kan uppföras på antingen regional nivå eller kommunal 
nivå som ett stöd för arbetet med friluftsfrågor och utgör ett 
planeringsunderlag för till exempel förvaltningar. Friluftsplanen kan vara 
en del i ett annat dokument t.ex. del i en Naturvårdsplan. Planen skapar 
inte något juridiskt skydd men kan visa på kommunens vilja att främja 
friluftslivet.  

 I Naturvårdsverkets rapport om Regionala och kommunala friluftsplaner 
skriver de att planen bör innehålla samlad kunskap om områden med stora 
friluftsvärden och det är en styrka om den översiktligt beskriver behov av 
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skötsel och säkerställande samt eventuella utvecklingsbehov. Desto fler av 
dessa steg som friluftsplanen innehåller desto bättre strategiskanvändning 
kan dokumentet få i planeringen(Regionala och kommunala friluftsplaner 
2006). 

Avgränsningen bör följa funktionella samband som känns naturliga för 
invånarna, detta kan vara en kommun eller ett län(Regionala och 
kommunala friluftsplaner 2006, s. 11). Även om planen utformas för att 
täcka endast en kommun är det viktigt att samarbete sker över 
kommungränserna. Detta för att det har visat att barriärer som exempelvis 
soptippar och vägar ofta placeras vid kommungränser och på så vis kan 
avgränsa stora naturområden. Desto större områden med sammanhållen 
natur desto större värde kan tänkas finnas, samt har också ett större område 
ofta en större biologisk mångfald. I vissa fall väljer kommuner att göra en 
friluftsplan över en del av kommunen till exempel för ett visst naturområde. 
Innehållet i denna skiljer sig betydligt då det mer blir ett program för 
utvecklingen av friluftslivet på just denna plats. Det kan dock ändå vara 
intressant att undersöka vilken betydelse en mer avgränsad friluftsplan får 
för den kommande översiktligaplaneringen i kommunen speciellt för de 
tätortsnära friluftsområdena.  

Friluftsplanens innehåll och utformning kan skilja betydligt mellan olika 
kommuner. I undersökningen som skedde vid utnämningen av ”2012 års 
friluftskommun” svarade 10 procent att de hade en politisk antagen 
friluftsplan/friluftspolicy vilket innebär 24 kommuner. I flera fall var den 
en del av en annan plan t.ex. grönstrukturplan, naturvårdsplan eller en 
kombinerad naturvård- och friluftslivsplan. 

Kommuner kan använda andra planerings underlag vid hantering av 
friluftsfrågor, sådana kan vara sociotopkartor eller grönstrukturplaner. 
Dessa hanteras inte i detta arbete. 
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3. Fallstudie och analys 
I detta kapitel presenteras arbetets fallstudie och analys. Först 
presenteras grundläggande information kring varje kommuns 
friluftsdokument. Sedan sker en analys kring begreppen, som 
presenterats i kapitel 2, i respektive kommuns dokument för att 
sedan jämföras i en sammanfattande diskussion. Efter analysen 
med hjälp av begreppen sker en analys av dokumentens intentioner 
jämfört med kommunens översiktsplans.  

3.1 Friluftsplan/friluftsdokument 
För att en jämförelse ska vara aktuell att göra krävs finns grundliga 
förutsättningar. Det ska finnas dokument av samma dignitet att jämföra, 
detta uppenbarades som ett problem vid urvalet. I tron på att ungefär 10 
procent av Sveriges kommuner hade en friluftsplan/policy borde det inte 
vara svårt att hitta tre planer som var lämpliga för jämförelse. När inte det 
gick att finna mer än två dokument kontaktades alla kommuner som i 
undersökningen till 2012 års friluftskommun svarat ja på frågan att de hade 
ett dokument(Lilliecreutz & Wänström 2012). Det visade sig vid analysen 
av de kommuner som svarat på frågan vilket dokument som hänvisning 
sker till, att ibland hänvisar till översiktsplanen och ibland till fyra olika 
dokument. Det kan vara så att frågor som rör friluftsliv verkligen får stort 
utrymme översiktsplanen och kommunen får tillräckligt underlag för 
friluftslivsplanering i den. De kommuner som hänvisar till översiktsplanen 
används inte i detta arbete för att någon analys mellan friluftsdokument 
och översiktsplanen då inte kan göras. Flera kommuner hänvisar också till 
del i annat dokument, naturvårdsplan/program, grönplan/grönstrukturplan, 
eller en kombinerad naturvårds- och friluftslivsplan3.  

                                                
3 Sammanställning e-postsvar, den 19 maj 2012. 

Det slutgiltiga valet skedde på Trollhättan, Kungälv och Uppsala alla dessa 
har olika namn på de dokument som jämförs. 

Trollhättan – Friluftsplan 

Kungälv – Naturvårds- och friluftslivsplan och Närströvområden i 
Kungälv-Ytterby Inventering och åtgärdsplan 

Uppsala - Naturvårdsprogram 
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3.2 Analysen – Jämförelsen 

Som första del i analysen beskrivs varje dokument övergripande för 
att ge en allmän bild av innehållet och hur arbetet med dokumentet 
sett ut. Sedan analyseras dokumenten med hjälp av de begrepp som 
tidigare presenterats. 

Andra delen i analysen är en jämförelse mellan hanteringen av 
begreppen i kommunernas dokument.  Denna analys pressenteras i 
en avslutande diskussion för varje begrepp. Begreppen är friluftsliv, 
folkhälsa, miljöhänsyn, lokaltnäringsliv och naturturism samt 
tillgång och tillgänglighet. 

Som sista del i analysen sker en jämförelse mellan innehållet i 
respektive kommuns friluftsdokument och respektive kommuns 
översiktsplan. För att undersöka vilken användning av friluftsplanen 
som finns i den översiktliga kommunala planeringen. 

3.2.1 Trollhättan 
Trollhättans friluftsplan nämns i Naturvårdsverkets rapport Regionala och 
kommunala friluftsplaner som ett gott exempel på en friluftsplan(2006, s. 
31-32). Trollhättans kommun har utarbetat en kommuntäckande 
friluftsplan. Grunden till den friluftsplan de har togs fram 1990 med en 
revidering 2000. Avsikten med planen är att den ska vara till underlag för 
kommunens översiktsplanering samt ett underlag för kommunens övriga 
arbete med friluftsfrågor. Avgränsningen sker i förstahand till områden 
med mycket stora värden för friluftslivet och som är över 10 hektar. Vilket 
innebär att vissa mindre tätortsnära grönområden inte tas med, men de 
områdena beskrivs ändå kunna ha stor betydelse för närrekreationen i och 
kring Trollhättans tätort. Planen beskrivs också vara till underlag då andra 
intressen ställs mot friluftslivets. En beskrivning av åtgärder för bevarandet 

Figur 3 Steg 1 i analysen 

Steg 

Steg 

Steg 

Figur 4 Steg 2 i analysen 

Figur 5 Steg 3 i analysen 
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och utvecklingen nämns i varje delområde och i vissa fall även behov av 
skydd(Friluftsplan Trollhättans kommun 2000, s. 1-10).  

Det var i samband med beslutet om att göra en översiktsplan för 
Trollhättans kommun 1989 som beslut även togs för att utforma planer 
eller program för natur-, kultur-, och friluftsvärdena i kommunen. Dessa 
tre dokument skulle komplettera varandra på ett sådant sätt att de skulle ge 
en samlad bild för den kommande planeringen i kommunen4(Friluftsplan 
Trollhättans kommun 2000, s. 2-3). 

Grundmaterialet till planen togs fram via konsult på Naturcentrum AB. 
Medan revideringen 2000 gjordes av kultur- och utbildningsförvaltningen 
med hjälp av miljökontoret på kommunen. Det poängteras också att ett 
stort antal människor, allmänt intresserade eller aktiva i föreningear inom 
kommunen kommit med synpunkter och upplysningar under framtagandet5 

Planen är utformad med en första del där kommunens målsättning för 
friluftslivet presenteras. Denna målsättning skall ligga till grund för andra 
beslut som kan påverka friluftslivet. (Friluftsplan Trollhättans kommun 
2000, s. 10-11)I friluftsplanens andra del diskuteras människors 
fritidsvanor och synnerligt frågor som rör friluftsliv. Här finns den fakta 
och den information som ligger till grund för ställningstaganden i 
kommunens åtgärder i frågor som rör friluftslivet(Friluftsplan Trollhättans 
kommun 2000, s. 12-20). Tredje delen utgår ifrån varje friluftsaktivitet och 
beskriver grundförutsättningarna för varje aktivitet(Friluftsplan 
Trollhättans kommun 2000, s. 21-37). Här presenteras vissa områden som 
är särskilt viktiga för varje aktivitet. Den anslutande delen i planen är en 
redovisning av varje område som är viktigt för friluftslivet i kommunen. 

                                                
4 Tjänsteman på Trollhättans kommun, telefonsamtal den 8 maj 2012. 
5 Ibid. 

Det är totalt 45 områden som presenteras i denna del(Friluftsplanen 
Trollhättans kommun 2000, s.44-116 ).  

3.2.2 Kungälv 
Kungälv har en kombinerad Naturvård- och friluftslivsplan som antogs 
2005. Syftet med planen var att skapa ett samlat dokument som beskriver 
kommunens natur, naturvärden och friluftsliv, vara en plattform för 
åtgärder för dessa och fungera som underlag i den fysiska planeringen. 
Dokumentet har också som ambition att vara underlag för all planering 
som sker i kommunen och inte enbart den fysiska planeringen. Samt att 
öka kunskapen om de friluftsliga värdena bland invånare i kommunen. 
Kommunen skriver att det är en kombinerad naturvård- och friluftsplan 
men att tyngdpunkten ligger på beskrivning och åtgärder för 
naturvården(Naturvårds- och friluftslivsplan 2005, s. 5-6). 

En fördjupning till naturvårds- och friluftsplan har antagits i kommunen 
2008, ett dokument de kallar Närströvområden i Kungälv-Ytterby 
Inventering och åtgärdsplan(som hädanefter kommer benämnas som 
Närströvområden i Kungälv-Ytterby) som i detta arbete kommer fungera 
som ett komplement för analysen i Kungälv. Syftet med dokumentet är att 
beskriva de närströvområden i Kungälv-Ytterby som är värda att bevara 
och vilka åtgärder som krävs för att detta ska kunna ske, även vissa 
utvecklingsförslag i områdena presenteras. Vid utarbetningen av detta 
dokument gjorde kommunen också en grönplan för Kungälvs kommun. 
Mindre grönområden inom bostadsbebyggelse är undantagen från 
naturvårds- och friluftsplanen och hänvisade till andra planer 
t.ex. ”Grönplan för Kungälvs kommun”(Närströvområden i Kungälv-
Ytterby 2008, s. 4-7).  

Beslut om framtagandet av naturvårds- och friluftsplanen skedde 2000. De 
som var med i gruppen som arbetade med planen var medarbetare på 



Friluftsplaner - en hjälp för friluftslivet? 
     23 | S i d a  

kommunen i berörda förvaltningarna och en konsult på GF Konsult AB6. 
Den fördjupade naturvårds- och friluftsplanen togs fram som extra 
underlag för naturvården och friluftsplanen. Det nämns i naturvårds- och 
friluftsplanen att många områden i Kungälvs närområde är oreglerade och 
privatägda därför finns det ett behov att göra en plan för dessa områden för 
att försöka skydda friluftsområden mot t.ex. exploatering(Naturvårds- och 
friluftslivsplan 2005, s. 58). Planen är framtagen med hjälp av två biologer 
på GF Konsult AB tillsammans med sammankallande på 
samhällsbyggnadskontoret. Inventeringen till planen skedde under slutet på 
2005 och antogs i kommunfullmäktige 2008. I Naturvårds- och 
friluftslivsplanen beskrivs olika områden ha olika hänsynsnivåer(1-3), där 
de närströvområdena som finns i fördjupningen finns i den andra 
hänsynsnivån(Naturvårds- och friluftslivsplan 2005, s.44 ). I 
närströvområdena finns sedan ytterligare värdeklassning(A-C) för att 
kunna bedöma betydelsen av de olika områdena. Här skrivs också att 
mindre områden som fått värdeklassning C inte studeras i detta dokument 
utan det hänvisas till grönplanen för en närmare granskning av de 
områdena(Närströvområden i Kungälv-Ytterby 2008, s. 44).  

3.2.3 Uppsala 
Det dokument Uppsala kommun hänvisar till i frågan om 
friluftsplan/friluftspolicy är kommunens Naturvårdsprogram7. Som efter 
övergripande analys passar in efter de urvalskriterier som gjorde i detta 
arbete. Detta för att en relativt stor del av naturvårdsprogrammet berör 
frågor om friluftslivet. Själva dokumentet antogs 2006 av 
kommunfullmäktige och är ett styrdokument som påverkar alla kommunala 
verksamheter vars beslut påverkar naturvården. De beskriver att 
dokumentet har dels en strategisk och en operativ del. Där den strategiska 
handlar om att bevaka, värna och främja naturvärden över hela 
                                                
6 Tjänsteman på Kungälvs kommun, telefonsamtal den 3 maj 2012. 
7 Sammanställning e-postsvar, den 19 maj 2012. 

kommunens yta inom ramen för den fysiska planeringen och i avvägningar 
mot andra intressen där kommunen är remissinstans och kommer med 
beslut. Den operativa delen handlar mer om förvaltning och utveckling av 
mark med höga natur- och rekreationsvärden. Detta på kommunens egna 
mark men även på mark som ägs av andra men som kan anses som 
skyddsvärd(Naturvårdsprogram för Uppsala kommun 2008, s 4).   

Beslutet om framtagande av ett naturvårdsprogram skedde 2002 av 
Kommunfullmäktige. Arbetet med planen startades under 2004 och antogs 
av Kommunfullmäktige 2006. De som varit med och utforma dokumentet 
var Fritids och naturvårdsnämnden, men det skedde även ett omfattande 
samråd med interna och externa aktörer och intresseföreningar. Under 
samrådstiden fanns det tillgängligt på kommunens hemsida för 
allmänbeskådan8.  

Planen skiljer sig annars ganska betydande ifrån både Trollhättan och 
Kungälv då det inte finns någon sammanställning av viktiga 
friluftsområden i kommunen. Detta gör att det blir svårare att undersöka 
vilken geografisk betydelse Naturvårdsprogrammet får för friluftslivet i 
översiktsplanen. Av bara namnet ges vissa antydningar att innehållet i detta 
dokument skiljer emot de andra undersökta dokumenten.  

3.3 Friluftsliv 
För att en plan för friluftslivet ska fungera som ett redskap i den 
kommunala planeringen är det viktigt att det definieras och används 
konsekvent(Ahlström 2001, s. 18-20). I Trollhättans friluftsplan har det en 
vid definition av friluftsliv och beskriver det som ”fritidsaktiviteter, som 
kräver någon form av natur”(Friluftsplan Trollhättans kommun 2000, s. 
12). Intressant i deras definition är ordvalet fritidsaktivitet, människans 
livssituation brukar delas upp i arbete, bostad och fritid som senare också 
                                                
8 Tjänsteman på Uppsala kommun, telefonsamtal den 8 maj 2012. 
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nämns i planen. Deras definition säger att friluftsliv endast är aktiviteter 
som bedrivs under fritiden. De beskriver att fritidsaktiviteterna som är 
beroende av natur ofta inte kräver någon typ av anläggning, även om vissa 
gör det, har det ofta en sekundär betydelse för aktiviteten.  I planen 
beskrivs även tydligt att de vid utövandet av friluftsliv sker upplevelser. 
Dessa värden som fås från upplevelsen är ofta väldigt olika från person till 
person. Generellt friluftsliv beskrivas som en aktivitet i naturmiljö som 
skapar en positiv upplevelse. Poängteras görs också att aktiviteter inte 
behöver innebära att röra på sig utan kan lika väl betyda 
picknick(Friluftsplan 2000, s. 12). Begreppet det rörliga friluftslivet 
används tre gånger i dokumentet och definieras inte direkt men vid 
genomgång av de avsnitt där det används framkommer det att det menas 
friluftsliv som kräver förflyttning. För det beskrivs t.ex. att en ny 
järnvägsdragning komma att dela ett naturområde i två delar och genom 
detta påverka det rörliga friluftslivet(Friluftsplan Trollhättans kommun 
2000, s. 18, 70 & 104).  

I Kungälvs kombinerade naturvårds- och friluftslivsplan diskuteras det inte 
speciellt ingående om vad som menas med friluftsliv, det nämns att 
friluftslivs ibland kan ses som social naturvård och svensken är en 
friluftsmänniska(Naturvårds- och friluftslivsplan 2005, s. 17). Att den 
fördjupade planen inte har något namn som innehåller friluftsliv utan 
endast heter Närströvområden i Kungälv- Ytterby gör att det känns bredare 
än om en åtstramning med hjälp av friluftsliv skulle funnits. I delen där de 
beskriver de värden och kvaliteter som bedömts i respektive område finns 
saker som sport och motion med, dessa funktioner skulle till viss del blivit 
uteslutna om Kungälv valt att använt den definition som används i Statens 
stöd till friluftsliv och främjandeorganisationer(se sida 8) då t.ex. elitidrott 
och annan prestationsinriktad sport inte räknas in i deras 
definition(Närströvområden i Kungälv-Ytterby 2008, s. 9). Rörligt 
friluftsliv används vid ett tillfälle för att beskriva ett områdes betydelse för 

det rörliga friluftslivet (Naturvårds- och friluftslivsplan 2005 s. 36). Men 
generellt i varken naturvårds- och friluftslivsplanen eller i fördjupningen 
sker något försök att begränsa avgränsningen av betydelsen för friluftsliv. 

I Uppsalas Naturvårdprogram finns en definition av friluftslivet. 
Kommunen skriver att friluftsliv endast innefattas av det rörliga 
friluftslivet. Med det rörliga friluftslivet menar dem sådana aktiviteter som 
sker i naturmiljö, inom ramen för allemansrätten som inte är beroende av 
större anläggningar. Det kan vara vandring, svampplockning exempel på 
motsatsen beskrivs vara utförskidåkning och golf(Naturvårdsprogram för 
Uppsala kommun 2006, s. 11). I programmet används även rörligt 
friluftsliv på ett par ställen. Främst vid hänvisning till miljöbalken men 
även vid hänvisning till ett av kommunens miljömål. Det finns en 
formulering som innehåller rörligt friluftsliv utan någon speciell anledning 
och det som egentligen står då är rörligt, rörligt friluftsliv och man kan 
frågan sig om friluftslivet här har en extra dimension(Naturvårdsprogram 
för Uppsala kommun 2006, s. 13, 23 & 45). Här användes återigen ordet 
fritidsaktivitet likt i Trollhättans friluftsplan. Ett annat problem som kan 
uppkomma när valet att göra en avgränsning för större anläggningar är att 
se var gränsen går mellan en stor och en större anläggning. En badplats 
med dusch, omklädning och ett café är det en större än om man jämför 
med ett område med mindre utförskidåkningsanläggning? 

Diskussion 
Hanteringen av begreppet friluftsliv definieras i två av dokumenten. Även 
om sedan hanteringen i Uppsala inte är konsekvent. Det Ahlström skriver 
om att en definition är viktig för medborgarna i demokrati för att alla ska 
vara överens om vad allt handlar om(Ahlström 2001, s. 18-20). Båda 
definitionerna är bredare än den som pressenteras i Statens stöd till 
friluftsliv och främjandeorganisationer(Statens stöd till friluftsliv och 
främjandeorganisationer. Ds 1999:78). Då det ofta är väldigt svårt att 
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beskriva exakt vad som inryms i begreppet så kan det vara ett bra 
ställningstagande att ha en bred definition. Detta för att som Emmelin et al 
skriver att om man ser tillbaka på den utveckling som skett under 1900-
talet att innehållet ändrats(Emmelin et al. 2005, s. 18) och inget säger att 
utvecklingen inte kommer fortsätta på samma sätt och dokumenten skulle 
kunna anses vara aktuella en längre tid. 

3.4 Folkhälsa 
Betydelsen av att det finns natur för rekreation för invånarnas folkhälsa 
finns med i alla kommuners dokument. I Trollhättans plan står det att 
kostnader som finns för friluftslivet ska ställas i relation till de positiva 
effekterna det ger samhället då dels genom bättre hälsa och förhöjd 
livskvalité(Friluftsplan Trollhättans kommun s. 14-15). De nämner 
rekommendationer i största avstånd till olika naturområden. Till den 
bostadsnära naturen skall det vara max 500 meter och riktvärdet är att 
områdets storlek minst är 20 hektar med ett gränsvärde på 10 hektar. Den 
andra typen av naturområden de presenterar är tätortsnära natur, den 
beskrivs som stadens friluftsmark. De är större sammanhängande 
naturområden som skall vara tillgängliga och kunna nås med 
kollektivtrafik(Friluftsplan Trollhättans kommun s. 11 & 16-17).  I delen 
där varje friluftsområde presenteras nämns inte något som skulle vara extra 
viktigt ur ett folkhälsoperspektiv.  

I Kungälvs kombinerade plan finns det hänvisningar till relevant forskning 
som visat på relationen mellan god hälsa och vistelse i naturområden. 
Referenser görs också till forskning som visat på utemiljöns betydelse för 
barns hälsa och utveckling, koncentrationsförmågan och för 
funktionsnedsattas rehabilitering. Dessa forsknings hänvisningar är 
refererade från Naturvårdsverkets rapport om sektorsmål för friluftsliv och 
naturturism från 1999. I fördjupning finns samma hänvisningar för att 
främja människors folkhälsa dock utan referenser(Naturvårds- och 

friluftslivsplan 2005 s. 17 & Närströvområden i Kungälv-Ytterby 2008, s. 
7). 

I Uppsala heter det första av kommunens miljökvalitetsmål för 
naturvården ”Friluftsmark för upplevelser och hälsa”(Naturvårdsprogram 
för Uppsala stad 2005, s.11). Denna prioritering sker för att kommunen 
anser sig vara huvudaktör i den frågan och för att de andra målen som rör 
biologiskmångfald9. Vilket är en intressant prioritering för det är vanligt att 
det är ofta naturvården som påverkar planering. T.ex. är det ofta först när 
en rödlistad art dyker upp i ett planområde som förändringar sker, en skog 
där barn leker har ofta inte samma effekt(Bostadsnära natur Inspiration och 
vägledning 2007, s.29). Att värna om möjligheten till bostadsnära odling 
anses viktigt ur ett folkhälsoperspektiv och ett integrationsperspektiv. I 
övrigt skriver kommunen inte något om hälsa men det lyser ändå igenom 
att folkhälsan anses viktig i hela dokumentet. Viktigt att komma ihåg här är 
att Uppsala kommun har ett naturvårdsprogram och friluftslivet endast är 
ett enskilt kapitel.  

Diskussion 
Att det finns en koppling mellan folkhälsa och rörelse i naturen finns i alla 
dokument även om referering till forskning sker i två av kommunerna. 
Folkehälsoaspekten ansågs av alla tre kommunerna som den främsta 
orsaken till satsningar på friluftsliv10. Att Boverkets rekommendationer på 
avstånd till olika typer av natur/parker inte finns med kan bero på att den 
forskning som skett kring detta är omdiskuterad(Ståhle 2005, s. 100).  I 
Trollhättan används dock en annan avståndsbedömning och den är till 

                                                
9 Tjänsteman på Uppsala kommun, telefonsamtal den 8 maj. 
10 Tjänsteman på Trollhättans kommun, telefonsamtal den 8 maj. 
  Tjänsteman på Kungälv kommun, telefonsamtal den 3 maj. 
  Tjänsteman på Uppsala kommun, telefonsamtal den 8 maj. 
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bostadsnära natur och tätortsnära natur som under intervjun beskrevs som 
avstånd som används som underlag inom planeringen11. 

3.5 Miljöhänsyn 
”Nej, jag kan inte plocka svamp för jag bor i lägenhet”. Det svarade en 
tillfrågad på frågan om hen plockat någon svamp i år. Det citatet hörde jag 
för snart två sedan på radio och det väcker en hel del funderingar på hur 
väl människor förstår vilka möjligheterna allemansrätten ger och om de 
kan visa naturen den hänsyn som allemansrätten kräver. Forskning har 
visat att människor i storstadsregioner har en sämre förståelse för deras 
påverkan på naturen(Grahn & Sorte, 1985).  I Trollhättan beskrivs 
områden som är viktiga för skola och förskola, kommunen skriver att de 
flesta områden som kallas bostadsnära natur innehåller sådana 
värden(Friluftsplan Trollhättans Kommun 2000, s. 15). I vissa områden 
som beskrivs framförs tydligt att vissa har stora värden för de närliggande 
skolornas undervisning(Friluftsplan Trollhättans Kommun 2000, s. 75 & 
115).  

I Kungälvs fördjupning skriver de att kommun måste säkerställa 
naturområden för framtida behov och om det finns skolor eller förskolor 
som måste stärka sin naturkontakt är det av yttersta vikt(Närströvområden i 
Kungälv-Ytterby 2005, s. 7). Närströvområdet Fontin nämns som extra 
viktiga för bland annat skolor på grund av sin lokalisering i de centrala 
delarna av staden(Närströvområden i Kungälv-Ytterby 2005, s. 14 ). 
Kommunens initiativ att skicka ut dokumenten till skolorna så det kan 
användas i undervisningen visar också på friluftslivet som det de beskriver 
som social naturvård12.  

                                                
11 Tjänsteman på Trollhättans kommun, telefonsamtal den 8 maj 
12 Tjänsteman på Kungälvs kommun, telefonsamtal den 3 maj 

Det pedagogiska verktyg naturen är har uppmärksammats i Uppsalas 
naturvårdsprogram där de skriver att ”tätortsnära rekreationsområden 
och ”närnatur” kring skolor och förskolor så långt som möjligt skyddas 
från åtgärder som försämrar deras kvalitet och 
funktion”(Naturvårdsprogram för Uppsala stad 2005, s. 10-11 & 64). 
Kommunen ska också aktivt använda PBL för att skydda natur som är 
socialt viktig eller har ett naturpedagogiskt värde. Genom markförvärv 
eller avtal ska mark för undervisning säkras i kommunen. Grupper som har 
extra fokus i Uppsala är barn, äldre, funktionshindrade, och personer men 
annan kulturell bakgrund dessa ska vara prioriterade för särskilda 
satsningar(Naturvårdsprogram för Uppsala stad 2005, s. 65 & 69). 

Diskussion  
De tre kommunerna beskriver alla betydelsen av att det finns natur nära 
staden men på lite olika sätt. I Uppsala vars främsta naturområden ligger i 
stadens västra och södra delar påpekar att de få områdena som finns i de 
övriga delarna måste bevaras och detta motiveras bland annat med 
förskolor och skolors behov av natur i undervisningssyfte. De skriver 
också olika saker som invånarna i staden kan göra för att öka 
miljöhänsynen, en sak som sticker ut från de andra är att de invånare som 
har kunskap om naturen och platser i kommunen kan ta med vänner som 
inte har samma kunskap och låta de uppleva fler av kommunens 
värden(Naturvårdsprogram för Uppsala stad 2005, s. 37). Denna ingivelse 
från kommunen beskriver kommunernas position i diskussionen, de kan ha 
fina naturområden, bra information och tillgänglighet men det är invånarna 
själva som måste utnyttja de kvalitéerna för att få del av värden och 
upplevelser i naturen. 

3.5 Lokalt näringsliv - naturturism 
Turism och möjlighet till utveckling av det lokala näringslivet i kommunen 
beskrivs vara en stor anledning till satsningar på friluftliv och 
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naturvård(Nationell strategi för hållbar utveckling 2002). I Trollhättan har 
bedömning gjort att turism skulle kunna påverka människor vid valet av 
bostadsort och vid företagsetableringar. Samtidigt som det ibland uppstår 
en konflikt just mellan exploatering och friluftsliv(Friluftsplan Trollhättans 
Kommun 2000, s. 2 & 17-20). Attraktionskraften i kommunens 
friluftsområden är bedömda i skalan internationellt-nationellt-regionalt-
lokalt. De områden med internationell och nationell dragningskraft är 
områden där turism finns. Det beskrivs också kunna bli konflikt mellan 
turismen och friluftslivet om besöksfrekvensen på området blir för 
stort(Friluftsplan Trollhättans Kommun 2000, s. 9 & 41). De områden som 
beskrivs är Göta älv med omgivning som är riksintresse för friluftsliv och 
det finns även områden som innehåller värden för turismen. 

Någon bedömning i attraktionskraft i Kungälv har inte gjort och de ända 
områden där turism och naturturism nämns är i de riksintressen för turism 
och friluftsliv som finns i kommunen vilka är totalt fyra 
stycken(Naturvårds- och friluftslivsplan 2005 s. 41). Naturens 
dragningskraft diskuteras och om man översätter dess dragningskraft för 
turism och friluftsliv förstås det att det finns en viss betydelse(Naturvårds- 
och friluftslivsplan 2005 s. 8). Vid intervju med anställd på kommunen 
framkom att det ofta var enklare att övertala politiker att satsa på 
friluftslivet för att göra kommunen attraktiv jämfört med satsningar på 
biologiska mångfalden för attraktivitet. Men tjänstemannen tillade att fler 
och varierade friluftområden även kan komma att skapa en större möjlighet 
för den biologiska mångfalden i kommunen13.  

I Uppsala nämns att det finns ett område i kommunen som berörs av 
riksintresse för turism och friluftsliv(Naturvårdsprogram för Uppsala stad 
2005, s. 31 & 45). I bilaga fyra beskrivs att det kan komma att uppstå 
kostnadsökningar om områden som behövs skyddas för till exempel 
                                                
13 Tjänsteman på Kungälv kommun, telefonsamtal den 3 maj 

utveckla turism- och besöksnäringen(Naturvårdsprogram för Uppsala stad 
2005, s. 66). Inga specifika områden för utveckling av naturturism beskrivs.  

Diskussion 
Att bedöma olika områden efter hur attraktiva för besök de är som 
Trollhättan gjort är ett sätt att urskilja områden som är viktiga för det 
dagliga friluftslivet och områden som har en dragningskraft för turister. 
Bara för att ett område har en dragningskraft som lockar till sig turister 
innebär inte det att det utesluter det dagliga friluftslivet. De riksintressen 
för turism och friluftsliv som finns i kommunerna är väl presenterade. 
Ibland sker en mer detaljerad beskrivning av värden av andra områden än 
riksintressena. Vilket kan ge en bild av att riksintresena klarar sig själva 
och inte behöver någon djupare beskrivning av sina värden. Den 
informationen kan finnas i andra dokument men kan vara angelägen även 
här i friluftsdokumenten. Detta kan vara ett medvetet sätt för att försöka 
skydda så många olika områden i kommunen som möjligt, och 
riksintressena är redan skyddade. 

3.6 Tillgång – tillgänglighet 
Tillgång och tillgänglighet är komplexa begrepp som bland annat återfinns 
i regeringsformen med formuleringen ”alla ska ha tillgång till naturen 
genom allemansrätten”(Regeringsformen). 

I Trollhättans kommuns friluftsplan används tillgång och tillgänglighet på 
flertalet ställen. Tillgång används bland annat för att beskriva att det finns 
ett stort antal friluftsområden och tillgängligheten beskrivs bland annat 
genom att det måste vara möjligt för människor att ta sig till det stora 
antalet friluftsområden(Friluftsplan Trollhättans Kommun 2000, s. 6 & 17-
20). Tillgången på friluftsområden i Trollhättan bedöms som goda förutom 
i den nordöstra stadsdelen. Tillgängligheten böra vara störst i de 
bostadsnära områdena och ju längre bort ifrån staden desto minde fysiska 



Friluftsplaner - en hjälp för friluftslivet? 
     28 | S i d a  

anläggningar bör finnas. Detta för att den största delen av befolkningen bor 
just i staden och det är här folk förväntar sig mer i iordningställda 
friluftsområden(Friluftsplan Trollhättans Kommun 2000, s. 11 & 15-16). 
De bostadsnära friluftsområdena bör kunna nås till fots helt utan hindrande 
barriärer och den tätortsnära skall kunna nås med kollektiva färdmedel. 
Tillgängligheten mellan olika områden beskrivs som viktig dels för att 
kunna röra sig just mellan områden men de bör också fungera som 
spridningskorridorer för växt- och djurlivet(Friluftsplan Trollhättans 
Kommun 2000, s. 11 & 16). En variation av friluftsområden kan både 
tillgodose krav på tillgänglighet och ostördhet. Anläggningar som ökar 
tillgängligheten kan behövas, det kan vara ”parkvägar” och ibland gång 
och cykelvägar detta framföra allt för att öka tillgängligheten för 
rörelsehindrade och människor som rör sig med barnvagn. Annars fungerar 
ofta en vanlig stig tillräckligt(Friluftsplan Trollhättans Kommun 2000, s. 
15). Sverige beskrivs som ett land med god tillgång på friluftsmark, därför 
kan vissa ingrepp i vissa områden vara acceptabla speciellt om det finns 
liknande områden i närheten som då skyddas(Friluftsplan Trollhättans 
Kommun 2000, s. 17). Ett sätt att planera som i dokumentet beskrivs 
som ”idealt” är att anlägga nya bostadsområden intill friluftsmarken utan 
att inskränka på den tillgängliga friluftsmarken(Friluftsplan Trollhättans 
Kommun 2000, s. 17). En planering på så sätt skulle kunna utformas så att 
tillgängligheten till friluftsmarken ökar. Enstaka bostäder utanför tätorten 
ansens inte som något större hot. Ett sådant ingrepp anses som litet och att 
det ofta finns god tillgång på friluftsmark vid denna typ av 
exploatering(Friluftsplan Trollhättans Kommun 2000, s. 17).  

I Närströvområden i Kungälv-Ytterby beskrivs varje delområdes värdering 
efter tre utgångspunkter som tillsammans med det aktuella utnyttjandet 
värderats. De tre utgångspunkter är behovstryck, tillgänglighet samt kvalité 
och funktion. Under behovstrycket poängterar de att inte bara dagens 
behov och tillgång som måste säkras utan även 

framtidens(Närströvområden i Kungälv-Ytterby 2008, s. 7-8). 
Tillgängligheten beskrivs som en nyckelfaktor i Kungälvs Naturvårds- och 
friluftslivsplan till om naturen utnyttjas. Desto närmre människor har till 
grönområden desto mer används dem. Men också kvaliteten på vägarna till 
områden har betydelse för den upplevda tryggheten. Information om 
områden beskrivs viktigt likt skyltning och tydliga entréer, det kan hjälpa 
till att öppna den ”mentala tillgängligheten”(Närströvområden i Kungälv-
Ytterby 2008, s. 7-8). 

Uppsala har skrivit in i sitt miljökvalitetsmål att ”alla ska ha god tillgång 
på närbelägen friluftsmark av god kvalitet” och att kommunen ska se till 
att det ”finns lättillgänglig information om kommunens natur och 
friluftsområden”(Naturvårdsprogram för Uppsala stad 2005, s. 10). 
Riktlinjer har tagits fram för att beskriva hur kommunen ska arbeta vid risk 
att påverka tillgången på nära friluftslivsmark, att vid intrång ska alltid 
orsaken motiveras och om viktig friluftsmark tas i anspråk ska 
kompensationsåtgärder ske(Naturvårdsprogram för Uppsala stad 2005, s. 
10-11). Tillgängligheten skall också förbättras för att utveckla invånarnas 
möjlighet att bedriva friluftsliv, det beskrivs kunna ske med gång- och 
cykelvägar, parkeringsplatser m.m. Mindre friluftsanordningar skall också 
uppföras för att öka tillgängligheten, det kan vara skyltar, vägvisare, etc. 
Trycktinformation och hemsidan beskrivs som en viktig portal för att 
redovisa aktuell information om friluftslivet löpande. Vid viktiga 
besöksmål skall det ställas högre krav på tillgängligheten för människor 
med funktionsnedsättning(Naturvårdsprogram för Uppsala stad 2005, s. 
12-13). Om ett område hamnar i en situation som innebär att det finns 
otillräckligt tillgång på friluftsmark skall ny sådan 
skapas(Naturvårdsprogram för Uppsala stad 2005, s. 11). Tillgången på 
friluftsmark i nära anslutning till tätorten beskrivs som ojämnt fördelad och 
att det i de norra och östa delarna finns ett begränsat utbud. 
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Diskussion  
Utbudet av friluftsmark i kommunerna varierar, samt att det också varierar 
inom respektive kommun. Detta innebär att områden där utbudet är litet 
borde vara svårare att genomföra åtgärder som påverkar utbudet (Se t.ex. 
Naturvårdsprogram för Uppsala stad 2005, s. 13). All de tre metoder för en 
ökad tillgänglighet som beskrivs i Framtidens friluftsliv finns med i de 
olika dokumenten, planering, fysiska åtgärder och information. Risken 
med att de i Trollhättan börjar sin friluftsplan med att säga att tillgången på 
friluftsmark är stor, kan för en exploatör låta som ett argument för att 
kunna exploatera i vissa områden då det ändå finns stor tillgång det är detta 
Ståhle skriver om i sin avhandling(Ståhle 2005 s. 18-19). Att lägga 
till ”viktig att bevara” i detta sammanhang skulle kunna öka 
friluftsområdens betydelse. Samtidigt som är det viktigt att komma ihåg 
det som Ståhle skriver i sin avhandling; att genom planering kan 
exploatering ske i viss del av en natur om den gör att tillgången på ett 
annat område stärks vilket bidrar till en positiv utveckling(Ståhle 2005). I 
Uppsala diskuteras huruvida otillräcklig natur i ett område ska kunna leda 
till att ny skapas. Det beskrivs som en mycket dyr process men kan bli 
aktuell(Naturvårdsprogram för Uppsala stad 2005 10 & 65-66). Ett 
problem som skulle kunna uppkomma är vid gränsdragningen mellan 
begränsad och otillräcklig natur. Hur lite natur som krävs för att detta 
skulle komma att ske. Kompensationsåtgärder vid exploatering i natur 
beskrivs också. I Kungälv kommer det ske kompensationsåtgärder när en 
del i ett närströvområde kommer att exploateras.Olika områden har olika 
kvaliteter som bör behandlas på olika sätt. Att anlägga vägar så att 
rörelsehindrade kan vara överallt skulle kunna leda till att stora 
friluftsligavärden försvinner(se likheterna i Emmelin et al.2005, s. 31-32). 
Att göra som i Trollhättan och i Uppsala att lägga upp en strategi att 
områdena närmst staden ska vara mest iordningsställda med vägar och 
bänkar m.m. och desto längre iväg människor rör sig desto mer orörda 
områden finns att tillgå. I Uppsala beskrivs också att satsningar i 

kommunens tätortsnära områden och andra väl frekventa målpunkter för 
friluftslivet, vilka beskrivs vara de friluftsgårdar som finns i 
kommunen(Naturvårdsprogram för Uppsala stad 2005, s. 4). 
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4 Från Friluftsplan till 
Översiktsplan 
Efter analysen av friluftsdokumenten kommer det i 
detta kapitel ske en jämförelse mellan 
friluftsdokumenten och översiktsplanen. Detta för 
att undersöka frågeställningen om och i så fall på 
vilket sätt friluftsplanen används som underlag för 
den översiktliga planeringen. Metoden är 
fortfarande dokumentanalys men här kommer de 
kartor och bilder som finns med att få större fokus. 
Speciellt de områden där intentionen ifrån 
friluftsdokumenten inte stämmer överens med 
översiktsplanens.  

4.1 Trollhättan 
I Trollhättan är det tydligt att friluftsplanen har används som underlag i 
översiktsplanen. Friluftsplanen används i många kapitel och det sker 
hänvisningar till planen för en mer detaljerad information om bevarande 
och utveckling i varje delområde. Den generella information som finns i 
friluftsplanen inledande kapitel finns också till viss del i översiktsplanen i 
kapitlet om natur, kulturmiljö och friluftsliv men inte alls lika omfattande. 
En del de nämner här är stora opåverkad områden och tysta områden och 
betydelsen av dessa. Denna del saknas nästan helt i friluftsplanen förutom i 
tre områdesbeskrivningar (Översiktsplan Trollhättans kommun 2004, s.49). 
I inledningen till det kapitlet skriver de att i friluftsplanen ”där anges 
värdefulla områden av olika slag samt vilka hänsyn som bör tas till dessa 
vid anspråk från andra konkurrerande intressen. Dessa rekommendationer 
ska beaktas”( Översiktsplan Trollhättans kommun 2004, s.49 ). Den 

förståelse som detta ger är att denna plan verkligen är en 
sektorsplan och att de rekommendationer som ges i dem 
endast ska ”beaktas” när det finns konflikter mellan andra 
intressen. Vid en granskning av exploateringsområden i 
kommunen finns det ett par som står i konflikt med 
värdefulla friluftsområden dessa är: 

 Öresjö 
 Hultsjön 
 Källtorpsparken 

I friluftsplanen finns ett avsnitt när de skriver om 
tillgänglighet och möjligheten till att röra sig mellan olika 
friluftsområden. Gärna avskilt i gröna stråk. I ett planerat 
stråk i området Sandhem har bebyggelse planerats och 
byggts som bryter detta stråk. Här har betydelsen av det 
gröna stråket fått vika tillbaka mot behovet att 
exploatera(Översiktsplan Trollhättans kommun 2004, s. 

117-121).  

I Öresjö som beskrivs som ett av kommunens mest värdefulla 
friluftsområden och planeras i översiktsplanen som en ny tätortmed ca 400 
nya lägenheter bostäder(Översiktsplan Trollhättans kommun 2004, s. 52, 
55 & 88). Området består idag av en sjö och med välbesökta skogsmarker 
som sträcker sig nordost ut ifrån sjön. I området idag finns 
fritidsbebyggelse som tillkom under mitten på 1900-talet de planerades för 
fritidsbebyggelse men har idag mer och mer etablerats som åretruntboende. 
I översiktsplanen beskrivs detta som ett som ett hot mot sjöns 
vattenkvalitet som också då hotar friluftslivet i området. Den ökade 
belastningen från de boendes enskilda avlopp och brunnar riskerar att 
avsevärt försämra vatten kvaliteten i sjön. Detta får inte ske då vattnet är 
råvattentäkt för kommunen. För att lösa detta har kommunen i sin 

Bild 1 Oranget område markerar 
planerade bostäder i grönstråk. (Hämtad 
från Översiktsplan Trollhättans 
kommuns 2004) 
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översiktsplan, planer på en ny tätort med fortfarande ganska gles 
bebyggelse för att kunna anpassas efter friluftslivets behov. Det beskrivs 
kunna göra det ekonomiskt lönsamt att dra ut kommunalt vatten och 
avlopp till området. Idag är bebyggelsen för utspridd och det är för få hus 
för att det ska kunna bli lönsamt. I friluftsplanen för området står det att för 
att sjön även fortsatt ska kunna vara en del av friluftsområdet krävs att 
vatten kvaliteten inte försämras. För naturområdet nordost om sjön 
beskrivs vissa förutsättningar för att det ska bibehålla sina friluftsvärden. 
Där står bland annat att samlad bebyggelse ej får tillkomma(Friluftsplan 
Trollhättans kommun 2000, s. 45-46). Här utkristalliseras en tydlig konflikt 
mellan ny exploatering och friluftslivet. Samtidigt som kommunen i sin 
översiktsplan beskriver den nya exploateringen som en möjlighet om 
frilufslivets värden säkerställs. I området har strandskyddet utökats till det 

maximala 300 meter för att skydda sjön och friluftslivet. Vid intervju 
framkom det att vid framtagandet av denna översiktsplan var aktuellt med 
en ny vägdragning förbi Trollhättan väster om tätorten. Den planerades 
läggas två kilometer öster om Öresjö och i samband med den utbyggnaden 
skulle en ny tätort skapas. När kommunfullmäktige 2010 skulle 
aktualitetspröva översiksplanen ansågs vissa delar inte längre vara aktuella 
bland annat vägdragningen, då den befintliga vägen genom Trollhättan 
upprustats, och tätorten i Öresjö inte längre vara aktuell14. Vid påstående 
om att friluftsplanens önskemål skulle vara för hårda menar de i 
Trollhättan att det måste vara så för att på ett tydligt sätt markera vilka 
intressen som måste skyddas15.  

I friluftsområdet Hultsjön finns 
det i översiktsplanen föreslag på 
exploatering i form av 
bostäder(Översiktsplan 
Trollhättans kommun 2004, s. 
146-149). Hultsjön beskrivs i 
friluftsplanen som viktigt på 
grund av betydelsen av att ha 
levande sjöar i nära anslutning till 
en industristad. Här pågår flera 
typer av friluftsaktiviteter och 
området är viktig som utflyktsmål 
för skolor i närheten. Sjön är inte 
en prioriterad badsjö på grund av 
att vatten kvaliteten inte är den 
bästa men bad sker ändå. Det 
viktigast i den fortsatta kommunala 
                                                
14 Tjänsteman på Trollhättans kommun, telefonsamtal den 8 maj 
15 Ibid. 

Bild 2 Förslag på ny tätort i ett mycket värdefullt friluftsområde – 
Öresjö(Ungefärligt område) (Sammanställning från Trollhättans 
Kartdatabas och Översiktsplan Trollhättans kommun 2004) 

Bild 3 Planerad bebyggelse i 
friluftsområde - Hultsjön 
(Sammanställning från Trollhättans 
Kartdatabas och Översiktsplan 
Trollhättans kommun 2004) 
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planeringen beskrivs vara att säkerställa möjligheten att bedriva friluftsliv 
runtom sjön och i sjön(Friluftsplan Trollhättans kommun 2000, s. 64-65). 
Med ett ökat antal boende i närheten blir detta desto viktigare. I området 
föreslås att ingen ytterligare bebyggelse får ske för det kan förstöra denna 
möjlighet. I översiktsplanen hotas detta önskemål, dock har hänsyn tagits 
till området närmast sjön det kan också bero på strandskyddet som är 100 
meter(Översiktsplan Trollhättans kommun 2004, s. 52, 55 & 88). Området 
beskrivs kunna exploateras om det inte påverkar vattenkvaliteten eller 
friluftslivet negativt(Översiktsplan Trollhättans kommun 2004, s. 73).  

Källstorpsparken ligger i den västra delen av Trollhättan. Området beskrivs 
som ett viktigt närområde som är viktigt för de boende(Friluftsplan 
Trollhättans kommun 2000, s. 69). Området i översiktsplanen som 
markerar möjlig exploatering täcker nästan hela friluftsområdet. 
Friluftsområdet är mindre än 10 hektar och skulle egentligen inte 
innefattats i friluftsplanen. I tidigare översiktsplan var området i väster 
längs vägen markerat som möjligexploatering, detta område har till denna 
plan utökats. I översiktsplanen beskrivs att det är viktigt att om ny 
exploatering sker så skall tillgängligheten till det resterande friluftsområdet 
säkras(Översiktsplan Trollhättans kommun 2004, s. 154-157).    

Bild 4 Planerad bebyggelse i friluftsområde – 
Källstorpsparken (Sammanställning från 
Trollhättans Kartdatabas och Översiktsplan 
Trollhättans kommun 2004) 
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4.2 Kungälv 
I Kungälv översiktsplan finns tydliga spår av 
både Naturvårds- och friluftslivsplanen och 
närströvområden i Kungälv-Ytterby. De 
områden som finns i närströvområdes 
dokumentet är även markerade i kommunens 
ÖP på kartan för mark- och 
vattenanvändning(Se närströvområden i bild 5). 
Ny exploatering har till största del lokaliserat 
utanför dessa områden. Vid samtal med 
tjänsteman på kommunen lyftes det fram att 
betydelsen av ett samlat dokument är oerhört 
viktig16. Några möjliga områden för ny 
exploatering finns dock i närströvområden. I 
område 5, 6, 8, 9 och 13 finns närströvområden 
där förslag på ny byggnation skulle tänkas 
göras. Område 5, 6 och 13 är bedömda till 
värdeklassning C vilket är den lägsta 
klassningen medan 8 och 9 är klassade som B 
områden. Klassningen av områdena är gjorda 
efter värderingar av aktuellt utnyttjande, 
behovstryck, tillgänglighet samt kvalitet och 
funktion. Även typen av område har en 
inverkan på värderingen, dessa typer är 
utflyktsområden, lång respektive 
kortpromenadsområde samt bostadsnära natur. 
I närströvområden Kungälv-Ytterby finns det 
med att det planeras bebyggelse i område 8 där 
skrivs; ”Kommunen har påbörjat en studie över 
                                                
16 Tjänsteman på Kungälvs kommun, telefonsamtal den 3 maj 

Bild 5 När kartan över Närströvoråden i Kungälv-Ytterby placerats på mark- och vattenanvändningskartan från 
Översiktsplanen så passar de bra överens. Endast tre konflikter uppstår. (Sammanställning av Närströvområden i 
Kungälv-Ytterby 2005 och Översiktsplan 2010 för Kungälvs kommun 2011) 
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möjligheten att komplettera med byggnation i och i anslutning till området. 
En eventuell exploatering bör dock ta hänsyn till områdets värde som 
närströvområde samt göra det möjligt att angöra framtida ridslingesystem 
från Björkås ridanläggning”(Närströvområden i Kungälv-Ytterby 2005, s. 
13). I område 9 som blivit bedömt av Länsstyrelsen som möjligt 
naturreservat skrivs också att planering av bebyggelse gjort i direkt 
anslutning till området. De hänsynsnivåer som finns i naturvårds- och 
friluftslivsplanen finns också med i översiktsplanen och alla de 
närströvområdena som finns är klassade i hänsynsnivån 2(Översiktsplan 
2010 för Kungälvs kommun 2011, s. 54). Vilket innebär att omfattande 
exploatering inte får ske, och mindre exploatering bör inte förekomma, 
även exploatering i anslutning ska ske med hänsyn till natur och/eller 
friluftsvärdena(Naturvårds- och friluftslivsplan 2005 s. 43-46). Ett exempel 
på där det sker planering i ett av närströvområdena är i området 
Kastellergården. Här har utformningen skett för att minimera påverkan på 
naturen. I avtalen som slutits mellan kommun och exploatör måste 
kompensationsåtgärder ske i den delen som inte berörs. Detta för att 
förbättra tillgängligheten i det området som finns kvar och höja dess 
tillgänglighet, detta planeras ske genom ett nytt eljusspår17. I 
översiktsplanen finns också tre områden som kallas för möjlig förtätning 
eller omvandlingsområde(markerade med orange på kartan ovan). I 
översiktsplanen skriver kommunen att när förtätning sker i dessa områden 
är grönstrukturen en lika viktig del som bebyggelse- och 
trafikstrukturen(Översiktsplan 2010 för Kungälvs kommun 2011, s. 32). 
Områdena som är av riksintresse för friluftsliv är väl 
presenterade(Översiktsplan 2010 för Kungälvs kommun 2011, s. 65).  

  

                                                
17 Tjänsteman på Kungälvs kommun, telefonsamtal den 3 maj 
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4.3 Uppsala 
Uppsalas naturvårdsprogram skiljer sig ifrån Kungälv och Trollhättans 
planer genom att inga områden beskriv i detalj. Detta gör att det inte är 
möjligt att undersöka om de friluftsområden som finns i Uppsala har 
hamnat i konflikt med olika typer av exploatering. Hänvisning till 
naturvårdsprogrammet sker om man som läsare är intresserad av mer 
information om kommunens naturförhållande och miljömål. Det sker också 
hänvisning till andra underlag som används som vid planering t.ex. 
kommunens naturdatabas och för de sociala värden som finns i staden och 
tätorternas offentliga rum hänvisas till sociotopkartor(Översiktsplan 2010 
för Uppsala kommun 2012, s. 68).   

I översiktsplanen finns en stor mängd plankartor tre av dessa visar på 
områden som är viktiga för friluftsliv.  

 En för naturvård och friluftsliv 
 En för tätortsnära friluftsvärden 
 Och en underlagskarta för friluftsliv 

Dessa bedöms vara underlag för friluftslivs planering men att försöka se 
samband mellan naturvårdsprogrammet och översiktsplanen i större 
utsträckning än detta är svårt.   

Diskussion 
Att friluftsdokumenten gjort avtryck i översiktsplanerna har konstaterats. 
Det finns en skillnad i hur stor del av friluftsdokumentet som fått sätta sina 
spår. Både i Kungälvs och Trollhättans dokument har stor hänsyn tagits till 
respektive friluftsområden som pekats ut i friluftsdokumentet. I Trollhättan 
är det totalt 45 områden som bedöms som viktiga områden för friluftslivet 
och det endast finns 3 områden som står i konflikt är ett lågt antal. 
Samtidigt som i det i analysen ovan visat sig att det funnits vissa områden 
som blivit planerade för ny exploatering. Dock har granskningen visat att i 

flera av fallen han vissa delar av kraven för respektive område ändå delvis 
kunnat uppfyllas. Att kraven i Trollhättan att ingen ny samlad bebyggelse 
får ske kan ses som ett sätt att tydligt påpeka betydelsen av friluftsområdet 
vilket i sig inte skyddar mot bebyggelse. Det finns mer spår av 
friluftsdokumenten än enbart av redovisning av faktiska områden. I de 
andra delarna som inte är geografiskt bundna utan mer generella riktlinjer 
finns det stora likheter. Att hänsynsnivåerna i Kungälvs naturvårds- och 
friluftslivsplan även redovisas i översiktsplanen visar att planen faktiskt 
kommer till användning. Hänvisningar till mer detaljerad information om 
natur och friluftsfrågor finns i alla kommunerna. 

4.4 Sammanfattning av intervjuer 
Anledningen för de olika kommunerna att ta fram ett dokument för 
friluftsliv(/naturvård) är väldigt lika. De andledningar som beskrivs är 
bland annat:  

 För att samla information om friluftslivet i kommunen på ett 
ställe18. 

 För att utreda vilka områden som faktiskt används för friluftsliv 
och vilka kvaliteter de har19. 

 För att friluftslivet ofta hade fått stå tillbaka för andra intressen, 
ofta för att inte underlag fanns för vart frilufsliv skedde20.  

Processen för framtagandet är liknande i alla kommuner dock är ingen 
konsult inblandad i Uppsala. Samråd likt en detaljplan eller översiktsplan 
skedde enbart i Kungälv naturvårds- och friluftslivsplan. Dock skedde ett 
brett remissförfarande i de båda andra både politiskt och med 

                                                
18 Tjänsteman på Kungälvs kommun, telefonsamtal den 3 maj & Tjänsteman på 
Trollhättans kommun, telefonsamtal den 3 maj 
19 Ibid. 
20 Tjänsteman på Trollhättans kommun, telefonsamtal den 3 maj 
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intressegrupper och ideella föreningar. Synpunkter från allmänt 
intresserade och/eller aktiva i föreningar har bidragit med upplysningar och 
synpunkter21.  

Någon tidsplan för hur länge dokumenten i Kungälv och Trollhättan skulle 
användas finns inte. Dock nämns att en revidering av åtgärder för 
utveckling kan behövas uppdateras för att en del redan blivit genomförda. I 
Uppsala utformades programmet för att minst kunna gälla i 10 år och fick 
för att det antogs vid samma tillfälle som andra tidsbestämda program 
samma tidsbegränsning, 2006-2009, men i praktiken gäller det 
fortfarande22. Trollhättan genomförde en revidering efter 10 år och den 
revideringen anses fortfarande aktuell23.  

Planen beskrivs användas av flera olika förvaltningar på kommunerna vid 
planering, förvaltning och annan ärende hantering. Detta i alla tre 
kommuner, det var endast i Kungälv som de påpekade att den även 
används av människor utanför kommunhuset, bland annat av 
Naturskyddsföreningen ibland vid en del överklaganden hänvisade till 
dokumentet och av skolor i kommunen. Underlag som inventeringar ger 
finns nu mera oftast i alla kommuner i form av GIS -data(geografiska 
informationssystem-data) och det var den databasen som kommunerna ofta 
använde sig av dock så stämde informationen kring friluftslivet fortfarande 
överens med dokumentets24.  

                                                
21 Tjänsteman på Kungälvs kommun, telefonsamtal den 3 maj, Tjänsteman på 
Trollhättans kommun, telefonsamtal den 8 maj & Tjänsteman på Uppsala kommun, 
telefonsamtal den 8 maj. 
22 Tjänsteman på Uppsala kommun, telefonsamtal den 8 maj. 
23 Tjänsteman på Kungälvs kommun, telefonsamtal den 8 maj. 
24 Tjänsteman på Kungälvs kommun, telefonsamtal den 3 maj, Tjänsteman på 
Trollhättans kommun, telefonsamtal den 8 maj & Tjänsteman på Uppsala kommun, 
telefonsamtal den 8 maj. 

Alla kommuner anser att dokumentet är bra för friluftslivet då det visade 
den politiska viljan i kommunen och kunde användas i alla berörda 
förvaltningar25.  

Att folkhälsoaspekten var den främsta anledningen till att kommunerna 
valt att satsa på friluftsliv sa alla tre kommuner som blivit tillfrågade. Men 
även för att öka stadens attraktivitet beskrevs som en viktig anledning, 
likaså för att främja den biologiska mångfalden och skapa en variation av 
naturområden26.  

Största fördelen med att ha ett dokument för friluftsliv var för att 
förvaltningar och nämnder i kommunen hade ett samlat dokument där de 
kunde finna information om friluftslivet i kommunen27. Anledningen till att 
två valde att kombinerat friluftsliv och naturvård var för att de ofta 
innefattar samma områden i kommunen och att de går hand i hand. I 
Kungälv påpekade man att om det bara finns ett dokument så lyfter det 
betydandet för hela ämnet i kommunen28.  

  

                                                
25 Ibid. 
26 Ibid. 
27 Ibid. 
28 Tjänsteman på Kungälvs kommun, telefonsamtal den 3 maj. 
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5 Slutsats - diskussion  
I denna del diskuteras de slutsatser som framkommit av analyserna 
och jämförelserna av friluftsdokumenten. 

Anledningen till att allemansrätten skrevs in i regeringsformen var för att 
stärka allas rätt till natur. Om friluftsdokumenten kunde vara en del i att 
också stärka den rätten har i detta arbete försökts undersökas. De begrepp 
som används i analysen har används, men med olika utsträckning.  

I den kommunala översiktsplanen som är obligatorisk i Sveriges alla 
kommuner har genom denna analys konstaterats att friluftsdokumenten är 
används. Dels så nämner alla de undersöka kommunerna att mer detaljer 
information kring friluftsfrågor går att finna i detta dokument men också 
att kommunens olika förvaltningar hänvisas till detta dokument vid frågor 
om ställningstagandet kring friluftslivs relaterade problem.  

En iakttagelse som framkommit i detta arbete är att det endast en kommun 
som det ansetts att dokumentet har en betydelse även för invånarna i 
kommunen. I de två övriga är det endast ett underlag för politiker och 
tjänstemän i kommunens planering och vid frågor som rör friluftsliv. Att 
det inte anses vara ett dokument för invånarna innebär inte med säkerhet 
att invånarna inte tar del av informationen utan bara att tjänstemännen tror 
att de inte gör det. 

Forskningsfrågorna: 

Vad innehåller friluftsplanen/friluftsdokumentet? 

Innehållet och omfattningen av dokumenten skiljer sig en del mellan de tre 
undersökta kommunerna. Det mest avvikande dokumentet i denna 
undersökning var Uppsala stads naturvårsprogram främst för den saknade 
specifika områdesbeskrivningar som de andra två kommunerna hade. 

Denna avsaknad gjorde att någon djupare analys av konflikter mellan 
exploatering och friluftsområden i Uppsala inte kunde genomföras. I 
Kungälvs två dokument har områden bedömts i hänsynsnivåer och 
värdeklasser, och de områden som bedöms som mest värdefulla har mer 
restrektioner mot olika typer av ingrepp. Detta är egentligen inget som är 
juridiskt bindande men då dokumenten är politiskt antagna bör det ger ett 
visst skydd.  

Används planen i den kommunala översiktsplanen, om ja i så fall hur? 

På denna fråga blir svaret i alla kommuner ja. På frågan hur, så är det 
främst med hänvisningar till dokumenten för mer detaljerad och 
omfattande information som påvisas. I Trollhättan är det 46 områden som 
beskrivs i planen och det är i endast tre av dess områdena som det har 
funnits en konflikt emot möjlig exploatering. I Kungälv är ett par av de 
områden som beskrivs som närströvområden också områden där en viss 
exploatering planeras. Detta betyder att de friluftsområden som bedöms 
viktiga i kommunen ofta inte utsätts för planerad exploatering. 

Anser de ansvariga politikerna/tjänstemännen att de tätortsnära 
friluftsområdena skyddas genom friluftsplanen/friluftsdokumentet? 

Friluftsdokumenten ger inget garanterad skydd, det kan endast detaljplan 
eller olika typer av reservatbildning ge. Men bara att det finns ett 
dokument som berör dessa frågor kan bidra till att friluftsfrågan får en 
starkare ställning mot andra intressen. Vilket även framkom i de intervjuer 
som gjordes. De tätortsnära friluftsområdena berörs inte specifikt i dessa 
dokument så något speciellt skydd till dessa ges inte här. Även vissa 
mindre områden i kommunerna är undantagna från dokumenten då det 
hänvisas till annan dokumentation. 
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De hårda krav som generellt finns i dokumenten för ett bevarande av 
friluftslivets värden kan ge en känsla av att exploatering är omöjlig men 
som planerare måste det kommas ihåg att friluftslivet endast är ett intresse 
mot andra intressen och en avvägning måste göra. Generella hårda krav för 
skydd kan vara rimligt för en riktig bedömning ska ske vid planering 
exploatering i varje enskilt fall.  

Det går inte att dra några slutsatser att friluftslivet blir bättre i kommunen 
för att det finns ett dokument som berör frågan. Men att dokumentet 
genom sin existens och att det är antaget politiskt ger en möjlighet för en 
planering där friluftslivet behandlas på ett bra sätt. I dagens samhälle med 
dagligen nya hot mot miljön och klimatet kan friluftslivets ställning 
komma fortsätta att växa ytterligare. För att det är i naturen vi lever även 
om du bor i en storstad så ligger den storstaden i naturen.  

Sammanfattningsvis kan man säga det finns många likheter i hur innehållet 
ser ut fast dokumenten både skiljer sig i utseende och vid namn. 
Användningen av dokumenten i den kommunala översiktsplanen fanns. 
Det går dock inte säga att det sker än bättre planeringen för att säkra den 
allamansrättliga tillgången på friluftsområden då en sådan jämförelse inte 
görs i detta arbete. Men det går att säga att dokumenten skapar en 
förståelse och framhäver argument för satsningar på friluftsliv och det blir 
även ett stöd för kommunen och invånarna vid frågor som rör friluftslivet. 
Vilket kan vara till hjälp när friluftsområden hotas av ny exploatering. 

Fortsatta studier 
Då detta arbete pågått under en begränsad tid så har vissa intressanta 
företeelser som uppmärksammats fått skjutas åtsidan. Men vid fortsatta 
studier så skulle det vara intressant att undersöka fortsättningen av 
planeringen och inte stanna som i detta arbete vid översiktsplaneringen. Att 

till exempel analysera ett konflikt område som blivit exploaterat och 
orsakerna bakom de ställningstagande som lett till bebyggelsen.  

Ett annat fall som vore intressant att undersöka vore att analysera 
betydelsen av andra planeringsdokument så som sociotopkartor, grönplaner 
eller grönstrukturplaners betydelse för den allemansrättsliga tillgången till 
natur. 

En aspekt som detta arbete bara berört lite är andra hot mot friluftslivet än 
exploatering. Så som skogsbruk då det ofta berör större arealer än de hot 
som den tätortsnära exploateringen ger. 

Även invånarnas kännedom av friluftsdokumenten och deras tankar kring 
betydelsen av friluftsdokument vore intressant att studera.
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Bilagor 
Bilaga 1 - Intervjufrågor: 

1. Varför togs det fram en friluftsdokumentet till vilket syfte? Någon brist som fanns i kommunen? 
2. Kan du kort beskriva hur framtagandet av friluftsdokumentet såg ut? Samråd med allmänheten som i ÖP processen? 
3. A. Fanns det någon tänkt tidsplan för hur länga planen kan användas? 
3. B. Kan det vara ett problem med att friluftsdokumentets ålder? Har den blivit inaktuell? 
4. Vilka är det som använder dokumentet idag? 
5. Hur använder de den? 
6. Anses ni att friluftsdokumentet är bra för friluftslivet? 
7. Vad anser ni viktigast anledningen till att satsa på friluftsliv? 
8. Största fördelen med ett friluftsdokument? 
9. Diskussionen kring att natur försvinner i våra tätorter till fördel för ny exploatering är ständigt aktuell. Kan dokumentet ge något skydd till de tätortsnära friluftsområdena?  

Speciellt för Trollhättan 

Diskussion kring Öresjö och om friluftsplanens krav är för hårda. 

Speciellt för Uppsala 

Skiljer sig en del ifrån de andra dokumenten som undersökts, de har alla innehållit områdes inventeringar och bedömningar. Har ni i Uppsala något annat verktyg för detta? 

Nämner i Naturvårdsprogrammet grönytekompensation har det skett och hur fungerade det i så fall?  
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