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FRILUFTSSTRATEGI

Inledning
Lunds kommun bjuder på fantastiska naturområden och variationsrika miljöer. Här finns vackra bokskogar, myllrande våtmarker,
sjöar och böljande landskap med goda förutsättningar för att utöva
friluftsliv. Beläget i ett av landets mest tätbefolkade områden attraherar kommunen ett stort antal besökare årligen. Möjligheter till ett
aktivt friluftsliv har stor betydelse för folkhälsan och för hur attraktiv
Lunds kommun upplevs av boende, besökare och potentiella inflyttare.
Forskning har visat att för cirka 50 % av svenskarna är friluftsliv så
viktigt att det påverkar deras val av bostadsort1.

Lunds kommun har under lång tid arbetat aktivt med friluftslivsplanering vilket kan ses i flera generationer av översiktsplaner.
Kommunen har också gjort stora insatser för att främja friluftslivet
genom att avsätta mark för friluftslivets intressen samt att anlägga
leder, rastplatser, olika former av service för friluftslivet och att ta
fram information om var och hur friluftsliv kan utövas. I samhällsplanering och fysisk planering måste friluftslivet vägas mot andra
intressen, exempelvis för bebyggelse och infrastruktur, där de konkurrerar om samma markområden. En friluftstrategi kan ge en samlad
överblick gällande friluftslivets förutsättningar i en kommun och för
att tydliggöra politiska ställningstaganden för friluftslivets hantering
i efterföljande planering och lovgivning.
Möjligheterna till att utöva friluftsliv i anslutning till staden Lund
är på grund av den kringliggande åkermarken mycket begränsade.
Sydvästra Skåne är det område i Sverige som har minst allemansrättsligt tillgänglig mark per person, varför tillgången till natur och
friluftsliv i Lunds kommun inte enbart är en kommunal angelägenhet.
Samtidigt växer regionen och allt fler använder sig av befintliga rekreationsområden och leder. I östra delarna av kommunen finns det
många naturområden som är tillgängliga för besökare och som kan
vidareutvecklas för friluftslivet. Dessa måste utvecklas för att klara ett
allt högre besökstryck och bör även vara anpassade för att möta flera
olika målgruppers behov.

Syfte

Syftet med friluftstrategin är att kartlägga och beskriva kommunens
friluftsliv, strukturera och realisera arbetet mot redan befintliga mål,
samt ta fram åtgärder för att bevara och utveckla kommunens värden
utifrån natur och friluftsliv. Dokumentet ska fungera som ett stöd i
kommunens planering och verksamhet i frågor som kan komma
att påverka kommunens friluftsliv. Strategin utgår framförallt från
grönprogrammet och de nationella politiska målen för friluftsliv.

Defnition av friluftsliv

Friluftsliv uppfattas av många som en central del i svensk kulturtradition och nationell identitet. Traditionellt sett associeras friluftsliv
med aktiviteter som vandring, turåkning på skidor och skridskor, kanotoch kajakpaddling, fiske, jakt och fågelskådning, aktiviteter som ofta
är kryddade med övernattning och matlagning utomhus. Idag skulle
nog många vara eniga i att begreppet friluftsliv innefattar betydligt
fler aktiviteter än så, vilket också reflekteras i Naturvårdsverkets
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definition som lyder ”vistelse utomhus i natur- och kulturlandskap för
välbefinnande och naturupplevelse utan krav på tävling”2. Denna breda
definition rymmer allt från mer äventyrliga aktiviteter med höga krav
på planering som klättring, utförsåkning, kajakpaddling, långfärdsskridskoåkning, mountainbikecykling och vind- och vågsurfing till
lugnare och mer spontana aktiveter som promenader, löpning, svampoch bärplockning, yoga och bad.

Ansvarsfördelning

Förvaltningen av friluftsliv på kommunal nivå berör flertalet förvaltningar, under 2021 pågår en översyn av nämndernas reglementen
och politiska överläggningar om hur ansvaret ska fördelas mellan
förvaltningarna.

Byggnadsnämnden ansvarar genom stadsbyggnadskontoret för
den fysiska planeringen i Lunds kommun. Nämnden beslutar om
kommunens översiktsplan med fördjupningar, områdesbestämmelser
och detaljplaner, där det i alla skeden är viktigt att gröna värden beaktas.
På uppdrag av byggnadsnämnden arbetar stadsbyggnadskontoret även
med bland annat infrastruktur- och trafikplanering, kulturminnesvård,
grönstruktur, handläggning av bygglov och anmälan, kartframställning,
mätningsverksamhet, fastighetsbildning och tillgänglighetsrådgivning.
Nya parker och grönområden på allmän platsmark utformas och byggs
av tekniska förvaltningen på uppdrag av tekniska nämnden. Tekniska
nämnden ansvarar genom tekniska förvaltningen även för skötsel och
underhåll av kommunens parker, naturområden och grön gatumark.
Tekniska förvaltningen förvaltar ungefär 800 hektar allmän parkmark
och 1200 hektar natur- och skogsmark inklusive sex kommunala
naturreservat och fyra statliga naturreservat. Tekniska förvaltningen
ansvarar för den service som tillhandahålls såsom vandrings-, rid- och
cykelleder, vindskydd, grillplatser och toaletter. Tekniska förvaltningen
ansvarar också för lekplatser och flera utegym. Kommunens friluftslivssamordnare är anställd av tekniska förvaltningen.

Serviceförvaltningen är den som på uppdrag av tekniska nämnden
genomför skötsel av flertalet parker och skog. Serviceförvaltningen har
även ansvar för kommunens skolgårdar som i många fall kan samutnyttjas genom placering nära andra allmänna grönområden.
Kultur och fritidsförvaltningen ansvarar för att tillhandahålla
idrottsanläggningar i form av idrottshallar, idrottsplatser, bollplaner,
tennisplaner, motionsspår, friluftsbad, och andra idrotts- och fritidsanläggningar för allmänhet och föreningsliv. Förvaltningen har även en
viktig funktion att stimulera barn och unga att vara fysiskt aktiva på
sin fritid, bland annat genom stöd till idrottsföreningar.

Barn- och skolförvaltningen har en viktig uppgift i att säkerställa att
barn och skolelever får tillgång till friluftsliv, särskilt genom implementering av kursplanen för idrott och hälsa. Förvaltningens arbete
med Lärande för hållbar utveckling (LHU) i förskolan, grund- och
grundsärskolan, med grund i läroplanen och kommunens miljömål,
har en stor betydelse för att tillgängliggöra friluftsliv och närhet till
naturen på ett likvärdigt sätt för alla barn och skolelever i Lunds
kommun. Naturskolan i Lund erbjuder handledning till arbetslag på
skolor och förskolor och ger pedagogiska tips på aktiviteter såsom
utedagar och uteklassrum.
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Avgränsning
Friluftstrategins ambition är att ta ett helhetsgrepp om friluftslivet i
hela kommunen. Fokus ligger dock på det rörliga, icke anläggningsbaserade friluftslivet. Det innebär att tyngdpunkten ligger på det friluftsliv
som sker ute i terrängen i kommunens natur- och kulturlandskap, men
även större parker som S:t Hans backar berörs av friluftstrategin då
gränsen mellan parker och tätortsnära natur är diffus. Det rörliga
friluftslivet är till stor del beroende av tillgänglig infrastruktur i form
av till exempel markerade leder, rastplatser, angöringspunkter i form
av busshållplatser och parkeringsplatser samt cykelvägar till och från
kommunens friluftsområden. Tillgången till och behov av utveckling av
infrastruktur för friluftslivet diskuteras i friluftstrategin. Generellt sett
diskuterar inte friluftstrategin frågor rörande idrotts- och motionsanläggningar. För strategins antagande och genomförande ansvarar
tekniska nämnden.

Utmaningar och förutsättningar

Landskapet i Lunds kommun präglas av Romeleåsens sträckning från nordväst till sydost och det bördiga söderslätt
med Sveriges bästa åkermark i sydväst. Marken är intensivt brukad med en liten andel naturmark. I sydost finns ett mer
kuperat och blandat kulturlandskap och i nordost ligger Vombsjösänkan och Kävlingeån. Kommunen ligger i ett stort
upptagningsområde i en av Skandinaviens mest tätbefolkade regioner. Dessa geografiska förutsättningar skapar följande
utmaningar och möjligheter för kommunens friluftsliv:

• Upplevelserika naturområden i östra delarna av kommunen

I kommunens östra kommundelar finns några av sydvästra Skånes mest besökta naturområden. Landskapet är varierat
och bjuder besökaren på vackra bokskogar, myllrande våtmarker, sjöar och böljande landskap med goda förutsättningar
för friluftsliv. Här finns flera naturområden som är tillgängliga för besökare. Vissa av dessa, tex Skrylle och områdena
kring Häckeberga och Genarp upplever i dagsläget ett mycket högt besökstryck. Det finns också områden som kan
vidareutvecklas för friluftslivet.

• Ett otillgängligt landskap och brist på natur i anslutning till staden Lund

Med sin belägenhet mitt i odlingslandskapet finns det en extremt liten tillgång till naturmark i och kring staden Lund.
Detta ställer stora krav på kommunala planerare samt folkvalda politiker att inte bara säkerställa bevarande av befintlig
stadsnära grönstruktur, utan dessutom att utöka stadens grönstruktur för att möta en växande befolknings behov av
vistelse i parker och natur.

• En stor mängd besökare från andra kommuner

Beläget i ett av landets mest tätbefolkade områden attraherar Lunds naturområden ett stort antal besökare årligen.
Planering av kommunens friluftsliv bör därför ha ett regionalt perspektiv i åtanke.

• Olika former av friluftsliv som ibland krockar

Ett större intresse för friluftsliv leder till fler typer av aktiviteter som ska samsas över en begränsad yta. Aktiviteter där
lugn söks såsom vandring, skogsbad, yoga, bär- och svampplockning riskerar att hamna i konflikt med mer fartfyllda
aktiveter som mountainbike (MTB), ridning och terränglöpning. Vidare har jakt en negativ påverkan på de flesta andra
typer av friluftsutövande av säkerhetsskäl samt möjlig bullerstörning. Det är viktigt att alla aktiviteter som har allemansrätten som grund till sitt utövande ges likvärdiga förutsättningar för utövande.

• Friluftslivet i relation till biologisk mångfald och klimat

Den pågående klimatförändringen understryker behovet av att värna om biologisk mångfald och naturens förmåga att
leverera livsmedel samt andra ekosystemtjänster åt oss människor. Därför är det viktigt att friluftslivet bedrivs på ett
sätt som inte skadar naturen. Ökad tillgänglighet till kommunens naturområden ska inte bidra till växthuseffekten.
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KAPITEL I – Mål och strategier
Vision för Lunds kommun

Grönprogram för Lunds kommun

Lund skapar framtiden

1.

Robusta miljöer med funktionella
ekosystem och rik biologisk mångfald.

2.

En varierad grön stads- och tätortsmiljö, ett
rikt kulturlandskap och en levande landsbygd.

3.

God tillgänglighet till upplevelserika och
inkluderande miljöer som främjar rekreation,
en aktiv fritid, naturupplevelse och lärande.

Grönprogrammets
tre mål berör
tre olika skalor.
Friluftsplanen
fokuserar
huvudsakligen på
mål 3!

1:

Eko
:S

system

amhäll

e

I Lund har kunskap förändrat världen i
mer än 1000 år. Nytänkande och problemlösande ligger i vår natur. Vi hämtar
kraft i historien för att tillsammans
med andra skapa framtiden. Lund är
en plats där du kan vara dig själv, där
du vill bo, utvecklas och bidra till framtiden. Här fnns en unik kunskapskultur
där olikheter berikar. Vi vågar tänka
stort och visa handlingskraft. Genom
öppenhet och tillit till varandra låter vi
idéerna växa till hållbara lösningar på
dagens och morgondagens utmaningar. Tillsammans kan vi mötas, skratta
och lösa världsproblem. Genom att
visa vägen och inspirera andra visar vi
att Lund är ett levande och ledande
kunskapscentrum som gör skillnad.
Då, nu och i framtiden. Här och i
världen.
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– med kunskap, innovation och öppenhet

3:
Människa
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Mål 7

Nationella mål för friluftslivet
10 målområden:
Tillgänglig natur för alla
Starkt engagemang och samverkan
Allemansrätten
Tillgång till natur för friluftsliv

Översiktsplan

Attraktiv tätortsnära natur

3 målområden:

Skyddade områden som resurs för friluftslivet

•

Det växande Lund

•

Det gröna Lund

•

Det nära och levande Lund

Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling
Ett rikt friluftsliv i skolan
Friluftsliv för god folkhälsa
God kunskap om friluftslivet
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Strategier för friluftsliv
Nedan följer de strategier kommunen ska arbeta med för att införliva
grönprogrammets samt den nationella friluftspolitikens mål. Strategierna är uppdelade i tre fokusområden. Under Kapitel V listas prioriterade åtgärder för att säkerställa genomförande av strategierna.

Attraktiva friluftsområden

 Kommunen gör strategiska markinköp för att säkra medborgarnas tillgång till friluftsliv.
 Kommunen arbetar för att Lunds friluftsområden har god
service.
 Kommunen informerar medborgarna om Lunds friluftsområden. Informationen är elektronisk såväl som fysisk i form av
skyltar, broschyrer och naturum.
 Kommunen arbetar för att invånarna ska ha tillgång till natur
inom rimligt avstånd från bostaden. För att råda bot på bristen
av tätortsnära natur behöver kommunen se över möjligheterna
att skapa bättre tillgänglighet till kulturlandskapet.
 I kommunen som helhet finns plats för de flesta typer av
friluftsutövare samt alla grupper i samhället.
 Kommunen arbetar aktivt med att skydda natur till gagn för
biologisk mångfald och friluftsliv, samt tar hänsyn till de riksintressen som berör friluftsliv i kommunens planering.

Engagemang och samverkan

 Kommunen bjuder kontinuerligt in civilsamhälle, näringsliv
och markägare till dialog om kommunens friluftsliv.
 Kommunen arbetar aktivt för att fånga upp behov och
önskemål från sällanbesökaren samt det oorganiserade
friluftslivet.
 Kommunen samarbetar med externa aktörer för att identifiera
åtgärder för att utveckla friluftslivet.
 Kommunen deltar i dialog om friluftsliv med andra kommuner
samt myndigheter på regional och nationell nivå.
 Kommunen tillvaratar ideellt engagemang och omfamnar
faktumet att friluftslivet är föränderligt.
 Kommunen arbetar aktivt för att förebygga och minska
konflikter mellan utövare, aktörer och markägare.
 Kommunen arbetar aktivt för att friluftslivet inte ska påverka
biologisk mångfald eller privat näringsverksamhet negativt.

Friluftsliv som resurs för en levande landsbygd

 Kommunen uppmuntrar näringsverksamhet på landsbygden
som ökar servicen till friluftslivet.
 Kommunen deltar i, eller uppmuntrar projekt som verkar för
hållbar landsbygdsutveckling.
 Kommunen arbetar förvaltningsöverskridande för att främja
landsbygdsutveckling.

Tillämpning och
genomförande
Friluftstrategin ska vara ett
stöd i planerings- och förvaltningsarbete avseende frågor
som påverkar friluftsliv och
utgöra underlag till:
•
•
•
•
•
•
•

Översiktsplan
Fördjupande översiktsplaner
Utbyggnads- och boendestrategi
Detaljplaner
Grönprogram
Gestaltningsprogram
Skötselplaner

Åtgärder
I kapitel V redovisas åtgärder
för att realisera strategin.
Åtgärderna baseras till
stor del på underlagsrapporten om kartläggning
av Lunds friluftsliv samt
inspel i samband med
samrådsperioden.

Underlagsrapport:
Kartläggning av
områden för friluftsliv.
I underlagsrapporten
”Kartläggning av
områden för friluftsliv i Lunds
kommun” finns detaljerade
beskrivningar
av Lunds friluftsområden.

KAPITEL II

DÄRFÖR ÄR FRILUFTSLIVET VIKTIGT
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Staden Lund omges av Sveriges mest produktiva jordbruksmark
samtidigt som befolkningen och behovet av nya bostäder, skolor och
verksamheter ökar. Att bibehålla en grön och attraktiv stad där det
finns möjlighet att utöva tätortsnära friluftsliv är en utmaning. Med en
ökad befolkning i tätorten ökar trycket på befintliga grönområdena,
vilket skapar ett behov av fler gröna ytor. Även rekreationsområden
utanför staden kommer att efterfrågas i större utsträckning och
belastningen på de befintliga kommer att bli större. I utvecklingen av
landskapet behöver natur- och kulturlandskapet värnas samtidigt som
förutsättningarna för livet på landsbygden bör stärkas.

Människors kontakt med naturen har minskat dramatiskt de senaste
hundra åren. Utöver att bidra till förbättrad folkhälsa bidrar möjligheterna till friluftsliv och tillgång till närnatur också till att öka kunskapen
och engagemanget för miljö och hållbar utveckling. För att tillgodose
invånarnas möjligheter till rekreation, utevistelse och friluftsliv är det
därför viktigt att naturen ges plats i kommunal planering.

Attraktiva gröna tätorter

I en attraktiv grön stadsmiljö finns det sammanhängande gröna stråk
som ger invånare möjlighet till en god livskvalitet genom att erbjuda
parker och gröna stråk för promenader och rekreation. En grön stadsmiljö har även visat sig höja platsers ekonomiska värde. Det tätortsnära
landskapet präglas av många intressekonflikter där tätortsnära natur
hotas av att annan markanvändning än den som gynnar friluftsliv
prioriteras. Att grönområden, parker och natur finns nära människors
bostäder är både en folkhälsofråga och en rättvisefråga.

En levande landsbygd

Lunds landsbygd är en arena för flera olika intressen. Det är en plats
där människor bor, vistas och verkar, men också en livsmiljö för många
arter. Här finns delar av Sveriges mest högproduktiva åkermark och
inom kommunen ryms både storskaligt jordbruk inriktat på växtodling
i väster och jordbruk med inslag av djurhållning i öster. En stor del
av kommunens naturområden är på privatägd mark och många
markägare driver företag exempelvis inom jordbruk, skogsbruk och
jakt. Det är viktigt att det finns balans mellan allmänhetens nyttjande
av privatägd natur och markägarnas möjlighet att driva verksamhet.
Lunds kommun måste hantera de många intressena på landsbygden
och ge förutsättningar för näringsliv, livsmedelsproduktion och
verksamheter samtidigt som naturens värden värnas och produktion
av ekosystemtjänster säkras.
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Fig 1. Rankning av ungas identiter 2018-2019. Från ungdomsbarometern 2019.

Barn och ungas behov
I den nya stadsbebyggelsen har utrymmet för barn och unga minskat.
Begränsande möjligheter för barn och unga att dagligen röra sig ute
i sin närmiljö påverkar deras välbefinnande negativt och risken för
försämrad hälsa ökar. Närheten till utemiljöer är viktig för barn då
deras rörelsefrihet ofta är begränsad.

Gröna miljöer är viktiga ur ett pedagogiskt perspektiv, de utgör arenor
för lärande om natur och miljö varför det är av vikt att grönytor finns
i anslutning till skolor och förskolor.

För att uppmuntra till kreativ lek är det viktigt att tillåta miljöer att
vara vilda där barnens upptäckarglädje och nyfikenhet kan utvecklas.
Ett barnvänligt samhälle byggs både med ett barnperspektiv och med
kunskaper om barnets egna perspektiv på tillvaron.

I den årliga nationella undersökningen ”Ungdomsbarometern” som
görs tillsammans med Riksidrottsförbundet om barn och ungas
inställning till motion, träning och idrott rankas friluftsliv högt. På
frågan ”här kommer en lista med olika begrepp – vilka av dem tycker
du passar för att beskriva dig?” hamnar ”friluftsmänniska” på åttonde
plats 2019, strax över ”festare” och under ”gamer”. Som jämförelse kan
sägas att ”antirasist” och ”feminist” tog första respektive andra plats,
medan ”träningsfreak” och ”sportfantast” hamnade utanför topp tio
på listan (Fig 1). Ungdomsbarometern visar också att gällande träning
och motion är fokus på välmående, rörelse, gemenskap, utmaning
och spänning betydligt högre än på prestation, vilket rimmar väl med
definitionen av friluftsliv som uttrycker just att friluftsliv ej har krav
på tävling.
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Friluftslivets värde
Att erbjuda upplevelserika och rekreativa miljöer till invånarna i Lunds
kommun är viktigt för att främja folkhälsan och för att ge möjligheter
till både en aktiv fritid och till återhämtning. Kommunens invånare har
olika förutsättningar att använda sig av de offentliga gröna rummen och
det bör därför eftersträvas att de ska vara så tillgängliga som möjligt
och anpassade efter olika behov. Friluftsliv generar också ekonomiska
intäkter och kan bidra till tillväxt och utveckling på landsbygden.

Folkhälsa

Vistelse ute i naturen har positiva effekter på både den fysiska och
psykiska hälsan. Att vara ute i naturen kan till exempel medföra
minskad stress, stärkt kognitiv förmåga, förbättrad psykisk hälsa och
mer fysisk aktivitet. Vissa forskare menar till och med att vi skulle bli
lyckligare och känna större livskraft om vi fick en starkare koppling
till naturen3. Även sjukdomar som övervikt, schizofreni och depression
kan motverkas och behandlas på samma sätt4. I samband med att
Skåneleden fyllt 40 år kan läkare och terapeuter nu skriva ut vandring
på Skåneleden på recept.

Det finns även studier som visar att det är betydligt mindre hälsoskillnader mellan olika socioekonomiska grupper i områden med god
tillgång till grönområden5. En stor studie på Storbritanniens befolkning
har visat att det finns ett samband mellan tillgång (närhet och tillgänglighet) till grönområden och risken att löpa en för tidig död, särskilt
på grund av hjärt-och kärlsjukdomar. Sambandet är starkast för den
lägsta socioekonomiska gruppen, vilket förklaras av att populationer
inom högre socioekonomiska grupper har råd och möjlighet att ta sig
ut i naturen även om man bor långt därifrån6.

Risken för dålig mental ohälsa minskar vid god tillgång på grönområden. Ju längre exponering desto lägre risk. Ju fler besök i grönområden, desto lägre risk för depression. Besök i grönområden ökar
positiva affekter (glädje, nyfikenhet, förvåning) och minskar negativa
affekter (sorg, ilska, skam, äckel, rädsla, avsky). Närhet till grönområden minskar också upplevelsen av höga stressnivåer7.

Det finns vidare hög evidens för att närheten till natur förbättrar
folkhälsan. En naturmiljö ska helst finnas inom 50 meter, bör vara inom
300 meter, och absolut inom 500 meter. Området behöver också vara
tillgängligt utan barriärer, såväl fysiskt som socialt. Detta är särskilt
viktigt vid förskolor, skolor, arbetsplatser, äldreomsorg, sjukhus och
rehabiliteringscentra. Naturområdena behöver också ha bra kvaliteter
med flera upplevelsevärden, samt vara tillräckligt stora för att ha
maximal effekt på hälsan8. Tillgången till friluftsliv är därför värdefull
både för den enskilda människan och för samhället i stort.

Friluftslivets ekonomiska värde

Utveckling av infrastruktur för friluftsliv kan bidra till tillväxt och
utveckling på landsbygden. Friluftsliv generar ekonomiska intäkter
från framförallt boende, utrustning och kläder, transporter och
livsmedel konsumerade i samband med friluftsaktiviteten samt även
från tjänster i direkt anslutning till själva upplevelsen såsom guidning
och entrébiljetter.
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Forskning på friluftslivets ekonomiska värde

En rad forskningsprojekt har räknat på vilka ekonomiska värden
som friluftslivet ger. I rapporten ”Friluftsliv i förändring” från 2013
rapporteras att svenskarna totalt spenderade cirka 96 500 miljoner
kronor på friluftsaktiviteter under 2009, varav cirka 72 300 miljoner
i Sverige, vilket svarar till 75 600 arbetstillfällen. Av dessa 72 300
miljoner kronor har man i studien uppskattat förädlingsvärdet till
34 300 miljoner kronor, vilket motsvarar 1 % av BNP. Den enskilde
svensken spenderade 2009 i genomsnitt cirka 12 800 kronor på sitt
friluftsliv, varav 9 600 kronor var i Sverige. En liknande utgiftsfråga
ställdes i undersökningen ”Friluftsliv 07” vilket gav ett medelvärde av
samma storleksordning9.

Lunds kommun motsvarar cirka 1,2 % av Sveriges befolkningsmängd
vilket skulle innebära 907 arbetstillfällen i kommunen. Utifrån beräkningssättet ovan spenderar invånarna i Lunds kommun 870 miljoner
kronor på friluftsliv varje år. Allt spenderas inte lokalt men även om
endast hälften är lokalt spenderat blir ett värde på 435 miljoner en
väsentlig summa pengar. Upptagningsområdet för strövområdena
i Lunds kommun är dock större än kommunens invånare då delar
av Malmö, Staffanstorp, Burlöv, Lomma och Kävlinge bör räknas in
som omland eftersom de har få naturområden. Dessutom besöks
kommunen av en hel del danska besökare vilket gör att den verkliga
siffran blir betydligt större.

Tillgång till friluftsliv höjer platsers marknadsvärde

Tillgången till friluftsliv kan också höja platsers ekonomiska värde. För
cirka 50 % av svenskarna är friluftsliv så viktigt att det påverkar deras
val av bostadsort10. Värdet på mark och bostäder kan öka på platser där
det finns tillgång till rekreation i anslutning. I regeringens proposition
”Framtidens friluftsliv” står följande att läsa: ”Jordbruksverkets studie
om ängs- och betesmarkers betydelse för fastighetsvärden” (rapport
RA10:4) pekar på natur- och kulturmiljöns betydelse vid val av boende.
Studien visar att närhet till ängs- och betesmarker har positiv betydelse
för priser på bostadsfastigheter på landsbygden. Studien bekräftar att
det finns kollektiva värden som kan härledas till jordbrukslandskapets
kvalitet. I rapporten ”Ett rum med utsikt – vad är landskapet värt”
(rapport 2010:2) från AgriFood Economics Centre indikeras att det
finns en positiv betalningsvilja för insatser inom Sveriges landsbygdsprogram 2007–2013 som bidrar till en diversifierad landskapsbild
medan betalningsviljan för monotona landskap är negativ.”11

Minskade sjukvårdskostnader

Det ekonomiska värdet kan också ses ur ett folkhälsoperspektiv, en
befolkning som har möjlighet att utöva friluftsliv är också en friskare
befolkning vilket resulterar i stora vinster för samhället. Enligt
rapporten ”Fysisk inaktivitet – produktionsbortfall och sjukvårdskostnader” uppgår de direkta kostnaderna för sjukvård i Sverige på grund
av fysisk inaktivitet till 750 miljoner kronor om året och kostnaderna
för produktionsbortfall uppgår till 5,3 miljarder kronor. Sammanlagt
blir samhällets kostnad för fysisk inaktivitet 6 miljarder kronor
årligen. Som jämförelse kan nämnas en studie på rökning från 2001
där kostnaderna uppgår till 8,3 miljarder kronor12.

10

Naturen – en förutsättning
för friluftslivet
I Lunds kommun sammanfaller i de flesta fall viktiga områden för
friluftslivet med områden med höga biologiska värden. Genom att
skydda natur med höga biologiska värden och arbeta aktivt med
att gynna hotade arter förbättras även förutsättningarna att utöva
friluftsliv. Utöver skydd för biologisk mångfald är reservat och nationalparker också ett sätt att säkra möjligheten till fina naturupplevelser.

Friluftsliv i skyddade områden medför dock vissa utmaningar för att
minimera slitage och störningar. Ofta kan påverkan på naturvärden
hållas nere genom information samt zonering eller kanalisering av
aktiviteter till mindre känsliga områden.

För att uppnå syftet med skyddet av naturområdet kan det vara
nödvändigt med begränsningar i allemansrätten. I ett skyddat område
är det exempelvis inte självklart att det är tillåtet att plocka blommor,
cykla, rida, göra upp eld eller tälta. De allmänna hänsynsreglerna i
miljöbalken med bland annat kunskapskrav och försiktighetsprincipen, gäller alltid. Här har kommunen en viktig roll att fylla genom
att sprida kunskap om allemansrätten, samt de föreskrifter som gäller
i respektive skyddat område.

Att tillåta och uppmuntra friluftsverksamhet ökar möjligheterna för
att förstå syftet med naturskydd och arbetet med att bevara biologisk
mångfald. För att uppnå de skyddade områdenas syfte är det viktigt
att kommunen samverkar och för dialog med andra aktörer. Målet med
samverkan bör vara en gemensam bild av i vilken omfattning och i vilka
områden verksamhet kan och bör bedrivas.
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Friluftslivet förändras
Vi har under 2000-talet sett en förändring i människors vistelse i skog
och mark från klassiska aktiviteter som fågelskådning och promenader
till en tendens där friluftslivet blir mer och mer ”sportifierat”. Idag
använder många naturen som en arena för sportutövande, där aktiviteter som extremskidåkning, MTB, våg- och kitesurfing, samt trailrunning/terränglöpning blir mer och mer populära. Även om dessa
aktiviteter är mer fartfyllda jämfört med mer traditionella aktiviteter
är fokus även för dessa aktiviteter mer på upplevelsen än på prestationen13. För många av dessa aktiviteter saknas förutsättningar inom
Lunds kommun, men vi kan se ett ökat intresse för MTB och annan
cykling, samt ett stort intresse för terränglöpning. Andra nyare trender
som vinner mark är olika typer av naturupplevelser som utomhusyoga
och skogsbad.
Vidare används tillgången till friluftsliv som ett sätt att attrahera
turister. Orter som tidigare främst varit förknippade med vinterturism
som Åre och Sälen har på senare år markant utökat sitt utbud av
sommaraktiveter och därmed väsentligt ökat antalet besökare per år.
Enligt Tourism in Skåne finns en stor potential för utveckling av naturturism i Skåne framförallt kopplat till vandring, cykling och kanot14.
Region Skåne arbetar för att stärka Skåne som friluftsdestination15,
där Skåneleden lyfts fram som en produkt att marknadsföras internationellt16. Vidare uttalar Region Skåne i sin cykelstrategi en ambition
om att utveckla Skåne till en internationellt etablerad destination för
cykelturism17. Dessa ambitioner är sannolikt något som kommer att
påverka Lunds kommun med ett större antal besökare ute i naturen,
samt intäkter till kommunens näringsliv.

Skillnaden mellan ”friluftsliv” och ”naturturism” är framförallt att
det senare ofta är förknippat med någon form av konsumtion eller
kommersialisering, där naturturism står för en förflyttad konsumtion.
En vedertagen definition av naturturism är; ”naturturism omfattar
människors aktiviteter när de vistas i naturområden utanför sin
vanliga omgivning”. Detta betyder att begreppet innefattar såväl
långväga besökare som mer närliggande, där begreppet ”hemester”
fått ett stort genomslag på senare år.
Det är viktigt att kommunen förhåller sig till faktumet att friluftslivet
förändras genom att ta höjd för detta i förvaltningen av friluftsområden. Exempel på detta kan vara att skapa specifika leder för specifika
ändamål, eller att marknadsföra information om kommunens friluftsliv
via sociala medier.
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Sydvästra Skåne är ett av landets mest tätbefolkade områden och
samtidigt det område som har minst allemansrättsligt tillgänglig
mark per person. Grönstrukturen i Lunds stad kan beskrivas som en
finmaskig väv med väl utbyggda gröna stråk med gång- och cykelvägar
inom staden. Ut ur staden är däremot stråken få, beroende på det hårt
brukade jordbrukslandskapet.
För kommunens tätorter i den östra delen ser situationen bättre ut.
Dalby, Södra Sandby, Genarp och Veberöd har flera tätortsnära naturområden och de många naturreservaten utgör viktiga utflyktsmål i
omgivningen.

KAPITEL III

FRILUFTSLIVET I LUNDS KOMMUN

Förvaltning av friluftsområden

Kommunen förvaltar tillsammans med länsstyrelsen 1200 ha naturoch skogsmark. Skrylleområdet mellan Dalby och Södra Sandby är det
mest utvecklade området för friluftsliv. Kommunen förvaltar även ett
stort rekreationsområde vid Risen söder om Genarp samt flera mindre
i tätortsnära läge, exempelvis Nöbbelövs mosse, Rinnebäcksravinen,
Höjeådalen, Fågelsångsdalen, Måryd, Idalaskogen och Rökepipan
(karta 1). Totalt förvaltar kommunen sex kommunala naturreservat
och fyra statliga naturreservat, samt ytterligare ett antal områden som
inte är skyddade. Förvaltningen sköts av park- och naturavdelningen
på tekniska förvaltningen (TF) .
Kommunen äger även ett rekreationsområde i Lomma kommun,
Habo gård. Här tillhandahålls framförallt aktiviteter för seniorer och
personer med funktionsnedsättning.

Gällande samarbete med andra förvaltningar sker detta främst med
kultur- och fritidsförvaltningen (KoF) samt serviceförvaltningen.
Avtal finns tex kring Skryllegården och naturum. Avtal om skötsel
och förvaltning finns även med andra kommuner, markägare och
föreningar.

Tillgång till mark och avtal med privata markägare

De 1200 ha natur- och skogsmark kommunen äger och därmed har
rådighet över räcker inte för att tillgodose innevånarnas behov av
friluftsliv. En stor del av kommunens friluftsliv försiggår därför på
privat mark med allemansrätten som grund. Detta medför utmaningar
såsom kanalisering av besökare bort från störningskänsliga områden.
För att möjliggöra anläggning av infrastruktur samt kanalisering av
besökare på privatägd mark har kommunen ingått avtal och överenskommelser med privata markägare. Exempel på detta är Skåneleden
där avtal om sträckning, skötsel samt service såsom vindskydd och
grillplatser skrivits mellan kommunen och markägare.

Skrylleområdet och naturum

Skrylleområdet är ett av södra Sveriges mest välbesökta friluftsområden med cirka 600 000 besök per år. Skrylle naturreservat utgör
tillsammans med omgivande naturreservat och nationalparken Dalby
Söderskog det så kallade Skrylleområdet. Skryllegården med naturum
är Skrylleområdets nav och naturliga utgångspunkt för motionärer och
övriga besökare till naturområdet. Här finns en motionsanläggning
med gym, dusch och bastu. Skrylle Restaurang och Café serverar
mat alla dagar i veckan. Skryllegården drivs av Friluftsfrämjandet på
uppdrag av kultur- och fritidsförvaltningen. Naturreservatet Skrylle
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förvaltas av tekniska förvaltningen.

Då området har ett mycket högt besökstryck har kommunen satsat stora resurser på att kanalisera besökare till olika
områden. Här finns vandringsleder, motionsspår, ridspår och mountainbike-spår. Vidare har särskilda resurser lagts för
att göra området tillgänglighetsanpassat för rörelsehindrade. 1,2 kilometerspåret är anpassat för rullstolsburna, liksom
vissa toaletter, grillplatser och p-platser. Även restaurangen och naturum är anpassade för rullstolar.

På naturum Skrylle kan allmänheten lära sig om traktens växter, fåglar, insekter och djur, samt kulturhistoria och geologi,
men även få tips om vad som är på gång i naturen just nu. Naturums uppdrag är främst att väcka människors intresse
för naturen och fungerar som en port till naturen. Inomhusutställningen på naturum Skrylle är öppen dagtid året runt.
Den är bemannad med naturvägledare från vår till höst och guidning erbjuds till olika grupper och skolklasser liksom
många programaktiviteter för allmänheten med naturen som inspiration. Utomhusutställningen kan besökas när som
helst. 2019 antogs en ny utvecklingsplan för Skryllegården vilken bland annat omfattar byggnation av ett nytt naturum.

I underlagsrapporten ”Kartläggning av områden för friluftsliv i Lunds kommun” finns en detaljerad beskrivning av Lunds
övriga kartlagda friluftsområden.

Nöbbelövs mosse

Rinnebäcksravinen

Tusenårslunden

Fågelsångsdalen

Skrylle
Kaninlandet

Skytteskogen
Idala

Karta 1. Markanvändning och förvaltningsområden för
natur och frilufsliv. Allemansrätten kan vara begränsad i skyddad natur.
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Kommunikation
Kommunen kommunicerar kring friluftsliv via kommunens hemsida,
lund.se, informationsskyltar placerade ute i kommunens friluftsområden samt genom tryckta publikationer som broschyren ”Lunds
10 främsta naturupplevelser”. Naturum har en särskild satsning där
man informerar om naturums aktiviteter på skrylle.se samt sociala
medier. Naturums aktiviteter marknadsförs också via Länsstyrelsens
nyhetsbrev, ”Följ med ut - naturguidningar i Skåne” och kalendarium i
lokaltidningar. Naturum Skrylle samverkar också med andra naturum
runt om i Sverige, främst de som finns i Skåne. Visit Lund lägger ut viss
information om kommunens naturområden och friluftsliv på sociala
medier, samt bidrar med att sprida information via Lund tourist center.

Samverkan

Kommunen samverkar aktivt med andra aktörer såväl inom kommunen
samt på regional nivå.

Regional samverkan

Även om implementeringen av den nationella friluftspolitiken främst
sker på kommunal nivå är friluftsliv i mångt och mycket en regional
angelägenhet. Större sammanhängande naturområden breder ofta ut
sig över flera olika kommuner. För de flesta besökare spelar sannolikt
ett områdes tillgänglighet, nåbarhet och karaktär större roll än i vilken
kommun området ligger. Lunds kommun attraherar besökare från hela
sydvästra Skåne och Köpenhamn och lundabor tar sig till besöksmål
utanför kommunens gränser. En studie som genomfördes 201718
illustrerar ett bra exempel; det bor över en halv miljon invånare inom
tre mil från riksintresseområdet Romeleåsen och sjölandskapet. Inom
fem mil bor närmare två miljoner invånare när Köpenhamn räknas in.
Romeleås- och sjölandskapskommitténs (RÅSK) medlemskommuner
och angränsande fyra kommuner i sydvästra Skåne har tillsammans
51% av Skånes invånare. Det är alltså en mycket stor befolkning som
har Romeleås- och sjölandskapet inom ett lämpligt avstånd för en
dagsutflykt (karta 2).

Flera kommuner i sydvästra Skåne saknar egna större naturområden
och är därför beroende av naturen i dess grannkommuner för friluftsliv
och rekreation. Det är därför av högsta vikt att Lund samverkar med
dess grannkommuner inom frågor rörande natur och friluftsliv. Karta
3 visar ett antal områden där kommunen i dagsläget samverkar med
grannkommuner; exempel på detta är RÅSK där kommunen samverkar
med andra kommuner kring friluftsfrågor som rör riksintresset, samt
vattenråden. Kartan visar också ett antal mindre friluftsområden som
angränsar till grannkommuner. Vad gäller Vombsjösänkan så deltar
kommunen tillsammans med Sjöbo och Eslöv kommun i en tre-årig
kandidatur som syftar till att FN-organet UNESCO ska besluta att ge
Vombsjösänkan status som ett internationellt biosfärsområde. Oavsett
om området blir ett biosfärsområde eller ej kan detta vara ett område
relevant för framtida samverkan över kommungränserna.
Kommunen har vidare ett aktivt samarbete med länsstyrelsen, särskilt
gällande förvaltningen av statliga reservat. Kommunen deltar aktivt i
de möten angående natur och friluftsliv som arrangeras på årlig basis
av Naturvårdsverket, Länsstyrelsen samt av andra aktörer såsom
Stiftelsen Skånska landskap.
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Karta 2. Tätorter
i sydvästra Skåne,
cirklar representerar
befolkningsstorlek,
siffran anger ungefärligt antal invånare i
tusental
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Lomma 12' Hjärup 5'
Dalby 6'
Åkarp 6'
Staffanstorp 15'

Malmö 302'

Bara 4'

Oxie 13'
Tygelsjö 3'

Sjöbo 8'

Veberöd 5'

Genarp 3'

Svedala 12'

Karta 3. Regional samverkan
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Extern samverkan på lokal nivå
På kommunal nivå samarbetar kommunen främst med föreningar,
länsstyrelsen och markägare framförallt genom olika råd och arbetsgrupper som fokuserar på specifika områden. Kommunen har i
dagsläget ingen allmän samverkansgrupp för friluftsfrågor rörande
hela kommunen, sammantaget har dock kommunen en relativt god
överblick över kommunens friluftsbehov genom deltagande i de
mindre grupperna. Naturvårdsverket rekommenderar att kommunerna upprättar friluftsråd där kommunens övergripande frågor
om friluftsliv diskuteras med allmänhet, ideella organisationer och
markägare. Givet att Lunds kommun täcker ett relativt stort geografiskt område där flertalet markägare, friluftsutövare och organisationer verkar är det sannolikt mer effektivt med flera mindre samverkansgrupper koncentrerade till specifika frågor och områden än en
övergripande
Kommunen arbetar med friluftsfrågor i följande råd och arbetsgrupper:

Revingerådet

Revingerådet är ett rådgivande organ som behandlar frågor gällande
natur-, fornminnes- och kulturminnesvård samt frågor om jakt- och
fiske och allmänhetens tillträde till Revingefältet. Rådet sammanträder
två gånger per år och består av representanter från Södra skånska
regementet P7 på Revingehed, Fortifikationsverket, Lunds kommun,
länsstyrelsen, Lunds universitet, Naturskyddsföreningen och pastorsämbetet i Veberöds församling

Samverkansråd för Vombs fure

Rådet har till syfte att samverka kring utveckling av området Vombs
fure, och behandlar frågor som berör friluftsliv, naturvård samt skydd
för kronvilt, skogsbruk, jordbruk, vattenskydd, infrastruktur och andra
sakfrågor inom respektive parts verksamhetsområde. Rådet består
av Lunds kommun, Malmö stad, länsstyrelsen, Sydvatten och Södra
skånska regementet P7 på Revingehed.

Skryllerådet

Skryllerådet består av representanter från länsstyrelsen, Lunds
kommun, Stiftelsen Skånska Landskap och Friluftsfrämjandet. Det
har en rådgivande funktion kring verksamheten i Skrylleområdet och
till olika aktörer i området. På grund av gruppens sammansättning
tas även frågor som har med andra delar av kommunen upp, varför
gruppen fungerar som ett slags friluftsråd.

Naturumrådet

Lunds kommun har ett rättighetsavtal med Naturvårdsverket att driva
naturum Skrylle. I riktlinjerna står bland annat att det ska finnas ett
råd för verksamheten, ett så kallat naturumråd. Dess främsta uppgift
är att stödja huvudmannen (som i det här fallet är Lunds kommun) och
diskutera verksamheten vid naturum. Naturumrådet träffas minst en
gång per år. Här finns representanter från exempelvis länsstyrelsen,
kommunen och ideella organisationer för att täcka områden som
turism, natur- och kulturmiljövård, friluftsliv och skolfrågor.

Arbetsgruppen för mountainbikecykling kring Genarp och
Häckeberga

Gruppen diskuterar den så kallade vita slingan som löper genom Risen
samt Häckeberga- och Björnstorps gods marker. Arbetsgruppen består
av Lunds kommun, cyklister, markägare och länsstyrelsen.
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Byarnas fokusgrupper

Inför framtagande av fördjupande översiktsplaner för byarna Dalby,
Genarp, Södra Sandby och Veberöd har dialogmöten hållits med
invånare i byarna. Flertalet av de rekommendationer som kommit ut
ur mötena har varit relaterade till friluftsliv, varav en del arbetats in
i åtgärdsplanen.

Samverkan inom kommunen

Inom kommunen har kommunkontoret tagit initiativ till att starta en
förvaltningsöverskidande arbetsgrupp som diskuterar grönstrukturfrågor. Här finns möjlighet att ta upp frågor rörande friluftsliv. Inom
kommunen finns också sedan lång tid en förvaltningsöverskridande
arbetsgrupp som diskuterar frågor rörande ridvägar i Lunds stad.
Tekniska förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen har
löpande kontakt gällande gränsöverskridande frågor som rör idrott,
rekreation och friluftsliv. Samarbetet sker på behovsbasis.

Tillgång till natur för friluftsliv

Uppföljningen av de nationella friluftslivsmålen visar att cirka 85
% av Sveriges befolkning bor i tätortsområden och 80 % av friluftslivsutövandet sker inom 10 kilometer från hemmet. Större delen av
friluftslivet sker i tätortsnära natur. Forskning visar att användandet
av naturområden minskar med avståndet19, vilket gör tillgången till
rekreations- och friluftsområden inom ett rimligt avstånd viktig.
Naturvårdsverket anger 1-3 kilometer som ett rimligt avstånd mellan
bostad och närmsta naturområde, vilket är särskilt viktigt för grupper
som har svårare att transportera sig längre sträckor, som barn och
funktionsvarierade.

Behovet av ökad tillgång till friluftsliv kan delvis lösas genom att
utveckla befintliga områden för att klara ett allt högre besökstryck.
Kommunen bör dock se över möjligheten att göra strategiska
markinköp för att utveckla friluftslivet i nya områden och därmed
avlasta områden som idag har ett mycket högt besökstryck. En ytterligare möjlighet är att anlägga fler så kallade beträdor för att göra
åkerlandskapet mer tillgängligt.
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Kartläggning av områden för friluftsliv i Lunds kommun
Konsultföretaget EKID har på uppdrag av Lunds kommun identifierat 70 för friluftslivet viktiga naturområden inom
kommunen (karta 4). Arbetet startade redan 2014 inför framtagandet av kommunens grönprogram. I kartläggningen
har EKIDs egenutvecklade metod samt naturvårdsverkets metod använts. Sammantaget ger detta 15 olika kriterier som
använts för utvärdering och värdering. Fem av dessa bedöms vara särskilt viktiga: nåbarhet, tillgänglighet, upplevelsekvaliteter (se faktaruta), service och besöksfrekvens. Övriga är stödjande kriterier som hjälper till i klassningen av de
olika områdena. Kommunens naturområden klassificerades i tre olika kategorier:

Högsta värde – Område av särskilt högt värde för friluftslivet, ett mycket stort antal besökare dagligen samt mycket
hög nivå på service och tillgänglighet. Främst rör det sig om större områden i tätortsnära läge eller med regionalt och
nationellt upptagningsområde, exempelvis Skrylleskogen och nationalparken Dalby Söderskog.

Mycket högt värde – område med mycket högt värde för friluftslivet i Lunds kommun och med många besökare samt
en hög nivå av service i form av parkering, information och stigar. Vissa av dessa områden skulle kunna hamna i högsta
kategorin genom förbättrad nåbarhet.
Högt värde – område med särskild betydelse för friluftslivet i Lunds kommun eller område med potential för friluftslivet
genom upplevelsekvaliteter som kan utvecklas. Servicenivån är normalt ganska låg i dessa områden.
Värderingen har använts för att identifiera åtgärder till kapitel V - åtgärder.

Karta 4. Värderade frilufsområden
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Upplevelsevärden
Vad vi upplever vara en attraktiv plats varierar för olika människor och
vid olika tillfällen. Många söker aktivitet och äventyr men även stillhet,
tystnad, trygghet och skydd för väder och vind. Områden med många
olika upplevelsevärden lockar fler typer av besökare. Artrikedom,
rofylldhet, rymd och det orörda är kvaliteter som oftast eftersträvas i
naturreservaten, men det är väl så viktigt att försöka få in dessa kvaliteter i strövområdena och gärna nära angöringsplatser så att många
kan få möjlighet att uppleva dessa. Det finns stora möjligheter att
lyfta fram de kulturhistoriska aspekterna i befintliga områden genom
information och pedagogiska åtgärder på platserna.
När det gäller upplevelsekvaliteter som mer är kopplade till aktiviteter och social samvaro efterfrågar många besökare dessa även ute i
naturen. Att grilla och ha picknick nära parkeringen är uppskattat och
detta bör möjliggöras i större utsträckning. Men även aktiviteter som
kräver anordningar eller anpassade leder är efterfrågade. Att samverka
med föreningslivet är ett sätt att möta efterfrågan på bästa sätt.

Olika naturtyper bidrar med olika upplevelsevärden. Patrik Grahn vid
SLU Alnarp tog på 1980-talet fram en modell med åtta upplevelsekvaliteter som finns i parker och naturområden20. Modellen har sedan
vidareutvecklats och används i många olika arbeten om grönstruktur.
Namn och antal upplevelsekvaliteter varierar något mellan olika
arbeten. Den modell som används av många idag består av 9 upplevelsekvaliteter. Det är dessa som använts som underlag till värderingen
av kommunens friluftsområden.

Värt att notera är att vissa av upplevelsevärdena motverkar varandra,
upplevelsevärden som ”Rofylldhet” ”Det orörda”, ”Frihet och Rymd”
kan stå i motsats till upplevelsevärden som ”Service och samvaro”,
”Kultur” och ”Äventyr och utmaning”. Här spelar kanalisering av
besökare en mycket viktig roll.

Lundabornas friluftsvanor

Under hösten 2018 genomförde tekniska förvaltningen en kvantitativ medborgarundersökning om kommuninvånarnas friluftsvanor.
Syftet med undersökningen var att få en bättre förståelse för medborgarnas avstånd och transportsätt till kommunens friluftsområden,
hur områdena används, samt hur kommuninvånarna uppfattar
kommunens service och tillgång till natur och friluftsliv. Undersökningen bygger på intervjuer med 800 slumpmässigt utvalda lundabor
i åldern 16 år och uppåt. Då yngre är underrepresenterade och äldre
överrepresenterade bland de som svarat har svaren viktats utifrån
åldersgrupp för att på bästa sätt spegla kommuninvånarna som helhet.
Frågorna arbetades fram av tjänstepersoner på tekniska förvaltningen
och urvalet bygger på en tidigare undersökning genomförd 2002, samt
liknande undersökningar gjorda nationellt och i andra kommuner.

UPPLEVELSEKARAKTÄRER*
Rofylldhet (stillhet)
Det orörda (vildhet och mystik)
Artrikedom och naturpedagogik
Frihet och rymd
Skogskänsla
Äventyr och utmaning
Service och samvaro
Kultur
Samlarglädje
*Grahn (1986)
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Undersökningen visade bland annat följande:
•

•
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Nästan hälften av kommuninvånarna är ute i naturen i Lunds
kommun minst en gång i veckan. Här bör noteras att de
tillfrågade inte har givits någon definition av vad som anses
vara ”natur” när de ombetts svara på frågan hur ofta de vistas i
naturen.
De naturområden i kommunen som klart flest kommuninvånare
anger att de besökt det senaste året är Skrylle, Stadsparken
och Sankt Hans backar (fig 2). Här bör noteras att de tillfrågade
ombads att nämna vilka naturområden de besökt det senaste
året utan att ha blivit presenterade några förslag i förväg. Många
av de tillfrågade nämnde områden som egentligen snarare är
parker än naturområden, t.ex. Stadsparken, eller befinner sig i
gränslandet mellan park och naturområde, tex S:t Hans.
Nio av tio kommuninvånare har under det senaste året ägnat sig
åt nöjes- och motionspromenader av annat slag än promenad
med hund, ströva i skog och mark eller vandring på vandringsleder. Det är också den aktiviteten som majoriteten tycker är
klart viktigast för dem (fig 3).
De flesta faciliteter i Lunds natur- och friluftsområden får
relativt högt betyg.
De viktigaste informationskanalerna för att få reda på var
man kan utöva friluftsliv i kommunen är för samtliga grupper
Internet och personliga kontakter.
Tre av fyra kommuninvånare hade mindre än 5 kilometer
mellan hemmet och det senast besökta friluftsområdet i Lunds
kommun. Nio av tio hade högst 10 kilometer.
Sju av tio gick eller cyklade senast de besökte ett friluftsområde i
Lunds kommun och en av tjugo åkte kollektivt. Resten åkte bil.
Vid resor som är högst 5 kilometer långa är det en stor
majoritet, 84 %, som cyklar eller går till friluftsområdet. Vid
längre resor ökar andelen bilresor.

Hur mycket plats behöver friluftslivet?
Fig 2. Undersökning av besök i Lunds
kommuns naturområden 2018

Fig 3. Undersökning av frilufsaktiviteter i
Lunds kommun 2018

Hur stort ett strövområde bör vara för att kunna erbjuda besökarna
många av de upplevelsekvaliteter som önskas beror av flertalet faktorer,
såsom vilken topografi och vegetation det finns i området, samt karaktären av angränsande områden. Om man ska kunna promenera några
kilometer och hela tiden vara omgiven av naturmiljö utan störningar
från trafik så behövs flera hundra hektar naturmark. Flera andra
kommuner har i olika sammanhang hanterat frågan. I Grönområdesplanen för Borås kommun21 rekommenderas att storleken på ett
kommunalt strövområde skall vara 150 hektar. Helsingborg 22 uppger
minst 15 hektar som riktlinjer för ett ”större naturområde” samt minst
200 hektar som önskad storlek på ett ”rekreationsområde”. Nacka
kommun skriver i sitt grönstrukturprogram 23 att ”strövområden”
bör vara större än 100 hektar men helst större än 500 hektar. Man
ska från bostaden inte ha längre avstånd än en kilometer till något av
kommunens strövområden.

Av strövområdena i Lunds kommun är det idag bara Skrylleskogen,
Genarp, Risen, Häckeberga och Vombs fure som är av den storleksordningen. Höje-ådalen kring Källby skulle i framtiden kunna omfatta
cirka 100 hektar om delar av angränsande jordbruksmark omvandlas
till naturmark. Ingen av de nämnda källorna ovan använder någon
vetenskaplig argumentation för att motivera storleken på områdena.
Det är generellt svårt att hitta vetenskapliga undersökningar kring hur
stort ett område behöver vara för att tillgodose besökarnas behov av
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naturupplevelser, vilket sannolikt beror på att ett områdes karaktär
påverkas av många faktorer, särskilt från dess omgivning såsom buller
och exploateringstryck. Gällande storlek hänvisar Naturvårdsverket i
deras delredovisning av regeringsuppdraget om utveckling av metod
för kartläggning av friluftslivet till Norska Miljødirektoratets definition
av naturområden24. Enligt dessa skall ett friluftsområde omfatta minst
1km2-3km2, det vill säga 100–300 hektar (fig 4).

På grund av dess placering i jordbrukslandskapet kan det vara svårt att
jämföra tätorter belägna i sydvästra Skåne med tätorter i andra delar
av landet gällande storlek på strövområden. Här kan dock anläggande
av nya, stora och sammanhängande parker och annan grönstruktur
samt beträdor spela en viktig funktion i att tillgodose tätortsnära
friluftsliv.

Nåbarhet

Tillgången och nåbarheten till grönytor är avgörande för att alla
invånare ska få möjlighet till avkoppling, lek och rörelse i närheten
av hemmet. I kommunens grönprogram förordas att alla som bor i
tätorterna ska kunna nå en gröning på minst 0,2 ha inom 200 meter
från bostaden och att alla stadsdelar ska ha en stadsdelspark.
Naturvårdsverket definierar 5 minuters promenad eller 200–300
meter som avstånd för att ett lek- och rekreationsområde ska kunna
kallas ”bostadsnära”, medan ”tätortsnära natur” bör ligga inom 3
kilometer från bebyggelse. Ett ”tätortsnära friluftsområde” bör ligga på
gång eller cykelavstånd från tätorten, helst inom 1 kilometer avstånd
(fig 4).

Fig 4. Deftion av naturområden samt rekommendationer gällande storlek och närhet enligt Naturvårdsverket.
Från "Delredovisning av regeringsuppdrag om utveckling av metod för kartläggning av frilufslivet"
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Boverket skriver i sin vägledning ”Bostadsnära natur - inspiration &
vägledning”25 att 300 meter visat sig vara ett gränsvärde för hur långt
man är beredd att gå till ett grönt område för att använda det ofta.

Kring staden Lund finns få större naturområden som uppfyller kraven
på nåbarhet för gående och cyklande baserat på Naturvårdsverkets
och Boverkets riktlinjer. De få områden som finns såsom Stadsparken,
S:t Hans backar, Klosterängshöjden, Höjeådalen vid Källby och Rinnebäcksravinen är mycket välbesökta. Bildandet av Kunskapsparken vid
Brunnshög kommer att väsentligt öka nåbarheten till naturområden
i östra Lund.
I Dalby och Genarp är situationen bättre medan Södra Sandby och
Veberöd befinner sig någonstans mittemellan. Skrylleområdet är lätt
att nå med både cykel och kollektivtrafik.

Möjligheterna att åka kollektivt ut till naturområden, samt tillgång
till parkeringsplatser är avgörande faktorer för människors åtkomst
till naturen.

Inom Lund finns goda möjligheter att ta sig kollektivt till stadens naturområden, utanför stadsgränsen är lokaltrafiken till naturen däremot
mer begränsad. Naturbussen, linje 159 kör till Dalby Söderskog,
Skryllegården, Torna Hällestad och Södra Sandby med hållplatser vid
flera naturområden. Det går även att ta sig kollektivt till andra större
naturområden i kommunens östra delar såsom Häckeberga, områdena
kring Veberöd och Vombs fure (karta 5). Resorna kräver dock planering
då utflykterna ofta innebär promenader från byarnas centrum eller
avlägsna hållplatser. Avgångarna är dessutom relativt begränsade
utanför rusningstid. Majoriteten av de som besöker strövområden
och naturreservat i Lunds kommun reser dit med bil. Möjligheten att
parkera bilar blir därför en avgörande faktor för var besökare kan
angöra områdena. En inventering av antalet parkeringsplatser visar
att det finns cirka 1300 platser i kommunen och att Skryllegården
har flest parkeringsplatser med cirka 450. Dessutom finns ytterligare
21 parkeringar med cirka 350 platser för bilar i Skrylleområdet och
kringliggande naturområden vilket ger totalt plats för drygt 800 bilar
i Skrylletrakten. Vombsänkan har 13 parkeringar med 266 platser,
Romeleåsen-Kullaskogen har nio parkeringar med totalt 50 platser
för bilar, Romeleåsen Dörröd-Kvarnbrodda endast två parkeringar
Mindre än 5 km
76%

5-10 km

11-20 km
21-30 km
>30 km

78%
75%
74%
77%
85%
74%
74%
74%

Fig 5. Avstånd mellan hemmet och senast besökta frilufsområdet i Lunds kommun. Totalt, uppdelat på kön, barn eller ej samt
olika åldersgrupper.
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Fig 6. Färdsätt till senast besökta frilufsområdet i Lunds kommun. Totalt, uppdelat på kön, barn eller ej samt
olika åldersgrupper.
Karta 5. Åtkomst - P-platser och hållplatser i närheten av värderad natur
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med plats för 11–50 bilar (beroende på antal bilar på golfklubben)
och i Häckebergaområdet finns 14 parkeringar med 233 platser för
bilar. Dessutom finns cirka 55 platser i anslutning till mindre områden
spridda på slätten kring Lund. Kommunen är den viktigaste förvaltaren
av dessa parkeringsplatser men även Länsstyrelsen i Skåne har många
parkeringar. Stiftelsen Skånska Landskap förvaltar en parkeringsplats
i Skrylle.
Med tanke på att det sällan är fler än fyra i en bil gör det att kapaciteten
för att ta emot bilburna friluftslivsutövare är cirka 5000 samtidigt i
Lunds kommun. På de mer populära strövområdena är bilparkeringarna fullbelagda under helger med fint väder på våren och hösten.

Karta 6. Åtkomst - Cykelvägar och cykelleder

Lunds kommuns enkätundersökning genomförd i december 2018
visade att de flesta av de intervjuade hade mindre än 5 kilometer
till det friluftsområde de senast besökte (fig 5), samt att flertalet
färdades till fots, med cykel eller bil (fig 6). Vid avstånd längre än 5
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km dominerar bilen som färdmedel och mycket få åker enligt undersökningen kollektivt.

Att välja att resa till fots, med cykel eller kollektivtrafik framför
att ta bilen har många fördelar ur ett samhällsperspektiv, då det
minskar klimatpåverkan, främjar folkhälsa samt minskar trängseln i
kommunens naturområden.

Tillgänglighet och framkomlighet

Tillgänglighet handlar både om fysisk och om kunskapsrelaterad
tillgänglighet. Den fysiska tillgängligheten handlar om terrängens
karaktär och topografi men också om byggda föremål som grindar,
spångar och vägar som i vissa fall kan skapa tillgänglighet för några
men kan vara svåra att ta sig förbi för andra. Den kunskapsrelaterade
tillgängligheten handlar dels om att känna till vilka rekreationsområden som finns att besöka, dels kunskap om vad som finns att uppleva,
hur terrängen och miljön är att vistas i och hur man kan ta sig dit och
därifrån.

Bra underlag, underhåll samt god tillgång till information ökar tillgängligheten. För dem med nedsatt rörelseförmåga är det extra viktigt
att rekreationsmöjligheter finns nära hemmet. En god spridning av
rekreationsmöjligheter är en tillgänglighetsfråga. Tillgänglighet kan
också innebära nåbarhet. En god nåbarhet kännetecknas av att det är
enkelt att ta sig till området, en fördel är om det går att gå, cykla eller
resa kollektivt till rekreationsområdet.
Tillgängligheten avgörs också av den information och service som
finns i området. Besökaren frågar sig var det går att parkera, var det
finns strövstigar, hur man tar sig till dessa, hur långa de är, samt vilka
aktiveter området är lämpat för. Vissa människor kanske drar sig från
att ge sig ut i områden om det saknas toalett, särskilt viktigt är detta
för funktionshindrade varpå toaletten/dasset behöver vara anpassat
för rörelsehindrade.
Även om det finns många stigar i området minskar tillgängligheten
om dessa inte är väl markerade så att besökare hittar vägen och kan
återvända till angöringsplatsen.

Tillgänglighet handlar således om en kombination av naturförhållanden, vegetation, iordningställda stigar, information och orienteringsförmåga.

Lunds kommun arbetar aktivt med att säkerställa en hög tillgänglighet
i kommunens naturområden genom att tillhandahålla rast- och grillplatser, vindskydd, toaletter, markerade leder och informationsskyltar.
Kommunen bedriver också ett aktivt arbete med att sprida information
om rekreationsområden bland annat via olika publikationer och via
kommunens hemsida, lund.se. Där finns också information om hur
kommunen arbetar med att successivt anpassa stigar och toaletter
till funktionshindrade. Även Länsstyrelsen i Skåne arbetar aktivt med
åtgärder för att öka tillgängligheten.

Barriärer

Jordbruksmark är den största barriären i landskapet för friluftslivet i
kommunen. Kring Lund finns stora åkrar som gör det svårt att röra sig i
landskapet utanför de stora vägarna. Även i övriga delar av landskapet
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är odlingsmark ofta den avgörande barriären mellan olika naturområden. Den näst mest betydelsefulla barriären är vägar och järnvägar.
Även här är det i landskapet kring Lunds stad som de flesta barriärerna
finns. Barriärverkan beror även på hur intensiv trafiken är och i de
östra delarna av kommunen är det väg 11 som är den mest påtagliga
barriären.

Två konfliktpunkter mellan trafikinfrastrukturen och friluftslivets
behov av passager är dels vid Knivsåsen-Högebjär, dels vid Veberöds
Ljung-Vombs fure. Andra barriärer i landskapet är stenbrotten där
Skrylletäkten utgör en barriär mellan Södra Sandby och Skrylleskogen
och Dalbytäkten utgör en barriär mellan fäladsmarkerna öster om
Dalby och naturområdena längre söderut på Romeleåsen.

Det finns även naturliga barriärer i form av sjöar, våtmarker och
vattendrag som delvis kan åtgärdas genom broar och spänger. Samtidigt
är ofta sjöar och vattendrag viktiga stråk i odlingslandskapet och tack
vare strandskyddet ges möjlighet att säkerställa stråken för friluftslivet. Klingavälsån utgör en barriär i den östra delen av kommunen
och det finns egentligen bara två passager som lämpar sig för gående,
cyklande och ridande; dels grusvägen över Vombs ängar, dels bron vid
Hemmestorps mölla. Bron vid väg 11 är för trafikerad för att kunna
erbjuda gående och cyklande en säker passage.
I den mindre skalan är staket runt betesmarker en barriär för friluftslivet. Många moderna staket är dessutom höga, har många trådar och
är strömförande vilket gör det svårt att passera. Genom att anordna
genomgångar, stegar över eller grindar kan barriäreffekten minskas.

För cyklande är trafikintensiteten ett avgörande hinder i blandtrafik.
I kommunen finns några viktiga barriärer som kan åtgärdas med
anlagda cykelvägar. En sådan barriär är landsvägen mellan Genarp
och Björnstorps torg. Med en cykelväg denna sträcka skulle Genarp
och Dalby samt Genarp och Veberöd kunna knytas samman via de
landsvägar med låg trafikintensitet som finns från Björnstorp upp till
Knivsåsen och från Björnstorp österut till Veberöd. En annan barriär
är från Genarp västerut mot Toppeladugård och vidare till backlandskapet i sydväst.

Samband mellan enskilda områden

Bristerna när det gäller samband mellan områden finns bland annat i
slättlandskapet där möjligheten att följa vattendragen Kävlingeån och
Höjeå skulle kunna utvecklas och kopplas till tätorterna.
Viktiga stråk i kommunen som binder ihop områden är cykelvägen
Hardebergaspåret mellan Lund och Södra Sandby. Detta stråk binder
samman tätorterna med Kungsmarken, Sularpskärret och Fågelsångsdalen.

Cykelvägen mellan Södra Sandby och Dalby samt mellan Dalby
och Lund och Dalby och Torna Hällestad som gör det enkelt att nå
Dalby Söderskog, Billebjer, Skrylleskogen, Rökepipan, Dalby fälader,
Hällestads åsar och Prästaskogen med cykel.

Skåneleden binder ihop många av de populära naturområdena i
Lunds kommun. Ett viktigt stråk är längs Romeleåsen från Skrylle,
över Dalby fälader, Knivsåsen, Önneslövs fälader, Väderkullen, Romeleklint, Dörröds fälad ner till Allmänningen åt sydväst och Kvarnbrodda
åt sydöst. Skåneleden förbinder sedan Romeleåsen med Torup via
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Häckebergaområdet med två sträckningar som gör det möjligt att gå
en slinga i Häckebergaområdet. Skåneleden skulle med fördel kunna
förlängas från Lund centrum ut till Skrylle.

Konfikter

Inom vissa områden kan konflikter uppstå mellan olika friluftsaktiviteter. Lösa hundar, mountainbike (MTB), jakt och ridning är exempel på
aktiviteter som kan upplevas störande för andra friluftsutövare. Vidare
kan ett utbrett friluftsliv leda till nedskräpning, buller, ljusföroreningar
samt andra olägenheter för djur, natur och grannar till friluftsområden.

Buller kan ha en särskilt negativ påverkan på upplevelsen av en naturvistelse, då tystnaden, lugnet samt de ljud naturen bjuder på ofta är
syftet med själva besöket. Här är det därför viktigt att kommunen
arbetar aktivt för att bevara tysta områden. Kommunen har utarbetat
ett särskilt åtgärdsprogram för buller26. Enligt åtgärdsprogrammet
avser byggnadsnämnden att kartlägga och peka ut rekreations- och
naturområden där naturupplevelsen är en viktig faktor och där låg
bullernivå utgör en särskild kvalité i översiktsplanen, i syfte att skydda
och bevara dem, före revideringen av ÖP 2022.

Konflikterna hanteras bäst genom att kanalisera olika aktiviteter
till områden där risken för konflikter blir så små som möjligt. Detta
innebär särskilda områden där hundar kan springa lösa, samt speciella
rid- och MTB-leder. I vissa områden är dock samutnyttjande av leder
och områden nödvändigt på grund av den begränsade tillgången till
allemansrättslig mark. Här kan insatser i form av information och
utbildning hjälpa. I vissa fall uppstår även meningsskiljaktigheter
mellan friluftsutövare och markägare gällande allemansrättens rättigheter och skyldigheter.

Kommuner, friluftsföreningar, ridförbund, cykelförbund, Naturvårdsverket och andra aktörer arbetar med att sprida information om
allemansrätten27,2829,30 samt gott uppförande mot andra besökare i
naturen. Exempel på detta är cykelkretsar som arbetar med vett och
etikett gentemot markägare och andra utövare. I Sverige finns ett antal
texter om ämnet författat av bland annat bloggare, cykelklubbar och
naturvårdsverket31, 32, 33. Framförallt Friluftsfrämjandet har tagit fram
omfattande material om ämnet34, samt jobbar aktivt med att skapa en
god kultur genom deras särskilda MTB-sektioner och olika publika
evenemang. Också internationellt finns diverse texter på temat MTB
och ”code of conduct”35. Här bör kommunen bättre bidra med att sprida
den information som finns till hands både online och ute i kommunens
naturområden.
Då MTB-cykling ökat kraftigt under senaste 10 åren har kommunen
valt att lägga extra resurser på anlagda MTB-slingor. Arbetet har varit
framgångsrikt, dock inkommer en del klagomål angående störning
i form av slitage på vissa stigar, bullerstörning från bromsar samt
cykling på vandringsslingor, framförallt i områdena kring Genarp.
Dessa frågor behandlas löpande inom MTB-gruppen.
Gällande miljöpåverkan av MTB-cykling är det främst markslitage samt
negativ påverkan på vilt som diskuteras frekvent av markägare och
förvaltare. Tyvärr är tillgången till forskning på området jämfört med
andra aktiviteter relativt begränsad. Existerande forskning pekar dock
på följande:
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•
•

•

•

Karta 7. Anläggningar för frilufsaktiviteter

Ett starkt samband mellan antal besökare och miljöpåverkan i
ett område, oavsett typ av aktivitet som besökarna ägnar sig åt36.
De mest skadliga effekterna inträffar genom ingreppet då ett
spår, stig eller led först konstrueras37.
Även om effekterna från hjul är annorlunda än effekterna från
de som färdas till fots eller häst är det svårt att avgöra om en
aktivitet är mer skadlig för naturen än en annan. Det finns
studier som pekar på att cykling har en mindre påverkan på
natur och djurliv än vandring och att dessa två aktiviteter har en
betydligt mindre negativ påverkan än ridning 38
Likt ryttare rör sig cyklister över större områden på grund av
dess snabba framfört jämfört med vandrare. Således har cykling
och ridning en potentiellt större påverkan på naturen per
tidsenhet än vandring39.
En av de viktigaste egenskaperna hos MTB som en form av
störning på djurliv är dess relativt höga hastighet samt tysta
aktivitet. En relativt snabb och tyst cyklist kan därför närma sig
ett djur utan att upptäckas och därmed skrämma djuret40.
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•

Negativ påverkan på natur och miljö från MTB och andra aktiviteter löses bäst genom kanalisering till områden som är mindre
känsliga för störning41.
• Dåligt utformade eller placerade spår är en stor orsak till negativ
miljöpåverkan av MTB, vilket antyder att ett spår som är korrekt
utformat, konstruerat och underhållet kan hålla för ett högt
tryck av besökare utan att förstöras42.
Detta betyder att Lunds kommun bör adressera konflikterna kring
MTB från ett perspektiv där man analyserar antalet besökare snarare
än fenomenet i sig, och löser dessa genom lämpliga åtgärder. Observera
att ovanstående slutsatser hämtade från litteraturstudier endast gäller
för den mest förekommande formen av MTB som kallas crosscounty,
det vill säga cykling på stigar och markvägar, och inte mer extrema
former som downhillcykling där hopp och dylikt anläggs i terrängen.

Det organiserade friluftslivet

Inom kommunen finns flera organisationer som driver ideell
verksamhet för att främja möjligheten för barn och ungdomar att
uppleva natur och friluftsliv genom organiserad verksamhet, såsom
Friluftsfrämjandet, Scouterna och Lunds orienteringsklubb. Ibland
saknar föräldrarna kunskap om och intresse för natur och friluftsliv,
vilket medför att de inte tar med barnen ut i naturen. Genom organiserad verksamhet kan naturvistelse och friluftsliv bli tillgängligt för
alla barn, oavsett bakgrund. Genom ledarledda aktiviteter kan även
andra personer som är ovana vid friluftsliv få en möjlighet att uppleva
naturen under trygga former och få kunskap om allemansrätten.

Friluftsaktiviteter i Lunds kommun

Den traditionella aktiviteten för det rörliga friluftslivet är vandring eller
promenad i naturen med pauser för vila och avkoppling. I kommunen
finns ett relativt gott utbud av platser att vandra och promenera på
(karta 6). Enligt enkätundersökningen presenterad tidigare är det
också Lundabornas populäraste friluftsaktivitet (fig 3). Antalet aktiviteter har dock ökat över åren och tendensen idag är att de fortsätter
att öka med ett allt större utbud.

Vandring

Skåneleden går genom kommunen, med hela 70 kilometer markerade
leder och fem lägerplatser med vindskydd. Huvudsträckningen är
mellan Torup i Svedala kommun och Romeleåsen, där leden delar
upp sig i en östlig sträcka mot Snogeholm och en nordöstlig mot
Harlösa och vidare mot Ringsjön. I Häckeberga delar leden upp sig i två
sträckningar som också fungerar som en slinga för en dagsvandring.
En avstickare går till Skryllegården och delar sig i två leder som gör
det möjligt att gå en slinga i Skrylleområdet. Kommunen har även
iordningställt några kortare vandringsleder, bland annat Romelestigen
på 5 kilometer från Väderkullen/The Lodge via Romeleklint, flera
spår i Risens naturreservat, flera spår i Skrylleområdet och en stig i
Mårydsområdet. I kommunen finns också Pilgrimsvägen som binder
samman olika kyrkliga målpunkter i landskapet. I centrala Lund
har liksom i många andra städer en promenadstig, Hälsans stig, på
12 kilometer markerats upp för att stimulera motionspromenader.
Sammantaget gör detta att kommunen tillhandahåller cirka 10 mil
markerad vandringsled.
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Löpning
I kommunen finns tre motionsanläggningar med elljusspår och i anslutning till dessa även andra spår för motionslöpning.
Dessa ligger i Skrylle, Genarp och Veberöd. Motionsspår utan elljus finns även på Linero, Gunnesbo, Norra fäladen,
Klostergården, Tuna, Östra Torn och Stadsparken.
Terränglöpning, även kallad traillöpning efter engelskans ”trail running” är en snabbt växande sport. Utövarna består
av en bred skara där tävlingsmomentet och naturupplevelsen är viktiga inslag. Distanserna varierar från kortare turer
på några kilometer till de som springer under flera dagar med övernattning likt traditionell vandring i fjällmiljö. Kända
nationella och internationella traillopp som Kullamannen i Höganäs kommun har ökat explosionsartat i antal deltagare
de senaste åren. Gemensamt för samtliga utövare är att man i stor uträckning rör sig på allemansrättslig mark. I Skåne
används Skåneleden flitigt till detta ändamål. Genarps IF har en aktiv sektion inom traillöpning och arrangerar årligen
tävlingar på både medel och ultradistans. Ett annat återkommande lopp i kommunen är Markusloppet som sträcker sig
mellan Skryllegården och Genarp. Stadsnära är S:t Hans Extreme vid S:t Hans backar ett återkommande trail-lopp som
attraherar många deltagare.

Fågelskådning och andra naturstudier

Naturstudier var i början av 1900-talet främst en aktivitet som forskare ägnade sig åt men har utvecklats till en populär
sysselsättning med många utövare. Fågelskådning är det mest populära specialintresset men många besökare uppskattar
och njuter av naturens många företeelser i form av blommor, fjärilar, träd och däggdjur. De många naturreservaten i
kommunen och förekomsten av naturum gör att tillgången är mycket god för naturstudier och naturpedagogik. Cirka
31% av Lundaborna ägnar sig åt olika typer av naturstudier (fig 3).

Fågelskådning är en växande aktivitet, särskilt bland kvinnor43, och fem fågeltorn finns iordningställda i kommunen:
Silvåkra- och Almentornen vid Krankesjön, ett torn vid Vombs ängar, ett torn vid Vombsjöns västra strand och ett torn
vid Källby reningsverksdammar. Dessutom finns ytterligare två observationsplattformar vid Vombs ängar, ett gömsle vid
Krankesjön-Silvåkra och ett norr om Vombs ängar. Fågeltornen, plattformarna och gömslena underlättar för besökare
att uppleva fågellivet samtidigt som de kanaliserar friluftslivet för att inte störa fågellivet. Gömslet Ivassen vid Silvåkra
och fågeltornet vid Vombsjöns västra strand är anpassade för rullstolsburna.
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Jakt, fske, bär och svampplockning
Fiske, jakt, bär och svampplockning, aktiviteter som tidigare var en
del av försörjningen har blivit populära fritidsintressen. Sportfiske är
en av de mest populära aktiviteterna på nationell nivå med cirka två
miljoner utövare varje år.44

På flera platser i kommunen finns möjligheter till fritidsfiske. Det är
normalt markägaren som har fiskerätten och ger möjlighet för andra
att fiska genom att lösa fiskekort. I vattendragen Höjeå och Kävlingeån
har markägarna gått samman i fiskevårdsförbund som tillsammans
förbättrar förrutsättningarna för fiskarna i ån och säljer fiskekort till
fritidsfiskare. Malmö stad har inom sitt område vid Vombsjön anlagt en
hamn för fritidsbåtar och bedriver försäljning av fiskekort. I Vombsjön
bedrivs även yrkesfiske. Krankesjön är inte öppen för fritidsfiske. Både
Häljasjön och Bysjön nära Vombsjön är attraktiva för sportfisket med
fiskeklubben i Bysjön och Malmö stad i Häljasjön som förvaltare. Lunds
kommun har i Rögle dammar satsat på en sportfiskeanläggning där alla
är välkomna att lösa fiskekort. Rögle sportfiske är ett av Skånes mest
populära fiskevatten och arter som det fiskas efter är främst regnbåge,
abborre, braxen och gädda. Fisket ägs av Lunds kommun och förvaltas
av Friluftsfrämjandet. Det finns även möjlighet att fiska i Häckebergasjön Fiske sker igenom att hyra roddbåt/fiskekort av Häckeberga
säteri vilket betalas genom tjänsten iFiske. Söder om Dörröd ligger
Häckeberga sportfiske med fiskedammar där man kan lösa fiskekort.
Enligt Lunds enkätundersökning 2018 nämnde enbart fem procent av
de tillfrågade att de utövat sportfiske det senaste året (fig 3).
Jakten är begränsad till de som har tillgång till mark eller jakträtt. För
intresserade finns möjlighet att ansluta till jaktvårdsföreningar för att
få möjlighet att jaga utan egen mark. Aktiviteten är svår att utveckla
från kommunalt håll.
Enligt allemansrätten så har alla möjlighet att plocka bär och svamp
för sitt eget hushåll på all mark. Detta är främst en aktivitet på sensommaren och hösten och förutsättningarna är goda i kommunen.

Ridning

Ridning är en mycket populär aktivitet räknat i antalet utövare och
i Lunds kommun finns det cirka 3600 ridhästar på större stall och
privata gårdar. Kommunen har en särskild ridgrupp där tjänstemän
från tekniska- och kultur- och fritidsförvaltningen arbetar med att
anpassa ridvägarna i Lund. Behovet av fler ridleder i Lunds kommun
är stort. Ett nytt ridhus kommer att anläggas på Ladugårdsmarken vid
Norra Fäladen. I samband med detta planeras även nya ridleder kring
anläggningen, som bland annat innefattar Klosterängshöjden.

Den del som ingår i friluftslivet är terrängridning och utgör bara
en liten del av ridintresset. Cirka 10% av ridverksamheten avser
terrängridning. Tillgängligheten i landskapet är begränsad och risken
för konflikter med markägare och andra rekreationsutövare är stor.
Kommunen har ordnat ridleder på flera ställen, både i Lunds stad,
längs Hardebergaspåret, Torna Hällestadsspåret och i Skrylleområdet.
Ridleder har även iordningställts på privat initiativ på ett par ställen
bland annat i Flyingeområdet. Den största koncentrationen av ridning
är norr om Lund, vid Flyinge och kring Romeleåsen. I kommunens
enkätundersökning från 2018 nämner fem procent att de sysslat med
ridning i terräng under 2018 (fig 3).
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Cykling
Cykling i olika former är en aktivitet på frammarsch. Idag finns en rad
olika modeller av cyklar för stig-, grus- och landsvägscykling. Detta
märks tydligt på lokal, regional såväl som nationell och internationell
nivå. Turistdestinationer i fjäll- och alpvärden har på grund av det
stigande intresset för framförallt mountainbike (MTB) gått från att
vara vinterdestinationer till året runt-destinationer. Detta märks
även i Skåne där Romeleåsen med Genarp i centrum blivit något av
ett MTB-mecka. Här har kommunen tillsammans med markägare och
Länsstyrelsen märkt ut cirka 30 kilometer MTB-led genom den så
kallade vita slingan. Det stora antalet cyklister som samlas vid Genarps
IP på helgerna leder till ett högt tryck på parkeringen samt ibland
konflikter med andra utövare. En MTB-grupp bestående av cyklister,
markägare, tjänstemän på kommunen och länsstyrelsen diskuterar
löpande frågor gällande förvaltning och drift av leden.

Även i Skrylle har kommunen anlagt en särskilt MTB-led på 10
kilometer, vilken förvaltas av Friluftsfrämjandet. En kortare stadsnära
MTB-led har också anlagts på Klosterängshöjden.

Att intresset för MTB och därmed intresset för utomhusvistelse ökar
är positivt. Dels för att cykling anses som hälsofrämjande, men också
för att ökad utomhusvistelse sannolikt ökar förståelsen för att bevara
naturområden. Ibland uppstår dock konflikter med markägare, boende
och övrigt friluftsliv. Ett försök att med vetenskaplig grund reda ut
MTB-cyklingens påverkan på naturen görs under avsnittet ”konflikter”.
Reglerna för att framföra cykel i naturen är samma som för att gå,
cykeln räknas inte som ett motorfordon och regleras därför inte av
terrängkörningslagen. Kommunen eller polisen kan reglera cykling
på motionsspår och vandringsleder. Detta sker genom lokala trafikföreskrifter eller lokala ordningsföreskrifter. Vägmärket ”Cykelåkning
förbjuden” visar var det inte är tillåtet att cykla. I nationalparker och
naturreservat kan särskilda regler gälla för cykling. Det kan vara helt
förbjudet, eller bara tillåtet på vissa leder. Cyklar med motor räknas
som motorfordon och får ej framföras i terrängen.
Segmentet MTB består av en rad olika användare; allt från extremsportare vilka kanske tävlar i olika grenar där en del kör downhill och
bygger hopp i skogen, till motionärer som bytt löparskorna mot en
cykel. Friluftsfrämjandet har numera särskilda MTB-grupper.
Enligt mätningar gjorda vid mätstationer placerade vid MTB-lederna
passerar knappt 5000 cyklister i Skrylle samt cirka 14 700 i Risen (vita
slingan) årligen. Enligt 2018 års enkätundersökning sysslade 31% av
de tillfrågade någon gång under året med cykling i terräng (fig 3).

Behovet är fortsatt stort för att kanalisera terrängcykling till vissa
platser där de inte medför konflikt med andra aktiviteter eller skapar
slitage eller orsakar störning av viltfaunan. De leder som hittills anlagts
i kommunen kan behöva kompletteras med ett antal kortare och
enklare leder anpassade för nybörjare. Vidare vore det fördelaktigt
att märka ut lederna efter svårighetsgrad likt det system som används
för skidbackar, vilket görs internationellt samt i en del andra delar av
landet. Genom att göra detta undviker man att cyklister tar genvägar
genom skog och mark på grund av att de gett sig in på en alltför svår
led. Vidare vore det även fördelaktigt att lederna läggs in som officiella
leder i de särskilda mobil-appar som finns för MTB-cykling.
Stiftelsen Skånsk MTB-utveckling arbetar för att anlägga fler officiella
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MTB-leder i Skåne. Detta ser kommunen som mycket positivt då det
förhoppningsvis leder till att fler hittar ut i naturen samt en avlastning
av befintliga leder och allemansrättslig natur där cykling inte är
reglerad.
Cykling på grusvägar är ytterligare en disciplin inom cykling som är på
frammarsch. Liksom många andra livsstilssporter kommer fenomenet
från andra sidan Atlanten och kallas därför ofta för ”gravel cykling”.
Sporten lär vara det snabbast växande segmentet inom cykling, där
attraktionen är att hitta grusvägar i vackra miljöer på landsbygden.
Utövarna använder oftast landsvägsliknande cyklar med grövre däck,
men även MTB-cyklar förekommer. En stor fördel med aktiviteten är
att cyklingen sker på vägar med mindre trafik jämfört med traditionell
landsvägscykling och är därmed säkrare. Samt att den inte konkurrerar
om plats med andra friluftsutövare ute i naturen, eller är i konflikt med
markägar-, och naturvårdsintressen. I dagsläget finns få markerade
leder för denna typ av cykling. Då utövarna ofta använder sig av GPS
för att hitta rutter betyder det att markering av leder kan göras elektroniskt, vilket minskar kostnader för fysiska investeringar jämfört med
traditionell märkning ute i fält.

Hundverksamhet

Hundägare vistas frekvent ute i naturen. 24 procent av de tillfrågade
i Lunds enkätundersökning om frilufsvanor säger sig har promenerat
med hund det senaste året. Inom naturreservat och nationalparker
råder särskilda bestämmelser för vistelse med hund. Under tiden 1
mars till 20 augusti måste hundar hållas under extra stor uppsikt när
de är med ute i naturen45. För att en hund ska hindras från att springa
lös måste den i de allra flesta fall hållas i koppel, endast väldresserade
hundar får gå lösa under tiden den 1 mars till den 20 augusti. Detta
innebär i praktiken att hunden får vara högst någon meter ifrån sin
ägare. Kontroll över hunden ska vara så pass stor att det motsvarar
ett osynligt koppel.
Syftet med regleringen är att skydda de vilda djuren, både däggdjur
och fåglar, under den mest känsliga tiden när djuren får sina ungar.
De marker som lagen syftar på är praktiskt taget all naturmark, även
större parker och liknande.

Intresset för att låta hundar spring löst är stort i kommunen, och något
som kommunens naturvakt ofta kommer i kontakt med. Det finns ett
antal hundrastgårdar i kommunen, men det finns en stor efterfrågan
på större områden där hundar kan springa löst året runt.

Skid- och skridskoåkning

Vintertid om sjöarna fryser till och snön lägger sig på marken är det
många som ger sig ut på skridskor och skidor i landskapet. Krankesjön,
Häckebergasjön och Vombsjön är populära skridskoisar och har bra
angöringsplatser för skridskoåkning. Vid Norra Fäladen (Borgarparkens bygglek), Lund Väster (Fågelvägen) och i Veberöd (Romelevallen) spolas det is för allmänheten när vädret tillåter.

För skidåkning har golfbanorna ofta iordningställt skidspår och de
kortklippta banorna lämpar sig mycket väl för skidåkning. Malmö
frisksportklubb brukar anlägga ett 5 kilometer långt dubbelspår på
Romeleåsens golfbana av mycket hög kvalité vid god snötillgång. Även
i Skrylleområdet spåras skidspår på motionsspåren om snödjupet

I LUNDS KOMMUN FÅR
HUNDAR INTE RASTAS:
på allmän badplats, plaskdamm
på allmän lekplats
i fågelområde i park
På vissa ställen måste hunden
vara kopplad:
på kyrkogårdar och begravningsplatser
på skolgårdar
på idrottsplatser
på campingplatser eller
annat fritidsområde
i centrala Lund: Bantorget,
Clemenstorget, Krafts torg,
Mårtenstorget, Stortorget, Petriplatsen,
Tegnérsplatsen, Universitetsplatsen,
Lundagård, Löwegrenska trädgården,
Stadsparken och området kring
Domkyrkan
i parker och grönområden mellan
1 mars och 15 oktober
i naturområde och skog mellan
1 mars och 20 augusti
i naturreservat och
nationalpark hela året
Tikar som löper ska alltid
vara kopplade.
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tillåter. Vissa år har även ett skidspår med konstsnö anlagts i Stadsparken. Även i Veberöd vid Romelevallen anläggs spår vissa år.

Bad

Inom kommunen finns ett antal kommunalt förvaltade friluftsbad
i form av utomhusbasänger. Dock finns inga kommunalt förvaltade
naturbadplatser. Befintliga naturbadplatser är få och utgörs främst av
nedlagda stenbrott och grustag, till exempel Dalby och Billebjärs gamla
stenbrott, samt Tvedöra grustag. Det finns även badplatser i Vombsjön
och Häljasjön. Samtliga av dessa har uppkommit spontant och sedan
har åtgärder gjorts av markägare, kommun och Länsstyrelsen för att
öka säkerheten och renhållningen samt tillgång till service i form av
dass och parkeringsmöjligheter. Antalet badande vid stenbrottet i
Billebjär är relativt få, vid Vombsjön något fler och vid både Häljasjön
och Tvedöra kan ett 30-tal bilar finnas på parkeringarna sommartid.
Dalby stenbrott är den mest besökta ”naturliga” badplatsen och det är
inte ovanligt med flera hundra besökare soliga sommardagar.

Camping och övernattning utomhus

Att sova i tält, vindskydd eller under bar himmel är en aktivitet som är
starkt förknippad med friluftsliv. Tältning är tillåten en natt i naturen
om det inte sker så det stör boende eller påverkar känslig vegetation.
Bäst är dock att alltid fråga markägaren om lov. I reservaten finns
särskilda regler och tältning är ofta reglerad.

Lunds kommun har en officiell campingplats vilken ligger i anslutning
till Källbybadet i södra delen av Lund. I övrigt finns lägerplatser på
Skåneleden med vindskydd och möjlighet att slå upp tält. Intresset för
fler möjligheter till tältning bedöms som stort exempelvis för cykelturism, kanotbesökare på Kävlingeån och övrig naturturism.

Orientering

Orientering bidrar till friskvård och friluftsliv, kunskap om allemansrätt
och hur man beter sig i naturen samt är en aktivitet som passar för de
flesta åldersgrupper. Markägarens tillstånd krävs för större aktiviteter
och uppsättning av kontroller. Att arrangera orienteringstävlingar är
ganska komplext och kräver planering, rutiner och goda kontakter med
både markägare, myndigheter och andra aktörer som jaktlag. Lunds
orienteringsklubb (Lunds OK) har i dagsläget omkring 325 medlemmar
och klubben arrangerar 6–7 större tävlingar om året. Klubben stöttar
med skolorientering, senior orientering, samt naturpass månadens
bana och Lundarundan. Lunds OK har tagit fram kartor för Skrylleområdet, Genarps Risen, Romelåsen, Vombs Fure, Bosarpssjön, Lunds
stad, Revinge, Dalby samt ett stort antal skolkartor.
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Golf
Golf är den aktivitet som kräver störst insatser i form av anläggningar för utövande och huruvida aktiviteten ska kategoriseras som
friluftsliv skulle nog många ifrågasätta. Antalet aktiva är stort och
områdena utnyttjas mycket flitigt, med stor betydelse för hälsa och
välbefinnande. Golfbanorna kan ha en positiv betydelse för biologisk
mångfald, speciellt i odlingslandskapet, om banorna utformas på rätt
sätt. I kommunen finns för närvarande fyra banor: Kungsmarken,
Romeleåsen, Värpinge och Naturligtvis Golf and Country club. På
nationellt plan minskar golfsporten, främst bland juniorer46. Golfklubbarna tillhandahåller en god service i form av omklädningsrum, café
och restaurangverksamhet som med fördel skulle kunna nyttjas av
friluftsutövare som cyklister, vandrare och löpare.

Klättring

Utomhusklättring är en aktivitet som inte har någon officiell plats att
bedrivas på i kommunen utöver boulderanläggningen i stadsparken.

Paddling

Kävlingeån används som kanotled med uthyrningsmöjligheter, här
saknas dock rastplatser. Ett antal barriärer med lyft försvårar dessutom
längre paddlingar. Övriga vattendrag är för små och störningskänsliga
för ökad båttrafik. Stand Up Paddling (SUP) är en ny typ av paddling
som ökat explosionsartat de senaste åren, vilket innebär att man står
upp på en surfbräda och paddlar. SUP-paddling har observerats på
flertalet ställen i Skåne, både vid kusten och i sjöar och vattendrag.
Vombsjön har stort potential för utveckling av aktiviteter kring olika
typer av paddling.

Odling

Det är många som har odling som fritidsintresse. I programmet för
urban odling i Lunds kommun antaget av tekniska nämnden 2017 står
att läsa att: ”Det finns många anledningar till att odla i staden. Att ha
en egen plätt att ta hand om på ett odlings- eller kolonilottsområde
innebär rekreation, motion, social aktivitet och för många är det ett
sätt att förse sig med hälsosam, egenodlad mat.” I ett större perspektiv
kan satsningar på urban odling leda till utveckling och förbättring av
den urbana grönstrukturen med socialt och miljömässigt positiva
effekter. Programmet för urban odling är en fördjupning av och
underordnat Grönprogrammet. Det avser bland annat att öka aktiviteten på odlingsområdena och där skapa ett mervärde inte enbart för
dem som själva odlar utan för alla som bor i tätorterna. Koloni- och
odlingslotterna i kommunen ska upplevas som en resurs för tätorternas alla invånare, såväl för dem som odlar själva som för dem som
väljer att endast besöka områdena då och då. Tillsammans berikar
olika slags odlingsområden tätortsmiljöerna och medverkar till att
skapa biologisk mångfald och attraktiva mötesplatser. Strategin att
utveckla odlingsmöjligheterna i kommunens tätorter främjar bland
annat möjligheter att skapa tillgängliga och välbesökta grönområden
för rekreation och fritidssysselsättning liksom att skapa och bevara
utrymmen för biodiversitet.
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Friluftsliv spänner över många områden. I kommunens arbete finns
därför flera olika ramverk att förhålla sig till. Ramverken innehåller
direktiv, konventioner, lagar och skydd samt mål och strategier, i en
skala från globala till kommunala. Friluftstrategin utgår från beskrivningen av dessa i grönprogrammet och beskriver därför i detta avsnitt
enbart de som har en direkt koppling till friluftsliv.

RAMVERK

KAPITEL IV

Agenda 2030

2015 antog FN:s medlemsländer de globala hållbarhetsmålen Agenda
2030. Av de totalt 17 globala målen kan flera kopplas till friluftsliv.
Särskilt mål 3: god hälsa och välbefinnande, mål 6: rent vatten och
sanitet åt alla, delmål 8,9: främja en gynnsam och hållbar turism, mål
11: hållbara städer, mål 12: hållbar konsumtion och produktion, mål
13: bekämpa klimatförändringarna och mål 15: ekologisk och biologisk
mångfald. De nationella friluftslivsmålen (se nedan) kopplar till såväl
de ekologiska, sociala som ekonomiska målen i Agenda 2030.

Nationella mål och riktlinjer
för friluftslivet

Miljödepartementet är ansvarigt departement för friluftsliv i Sverige.
Friluftsliv är dock brett och spänner över flera politikområden; miljö,
naturvård, regional tillväxt, jordbruk, skog, landsbygdsutveckling,
folkhälsa, utbildnings- och forskningspolitik mm.
Ansvaret att genomföra och följa upp friluftslivspolitiken är därför ett
delat ansvar mellan ett stort antal myndigheter. Ansvaret att rapportera
till regeringen och samordna uppföljningen av nationell friluftspolitik
är Naturvårdsverkets, de övriga myndigheterna lämnar in underlag.

Miljö och naturvård är de politikområden som främst värnar om
friluftslivets intressen; åtta av Sveriges 16 miljökvalitetsmål innehåller
preciseringar kring friluftsliv. Dessa preciseringar kompletterades
2012 med specifika mål för friluftslivet. Naturvårdsverket har ett
samordningsansvar för såväl miljömålsuppföljningen som uppföljningen av friluftslivsmålen och ska därmed säkerställa att uppföljningen blir samordnad, effektiv och entydig.

Friluftslivet är också väl förankrat inom den ideella sektorn och sedan
2011 har den nationella paraplyorganisationen Svenskt friluftsliv
fördelat ett statligt bidrag till landets ideella friluftsorganisationer på
cirka 28 miljoner kronor. Ungefär ¾ fördelas som verksamhetsbidrag
och ¼ som projektbidrag.

Varje år sedan 2007 utser Naturvårdsverket Sveriges friluftslivskommun utifrån ett antal kriterier. Lund placerades sig år 2019 på
53:e plats vilket är en viss förbättring jämfört med året innan, dock har
totalpoängen för Lund legat stabilt över tid. Enligt Naturvårdsverkets
undersökning brister Lunds kommun framför allt inom området
”Planer för friluftsliv”, men även inom kategorien ”aktiviteter inom
friluftsliv” finns förbättringar att göra. Lunds kommun fick full pott
inom kategorin ”information och samarbete”.
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Nationell friluftslivspolitik
Det övergripande målet för friluftslivspolitiken i Sverige är att stödja
människors möjligheter att vistas i naturen och utöva friluftsliv med
allemansrätten som grund. Alla människor ska ha möjlighet att få
naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap
om natur och miljö. I december 2012 beslutade regeringen om 10 mål
för friluftslivet.

1 Tillgänglig natur för alla
Naturen ska vara tillgänglig för alla. Det innebär att möjligheten
att vistas i och njuta av natur- och kulturlandskapet är stor
och människors olika behov är tillgodosedda. Områden med
god tillgänglighet finns utpekade, är kända och uppskattade
och förvaltas långsiktigt. Tillgänglighet har hög prioritet inom
planering, information och förvaltning av natur- och kulturlandskapet samt andra områden av betydelse för friluftslivet.
Samordnande myndighet: Boverket

7. Skyddade områden som resurs för
friluftslivet
Att skyddade områden är en resurs för
friluftslivet. Det innebär att skyddade
områden med värden för friluftslivet
skapar goda förutsättningar för utevistelse
genom förvaltning och skötsel som främjar
friluftsliv och rekreation. Samordnande
myndighet: Naturvårdsverket

2. Starkt engagemang och samverkan
Ett starkt engagemang och samverkan där personligt och ideellt
engagemang står i centrum. Organisationerna bör i högre grad än
i dag samverka. Ökad samverkan kan bidra till att fler människor
ägnar sig oftare åt friluftsliv. Det bör även finnas etablerade strukturer för dialog och samordning av friluftslivet lokalt, regionalt
och nationellt. Samordnande myndighet: Naturvårdsverket

8. Ett rikt friluftsliv i skolan
Ett rikt friluftsliv i skolan. Det innebär att
förskolor, förskoleklasser, grundskolor och
motsvarande skolformer samt fritidshem
bedriver friluftslivsverksamhet och undervisning om förutsättningar för en god
miljö och hållbar utveckling i enlighet med
verksamheternas styrdokument. Barn och
elever bör ges goda möjligheter att vistas
utomhus. Samordnande myndighet: Naturvårdsverket bör efter samråd med Skogsstyrelsen och Skolverket, vidareutveckla
formerna för målets genomförande och
uppföljning

3. Allemansrätten
Allemansrätten är grunden för friluftslivet. Det innebär att
allemansrätten värnas och allmänhet, markägare, föreningar
och företag har god kunskap om allemansrätten. Samordnande
myndighet: Naturvårdsverket
4. Tillgång till natur för friluftsliv
Det finns tillgång till natur för friluftslivet. Det innebär att
samhällsplanering och markanvändning tar hänsyn till friluftslivets behov av tillgång till attraktiva natur- och kulturlandskap.
Samordnande myndighet: Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket
5. Attraktiv tätortsnära natur
Det finns attraktiv tätortsnära natur för friluftslivet. Det innebär
att befolkningen har tillgång till grönområden och ett tätortsnära
landskap med höga frilufts-, natur- och kulturmiljövärden.
Samordnande myndighet: Boverket
6. Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling
Att bidra till en hållbar landsbygdsutveckling och regional tillväxt
i alla delar av landet. Detta bör innebära att friluftsliv samt naturoch kulturturism bidrar till att stärka den lokala och regionala
attraktiviteten och medverkar till en stark och hållbar utveckling
och regional tillväxt. Natur- och kulturturism bör uppmärksammas och prioriteras som strategiska verksamheter inom
besöksnäringen. Upplevelserna bör kännetecknas av hållbarhet,
kvalitet, värdeskapande, tillgänglighet och säkerhet. Samordnande myndighet: Tillväxtverket leder en samverkansgrupp för
svensk turism som har till uppgift att samordna och effektivisera
initiativ som rör turism.

9. Friluftsliv för god folkhälsa
Att skapa goda förutsättningar för att
människor kan vara regelbundet fysiskt
aktiva i natur- och kulturlandskapet. Det
innebär att evidensbaserade kunskaper
om insatser som skapar förutsättningar för
friluftsliv och främjar hälsa sammanställs
och sprids till kommuner, landsting, ideella
organisationer och andra berörda aktörer.
Samordnande myndighet: Folkhälsomyndigheten
10. God kunskap om friluftslivet
Det finns god kunskap om friluftslivet. Det
innebär att det finns etablerad forskning
och statistikinsamling kring friluftsliv som
utgår från ämnesfältets bredd och mångvetenskapliga karaktär, är långsiktig över
tiden och bygger på behoven hos friluftslivets aktörer. Myndigheter, organisationer,
kommuner, markägare och företag bör ha
god kunskap och kompetens i frågor om
friluftsliv, landskapets utformning, hållbart
nyttjande och natur- och kulturturism.
Samordnande myndighet: Naturvårdsverket
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Områden av riksintresse för friluftslivet
Naturvårdsverket har pekat ut ett antal områden av riksintresse för
friluftslivet enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Dessa mark- och vattenområden är relativt stora och värdebeskrivningarna är oftast övergripande. Någon identifiering av kärnområden har i allmänhet inte gjorts.
Höje å från Genarp till Lomma, Romeleåsen med Skrylleområdet,
Kävlingeån från Vombsjön till Bjärred samt Vomb och Klingavälsån
är riksintressen för friluftsliv (karta 8). I riksintresseområdena får
exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön endast komma till
stånd om de kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar natur- och
kulturmiljövärden i områdena. Behovet av grönområden i tätorter och
i närheten av tätorter ska särskilt beaktas.
Med påtaglig skada på naturmiljön avses påtaglig skada på de värden
som utgör grunden för riksintresset, som har betydelse från allmän
synpunkt och som inte kan återskapas eller ersättas om de en gång
förstörs. Det är alltid frågan om hur värdena i ett visst riksintresseområde påverkas som är avgörande för bedömningen av påtaglig skada.
Hänsyn ska tas till riksintresset oavsett om en planerad verksamhet
eller åtgärd avses ske innanför eller utanför det redovisade områdets
gränser. Det väsentliga för bedömning är om värdena för riksintresset
skadas påtagligt.

Områden som har särskilt stora värden för rörligt
friluftsliv

I 4 kap. miljöbalken anges områden med särskilda hushållningsbestämmelser. Dessa mark- och vattenområden är av riksintresse med
hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns inom områdena (karta
8). I 4 kap. 2 § miljöbalken anges 24 områden i Sverige, där turismens
och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets intressen, särskilt
ska beaktas. Områdena kallas för ’riksintresse för rörligt friluftsliv’
(karta 8). Utpekade områden omfattar bl.a. kustområden, sjö- och
älvlandskap samt fjällområden. Även övriga områden som pekas ut
i 4 kap. 3–7 §§ miljöbalken har stora värden för friluftslivet. I Lunds
kommun finns riksintresset Sjö- och åslandskapet vid Romeleåsen i
Skåne. Riksintresseområdet enligt 4 kap MB utgör dock inte något
hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller det lokala näringslivet.

Övriga riksintressen av relevans för friluftsliv

Riksintresse för naturvård pekas ut av Naturvårdsverket med stöd i
MB 3 kap § 6. Dessa områden är ofta mycket värdefulla för friluftslivet (karta 8). I Lunds kommun är Sandurområdet mellan Veberöd
och Blentarp, Backlandskapet söder om Romeleåsen, Hardeberga - S
Sandby - Dalby – Krankesjöområdet, Klingavälsån, Stångby mosse och
Vombs Fure riksintresse för naturvård (karta 8).

Riksintresse för kulturmiljö beslutas av Riksantikvarieämbetet och
i Lunds kommun finns sju sådana områden (karta 8): Lackalänga,
Svenstorp -Hviderup -Flyinge -Västra Hoby, Kungsmarken – Fågelsångsdalen, Björnstorp – Gödelöv, Dalby – Hardeberga, Häckeberga
och Lund. Kommunen ska i översiktsplanen tala om hur man avser
att tillgodose riksintressena efter en dialog med länsstyrelsen och det
är i ÖP som markanspråk och avvägningar mellan olika riksintressen
avgörs.
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Skyddad natur
Även övriga områden som pekas ut i 4 kap.
miljöbalken har stora värden för friluftslivet,
såsom Natura 2000-områden, nationalparker
och militära skyddsområden (karta 9). Natura
2000-områden är ibland inte lämpliga för mer
aktivt friluftsliv på grund av störningskänslighet. I Lunds kommun är flertalet Natura
2000-områden skyddade som naturreservat
förutom det stora militära övningsområdet
Revingehed. Revingehed ägs av staten genom
Fortifikationsverket. Verksamheten på
Revingehed regleras i det så kallade ”Kungabrevet” från 1965. I detta slås fast att den
militära verksamheten ska prioriteras och att
rörligt friluftsliv och forskning ska beredas
utrymme i den mån det är möjligt utan att
hindra den militära verksamheten.

Karta 8. Riksintresse

I Lunds kommun finns nationalparken Dalby
Söderskog som bildades 1918. Området består
av gammal ädellövskog på Romeleåsens västra
sluttning och hyser en mycket artrik biologisk
mångfald.

I beslutet för bildande av naturreservat anges
syftet med reservatet och inskränkningar i
rätten att använda mark- och vattenområden
för att uppnå syftet. Skötselplan upprättas för
vård och underhåll av bland annat anordningar
för friluftslivet. Planerna har ofta en betoning
på naturvärden och biologisk mångfald men för
många är även friluftslivet en av de viktigaste
anledningarna till att området skyddats.
I Lunds kommun finns 33 naturreservat.
Länsstyrelsen förvaltar totalt 7055 hektar
naturreservat och nationalparker i Lunds
kommun. Flertalet av dessa har angöringsplatser och service för friluftslivet. Kommunen
har sex kommunala naturreservat och förvaltar
dessutom tre statliga reservat till en total areal
på 1039 hektar.

Karta 9. Skyddad natur

Kommunen är i dagsläget i färd med att bilda
nya reservat vid Dalby fälad Klockarelyckan
samt Höjeådalen vid Källby. Det senare har
tillgången till friluftsliv och tätortsnära naturupplevelser som några av huvudsyftena.

Strandskydd

Strandskyddet infördes 1950 för att stärka
friluftslivets framkomlighet längs kuster
och stränder. Tack vare strandskyddet har vi
möjlighet att promenera längs stränderna,
bada, fiska och åka skridskor. Strandskyddet
skyddar också djur och växter som lever på och
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INOM DEN STRANSKYDDADE
ZONEN GÄLLER FÖRBUD
MOT ATT:
•

•
•

•

uppföra nya byggnader eller ändra
de som redan finns, så att de kan
användas till något annat ändamål
gräva eller på annat sätt förbereda för sådana byggnationer
utföra andra anläggningar eller anordningar som strider mot
strandskyddets syfte, det vill
säga försämrar tillgängligheten
enligt allemansrätten eller väsentligt förändrar livsvillkoren
för växter och djur. Exempel på
detta är båthamnar, bryggor, parkeringsplatser och golfbanor
utföra andra åtgärder som kan
skada växt- och djurliv, till exempel fälla träd, gräva eller gödsla.

I LÄNSTYRELSENS
HANDLINGSPLAN FÖR
FRILUFTSLIV
FÖRESLÅS BLAND ANNAT
ATT KOMMUNER SKALL ARBETA
FÖR ATT:
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gällande åtgärder på kommunal
nivå så föreslås bland annat att
kommuner skall arbeta för att:
förbättra samverkan inom kommunen genom bättre samarbete mellan enheter
starta lokala friluftsråd för att skapa
dialog mellan aktörer och kommun
bättre informera om allemansrätten
ta fram friluftsplaner
bilda reservat
öka tillgängligheten till
naturområden
tydliggöra friluftsliv i planering
tydliggöra tillgång till naturområden i närheten av skolor
inrätta skolskogar
svara på enkäten ’Årets
friluftskommun’
delta i träffar med andra kommuner

i närheten av stränderna samt i vattnet. Enligt lag finns ett generellt
strandskydd på 100 meter från strandlinjen, både ut i vatten och in
på land. Men i Skåne har Länsstyrelsen tillsammans med kommunerna gjort vissa ändringar. I vissa strandområden har strandskyddet
minskats eller helt tagits bort. I andra har skyddet utvidgats till
maximalt 300 meter.

Regionala mål och riktlinjer

Länsstyrelserna (LST) ansvarar för att samordna den nationella friluftspolitiken på regional nivå. LST har sedan några år tillbaka arrangerat
årliga sammankomster där kommunerna och andra aktörer kan
diskutera frågor som rör friluftsliv. Vidare ansvarar LST för att ställa
samman planeringsunderlag som har betydelse för hushållningen med
mark och vatten och underlag som finns hos statliga myndigheter.
Planeringsunderlag i digital form finns bland annat för alla utpekade
riksintressen enligt 3 och 4 kapitlet miljöbalken, skyddade områden
enligt 7 kapitlet miljöbalken, länens naturvårdsprogram, ängs- och
hagmarksinventeringar och myrskyddsplaner. Utöver detta material
finns ytterligare material i olika rapporter och GIS-skikt hos länsstyrelsen.

Länsstyrelsen Skåne har tagit fram en handlingsplan för Skånes
friluftsliv för att påbörja arbetet med att förverkliga friluftslivspolitiken i länet. Handlingsplanen gäller åren 2018–2021. Syftet med
handlingsplanen är att fokusera på åtgärder som leder till att få en
bättre kunskap om hur friluftslivet i Skåne ser ut och vilka behov som
finns för att utveckla friluftslivet. Handlingsplanen analyserar statusen
för genomförandet av de nationella friluftsmålen och föreslår ett antal
åtgärder till förbättringar.

Romeleås- och sjölandskapskommittén

Romeleås- och sjölandskapskommittén (RÅSK) har bildats för
att tillvarata riksintresset Sjö- och åslandskapet vid Romeleåsen.
Kommittén har varit verksam sedan 1980-talet och är ett samarbete
mellan kommunerna Lund, Malmö, Sjöbo, Skurup, Svedala, Trelleborg
och Ystad. RÅSK har i sin strategi47 pekat ut områden som är särskilt
värdefulla för det rörliga friluftslivet samt föreslår ett antal åtgärder
för att bevara områdets värden.

Höje å- och Kävlinge å-vattenråd

Sedan 1990-talet arbetar Lund tillsammans med sina grannkommuner
med åtgärder inom Höje å och Kävlinge å-projekten för att förbättra
vattenkvaliteten och miljön i avrinningsområdena. För Höje å antogs
en ny landskapsvårdsplan år 2007. Planen omfattar såväl anläggning
av dammar som åtgärder för främjande av rekreation och friluftsliv.
Exempel på åtgärder som länge diskuterats är en vandringsled längs
Höje å från Lomma till Lund samt kortare gångstråk längs vattendrag
nära tätorterna. Ett kortare gångstråk längs Höjeå vid Källby har
genomförts.

Kommunala styrdokument

En utförlig beskrivning av de styrdokument som påverkar grönstruktur och därmed tillgången till friluftsliv finns i grönprogrammet.
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Översiktsplan
I gällande översiktsplan antagen av kommunfullmäktige 2018-10- 11
har friluftsliv ett särskilt kapitel i del 2 av Översiktsplanen som handlar
om markanvändning, där följande står att läsa:
•

Kommunen ska aktivt bidra till att förbättra tillgänglighet och
kvalitet i de rekreations- och naturområden som på mark-och
vattenanvändningskartan betecknas som Natur bland annat
genom bättre kollektivtrafik, cykelinfrastruktur och vandringsleder.
• Utveckla tillgång, tillgänglighet och kvalitet i blå-gröna värdekärnor, blå-gröna huvudstråk och vandringsleder i kommunen
och därigenom förbinda olika besöksmål, hållplatslägen,
angöringsplatser och tätorter.
• Lättillgängliga ”entréer” till naturområden föreslås i anslutning
till tätorterna.
• Kartlägga besökstryck och behov av kanalisering av friluftslivet
inom ramen för en planerad friluftslivsplan för kommunen
samt vidta lämpliga åtgärder så att känsliga naturvärden inte
påverkas negativt av friluftslivet.
• Kommunen ska bedriva en aktiv planering och skapa en
beredskap för att kunna ta emot fler besökare inom de delar av
Sydskånes ås- och sjölandskap som är belägna i Lunds kommun.
Det kan handla om angöringsplatser, tillgänglig kollektivtrafik
och kanalisering av besökstryck.
• Kommunen ska fortsatt marknadsföra och informera om
kommunens friluftsområden.
• Underlätta för verksamheter och entreprenörer att utveckla
naturturism och annan besöksnäring på landsbygden.
• För att gynna upplevelsekvaliteter och den biologiska
mångfalden ska kommunen stödja arbetet med att restaurera
och nyskapa våtmarker och levande vattendrag.
• Anlägga särskilda terrängcyklingsleder för mountainbike-cykling respektive ridleder för att minska konflikterna med
andra friluftslivsutövare och markägarnas intressen.
Vidare framgår följande i översiktsplanen gällande täktverksamhet
vilket har en stor påverkan kommunens rörliga friluftsliv: ”Kommunen
ska bevaka att stentäkten vid Skrylle rekreationsområde avvecklas
så att friluftslivets intressen kan utvecklas. Lunds kommun intar en
restriktiv hållning till utvidgning och öppnande av nya täkter.”

Lunds kommuns program för social hållbarhet
2020–2030

Lunds program för social hållbarhet utgör tillsammans med program
för ekologisk hållbarhet (LundaEko) kommunens övergripande
styrning för ett systematiskt arbete med hållbar utveckling. Program
för social hållbarhet är ett kommunövergripande styrdokument som
svarar på frågan vad som ska uppnås, anger en gemensam riktning för
arbetet och lägger fast de långsiktiga prioriteringarna. Programmet är
ett av flera verktyg för att förverkliga och konkretisera kommunens
vision ”Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet”.

Programmet formulerar följande mål gällande friluftsliv ”Lunds
kommun ska i sin fysiska planering säkerställa mer jämlik och jämställd
tillgång till grön- och friluftsområden, gång- och cykelvägar, rekreation
och spontanidrottsplatser, skolgårdar och idrottsanläggningar.”.

LUNDAEKO II
MÅL 6. Lunds kommun ska utveckla
och underhålla hållbara stads- och
tätortsmiljöer med människan i
centrum, genom att:
- skapa stads- och tätortsmiljöer med
blandade funktioner som genererar ett
rikt socialt liv
- skapa förutsättningar för biologisk
mångfald och ekosystemtjänster
i stads- och tätortsmiljöer (...)
MÅL 7 Skydda och utveckla kommunens natur och grönområden
på ett sätt som främjar biologisk
mångfald och ekosystemtjänster
samt skapa en god tillgänglighet och
förutsättningar för rekreation,
friluftsliv och natur- och
kulturupplevelser.
DELMÅL 7.1 Lunds kommun ska
tillgodose alla kommuninvånares
behov av och rätt till gröna miljöer.
DELMÅL 7.2 Lunds kommun
ska skydda, sköta och utveckla
ekosystemtjänster i tätortsmiljö
och på landsbygden.
DELMÅL 7.3 Lunds kommuns
ska verka för att fler lämpliga
naturområden ska få skydd i form av
naturreservat, biotopskydd (se
definition) eller motsvarande.
DELMÅL 7.4 Lunds kommun ska
skydda, bevara och utveckla grön
infrastruktur och spridning av olika
arter i syfte att stärka den biologiska
mångfalden i stadsmiljö och på
landsbygd. Lunds kommun ska
motverka spridning av invasiva arter.
Hela LundaEko II finns
att läsa på lund.se/
lundaeko
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KAPITEL V – Åtgärder
I det här kapitlet listas åtgärder som konkretiserar friluftstrategierna.
Åtgärderna är indelade i tre fokusområden.

Attraktiva friluftsområden

Skapa ny etapp för skåneleden mellan Lunds C och Skrylle,
ev. genom att kombinera Skåneleden med Pilgrimsleden
Ansvar: TN i samarbete med Region Skåne, Visit Lund, Stiftelsen
Skånska Landskap och Svenska kyrkan.
Tid: Nytt projekt, senast 2023
Finansiering: Sök extern finansiering
Utred områden kring tätorterna i Lunds kommun där kulturlandskapet kan göras mer tillgängligt genom anläggande av
beträdor. Norra Lund och Södra Sandby särskilt prioriterat
Ansvar: TN
Tid: Nytt projekt
Finansiering: inom ram
Förbättra digital kommunikation om natur och friluftsliv
Ansvar: TN
Tid: Naturkartan 2021-2022, därefter löpande
Finansiering: inom ram
Verka för utökad lokaltrafik till kommunens naturområden
Ansvar: TN i dialog med Skånetrafiken
Tid: pågående
Finansiering: inom ram
Verka för förbättrade möjligheter att nå
kommunens naturområden med cykel
Ansvar: TN i dialog med Trafikverket
Tid: löpande
Finansiering: inom ram
Anlägga fler vindskydd och grillplatser
Ansvar: TN
Tid: löpande
Finansiering: inom ram och genom kommunfullmäktiges tilläggsanslag för 2021
Utred behov av toaletter i anslutning till naturområden
Ansvar: TN
Tid: nytt projekt
Finansiering: inom ram

43

Utöka parkeringsmöjligheter i anslutning till naturområden
Ansvar: TN
Tid: pågående
Finansiering: delvis finansierat genom kommunfullmäktiges tilläggsanslag för 2021
Reinvestering av vandringsleder, ridvägar och MTB-spår
Ansvar: TN
Tid: mindre åtgärder pågående
Finansiering: stora åtgärder ej finansierade
Anlägga besökspunkter med naturinformation
Ansvar: TN
Tid: löpande samt nya projekt
Finansiering: nya projekt ej finansierade
Gör markinköp med syfte att utveckla friluftsliv
Ansvar: TN
Tid: pågående /nya projekt
Finansiering: bedömning av varje enskilt fall och beslut av TN
Förbättra service för friluftslivet kring Höjeådalen
Ansvar: TN
Tid: 2022 - 2024
Finansiering: beslut gällande finansiering tas
i samband med reservatsbildning
Tysta områden. Bevaka att rekreations- och naturområden
där naturupplevelsen är en viktig faktor och där låg bullernivå
utgör en särskild kvalité kartläggs och identifieras i ÖP.
Ansvar: TN
Tid: Nytt projekt – klart till nästa ÖP-revidering 2022 (enligt
Grönprogrammets handlingsplan)
Finansiering: inom ram
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Engagemang och samverkan
Upprättande av friluftsforum och markägardialog
Ansvar: TN i samarbete med föreningsliv och markägare
Tid: 2021
Finansiering: inom ram
Upprättande av förvaltningsöverskridande
samverkansgrupp kring friluftsliv
Ansvar: TN
Tid: 2022
Finansiering: inom ram
Ta fram kommunikationsplan för hållbart friluftsliv
Ansvar: TN
Tid: Nytt projekt
Finansiering: inom ram
Verka för att fördjupad översiktsplan för Skrylle aktualiseras
Ansvar: TN i samverkan med BN och KFN
Tid: Nytt projekt
Finansiering: ej finansierat
Utvärdera det regionala samarbetet kring friluftsliv
Ansvar: TN
Tid: 2022
Finansiering: inom ram
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Friluftsliv som resurs för en levande landsbygd
Utveckla möjligheter till friluftsliv i Torna Hällestad: Förbättrad
angöring, skyltning till naturområden samt övrig service.

Ansvar: TN i samverkan med lokala föreningar, näringsliv och
boende
Tid: 2021
Finansiering: genom kommunfullmäktiges tilläggsanslag för 2021
Utveckla möjligheter till friluftsliv i Revingeby:
Grillplats med vindskydd och bänkar.

Ansvar: TN i samverkan med lokala föreningar
Tid: 2021
Finansiering: genom kommunfullmäktiges tilläggsanslag för 2021
Utveckla möjligheter till friluftsliv i Veberöd: Utveckla
friluftsliv kring Hasslemölla, vidta åtgärder för att minska
problem i samband med högt besökstryck vid Körsbärsdalen och
vidareutveckla Idalaskogen som tätortsnära friluftsområde.

Ansvar: TN i samverkan med lokala föreningar, boende, markägare,
och Länsstyrelsen
Tid: pågående samt nya projekt
Finansiering: nya projekt ej finansierade
Arrangera workshop kring hållbart friluftsliv
Ansvar: TN i samarbete med Visit Lund AB och näringslivsenheten
Tid: nytt projekt, senast 2023
Finansiering: inom ram
Utreda möjligheter till utveckling av friluftsliv i
och runt kommunens vattendrag och sjöar
Ansvar: TN
Tid: nytt projekt, senast 2025
Finansiering: inom ram
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Tematiska överlagringar, karta 1-8
Om inget annat anges är Upphovsrättsinnehavare Lunds
kommun
1. Markanvändning och Lunds kommuns förvaltningsområden samt naturreservat (se karta 8)
2. Tätorter i sydvästra Skåne och Köpenhamn, cirklar
representerar befolkningsstorlek, siffran anger ungefärligt
antal invånare i tusental. Befolkningsstatistik från www.
regionfakta.com/skane-lan och www.oresundsinstituttet.
org/befolkning / 2020-04-30
3. Regional samverkan
4. Värderade friluftsområden
5. Åtkomst - P-platser och hållplatser i närheten av värderad
natur
6. Åtkomst - cykelvägar och cykelleder
7. Aktiviteter
8. Riksintresse för rörligt friluftsliv, friluftsliv, kulturmiljövård
och naturvård. Data ang. rörligt friluftsliv är hämtat från
https://extgeodatakatalog.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/ 2019-02-05 Upphovsrättsinnehavare: Länsstyrelserna Data ang. Riksintresse för friluftsliv och naturvård
http://mdp.vic-metria.nu/miljodataportalen/ 2019-02-05
Upphovsrättsinnehavare: Naturvårdsverket, Riksintresse
för kulturmiljövård avser områden vilka av Riksantikvarieämbetet utpekats som riksintresse för kulturmiljövård,
enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Data hämtat via https://
ext-geodatakatalog.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/
Lagrets titel och granskningsdatum: RAÄ Riksintresse
Kulturmiljövård MB3kap6, 2015-11-05 Upphovsrättsinnehavare: Riksantikvarieämbetet
9. Visar naturminne, biotopskyddsområden, nationalpark,
naturreservat, naturvårdsområde, ramsarområde,
Djur- och växtskyddsområde och Natura 2000 område på
kommunnivå.Data är hämtat från https://ext-geodatakatalog.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/ 2019-02-05
Upphovsrättsinnehavare: Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen (skogligt biotopskyddsområde)
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