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Om kartläggningen

Friluftsliv bygger i grunden på ett möte mellan 
människa och natur. I mötet uppstår en upplevelse 
som är individuell och skapar värde på olika sätt, för 
olika människor.

Under hösten 2018 har ett arbete gjorts för att 
kartlägga förutsättningar för människor möjlighet till 
friluftsliv i Vallentuna kommun. I denna kartläggning 
går att läsa om det utbud som finns i kommunen idag, 
om aktörer som arbetar med friluftsliv i Vallentuna, 
vilken forskning som finns inom ämnet samt om 
behov och utmaningar Vallentuna kommun står inför. 

Vallentuna kommun har stora möjligheter för att 
ligga i framkant vad gäller friluftsliv. Vårt kultur- och 
natursköna läge så nära Stockholm gör att vi skulle 
kunna bli en regional knutpunkt för människor i hela 
länet som vill vistas i natur. 

Vad är friluftsliv? 
Friluftsliv är ett brett fenomen. Friluftsliv bygger 
i grunden på ett möte mellan människa och 
natur och vad friluftsliv är och vad det omfattar 
varierar och väcker olika associationer för olika 
människor. Friluftslivsaktiviteter kan vara allt 
från promenader i närmaste skogsdunge till 
kajakpaddling i avlägsen fjällmiljö.

Friluftslivets relationer till verksamheter och 
begrepp som idrott, sport, utomhuspedagogik, 
naturvård, naturturism, motion, äventyr m.m. 
är under ständig omförhandling och ser olika 
ut för olika grupper. Till detta kan läggas 
mer övergripande samhällsförändringar av 
betydelse för friluftslivets roll och framtid, 
som t.ex. tjänstenäringarnas ökade betydelse, 
den fortlöpande urbaniseringen, ekonomisk 
utveckling och förändrade attityder till natur 
och hälsa.

Gemensamt är emellertid naturen som en 
arena för friluftsliv och att allemansrätten är en 
grund för friluftsliv.

Natur för friluftsliv är både nära och långt borta, 
både påverkad och opåverkad av människan. Både 
staden med dess parker och grönstråk, skogen, 
odlingslandskapet, ängs- och hagmarker, vattnet, 
fornlämningsområden och andra kulturmiljöer är 
viktiga arenor för friluftsliv.

Definitionen av friluftsliv enligt Naturvårdsverket, 
som har det samordnande ansvaret för regeringens 
friluftspolitik, är: 

Friluftsliv är vistelse och fysisk aktivitet  
utomhus för att uppnå miljöombyte och  
naturupplevelse utan krav på prestation eller 
tävling. 

Redan här, i besvarandet av frågan vad friluftsliv är, 
blir det tydligt att många aktörer kan ansvara för 
verksamhet inom friluftsliv. Friluftsliv som bland 
annat folkhälsometod, turismnäring, pedagogisk 
verksamhet, kulturhistoria, motionsplattform och 
samhällsplaneringsområde är alla relevanta. 
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Bakgrund 
I fritidsnämndens verksamhetsplan för 2018-2020 står 
det att en friluftsplan ska tas fram som syftar till att ge 
olika verksamheter bättre tillgång till naturmark. Den 
8 februari 2018 gav fritidsnämnden fritidsförvaltningen 
i uppdrag att ta fram en fördjupad plan för utveckling 
av Vallentunas friluftsliv inom ramen för konceptet 
Ekoturism (FN 2018.009). 

Som ett led i detta har fritidsförvaltningen under 
hösten 2018 påbörjat arbetet genom att kartlägga 
befintligt utbud, aktörer och organisation som finns 
i Vallentuna kommun idag samt överskådligt kartlagt 
aktörer, lagstiftning och trender i omvärlden.  

Metod
Denna kartläggning har tagits fram på uppdrag av 
fritidsförvaltningen som har varit en sammankallande 
länk. Denna kartläggning har arbetats fram under ett 
projekt på fyra månader. 

Projektgrupp
• Fritidsförvaltningen: sammankallande, lokalstrateg, 

vaktmästare, avdelningschef idrott- och 
friluftsenheten

• Samhällsbyggnadsförvaltningen: kommunekolog, 
parkingenjör

• Kulturförvaltningen: kommunantikvarie
• Kommunledningskontoret: marknadsstrateg, 

kommunikatör

Andra aktörer
Under arbetet med denna kartläggning har flera 
aktörer varit inblandade. Inom kommungränsen 
har 16 studiebesök gjorts. 78 kommuninvånare har 
tillfrågats om vilket värde friluftsliv har för dem. Fyra 
av Vallentuna kommuns föreningar med har deltagit 
på längre möten samt korrekturläst information. 

Under workshopstillfälle som länsstyrelsen 
arrangerade samlades information in gällande andra 
kommuner i Stockholms läns arbete med friluftsliv 

samt vilka utmaningar de står inför. Möten med 
naturvårdsverket har arrangerats. Studiebesök har 
gjorts i Örebro där även en konferens om friluftsliv 
och folkhälsa arrangerades. En forskningsöversikt har 
tagits fram och Sveriges Lantbruksuniversitet samt 
Örebro universitet har bidragit till denna kartläggning. 
Fem andra kommuner som gjort liknande projekt har 
gett stöd och besvarat frågor. Fem naturturismföretag 
verksamma i andra kommuner har deltagit med 
information.  
Vallentuna kommuns miljöstrateg, 
näringslivsutvecklare, trygghetssamordnare, 
integrationssamordnare, 
föreningssamordnare, förvaltningschefer från 
fritidsförvaltningen, kulturförvaltningen och 
samhällsbyggnadsförvaltningen, kvalitetschef, 
gatu- och parkavdelningschef, kulturenhetschef, 
kommunikatör och planarkitekt har även bidragit på 
olika sätt till genomförandet av denna kartläggning. 

En början på en kartläggning
Denna kartläggning är ett första steg och 
kan ses som en sammanställning. 
Kartläggningen av vilka i Vallentuna kommun som 
arbetar med friluftsliv har gjorts på kommun-
ledningskontoret, samhällsbyggnadsförvaltningen 
och fritidsförvaltningen. Socialförvaltningen och 
barn- och ungdomsförvaltningen har inte kartlagts. 
Vidare har enbart ett fåtal föreningar blivit tillfrågade. 

Det behövs fler undersökningar samt bättre kartering 
av friluftslivet för att en fördjupad friluftsplan ska bli 
möjlig. Bland annat saknas bra brukarundersökningar 
för hur Vallentunaborna upplever dagens utbud 
och vilka utvecklingsmöjligheter de skulle föredra 
samt hur nuvarande utbud nyttjas. Det finns heller 
ingen kartläggning eller dialog med markägare, 
vilka är centrala i arbetet med friluftsliv. Vidare har 
inte dialog förts med naturturismföretag eller andra 
näringsverksamheter som skulle kunna påverkas av 
och påverka arbetet med friluftsliv. 

September
Projektgrupp 
• Kartläggning 

interna aktörer
Höstfest
• Dialog med 

kommun- 
invånare

Besöka SLU
Möte 
• Naturkartan.se

Föreningsmöte
• Försunda 

hembygs- 
förening

Studiebesök i 
kommunen

Oktober
Projektgrupp
• Kartering av 

platser
• Interna 

styrdokument
Föreningsmöte
• Naturskydds-

föreningen
Studiebesök i 
Örebro
• Konferens 

friluftsliv och 
folkhälsa

• Friluftsliv och 
integration

Studiebesök i 
kommunen

November
Projektgrupp
• Kartering av 

platser
• Interna 

styrdokument
Föreningsmöte
• Scout-

föreningar
Möte 
• Naturvårds- 

verket
Workshop 
• Stockholms 

länsstyrelse
Kontakt med 
Göteborgs 
universitet
Studiebesök i 
kommunen

December
Projektgrupp
• Genomgång 

och korrektur
Presentation 
internt
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Sammanfattning
Vallentuna kommun har stora möjligheter för att 
ligga i framkant vad gäller friluftsliv. Vårt kultur- och 
natursköna läge så nära Stockholm gör att vi skulle 
kunna bli en regional knutpunkt för människor i hela 
länet som vill vistas i natur. 

Vi har ett förhållandevis stort utbud av 
friluftsaktiviteter och områden. Vi har leder, 
vackra vattendrag, utegym, sjöar, aktiva aktörer 
såsom föreningar och företag, unik natur i form 
av gamla skogar och spännande kulturlandskap 
och vi har engagerade och kunniga aktörer i 
kommunorganisationen. 

I denna kartläggning har det återkommande 
framkommit att det internt i Vallentuna kommun 
samt externt bland förening och invånare saknas 
information om dessa möjligheter. Få vet om den 
vackra natur och de möjligheter denna natur har att 
erbjuda. 

I Vallentuna kommun har vi formulerade 
styrdokument såsom översikts-, grönstruktur-, 
skötsel-, miljö- och folkhälsoplaner som på olika 
sätt sätter riktningen för arbetet med friluftsliv. 
Tillsammans skapar de en grund att stå på. Vad 
som framkommer i denna kartläggning är att det 
framförallt är samverkan i organisationen kring dessa 
frågor som saknas. Det finns inget nätverk eller 
gemensamt styrsystem för uppföljning och utveckling 
av Vallentunas friluftsliv. 
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Varför friluftsliv?

Anledningar till friluftsliv enligt forskning
Friluftsliv bygger i grunden på ett möte mellan 
människa och natur. I mötet uppstår en upplevelse 
som är individuell och skapar värde på olika sätt, för 
olika människor. 

Friluftsliv finns inom allt från skolverksamhet och 
naturturism i näringsverksamhet, i privatpersoners 
fritidssysselsättningar liksom för kommuners 
attraktivitet för invånare, besökare och företag. Studier 
gjorda 2008 visar att 40 % av svenskarna anser att 
möjligheterna till friluftsliv är en viktig faktor vid val 
av bostadsort eller bostadsområde 1. Friluftsliv och 
tillgång till friluftsområden är centralt i arbetet med att 
främja fysisk aktivitet, folkhälsa, hållbar utveckling och 
en god bebyggd miljö. 

Friluftsliv är en aktivitet inom idrotts- och 
fritidssektorn som förknippas med låga hinder för 
utövande. Ur ett folkhälsoperspektiv är detta viktigt då 
friluftsområden kan ge goda möjligheter till rörelse för 
de flesta grupper i samhället.

Friluftslivet är värdefullt både för den enskilda 
människan och för samhället i stort. Det bidrar till att 
vi får en förståelse för naturen och miljön, att vi mår 
bättre samtidigt som ekonomi stärks 2.

Människors kontakt med naturen har minskat 
dramatiskt de senaste hundra åren. I dagens samhälle 
spelar friluftslivet en avgörande roll i att skapa 
förståelse för naturen och allt levande. När människor 
vistas i naturen växer förståelsen för att den är värd att 
bevara3 .

Naturvårdsverket genomförde 2014 en nationell studie 
om svenska folkets friluftsvanor 2. Utifrån studien 
kan vi konstatera att svenskar är ett friluftsälskande 
folk. 83 % är ute i naturen ganska eller mycket ofta. 
Det är främst skogen vi vill uppleva. Trots den stora 
andelen som uppger att de ofta är ute i naturen visar 
också studien att 42 % vill vara ute mer. Anledningar 
till att vi inte är mer ute uppges vara brist på tid, brist 
på områden att vara i samt brist på någon att dela 
upplevelsen med. 

Svenska folkets friluftvanor 2014 2

• 83 % är ute i naturen ”ganska eller mycket ofta” 
på längre ledig-heter, 60 % på helger och 51 % på 
vardagar.

• nöjes- och motionspromenader, vistelser i skog 
och mark och träd-gårdsarbete är de vanligaste 
friluftsaktiviteterna (bad är populärast på 
sommaren medan kälkåkning, tur- och längdskidor 
är populäras på vintern).

• lövskogar är den naturtyp som uppskattas mest 
att utöva friluftsliv i, följt av barrskogar, fjäll, 
odlingslandskapet och myrar (äldre skogar är 
betydligt mer attraktiva än ungskog och kalhyggen).

• över hälften av de svarande i hög grad haft 
upplevelser av trygghet, återhämtning och en 
naturpräglad miljö vid det senaste friluftstillfället.

• nästan hälften av de svarande i någon grad 
upplever brist på lämpliga platser eller områden för 
att ägna sig åt friluftsaktiviteter i den utsträckning 
de önskar

• på vardagar är kvinnor ute oftare i naturen än män, 
äldre personer är ute oftare än yngre, personer 
bosatta på landsbygden är ute oftare än personer 
i storstäder, personer utan hemmavarande barn 
under 18 år är ute oftare än personer med barn i 
samma ålder, och personer som vuxit upp i Europa 
är ute oftare i naturen än personer som själva, eller 
vars far eller mor, växt upp utanför Europa.

• brist på tid är det vanligaste hindret för utövande 
av friluftsaktiviteter. Andra vanliga hinder är att man 
saknar någon att utöva aktiviteten med, att man 
saknar lämpliga områden eller familjesituationen.



7

1. ”Vara i naturen – varför eller varför inte?” Rapport 2, 2008, Friluftsliv i förändring, https://www.friluftsforskning.se/
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Förutsättningar för att människor ska utöva friluftsliv 
Som nämnts inledningsvis bygger friluftsliv i 
grunden på ett möte mellan människa och natur. 
I mötet uppstår en upplevelse som är individuell 
och skapar värde på olika sätt, för olika människor. 
Förutsättningar för att mötet ska uppstå är också det 
individuellt. Några generella pusselbitar finns dock. 
En metod för att förstå varför och vad som behövs 

för att människor ska ha förutsättningar att delta 
i aktiviteter är en gammal teori som kallas Push 
and pull-trappan, framtagen av Dann 1977 4. Teorin 
lyfter fyra förutsättningar: behov, kunskap, socialt 
sammanhang och fysiska förutsättningar. Teorin kan 
användas både i planering av friluftslivet, kartläggning 
och i utvärdering.

Behov, motivation, intresse, ex: 
• Vill vandra
• Behöver stressa ned
• Komma ut med barnen
• Lära sig något nytt

Kunskap och information, ex: 
• Tidigare kunskap (ex. från skola eller familj)
• Information finns tillgängligt
• Trygghet att vistas i sammanhang

Socialt sammanhang, ex: 
• Finns andra i ens närhet som också 

uppmuntrar till upplevelse

Fysiska förutsättningar, ex:
• Leden/spåren finns
• Badplatser är iordningsställda
• Funkisanpassad
• Ekonomisk möjlighet 
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Anledningar till friluftsliv enligt anställda 
inom kommunen

Samhälle
• Förbättrad folkhälsa
• Främjar föreningslivet
• Nationellt ökat intresse 
• Skapar sociala 

sammanhang
• Integration
• Omställning till hållbart 

samhälle
• En möjlighet för skolan
• Passar alla åldrar
• Ökad förståelse för 

kultur- och naturvärden
• Ökat välbefinnande
• Skyddande av natur

Ekonomi
• Lägre kostnader med 

anledning av förbättrad 
folkhälsa

• Arbetstillfällen
• Besöksnäring och 

naturturism
• Integration
• Cirkulär ekonomi
• Förståelse för hållbarhet 

(kvalité, ekonomi, social)
• Långsiktigt arbete
• Ökar attraktiviteten av 

kommunen
• Låga anläggnings-

kostnader 

Individ
• Bättre hälsa
• Kunskap och lärande
• Klimatförståelse
• Ökad glädje
• Integration
• Motverkar stress
• Ökad uppskattning till 

kommunen
• Nyfikenhet och 

upptäcktslystnad
• Vård och omsorg
• Hjälp till självhjälp 
• Rekreation nära 
• Socioekonomiskt 

jämställd

Anledningar till friluftsliv enligt föreningar

Samhälle
• Förbättrad folkhälsa
• Naturvägledning, ökad 

förståelse och vård 
av naturen vi delar 
tillsammans

• Hållbarhet
• Tryggare samhällen
• Gemenskap

Ekonomi
• Friska människor
• Långsiktigt förvaltande av 

resurser
• Turismnäring

Individ
• Bättre hälsa
• Lustfylldhet i vardagen
• Kunskpa, lärande och 

ökad uppskattning för 
hemmiljön

Tillfrågade föreningar är Naturskyddsföreningen i Vallentuna, Friluftsfrämjandet Södra Roslagen, Vallentuna 
Scoutkår, Vallentuna Scoutkår av NSF, Angarngruppen, och Frösunda hembygdsförening. Övergripande trycker 
alla på naturvistelse och friluftsliv är viktigt för arbetet med förståelse för närmiljön, hälsa och trygghet.

Brukarundersökningar
Det har inte gjorts några större brukarundersökningar just i Vallentuna. Men i studien Ung Livsstil som gjordes 
2015 berörs frågan. Där ställdes frågan till alla elever i högstadiet gällande vad de vill att Vallentuna kommun 
ska satsa på. 

Flickor Pojkar

Idrott (ex. idrottsanläggningar och idrottsföreningar) 38 % 62 %

Fritidsgårdar 29 % 24 %

Natur (t.ex skötsel och underhåll av sjöar, naturområden och parkområden) 26 % 21 %

Kultur (t.ex. bibliotek, dans, kulturskola, kulturhus, replokaler, teater och utställningar) 19 % 9 %

Föreningsverksamhet - inte idrott (t.ex. scoutkårer, frikyrkor och kulturella föreningar) 3 % 3 %
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Citat från Vallentunabor
78 personer i Vallentuna har fått frågan ”Varför friluftsliv?”. Flera 
lyfte förbättrad hälsa och välbefinnande som skäl att vara i naturen. 
Återkommande var att det var ett billigt sätt för familjen att vara 
tillsammans på och att det passar alla. Citat som kom in var bland 
annat dessa:  

”Åh, jag går i skog, mark och besöker kulturmiljöer för att lära mig 
saker. Det är kunskapshöjande!” 

– Lars 67

”Infrastrukturen i skogen med leder, motionspår och annat knyter 
samman samhällena. Ett exempel är den vackra stigen mellan 
Frösunda och Lindholmen. Fokus behöver inte alltid ligga på 
asfalterade cykel- och bilvägar” 

- Ann 62 år

”Naturvistelse och framförallt att vandra i skogen, det skapar mening 
till platsen där jag bor”

 – Eva 47 år

”Miljövänlig fritid. Att friluftsliva måste vara den mest miljövänliga 
formen av fritidssysselsättning. I alla fall när en gör det i närområdet” 

– Evan 42 år

”Min hälsa förbättras för varje andetag jag tar i skogen” 
– Kristin 33 år  

”En naturlig samlingsplats. Det är lättare att umgås i skog och mark än 
på ett café.” 

– Sara 26 år

”I skog, mark och framförallt på hästryggen kan jag vara den jag vill 
vara, det är liksom en fristad” 

– Micke 23 år

”Skogen… Den är den enda som inte dömer mig” 
– Saga 16 år
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Övergripande samhällsförändringar har betydelse 
för friluftslivets roll och framtid. Den fortlöpande 
urbaniseringen, segmentering och specialintressen, 
digitalisering, globalisering, förändrade attityder till 
natur och hälsa är några de större trender som på 
olika sätt påverkar arbetet med friluftsliv. 

Segmentering och specialintressen
I samhället finns ett ökat intresse för specialintressen. 
Intressen som är på framväxt och förväntas öka 
de kommande tio åren, både nationellt och 
internationellt, är terrängcykling, elcykel, vandring, 
naturfotografering, djurskådning, landsvägscykling, 
olika sportarrangemang i naturen (toughest wiking/
terränglöpning/hinderbanor/parkour) och kajak/
paddling.   

Äventyr, utmaning
Äventyrsturism är ett av de snabbast växande 
områdena inom den globala turismen och intresset 
för spänning och berikande upplevelser värderas högt. 
Intresset för berättelser som engagerar och som är 
värda att dela ökar. Trenden hänger samman med 
ökade specialintressen, det kan vara allt från att checka 
av antal fågelarter, svampsorter eller olika sländor till 
att klara en viss MTB-runda, få till en speciell parkour-
rörelse eller klättra upp för den där speciella klippan. 

Trender i världen

Digitalisering och globalisering
Världen både växer och krymper. Fler av våra 
sociala sammanhang flyttas till digitala plattformar. 
Möjligheten att hitta människor att dela ett intresse 
med underlättas.  Det har alltid varit viktigt för 
människan att ha någon att dela sina upplevelser med, 
vilket nu underlättas genom digitalisering. 

Digitaliseringen påverkar arbetet med friluftsliv 
på många olika sätt. Allt från förväntan om möjlig 
nätuppkoppling i skogen till digitala upplevelser 
i naturen med möjlighet till digitalt delande och 
lättillgänglig information. Med ARs intåg förväntas 
också digitala och fysiska miljöer smälta ihop än mer 
än idag. 

Vår nationella befolkningsgrund har förändrats genom 
exempelvis invandring från olika kulturer och genom 
globalisering som varit en av de viktigaste drivkraf-
terna för kulturell och kommersiell förändring under 
de senaste decennierna. 

Stresshantering, avslappning, lugnet
Många upplever en ökad tidspress i sina liv, vilket 
skapar ett behov av aktiviteter och upplevelser där 
allt ska fungera smidigt och vara värd den investerade 
tiden. Hälsa har varit en trend länge och mer fokus 
börjar läggas på att få ut både fysisk och psykiskt 
välmående i samma aktivitet. 

Samtidigt som digitaliseringen breder ut sig finns 
en ökad längtan till att gå offline. Detta gäller i alla 
åldersgrupper och sökandet efter relationer och 
aktiviteter som inte kräver digital närvaro efterfrågas. 
Behovet av lugna miljöer utan krav ökar. 

Digitaliseringen och sökandet efter lugn kan gå hand i 
hand. Människor som söker avslappnande upplevelser 
vill hitta informationen om detta enkelt och ger sig 
inte ut i områden som är okända. Genom områden 
där tillgången till information är lättillgänglig, där 
tydliga ramar finns för hur en ska bete sig, där det 
finns tydlig markeringar och där de faciliteter en kan 
tänkas behöva finns iordningställda skapas områden 
för avslappning och stresshantering. 

Hållbarhet och klimat
Dagens informationssamhälle har gjort många är mer 
uppmärksamma på oroligheter i världen och hot som 
kan kopplas till deras liv och hälsa. Viljan till att på 
enkla sätt leva mer hållbart växer. 

Även intresset för naturen ökat och viljan till 
förståelse växer. Människor söker svar på komplexa 
problem. Detta antas vara en av anledningarna 
till det ökade intresset för exempelvis odling och 
framförallt permakultur och alternativa sätt att lösa 
matproduktion. Naturvägledning såsom guidning, 
spännande informationsskyltar som förklarar 
samband, upptäckter i naturreservat, besök i naturum 
osv attraherar människor.

Cykel

Cyclocross

Elcykel

Landsväg

MTB

Downhill

Stig

Enduro

BMX

Dirt

Ramp

Park

Street

Flatland

Att cykla innebär idag en mängd olika aktiviteter, exempel 
stigcykling, cykelcross, elcykling, bmx, landsväg, velodrom, 
downhill, dirtbikes, MTB-orientering, trail osv.
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Andra kommuners arbete med 
friluftsliv

Kommuners ansvar för friluftsliv
Kommun, företag och föreningar skapar tillsammans 
förutsättningar för människor möjlighet till friluftsliv. 
Kommunen har en nyckelroll i arbetet med friluftsliv. 
Det kan bland annat innebära: 

• att vara den aktör som tar ansvar för den långsiktiga 
planeringen och förvaltningen av friluftslivets 
infrastruktur, eller se till att någon annan tar det 
ansvaret

• att samordna och stödja ideella föreningars, 
myndigheters och andras åtgärder för friluftsliv

• att beakta friluftsliv i den kommunala planeringen 
när till exempel översiktsplaner och detaljplaner tas 
fram

• att särskilt beakta barn, äldre och särskilda gruppers 
behov

Till skillnad från flera andra frågor i samhället ligger 
friluftslivsfrågorna alltså inte självklart på någon 
enskild central myndighet med tydliga mål, riktlinjer 
och budgeterade medel för verksamheten. Det är 
därför upp till kommunen att både sätt ambition och 
organisation för arbetet med friluftsliv. 

Andra kommuners arbete med friluftsliv
Varje år utnämner Naturvårdsverket en eller ibland 
flera kommuner till Årets friluftskommun. Som 
underlag för utmärkelsen görs undersökning av 
kommuners arbete för friluftsliv. 

Till 2018 års utnämning medverkade totalt 204 
av Sveriges 290 kommuner i den enkät som 
naturvårdsverket skickade ut. I enkäten framgår det 
att tre fjärdedelar av kommunerna uppger att de har 
en eller flera tjänstepersoner med uttalat ansvar för 
kommunens verksamhet inom friluftsliv, alternativt 
att ansvaret för friluftslivsfrågorna tydligt ingår i en 
tjänstepersons uppdrag. 

I enkäten ställdes även frågan om kommunen har en 
politiskt antagen friluftsplan, friluftsstrategi och/eller 
friluftspolicy innehållande exempelvis konkreta mål, 
riktlinjer, hantering av markkonflikter, planering för 
friluftsliv. En av sex kommun uppger att de har detta. 
87 % av kommunerna har avsatta resurser (ekonomiska 
och/eller personella) för friluftsliv i den kommunala 
budgeten. Var tredje kommun har ett friluftsråd eller 
motsvarande där föreningar och andra aktörer är 
med. Var fjärde kommun anger att kommunen har en 
politiskt beslutad samverkans- eller planeringsgrupp 
för friluftsliv där flera verksamhetsområden ingår. 

Sveriges friluftskommun
Priset Sveriges Frilufts-
kommun delas ut av 
Naturvårdsverket för att 
stimulera och uppmuntra 
kommunernas arbete med 
friluftsliv. 

Kommuner rankas utifrån 
ett poängsystem. Som högst 
kan en kommun få 32 poäng, Vallentuna fick 
2018 19 poäng. Framförallt får vi låga poäng på 
området om information och samarbete.

Information och naturvägledning
Undersökningen tar också upp kommuners arbete 
med information och naturvägledning. 70 % av 
kommunerna uppger att de anordnar guidning,  
66 % anger att de arbetar med utomhuspedagogik och 
kulturarvspedagogik, 53 % anger att de marknadsför 
och annonserar möjligheterna till friluftsliv. Endast 
39 % uppger att de arbetar med mobil/digital 
naturvägledning. 26 % av kommunerna har en 
kommunal naturskola och 16 % bedriver kommunala 
naturum. 

Riktade aktiviteter för att stimulera till friluftsliv 
Merparten av kommunerna anger i Naturvårdsverkets 
undersökning 2017 att de har genomfört aktiviteter 
riktade till olika målgrupper för att stimulera till 
friluftsliv. Den målgrupp som flest kommuner riktat 
aktiviteter till är förskolor, grundskolor och/eller 
gymnasieskolor (74 %), följt av barn och ungdomar  
(70 %) och kommuninvånare med utländsk 
härkomst (61 %). Något färre kommuner har 
genomfört aktiviteter riktat till personer med 
funktionsnedsättning (47 %) och kommunens 
pensionärer (46 %).
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Örebro
• I Örebro kommun bor 97 % av invånarna inom 300 

meter från ett grönområde. Under 2016 låg Örebro 
i topp gällande antal byggda bostäder, samtidigt 
som kommunen blir årets friluftkommun.  

• Örebro kommun har genom ett samarbete 
mellan SFI, Arbetsförmedlingen, Naturskolan och 
Naturskyddsföreningen anställt två naturguider 
som guidar på flera språk. Naturguiderna har 
flera aktiviteter i naturen och lockar framförallt 
nysvenskar att ta del av möjligheterna i naturen. 
Tillsammans med naturskyddsföreningen håller 
guiderna också utbildningar på SFI i syfte att 
inspirera fler till att bli naturguider.  

• Ett framgångsrikt samarbete som är etablerat i 
Örebro är Nätverket Hopajola, en förening där 
samtliga kommuner i Örebro län, Region Örebro 
län och Naturskyddsföreningen är medlemmar. 
Föreningen samverkar med Länsstyrelsen, 
Skogsstyrelsen och andra myndigheter i frågor 
om naturvård och tillgängligheten i naturen. 
Att samverkansforumet drivs av en förening där 
samtliga aktörer är medlemmar har lett till en 
gemensam plattform för dialog och samarbete. 

Upplands-Bro kommun
• Kommunens arbete med gröna entréer rankas 

som en framgångssaga och lyfts ofta bland positiva 
exempel. Kommunen har bland annat skapat 
naturvägledningsskyltar från badplatser vidare ut i 
landskapet för att locka barn och barnfamiljer att 
på ett lättillgängligt hitta ut i naturen. 

Umeå kommun
• Att kombinera discipliner har varit 

framgångsrikt i Umeå kommun. I Umeå finns 
ett exempel där fritidskontoret, kulturenheten, 
integrationssamordnare och aktörer från 
civilsamhället gick samman och skapade ett 
utegym i form av ett konst-, motion- och 
integrationsprojekt. Utegymet skapas av slöjdare 
och konstnär tillsammans med föreningar i ett 
område där många nysvenskar bor. Ekonomiska 
medel söktes från Boverket och Nämnden för 
Hemslöjdsfrågor, vilket finansierade större delen av 
projektet. 

Örnsköldsviks kommun
• Kommunen har blivit utsedd till Årets 

friluftskommun tre gånger genom att under flera 
år arbeta strategiskt med att tillgängliggöra natur 
och friluftsliv för invånare och besökare i alla åldrar 
och med olika förutsättningar. I kommunen finns 
en friluftspolicy, ett friluftspolitiskt program och 
riktlinjer för arbetet med friluftsliv. 

• Under 2018 arbetar Örnsköldsvik fram en 
naturvägledningsplan i syfte att underlätta för fler 
människor att hitta ut och hitta i Örnsköldsviks 
kommuns natur och kulturlandskap samt att öka 
förståelsen och kunskapen om grundläggande 
ekologiska och kulturella värden.

När Örnsköldsviks kommun får frågan om vad de ser 
som gjort att kommunen blivit så bra på friluftsliv så 
lyfts att en tydlig organisation med tydliga uppdrag 
och krav på uppföljning varit det viktigaste. Den andra 
delen är politisk vilja. 

SFI-studenter i Örebro som utbildas till att bli naturguider.

Inspiration från andra  
kommuner 
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Kommun Styr-

dokument

Ansvarig 

förvaltning

Beslut fattat av Framtagen av Inriktning Övrigt Omfattning

Tjörns 
kommun

Handlingsplan 
för friluftsliv 

2017-2021

Kultur- och 
fritidsförvalt-

ningen har 
samordnings-

ansvar

Kommunfull-
mäktige 2017

Kultur- och fri-
tidsförvaltning

Utifrån aktiviteter (Bada/
cykling/vandring) konkreti-

sera förslag på förbättringar

Beslutet att ta 
fram planen 
kom från KF. 
Konsult tog 

fram planen.

54 sidor, täcker 
kartläggning av 
områden med 

handlingsplan för 
utveckling

Örebro 
kommun

Naturplan Framtagen av 
naturvårdsen-

heten.

Kommunfull-
mäktige 2013

Samhällsbygg-
nadskontoret 

och kultur- och 
fritidsförvalt-

ningen

Fyra områden: Naturvård, 
folkhälsa, fritid och turism.

Ny plan tas 
fram nu för 
friluftslivet, 

skapas av ny-
tillsatt tjänst: 

”Verksam-
hetsansvarig 

planerare 
friluftsliv” på 

Kultur och 
fritidsförvalt-

ningen

39 sidor

Sundsvall Natur- och 
Friluftsplan

Kultur- och 
fritidsnämnden 

och Miljö-
nämnden

Kommunfull-
mäktige 2018

Kultur- och 
fritidsnämnden 

och Miljönämn-
den

Prioriterade åtgärder för 
naturvård och friluftsliv 
inom kommunen. Samt 

kunskapsstöd i samhällspla-
nering och kunskap riktad 

till tjänstemän, politiker, 
allmänhet och skola.

Beslutat att 
varje nämnd 

ska anta en 
egen frilufts-
strategi Finns 

ett Natur- och 
friluftsråd 

med olika ak-
törer internt 
och externtt

28 sidor

Fal-
köping 

”Friluftsplan” 
och ett 

”Naturvårds-
program”

stadsbygg-
nadsavdel-

ningen

Kommunfull-
mäktige 2015 

samt 2018

Kommunsty-
relse, kultur- och 

fritid, tekniska 
nämnden, Barn- 

och ungdoms-
nämnden, och 

staben

Utgöra ett aktuellt 
kunskapsunderlag för 

översiktsplanering och 
detaljplanering samt vara ett 
bra informationsmaterial för 

den friluftsintresserade och 
för turister.

Otroligt tydlig 
i vem som 

ansvarar för 
vad.

82 sidor

Karlstad Natur-
vårds- och 
friluftsplan 
2014-2020

Teknik- och 
fastighets-
nämnden

Kommunfull-
mäktige

Teknik- och 
fastighetsför-

valtningen, 
stadsbyggnads-

förvaltningen, 
miljöförvaltning-

en kultur- och 
fritidsförvalt-

ningen, barn- 
och ungdoms-
förvaltningen, 

gymnasieförvalt-
ningen,

Djup kartläggning, väldigt 
bred

92 sidor

Täby 
kommun

Programmet 
för rörligt fri-
luftsliv i Täby

Kultur- och 
fritidskontoret

Kommunsty-
relsen

Kultur- och 
friluftskontoret, 
samhällsutveck-

lingskontoret 
och Täby Fastig-

heter AB

Inriktningar och åtgärder 
med en åttaårsplan.

Noterbart är 
att fastighets-
bolaget varit 

med och tagit 
fram planen.

24 sidor

Nacka 
kommun

Friluftsplan Fritidsförvalt-
ning och 

Natur- och 
trafik

Okänd Fritidsförvaltning 
och Natur- och 

trafik

Karläggning av verksamhet 
samt förslag på inriktningar

Budget för 
framtagande 

av planen be-
räknades på 

550 000 kr

50

Andra kommuners friluftsplaner 
eller motsvarande
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Kartläggning - Externa aktörer, 
styrande och vägledande
Det är många aktörer som arbetar med friluftsliv 
och som på olika sätt påverkar i vilken riktning 
utvecklingen tar. Det finns också flera vägledande och 
viktiga dokument och lagar som styr arbetet. 

Naturvårdsverket har fått i uppdrag att samordna 
myndigheters arbete med friluftsliv. På regional nivå 
har Länsstyrelserna en samordnande och vägledande 
roll för arbetet med friluftsliv. 

Regeringen har satt tio friluftspolitiska mål som ska 
vara nådda 2020. I den gemensamma regionala 
utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS) 
definieras vikten av friluftsliv samt pekar ut områden 
som bör utvecklas. FNs Agenda 2030 nämner 
naturvistelse och vikten av naturförståelse. Vi har 
miljökvalitetsmål och en folkhälsopolitik som också 
nämner frågan.   

Vidare finns stöd i både Plan och bygglagen (PBL) och 
Miljöbalken (MB). 
Utöver ovan nämna finns också Allemansrätten – vår 
grund för friluftslivet. 
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Myndigheter

Naturvårdsverket
Naturvårdsverket har uppdrag att utveckla och 
genomföra arbetet för de tio friluftsmålen samt 
följa upp resultatet tillsammans med en rad andra 
myndigheter.

Naturvårdsverket har initierat ett projekt för att stödja 
kommunerna i att ta fram friluftsplaner. Syftet är att 
arbeta fram en vägledning som kommunerna kan ha 
som stöd när de tar fram kommunala friluftsplaner.

Vallentuna kommun, Örnsköldsviks kommun 
och Motala kommun har tillsammans varit 
referenskommuner för det första utkastet av 
vägledningen som ska lanseras under 2019. 

Naturvårdsverket utser också Årets friluftskommun för 
att stimulera och uppmuntra kommunernas arbete 
med friluftsliv. Naturvårdsverket äger också rätt att 
godkänna inrättningen av nya Naturum. 

Länsstyrelsen
På regional nivå har Länsstyrelserna en samordnande 
och vägledande roll för arbetet med friluftsliv. 
Under 2018 har arbetet påbörjats för en regional 
friluftsstrategi i Stockholms län. Under 2019 kommer 
referensgrupper skapas, kartläggning kommer göras, 
nätverk kommer bildas, kommuner kommer bli 
inbjudna till seminarier och i slutet av året är planen 
att strategin ska gå upp till beslut för att sen aktivt 
arbetas med under 2020 och framåt. 

Benjamin Billet, Friluftsstrateg på Länsstyrelsen i Stockholm 
och samordnare av den regionala friluftsstrategin. 

Aktörerer som arbetar med friluftsliv
Naturvårdsverket sammankallar årligen till ett 
myndighetsmöte för friluftsliv där följande aktörer 
ingår: 
• Boverket
• Havs- och vattenmyndigheten
• Folkhälsomyndigheten
• Mittuniversitetet/ETOUR
• Myndigheten för delaktighet
• Jordbruksverket
• Konsumentverket
• Länsstyrelserna
• Miljö- och energidepartementet
• Naturhistoriska riksmuseet
• Naturvårdsverket
• Region Skåne
• Riksantikvarieämbetet
• Skogsstyrelsen
• Statens fastighetsverk
• Statistiska centralbyrån
• Svenskt friluftsliv
• Sveriges kultur- och fritidschefers förening
• Tillväxtverket
• Myndigheten för ungdom- och civilsamhällesfrågor

Denna lista kan ge en bild över myndigheter 
inblandade i arbetet för friluftsliv. Flera av dessa sitter 
också i ett nationellt nätverk för friluftsliv. För att läsa 
om olika myndigheters uppdrag kopplat till friluftsliv 
finns en sammanställning härWW:  
 
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-
samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-
omrade/Friluftsliv/Vem-gor-vad/ 
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Styrande och vägledande dokument  
internationellt till regionalt

Nationella friluftsmål, fram till 2020
Det är två år kvar till regeringens 10 friluftsmåls ska ha 
uppnåtts. Utgångspunkten i målen är att friluftslivet 
ger oss hälsa, naturförståelse och regional utveckling. 
De tio målen är: 

1. Tillgänglig natur för alla 
2. Skyddade områden som resurs för friluftslivet 
3. Starkt engagemang och samverkan 
4. Allemanrätten 
5. Tillgång till natur för friluftsliv 
6. Attraktiv tätortsnära natur 
7. Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling 
8. Ett rikt friluftsliv i skolan 
9. Friluftsliv för god folkhälsa 
10. God kunskap om friluftslivet 
Naturvårdsverket har i uppdrag att följa upp målen. 
2015 gjordes en stor uppföljning och Naturvårdsverket 
konstaterade att endast två av de tio målen hade en 
positiv utveckling. 

De ser dock positivt på framtiden och tror att om 
det påbörjade arbetet för att nå målen får mer tid 
och resurser finns goda möjligheter att få positiv 
utveckling på fler av målen. De räknar upp sju insatser 
de förespråkar för att målen ska uppnås, varav den 
första är Kommunernas planering för friluftsliv.  

Andra insatser är ökad tillgänglighet (både den fysiska, 
mentala och känslomässiga tillgängligheten), att 
stödet till friluftsorganisationer behöver stärkas samt 
att skolans roll i utbildning och undervisning inom 
friluftsliv är en nyckel. 

Nästa större uppföljning görs just nu och ska 
presenteras under hösten 2019. 

Agenda 2030
Friluftslivets betydelse för hållbar utveckling nämns 
inte. Agenda 2030 är framtagen av FN och traditionen 
att arbeta med friluftsliv är inte lika över hela världen. 
Att friluftsliv inte nämns i Agena 2030 är med det i 
beaktning inte konstigt. 

Men friluftsliv och vistelse i naturen kan ge oss 
hälsa, naturförståelse och regional utveckling, 
något som förespråkas och återfinns i Agenda 2030. 
Framförallt arbetet med naturförståelse som möjligt 
bidrag till viljan att sträva efter hållbarhet vilket är 
grundläggande i arbetet för Agenda 2030. 

Tydligaste kopplingarna till arbetet med friluftsliv och 
Agenda 2030 görs i förebyggande hälsoarbete (delmål 
3.4), ekosystem och biologisk mångfald (mål 15) och 
grönområden i städer (delmål 11.7).

Folkhälsopolitiken
Folkhälsomyndigheten arbetar utifrån nationella mål 
för folkhälsoarbetet där friluftsliv nämns under mål 
nummer nio om fysisk aktivitet. 

RUFS 2050
RUFS 2050 är den gemensamma regionala 
utvecklingsplanen för Stockholmsregionen. Planen ska 
visa på regionens långsiktiga utmaningar och uttrycker 
regionens samlade vilja. Den ämnar fungera som en 
gemensam plattform för regionens aktörer och för 
samverkan inom Stockholms län och med länen i 
östra Mellansverige. 

RUFS 2050 stationerar tydligt att närheten till natur 
och grönområden har en avgörande betydelse för 
regionens attraktivitet. Vidare formuleras att de 
gröna ytorna behöver utformas så att de blir rika på 
upplevelser, samt stimulerar till möten, aktiviteter och 
avkoppling. Den fysiska och sociala tillgängligheten till 
länets natur- och vattenområden behöver stärkas för 
att skapa jämlika förutsättningar så att alla invånare i 
regionen kan vistas i naturen.

I RUFS 2050 lyfts bland annat olika områden som 
extra värdefulla, däribland Stockholm läns gröna kilar 
samt värdekärnor. De gröna värdekärnorna ingår i 
de gröna kilarna och innehåller områden som har de 
högsta rekreations-, natur- eller kulturmiljövärdena, 
ofta naturreservat eller riksintressen. De har ofta 
rika upplevelse- och kulturmiljövärden samt en stor 
biologisk mångfald och variationsrikedom som ger 
förutsättningar för ekosystemtjänster. I Vallentuna 
pekas följande värdekärnor ut (vilka också nämns i vår 
grönstrukturplan): 

1. Långhundraleden
2. Angarnssjöängens fågelområde och 

kulturlandskap
3. Vildmarksområdet Tärnan
4. Runriket och Vallentunasjön
5. Kultur- och jordbrukslandskapet Markim-Orkesta

I RUFS 2050 står det att arbete ska göras för att säkra 
och förbättra tillgängligheten till värdekärnorna 
där det behövs, exempelvis genom lättillgänglig 
information, anlagda leder och attraktiva målpunkter. 
Även anpassning ska göras för rekreation och turism i 
känsliga natur-, kultur- och vattenmiljöer. 

Miljökvalitetsmålen 
I åtta av de 16 miljökvalitetsmålen som riksdagen 
beslutat om för Sverige finns preciseringar för 
friluftsliv. Friluftslivets värden lyfts, både i arbetet med 
levande sjöar, vattendrag och säkrade våtmarker. 
Skogen ska leva och kulturmiljövärden och sociala 
värden värnas i dessa. Natur- och kulturvärden ska 
tas till vara och utvecklas i samhällsutvecklingen. God 
natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald lyfts 
som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.
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Lagar och förordningar

Plan och bygglagen (PBL) och  
Miljöbalken (MB)
Ordet friluftsliv finns inte i PBL. Vad som däremot lyfts 
är beaktning av möjlighet till lek, motion och annan 
utevistelse. 
Miljöbalken anger att områden som är av nationell 
betydelse för vissa samhällsintressen kan klassas 
som riksintresse. I Vallentuna har vi två riksintressen 
för friluftslivet. Graden av skydd av dessa områden 
regleras enligt miljöbalken. Vi har också fem 
riksintressen för kulturmiljö samt åtta Natura 
2000-områden (som är riksintresse för naturvård). 

Miljöbalken 3 kap 6 § 
"Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som 
har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras 
naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till  
friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder 
som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. 

Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tät-
orter skall särskilt beaktas. "

Allemansrätten
Allemansrätten är en grund för friluftsliv. Men 
allemansrätten är ingen lag och det finns 
heller ingen lag som exakt definierar den. 
Däremot omges allemansrätten av lagar som 
sätter gränser för vad som är tillåtet. 

Svensk lagstiftning nämner endast mycket 
övergripande allas tillgång till och ansvar för 
naturen. I regeringsformen står det att ”alla skall 
ha tillgång till naturen enligt allemansrätten”. 

För de som är uppvuxna i Sverige eller har god 
kännedom om landet är allemansrätten känd. 

  
  
  

 

 

  

  
 
 

 

 

 

Det är den begränsade rätt var och en har att 
använda annans fastighet – mark och vatten – 
främst genom att färdas över den, åtminstone till 
fots, och under en kortare tid uppehålla sig där. 

Denna rätt gäller även om inte ägaren eller den 
som annars bestämmer över fastigheten har 
samtyckt till att marken används på sådant sätt. 
Men allmänheten får inte ta sig sådana friheter 
att markägaren och andra fastighetens invånare 
tillfogas någon nämnvärd olägenhet eller skada.
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Kartläggning - Vallentuna

Foto: Kristiina Andersson

Vallentuna kommun har stora möjligheter för att 
ligga i framkant vad gäller friluftsliv. Vårt kultur- och 
natursköna läge så nära Stockholm gör att vi skulle 
kunna bli en regional knutpunkt för människor i hela 
länet som vill vistas i natur. 

Följande kapitel tar upp våra interna styrdokument, 
vilka aktörer som finns i Vallentuna kommun samt 
en kartläggning över områden och platser viktiga för 
friluftslivet
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Interna styrdokument

Översiktsplan 2040
Vallentuna kommuns översiktsplan 2040 (ÖP) antogs 
27 augusti 2018. Planen är kommunens övergripande 
dokument för fysisk planering.
I översiktsplanen finns tydliga mål och visioner för hur 
friluftslivet i Vallentuna kommun ska utvecklas. Där 
finns också en mindre kartläggning över kommunens 
möjligheter och en tydlig koppling görs mellan 
friluftsliv och ökad folkhälsa.  

Översiktsplanen tar upp fyra områden för utveckling 
av tätortsnära rekreationsområden:
• Gävsjöområdet med Roslagsleden mellan 

Gävsjöbäcken och Lövsättra från Täbygränsen till 
Angarnsvägen.

• Björkby-Kyrkviken och Vallentunasjöns 
stränder. I samarbete med Täby kommun ska 
ett sammanhängande cykelstråk skapas runt 
Vallentunasjön.

• Vallentuna idrottsplats med motionsspår.
• Veda friluftsområde med naturstigar, ridcenter och 

golfbana.
I Översiktsplanen finns också inriktning för arbetet 
med (direktcitat):

Utgångspunkter för rekreation och fritid enligt Översikts-
plan 2040
Kommuninvånarna ska ha god tillgång till olika typer 
av grönområden och anläggningar för sport- och 
fritidsverksamheter för ett rikt vardags- och friluftsliv, 
god folkhälsa och trivsamma miljöer i såväl tätort som på 
landsbygd.

Stränder och vattenrum
Ny bebyggelse eller anläggningar i anslutning 
till vattenrum och stränder ska till placering 
och utformning: (1) Skapa förutsättningar för att 
vattenrummet och stranden tillgängliggörs för 
allmänheten. (2) Värna livsvillkoren för djur och växter 
som lever på och i närheten av stränderna samt i 
vattnet.

Kulturmiljöer
Utvecklingen ska utgå från möjligheten att förstå och 
uppleva kulturhistoriska värden.

Bebyggelseutveckling på landsbygd
Ny bebyggelse ska lokaliseras med hänsyn till 
brukningsvärd jordbruksmark, störningar och 
risker, natur- och kulturmiljövärden, landskapsbild, 
friluftslivsanspråk, möjligheten att ordna vatten 
och avlopp och annan hänsyn som behöver tas när 
förändringen genomför

Besöksnäring
Vallentuna ska vara ett attraktivt besöksmål där natur- 
och kulturupplevelser, rekreation, sport- och fritid 
samt ett rikt utbud av evenemang är lättillgängligt för 
såväl besökare som för kommunens egna invånare.

I natur- och kulturmiljöerna finns geografiska 
områden med särskilt goda förutsättningar [för 
besöksnäringen]: 
• Angarnssjöängen
• Markim-Orkesta
• området runt Vallentunasjön
• Långhundraleden
• Karby-Brottby med Garnsviken 
• Tärnanområdet.

Jord- och skogsbruk
I kommunägd skog ska det bedrivas skogsbruk med 
utgångspunkt från ekologi, rekreation och friluftsliv.

Tätortsnära rekreationsområden som  
enligt Översiktsplanen 2040 ska utvecklas.

Vision
All utveckling i Vallentuna 
kommun ska bygga på den 
gemensamma visionen  Vallentuna 
kommuns vision lyder 

"Med mod att gå före skapar vi 
ett Vallentuna där människor och 
idéer växer". 
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Grönstrukturplan
Grönstrukturplanen är ett styrdokument vars 
syfte är att fungera som stöd och vara vägledande 
underlag i den fysiska planeringsprocessen i frågan 
om kommunens grönstruktur. Planen ska koppla 
samman de olika gröna delarna med varandra och 
möjliggör hantering av den samlade gröna strukturen 
i relation till övriga strukturer såsom infrastruktur och 
bebyggelsestruktur.

I Grönstrukturplanen definierar mål och aktiviteter 
som starkt kopplar samman kommunens 
strategiska arbete med friluftsliv. Stora delar av 
Grönstrukturplanen kan anses fylla behovet av 
en friluftsplan. Bland annat formuleras Vallentuna 
kommuns mål med arbetet med grönstruktur. Mål 2 
lyder: 

Rekreation och folkhälsa 
Med god tillgång till de höga värdena i 
grönstrukturen ska Vallentunaborna få både 
ett rikt vardags- och friluftsliv, samtidigt som 
folkhälsan förbättras och det skapas trivsamma 
miljöer i såväl tätort som på landsbygd.

I planen definieras några av de stora vinsterna med 
möjligheten till friluftsliv såsom förbättrad folkhälsa, 
ökad livskvalité och möjlighet för ökad besöksnäring. 
Specifikt lyfts kulturmiljöerna som en faktor som ger 
kommunen dess identitet och också dess stora värde 
för regional rekreation och turism.

Planen beskriver vikten av god kommunikation och 
att kommun- och regioninvånarnas kunskap och 
stolthet över de natur- och kulturvärden som finns i 
Vallentuna kommun är långsiktigt den bästa garantin 
för en framgångsrik utveckling. I detta lyfter planen 
även upp vikten av rikt rekreationsutbud oberoende 
av kön och ålder.

Planen definierar också ett flertal strategier, behov 
och aktiviteter för att nå det övergripande målet. Både 
i löpande text och i kapitel för kommande arbete 
formuleras mål och förslag på åtgärder. Planen är 
uppdelad i vissa aktiviteter som ska göras, andra bör 
göras och en tredje kategori är kan göras.  Nedan 
presenteras utdrag ur grönstrukturplanens förslag till 
aktiviteter:

• I Vallentuna ska det finnas ett sammanhängande 
system av vandringsleder, ridleder, natur- och 
kulturstigar. De äldre kulturstigarna kommer att 
utgöra stommen i strukturen men de behöver 
kompletteras med nya stigar samt gång- och 
cykelvägar på vissa sträckor för att målet ska 
uppnås. Det ska finnas möjlighet att välja att 
gå, rida eller cykla kortare rundturer, göra 
dagsutflykter eller kanske flerdagsturer med 
övernattning.  

• Inom områden med värdefull natur ska 
anordningar för det rörliga friluftslivet placeras 
så att naturkänsliga områden tillgängliggörs 
samtidigt som dess värden säkras . 

• Vägledning och information till exempelvis 
motionsspår och leder ska finnas redan från 
centrala lägen i tätorterna

• Ett sammanhängande system av vandringsleder, 
mountainbikespår, ridleder samt natur- och 
kulturstigar ska skapas. 

• För att öka Vallentuna kommuns betydelse 
för lokal, regional och nationell rekreation 
bör en strategi tas fram för tillgänglighet till 
kommunens upplevelsestråk, med exempelvis 
informationsinsatser och etablering av attraktiva 
entréer  .  

• En kartläggning av lugna miljöer i kommunen  
bör tas fram 

• Upplev Vallentuna bör utvecklas och användas
• Tydlig vägvisning och skyltning är viktigt. Ett 

program för detta bör tas fram. 
• Tillgänglighet (stigar och skyltar) till naturreservat 

bör förbättras. I övrigt bör möjligheten att 
utveckla fler stigar mellan olika områden 
studeras. 4

• Parker och bostadsnära grönområden bör 
hanteras i ett parkprogram för kommunen. 

• Ett friluftsprogram bör tas fram i samverkan med 
föreningsliv och markägare. 

• Roslagsbanans stationers funktion kan utvecklas 
som gröna punkter, genom framtagande av 
anpassade informationsskyltar, om både natur 
och kulturmiljö. 

• En utredning över lämpliga platser för gröna 
besökscentrum, gröna entréer och gröna  
punkter kan genomföras.

• Idag fungerar idrottsplatserna som startpunkt 
för motion och skogspromenader, dessa kan 
utvecklas parallellt med att nya entrépunkter 
tillskapas. 

• En särskild grupp för besöksnäring och turism 
bör etableras. 

• För att öka Vallentuna kommuns attraktivitet 
kan berättandet utvecklas, exempelvis genom 
interaktiva kartor, spel eller dramatiseringar av 
platser/berättelser. Digitala verktyg som kartor 
med kulturmiljöer och naturmiljöer är viktiga 
medel för att nå ut till fler. 

Vad grönstrukturplanen inte berör är aktörer och 
samarbete med dessa, såsom föreningar, företag och 
andra grupper. Planen föreslår heller inte organisation 
eller förslag på genomförande.

Kan

Kan

Bör

Ska

Ska

Ska

Bör

Bör

Bör

Bör

Bör

Bör

Kan

Kan

Bör

Ska
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Skötselplan för bebyggelsenära natur
Skötselplanen beskriver hur bebyggelsenära natur ska 
vårdas och utvecklas. Syftet med planen är att vara 
ett stöd för att den kommunägda naturen ska skötas 
kontinuerligt och konsekvent och att de rekreativa 
kvalitéerna ska stärkas och utvecklas. 

Enligt planen ska naturen inom tätorten ska skötas 
på ett sådant sätt att en för friluftslivet attraktiv natur 
bibehålls/skapas samtidigt som befintliga naturvärden 
bevaras. Odlingslandskapets landskapsbild, 
upplevelse- och naturvärden ska bevaras. 

Vidare konstateras i planen att den bebyggelsenära 
naturens positiva inverkan på tillfrisknande, 
rehabilitering, hälsa och välbefinnande har gjort att 
det blivit allt viktigare att tillgodose människans behov 
av dessa sorters områden.

Folkhälsopolicy och -strategi
Att friluftslivet kan vara en hälsofrämjande arena och 
utgöra en viktig resurs för att möta utmaningar inom 
arbetet för förbättrad folkhälsa samt ha betydelse för 
att minska skillnader mellan olika grupper är något 
som flera aktörer, däribland folkhälsomyndigheten, 
har påpekat. 

I kommunens folkhälsopolicy finns Fysisk aktivitet 
med som ett av sex prioriterade fokusområden. 
För att skapa förutsättningar för och främja fysisk 
aktivitet preciseras i folkhälsostrategin att kommunen 
ska arbeta för att naturmiljöer och grönområden 
finns tillgängliga på nära håll. Under fokusområdet 
Barn och ungas uppväxtvillkor preciseras också 
folkhälsostrategin arbetet med att stödja utvecklingen 
av goda levnadsvanor hos barn och ungdomar, vilket 
går att sammankoppla med arbetet för att barn 
och unga ska ha natur och tillgång till områden för 
friluftslivaktiviteter. 

Exempel på hälsofrämjande mekanismer av 
tillgängliga och attraktiva naturmiljöer:
• Återhämning från stress
• Stimulerar och ger möjlighet till fysisk 

aktivitet
• Stimulerar och ger möjlighet till sociala 

kontakter
• Ökar förståelse och trygghet för närmiljön

Miljöpolicy, -strategi och -plan
Under våren 2018 certifierades Vallentuna kommun 
enligt standarden ISO 14001:2015. I och med detta 
arbete togs strategier, policys och planer fram för hur 
kommunen ska arbeta med miljöfrågan. 

I policyn står det att kommunen ska grunda all 
samhällsplanering på miljö- och hållbarhetsaspekter, 
så att marken, vattnet och den fysiska miljön 
används på ett resurssnålt och hållbart sätt. I policyn 
står också att kommunen ska värna om biologisk 
mångfald, hotade arter och deras livsrum, såväl i 
odlingslandskapet som i olika vattenmiljöer och 
skog med höga naturvärden. Kommunen ska också 
kontinuerligt öka miljömedvetenheten i samhället. 

"Friluftslivet är värdefullt för Sverige, både 
för den enskilda människan och för 
samhället i stort. Det bidrar till att vi får 
en förståelse för naturen och miljön, att vi 
mår bättre samtidigt som svensk ekonomi 
stärks.

När människor vistas i naturen växer 
förståelsen för att den är värd att bevara. 
Därför kan friluftslivet bidra till att öka 
kunskapen och engagemanget för 
hållbara livsstilar – nu och för framtida 
generationer. 

Idag bor över 80 % av befolkningen 
i tätorter. Urbana grönområden och 
tätortsnära natur är därför en viktig del 
i samhällsplaneringen. Ju fler som ges 
möjlighet att vistas i naturen, desto fler är 

det som vill värna den."

-Naturvårdsverket
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Aktörer i Vallentuna kommun

Som det inledningsvis lyftes är frågan om friluftsliv 
en interdisciplinär fråga och många aktörer arbetar 
på olika sätt med frågor som berör friluftslivet. 
Samverkan mellan stat, kommuner, föreningar, företag 
och markägare ger möjligheter som tar oss närmare 
friluftsmålen.

På olika sätt är samtliga förvaltningar inom Vallentuna 
kommun viktiga i arbetet med friluftsliv.

Fritidsförvaltningen
Fritidsförvaltningens är utifrån reglementet huvudman 
för kommunen fritidsfrågor och ska arbeta för en 
meningsfull fritid för kommunens invånare. Vidare 
ska förvaltningen tillgodose allmänhetens behov av 
anläggningar och lokaler för fritidsaktiviteter och 
rekreation. 

På fritidsförvaltningen finns idag en Idrott- och 
friluftsenhet där vaktmästare finns som bland annat 
arbetar med att se till att friluftslivet är tillgängligt 
i praktiken. I uppdraget ingår drift av spår och 
roslagsled, underhåll och behovsinventering 
av nuvarande rastplatser, kunskap om naturens 
förutsättningar och vetskap om aktuellt utbud. I 
uppdraget ingår också kontakt med markägare samt 
att bidra till utveckling. 

Vidare arbetar fritidsförvaltningen men föreningsstöd, 
samordnar kommunens kontakt med föreningar och 
utvecklar möjligheterna för ett välmående föreningsliv 
där nya idéer väcks och verksamhet bedrivs.

Fritidsförvaltningen bidrar också aktivt i 
samhällsplaneringen genom bland annat arbetet 
med lokalstrategiska frågor. Arbete görs för 
omvärldsbevakning för framtida fritidsutövande och 
kunskap förs in i lokalresursplaneringen. 

Förvaltningen utvecklar också områden för friluftsliv, 
exempelvis badplatser, rastplatser, kanotuthyrning, 
skidspår, plogning av Vallentunasjön för 
skridskoåkning och stöd till föreningars utveckling av 
friluftslivsområden. 

På fritidsförvaltningen finns också tillgängligstrateg 
som idag inte arbetar med frågan om friluftsliv. 
Förvaltningen har också i ansvar att verka för goda 
ungdomsmiljöer. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF)
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med och för 
en hållbar samhällsplanering och utveckling av nya 
bostads- och verksamhetsområden, förvaltning och 
utveckling av kommunens naturområden, parker, 
byggnader, gator och vägar och andra anläggningar, 
förebyggande arbete liksom prövning och tillsyn 
enligt plan- och bygglagen, miljöbalken och 
livsmedelslagstiftningen.

Förvaltningen samordnar arbetet med översiktsplanen 
som ligger till grund för hela kommunens långsiktiga 
arbete inom samhällsutveckling, där även inriktningar 
för friluftslivet finns presenterade. 

På förvaltningen finns en gatu- och parkavdelning 
där rollen kommunekolog finns. Denne har till 
uppdrag att arbeta för strategisk kompetens inom 
utvecklingen av grönstruktur, skog och bevarande 
av natur i kommunens samhällsbyggnadsprojekt. 
Rollen har också till ansvar att upprätta skötselplaner 
för kommunägd natur. Vidare är rollen skog- och 
naturförvaltare samt planerar, utvecklar och driftar 
leder. Rollen är Vallentuna kommuns representant i 
kilsamverkan samt producerar informationsmaterial 
såsom skyltar och informationstexter. 

På avdelningen sitter också parkingenjör som med 
ansvar och kunskap om kommunens förutsättningar 
för planteringar, parker och lekplatser. Parkingenjören 
har också övergripande ansvar för markutrustningar 
på allmän platsmark såsom ex papperskorgar och 
parkbänkar. 

Kulturförvaltningen
Kulturförvaltningen bidrag till arbetet för friluftsliv 
är centralt. Förvaltningen har till ansvar att ta 
tillvara, vårda och levandegöra Vallentunas 
kulturarv och kulturmiljöer. På förvaltningen 
finns kulturmiljöantikvarie som har kunskap om 
kommunens förutsättningar inom kulturmiljö. I det 
arbetet ingår också att tillgängliggöra kulturmiljöer 
och skapa förutsättningar för människor att vistas i 
och ta del av dessa. Det kan handla om planering, 
utveckling, anläggning och drift av möjliga 
besöksplatser. 
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Kommunledningskontoret (KLK)
Kommunledningskontoret ansvarar för 
kommunövergripande stödprocesserna såsom 
näringsliv, IT, ekonomi, HR och kommunikation. 
På KLK ligger också ansvaret för det strategiska arbetet 
med marknadsföring och kommunikation, ett område 
som är centralt för människor möjlighet att utöva 
friluftslivsaktiviteter. 

2009 beslutade kommunfullmäktige att 
huvudmannaskapet för turism- och besöksfrågor 
skulle flyttas till kommunstyrelsen. Avsikten i sin helhet 
är att stärka samarbete, samordning och styrning för 
att bättre kunna arbeta med och utveckla besöks- och 
turistområdet. Mellan åren 2009-2014 fanns en aktiv 
samverkansgrupp för frågorna. Samverkansgruppen 
ligger i dagsläget på is och har inte haft möte sedan 
2014. 

Samordningsansvaret för det strategiska arbetet med 
folkhälsa och miljö finns också på KLK. 
Det samordnande ansvaret för kommunens arbete 
med integration ligger också på KLK. Flera lyckade 
projekt inom integration och naturvistelse finns att 
hitta i många kommuner i Sverige. 

Socialförvaltningen 
Denna kartläggning har inte gjorts inom 
socialförvaltningen och kan därför inte uttala sig i hur 
organisationen och hur det idag arbetas med frågan 
om friluftsliv. 

Utomhusmiljöer och vistelse utomhus kan bidra till 
människors utveckling, hälsa och välbefinnande i 
vardagen och på flera håll används utevistelse som 
redskap och delar i behandling. Bland annat är 
verksamhet och forskning på Gröna Rehab vid Västra 
Götalandsregionen i framkant gällande samarbete för 
att använda grönområden inom socialförvaltningens 
verksamheter. 

Barn- och ungdomsförvaltningen 
Denna kartläggning har inte gjorts inom Barn- och 
ungdomsförvaltningen och kan därför inte uttala sig 
i hur organisationen och hur det idag arbetas med 
frågan om friluftsliv. 

Ett av de 10 friluftsmålen är ”Ett rikt friluftsliv i skolan”. 
Det finns ett starkt stöd för friluftsliv i styrdokumenten 
för förskola och skola, framförallt i kursplanen för 
idrott och hälsa.

Exempel på frågor som riskerar att hamnar 
mellan stolarna
• Gemensam styrning och fördelning av uppdrag
• Fiske/Jakt-frågor
• Platser såsom långhundraleden, Vada sjökullar, 

området kring sjön Sparren och Långsjön utvecklas 
inte då ingen har ett tydligt uppdrag att ta dessa i 
beakning

• Tydlig utveckling mot specifika målgrupper 
såsom unga, personer med normbrytande 
funktionsvariation, äldre osv

• Kommunikation och marknadsföring
• Deltagandet i regionala och nationella 

samverkansforum 
• Brukarundersökningar
• Naturvägledning, skyltprogram

Aktörer i Vallentuna kommun
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Angarngruppen
Föreningen bevakar fågellivet inom 
Angarnsjöängens naturreservat. 
Föreningen arbetar också för helheten 
inom reservatet och verkar för att sjöängen och 
omgivande miljö bevaras. Där ingår också arbetet 
för att tillgängliggöra området för allmänheten. De 
arrangerar informationskvällar, filmvisningar och 
vandringar. 

Scouterna (Vallentuna Scoutkår och 
Vallentuna Scoutkår av NSF)
I Vallentuna finns två aktiva 
scoutkårer. 

Större utmaningar:
• Svårt att hitta information om möjliga platser att 

vara på
• Områden för verksamhet som ska göras på 

vardagskvällar får inte vara längre bort än 10 
minuters bilfärd. Angarnsjöängen är perfekt, dock 
lite dåligt skyltad. 

• Stress. Föräldrar och barn är stressade och det är 
svårt att få ihop livspusslet. 

• Mörkrädsla. Framförallt uppger föreningarna en 
ökning av antalet föräldrar som inte vågar låta 
barnen vara ute när det är mörkt, trots att ledare 
och förening ansvarar för arrangemang. 

• Att kunskap om skogen och naturen minskar. 

De skulle gärna se utveckling av
• Områden för hajk. Ofta åker föreningarna till 

Åkersberga för hajk. Det är svårt att hitta stugor att 
hyra. 

• Bättre kartor och information om platser att 
ha verksamhet på. Exempelvis har de ingen 
verksamhet i områdena kring Markim, Orkesta eller 
Frösunda. 

• Ett vindskydd och rastplats i skogen vid Vallentuna 
IP. De är gärna med och utvecklar en sådan plats. 

• Bättre lokaler, bättre kår-stuga. 
• Långhundraleden, både information, tillgänglighet 

och upprensning 
• Områden vid sjö, stränder och bryggor som är lätta 

att ta sig till. 

Andra föreningar är: 
• Vallentuna Ridklubb
• Skridskoförening
• Vallentuna församling (som bland annat ansvarar 

och verkar för Pilgrim Vallentuna)
• Sportfiske
• Hembygdsföreningarna
• Cykelklubb
• MTB Täby (Sveriges största MTB-klubb)

Föreningar i Vallentuna

Friluftsföreningarna i Sverige är många och viktiga. 
Svenskt Friluftsliv, som är en paraplyorganisation, 
har i dagsläget hela 26 ideella friluftsorganisationer i 
Sverige som tillsammans har 1,6 miljoner medlemmar, 
varav 300 000 är barn och ungdomar. Tillsammans 
består organisationerna av närmare 9 000 lokala- 
och regionala föreningar. I Vallentuna har vi flera 
föreningar som på olika sätt förmedlar att de arbetar 
med friluftsliv och på olika vis är aktiva i Vallentuna. 

I arbetet med kartläggningen har längre möten 
med Naturskyddsföreningen i Vallentuna samt 
Vallentuna Scoutkår och Vallentuna Scoutkår av 
NSF deltagit i längre möten. Friluftsfrämjandet, 
Hembyggdföreningen i Frösunda och Angarngruppen 
har i mindre utsträckning också bidragit. 

Naturskyddsföreningen i Vallentuna
Föreningen är aktiva och har länge arbetet för 
utvecklingen av friluftslivet i Vallentuna. De arrangerar 
guidningar, vandringar, naturvägledningsexkursion och 
andra aktiviteter i naturen. 

Föreningen är med som referensförening i Grön 
kilsamverkan.

Större utmaningar: 
• Naturkännedomen i allmänhet tycks sjunka. Även 

om intresset för klimat och miljö är högt minskar 
allmänbildningen om naturen. 

• Det är svårt att locka unga
• Viktig natur byggs bort
• Saknar lokaler att visat i
• Saknar iordningsställda, tillgängliga, skyltade leder

De skulle gärna se utveckling av: 
• Skyddad natur, naturreservatsbildning
• Fler tillgängliga vandringsleder
• Naturstigar, naturvägledning
• Aktivitet i skolorna inom ämnet friluftsliv
• Bättre information digitalt, men gärna också 

broschyrer
• Närmare dialog vid samhällsplanering 
• Samlingslokaler för föreningar 

Friluftsfrämjandet
Förening är aktiv i Vallentuna och 
använder frekvent både Tärnanområdet, 
skogarna runt Frösunda och långhundra-
leden i sin verksamhet. I dialog med föreningen 
lyfts att det är svårt att hitta i kommunen och 
att information på webb och andra digitala 
plattformar sällan stämmer. Föreningen är med som 
referensförening i Grön kilsamverkan. 
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Företag 

Denna kartläggning har inte gjorts i särskild stor 
utsträckning rörande företag verksamma i Vallentuna 
och kan därför inte uttala sig nämnvärt i företagens 
möjligheter och utmaningar i just Vallentuna

Däremot finns forskning som visar på att företag med 
inriktning mot turism och aktiviteter i naturen kan 
ge ökad regional tillväxt samt öka attraktiviteten i 
områden. Företagare besitter kunskap, möjligheter att 
förvandla miljöer till aktivitetsytor och har värdefulla 
kontaktnät.

I Vallentuna finns flera företag aktiva inom 
naturturism och besöksnäring. Däribland Lundby 
gård, Helens turridning, Hökeriet, Stenugnsbageriet, 
Husbyöhns Islandshästgård, Time Travel Tour, Löfsta 
Herrgårdsmejeri och Sunnanskog. 

Vallentuna kommun kan påverka i stort sett hela 
distributionskedjan som en turist kan komma att 
nyttja i kommunen. Möjligheten för restauranger 
att etableras, fungerande infrastruktur, underhåll av 
attraktioner, socioekonomiska förutsättningar, skydd 
av natur, fungerande sjukvård när detta behövs, 
skatteregleringar och en massa andra delar ligger 
på kommunernas bord att behandla, alla viktiga 
parametrar för företag inom naturturism. 

Vallentuna kommun driver, i samarbete med 
medverkande företag inom besöksnäringen 
och föreningslivet i Vallentuna, sidan 
www.upplevvallentuna.se. Här kan 
naturturismföretagarna själva lägga upp 
information om ditt företag, om verksamhet 
och om kommande evenemang.
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Platser i Vallentuna

Naturvårdsverket har tagit fram ett metodstöd 
för kartläggning av områdestyper för friluftsliv. 
I metodstödet tas 11 olika områdestyper upp. 
Kartläggningen har tagits fram av sammankallande, 
kommunekolog, parkingenjör, lokalstrateg, 
kommunantikvarie, vaktmästare, scoutföreningar och 
Naturskyddsföreningen. Underlag har också hämtats 
från grönstrukturplan och översiktsplan. 

Resultat
I kartläggningen blir det tydligt att det i Vallentuna 
finns stora möjligheter för ett aktivt friluftsliv. 
Vallentuna är en grön kommun med ett stort inslag 
av skog, drygt 60 %, men även med en stor andel 
öppen mark, drygt 30 %. Sammanhållen natur- 
och kulturlandskap med harmonisk landskapsbild 
kännetecknar stora delar av kommunen vilka bidrar till 
unik dragningskraft för regional rekreation och turism. 

Behov av underlag
Denna kartläggning är en början. Kartläggningen 
är inte allomfattande. Tillgänglighet, målgrupp, 
förteckning över inrättningar, tillgänglig information 
på webb och i tryck, möjlig utveckling, vem som 
är markägare, vem i kommunen som ansvarar, 
besöksfrekvens och andra viktiga parametrar saknas 
ofta. 

Ansvar
I följande text finns en symbolförteckning för 
ansvariga för områdets utveckling. I vissa fall 
är fler förvaltningar, föreningar och övriga 
ansvariga. I de fallen finns ett "+" med.  Följande 
symboler används: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen: 

Gatu- och parkavdelningen på SBF

Fritidsförvaltningen

Idrott- och friluftsenheten på  
Fritid:

Kulturförvaltningen:

Kulturenheten:

Länsstyrelsen: 

Förening

Okänd

SBF

GoP

Fritid

IoF

Kultur

KE

LS

okänd

 
Förening
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Bebyggelsenära lek- och rekreationsområden
Denna områdestyp består av park och/eller natur 
för lek och rekreation inom gångavstånd (ca 5 min 
promenad eller 200-300 m) från bostad, skola, 
förskola. 

Det är sällan långt till naturen i Vallentuna. I samtliga 
tätorter finns grönområden nära. En skötselplan 
för den bebyggelsenära naturen finns där samtliga 
områden är karterade. I skötselplanen finns formulerat 
att naturen inom tätorten ska skötas på ett sådant sätt 
att en för friluftslivet attraktiv natur bibehålls/skapas 
samtidigt som befintliga naturvärden bevaras. 

I Vallentuna centralort finns fyra parker, vilka är 
Prästgårdsparken, Hövdingaparken, Björkby- 
kyrkviken och Biblioteksparken. 
En världsnaturled är under uppbyggnad som ska gå 
genom och runt Vallentuna centralort. Inom vissa 
områden längs med leden kommer det finnas inslag 
av naturparker. 

Det finns planer för nyetablering av park längs med 
grönstråket vid fornminnesvägen. Denna park ska ha 
inslag av naturvägledning kring ätbara örter, bär och 
frukt. En planerad naturvägledningsinsats är också 
utvecklingen av prästgårdsparken där skyltar om 
biologisk mångfalt och framförallt humlornas liv och 
nytta ska utformas.

Lekplatser
Vallentuna kommun äger och ansvarar idag för 26 
stycken kommunala lekplatser i varierande storlek 
på allmän mark. Inom tätort ska det finnas en 
lekplats på allmän platsmark inom rimligt avstånd 
från hemmet, cirka 500 meter. Flera lekplatser är i 
behov av upprustning, några lekplatser är planerade 
att avvecklas samt en långsiktig plan finns för 
nyanläggning. 

GoP

Parker i Vallentuna kommun. De gula 
markeringarna är under utveckling
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Tätortsnära natur
Denna områdestyp består av natur i form av skog och 
kulturlandskap inom 3 km från bebyggelse. 
Idag är en viktig tätortsnära natur skogen i Kristineberg 
som används som frilufts- och rekreationsområde. 
Runt Kårsta finns många omtyckta områden, däribland 
stignätet kring sjön Sparren som delas med Norrtälje 
kommun. 
I kommunägd skog bedrivs skogsbruk med 
utgångspunkt från ekologi, rekreation och friluftsliv. 

Gröna kilar
I Stockholm är de gröna kilarna centrala inslag i den 
tätortsnära naturen. Från Stockholms omgivningar 
sträcker sig tio grönområden, så kallade kilar, in mot 
staden. Kilarnas viktigaste funktion är att de bildar 
sammanhängande grönstråk med höga natur- och 
kulturmiljövärden och attraktiv natur för rekreation. I 
Vallentuna finns delar av tre av dessa kilar: Rösjökilen, 
Angarnkilen och Bogesundskilen. 

Grönstråk
Denna områdestyp består av rörelsestråk för 
människor såsom gång- och cykelvägar, vilka löper 
genom park eller natur och förbinder olika områden. 
Stråken ska vara kontinuerliga och tillräckligt breda för 
att rymma träd och annan växtlighet. 

I Vallentuna arbetas det aktivt med att bevara och 
utveckla grönstråk i samhällsbyggnadsplaneringen. 
Lugna villagator omgivna av lummiga trädgårdar kan 
fungera bra som grönstråk inom tätorten, likaså olika 
typer av stråk med naturmark eller park. Exempel 
är skolvägen längs med Rickeby och de lummiga 
trädgårdar och små vägar i Kårsta stationssamhälle

Ett annat exempel på grönstråket från Uthamra till 
Kristineberg som går förbi Kragstalunds station och 
vidare genom Bällstaberg som både är vackert och lätt 
att ta sig genom. 

GoP

okänd

I Vallentuna finns delar av tre gröna kilar: 
Rösjökilen, Angarnkilen och Bogesundskilen.

Den gröna närmiljön skapar möjlighet till friluftsliv för 
flera. Som här, vid Väsbygården. 

SBF
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Bebyggelsenära friluftsområde
Denna områdestyp består av större naturområde 
som är iordningställt för friluftsliv. De ska vara på 
gång- och cykelavstånd från tätorten, helst högst 1 km 
från tätorten. Områdena ska utgöras av relativt stora 
områden, minst ca 1 km2- 3 km2. 

I Vallentuna är framförallt Vallentuna IP och Össeby 
IP två exempel på områden som är iordningsställda 
för bland annat friluftsliv. Skogen vid Vallentuna IP har 
en stor naturrikedom och med sitt lättillgänglig läge 
i relation till Vallentuna centralort gör området extra 
värdefullt. 

IoF

IoF

IoF

En ny stadsdel med friluftsprofil
I anslutning till centrala Vallentuna ska den nya 
stadsdelen Kristineberg utvecklas. Totalt ska 
cirka 1700-1800 bostäder byggas, flera skolor, 
förskolor och ett stadsdelscentrum ska skapas. 
Inom Kristineberg finns värdefulla områden 
med bland annat hällmarkstallskog och stora 
tallar som i vissa fall är över 300 år gamla. Den 
äldre kyrkstigen som går längs med Gävsjön 
i området är idag omtyckt och välanvänd. 
Stora sammanhängande grönområden i 
Kristineberg kommer att bevaras och det 
kommer vara möjligt att fortsätta använda stora 
delar av skogen för rekreation och friluftsliv. 
Det planeras för två nya rekreationsstråk 
runt Gävsjön som kommer bli cirka 2 km 

Även motionsspåret i Lindholmen och dess utegym 
använts flitigt.
Området kring Bergsjön är ett populärt friluftsområde. 
Vid Bergsjön finns också en kommunalt förvaltad 
badplats med omklädningsrum och eldstad.
Ett områden som planeras att utvecklas till 
bebyggelsenästa friluftsområden är Snapptunafältet 
med skogen och området kring Hammarbackens 
fornlämningsområde. På Snapptunafältet finns 
idag en discgolfbana. Ett annat område är också 
Kristinebergsområdet. 

långa vardera, varav ett av dem kommer vara 
elljusspår. Det kommer anläggas en entré där 
rekreationsstråken startar där det ska finnas 
möjlighet för parkering.

Stora friluftsområden med anläggningar
Denna områdestyp avser stora områden med 
anläggningar såsom leder och service som gärna 
angränsar till områden för friluftsliv utan anläggningar. 
Ett större friluftsområde med anläggningar i 
Vallentuna är Angarnsjöängen. Naturreservatet, 
välkänt för sitt rika fågelliv, ägs och förvaltas 
av Länsstyrelsen. Vid området finns eldstad, 
vindskydd, fågeltorn, vandringsled, toalett och 
stigar samt möjlighet för att tälta. Det finns också 
tillgänglighetsanpassade parkeringsplatser och vägar 
där det går att komma fram med rullstol. 

Angarnssjöängen är även en kulturhistoriskt viktig 
pusselbit för förståelsen av bebyggelsens tillkomst 
och placering i området eftersom den under lång tid 
utgjort en skyddad havsvik med direktkontakt med 
Långhundraleden. Angarns sockens norra del utgör ett 
av kommunens tydligaste exempel på dalgångsbygder. 

LS

Bebyggelsenära friluftsområde och stora 
friluftsområden med anläggningar. Grula 
markeringar är områden som planeras att utvecklas.
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Stora friluftsområden utan anläggningar
Denna områdestyp avser områden som präglas av 
natur, tystnad, vildmark och ödslighet. Är ofta något 
avlägsna och svåråtkomliga. 
I Vallentuna har vi som ovan nämnt en stor 
mängd skog och landskap. Tärnanområdet med 
naturreservaten Bromseby och Exerman Hersby samt 
en bit av tre av Trehörningen är det område som i 
särklass sticker ut bland de områden som klassas som 
ett stort friluftsområde utan anläggningar. Området 
är också ett riksintresse  för rörligt friluftsliv och 
kallas ibland för Stockholms närmaste vildmark. 
Tärnan har en nästan norrländsk prägel och kan 
upplevas som vildmark även om här också finns 
småskalig jordbruksbebyggelse. I området finns fyra 
naturreservat. Den enda anläggning som idag finns är 
Roslagsleden som passerar genom Tärnanområdet, 
där vindskyddet vid Lilla Harsjön är ett populärt stopp 
längs leden. Lilla Harsjön är svår att ta sig till på annat 
sätt än genom att vandra leden fram. 

Domaruddens friluftsgård i Österåker kommun 
har också leder som går genom Tärnanområdets 
sydöstra delar. Tärnanområdet är en del av området 
Össebygarn-Roslagskulla vilket är gemensamt för 
kommunerna Norrtälje, Österåker och Vallentuna.

Andra större skogsområden viktiga för friluftslivet 
där få anläggningar är inrättade är Kårstaskogen 
ned mot Karby, skogen mot Sigtuna, skogen väster 
om Lindholmen, Krstinebergskogen och vidare mot 
Gillinge, skogen kring Issjön och Stava och skogen 
mellan Angarnssjöängen och Lindholmen, samt 
Tjäderberget norr om Lindholmen.

Vem som ansvarar för information och möjlig 
tillgängliggörande av områdena är oklart. Texter på 
digitala plattformar som både kommunen äger samt 
andra förvaltar över stämmer inte. 

Vissa naturområden är inte heller presenterade över 
huvud taget.

IoF +

Riksintresse för friluftslivet
Områden av riksintresse för friluftslivet har 
stora friluftsvärden på grund av särskilda natur- 
och kulturkvaliteter, variationer i landskapet 
och god tillgänglighet för allmänheten. 
Många olika svenska landskapstyper ska 
finnas representerade i urvalet. En av 
utgångspunkterna för områden är att dessa bör 
vara viktiga för många människors friluftsliv 
och att de kan nyttjas ofta och mycket. Både 
för besökare från stora delar av landet; kanske 
rentav från hela landet och även från utlandet.

Tärnanområdet, "Stockholms närmaste vildmark"
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Långa leder
Områdestypen avser långa leder för vandring, cykling, 
paddling eller ridning. 
I Vallentuna har vi många vackra, långa leder och fler 
planeras och anläggs. 

Roslagsleden
Den längsta och mest välkända är Roslagsleden. Leden 
sträcker sig från Danderyd till Grisslehamn, och är 
en del av Europavandringsleden E6 som sträcker sig 
från Turkiet till Kilpisjärvi i norra Finland via Sverige. 
Roslagsledens etapp 2 och 3 går från Karby i Täby via 
Gävsjöområdet, Angarnssjöängen till Karby/Brottby 
och sen vidare via Römossen och Tärnholm i Tärnan-
området till Domarudden, norr om Åkersberga. 
Längs Roslagsleden i Vallentuna finns grillplatser och 
vindskydd (Örsta och Lilla Harsjön) samt anvisade 
parkeringsplatser på några ställen.  

Pilgrim Vallentuna
Pilgrim Vallentuna är tre vandringsleder som ringlar 
sig fram genom socknarna Markim, Orkesta och 
Frösunda. Runstenar, gamla husgrunder, äldre 
åkermarker och gravhögar längs vägen berättar om 
dramatik och vardagshändelser från förr. Kyrkan 
arrangerar vandringar under hela sommaren och 
i Frösundagården finns ett fik under helgerna på 
sommaren. Tillgängligheten och skyltningen är god. 
Leden är ett sammarbete mellan Svenska kyrkan, 
Vallentuna kommun, Hembygdsföreningarna i 
Vallentuna, Markim, Orkesta och Frösunda samt 
Naturskyddsföreningen i Vallentuna. 

Långhundraleden - paddelled
Långhundraleden är vikingarnas gamla farvatten 
mellan Uppsala och Östersjön. De södra delarna av 
leden tillhör Upplands finaste kanotvatten och är bra 
för nybörjargrupper. Scouter och friluftsfrämjandet 
är flitiga användare av leden. I Flattsta finns en 
iordningsställd rastplats med grillplats. Tidigare fanns 
också en rastplats vid Brotorp vilket nu är borttagen. 
Leden har en stor utvecklingspotential med hög 
tillgänglighet för människor både i Vallentuna och från 
Stockholms andra delar. Bland annat bör nämnas den 
gamla ångbåtsbryggan som är frekvent använd för 
iläggning av kanot. 

Veda Naturstig
Veda naturstig går genom ett varierat skogslandskap 
invid Storsjön strax utanför Lindholmen. Pedagogiska 
informationsskyltar om djur och växter finns längs 
leden som är 6 km lång. Parkering finns vid Veda 
ridskola. Vid Storsjöns sydvästra del finns ett berg 
med vacker utsikt över sjön. Här finns grill, ved och 
sittmöbel. 

Sjöängensleden
Den led som går runt Angarnsjöängen. 

Fler leder under uppbyggnad
Fyra leder är under uppbyggnad, vilka är IP-
Olhamraleden, Gävsjöskogens natur- och kulturstig, 
Världsnaturleden runt Vallentuna samt Ubbysjön runt 
som kommer vara en led med grillplats, vindskydd, 
grillplats och goda parkeringsmöjligheter. Leden till 
Ubbysjön planeras ha en anslutning till Bällsta station

Det finns också planer på två ytterligare leder; en från 
Lindholmens station till Skesta hage samt en led som 
ska sammankoppla Kristineberg med Angarnsjöängen 
och Sjöängsleden. 

IoF

KE +

okänd

GoP

GoP

GoP

LS
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Stränder och vattenområden
Denna områdestyp avser tillgängliga 
stränder, badplatser och vattenområden 
vid sjöar, kust och vattendrag av olika karaktär. 
I Vallentuna kommun finns ungefär 50 vattendrag och 
30 sjöar. Exempel på värdefulla vattenområden är här 
kanalsystemet i Brottby, Långhundraleden dalgång, 
Angarnssjöängen och olika vadställen såsom Gullbron. 
De största vattendragen är Ormstaån, Husaån, 
Helgöån samt Storån. 

Klarvattensjöarna i Tärnanområdet har stora 
upplevelsekvaliteter av ostördhet, vildmark och 
trolskhet. Storlom som häckar i många sjöar bidrar till 
stämningen. Följande åtta sjöar ingår i området; Lilla 
och Stora Harsjön, Tärnan, Storsjön (norra), Storsjön 
(södra), Hersen, Malmsjön, Svulten och Mörtsjön.

Badplatser
Det finns idag tre kommunalt förvaltade badplatser: 
• Bergsjöns badplats i Kårsta med grillplats, 

omklädesrum, brygga och fina promenadstråk 
• Långsjöns badplats vid Rialavägen i Ekskogen med 

strand, brygga och omklädningsrum.
• Gustavs Uddes badplats som ligger 500 meter från 

Bällsta station är kommunens senaste tillskott. 

Det finns också planer på en badplats vid Toftesta 
holme i Garnviken.
Förutom iordningställda badplatser är också Storsjön, 
Hoven, Bergsjön, Garnsviken och Kårstaviken/Sparren 
samt sjöarna i Tärnanområdet populära för bad. 

Vintertid
Under vintern är Vallentunasjön en populär 
samlingsplats för friluftsaktiviteter. När isen är 
tillräckligt tjock plogas en bana av Vallentuna kommun 
på sjön. 

Långsjön är en populär sjö för långfärdsskridskos 
vintertid. Friluftsfrämjandet och andra organiserade 
grupper använder sjön flitigt. Även delar av 
Långhundraleden är populär för långfärdsåkning. 

Vallentunasjön enligt Översiktsplan 2040
"Vallentunasjön utgör en del av 
riksintresseområdet Rösjön-Vallentunasjön-
Rönninge by vilket är gemensamt för 
kommunerna Täby, Sollentuna och 
Vallentuna. Sjön är lokaliserad i anslutning 
till naturreservatet Björkby-Kyrkviken samt 
Vallentuna tätort och omges av ett rikt 
kulturhistoriskt skogs- och odlingslandskap. 
Området är välbesökt och erbjuder flera 
friluftsaktiviteter och upplevelsevärden i ett 
tätortsnära läge. Området är intressant för 
bland annat för bad- och båtliv, kanotpaddling, 
fiske, fågelskådning, skridsko- och skidåkning, 
natur- och kulturupplevelser samt vandring."

IoF
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Särskilda kvalitetsområden
Denna områdestyp avser landskap, natur- och kulturmiljöer som har speciella 
upplevelsekvaliteter och väl förankrade symbolvärden. Vallentunas vackra och 
betydelsefulla kulturmiljöer är viktiga för friluftslivet. Många söker sig ut och 
strövar i kulturhistoriskt intressanta miljöer. Viktiga områden är bland annat:

Runriket
Vallentuna och Täby är världens runstenstätaste bygd. Under 2012 skapades 
besöksmålet Runriket, vilket består av totalt nio platser som alla ligger 
runt Vallentunasjön. Till området finns audioguider, specialutbildade 
naturvägledare och fysiska skyltar. Varje år arrangeras också Runrikets dag.

Projektet Runriket är ett samarbete mellan Täby och Vallentuna kommuner 
samt Stockholms läns museum. Täby hembygdsförening och Länsstyrelsens 
kulturmiljöenhet stöder också projektet.

Markim-Orkesta
I socknarna Markim och Orkesta finns en miljö som brukats av människor i 
minst fyra tusen år. Den tydlighet som finns i landskapet är svår att urskilja 
någon annanstans i världen. På 90-talet låg området på UNESCOs tentativa 
lista över områden med världsarvkvalitéer. 

Under 2018 har ett en stor informationssatsning gjorts i området med nya 
skyltar och med framtagandet av en helt ny digital plattform som gör det 
möjligt att uppleva historien med hjälp av GPS-funktion. Plattformen är i 
Beta-version och det finns stor utvecklingspotential. 

Det slingrande vägnätet i socknarna är kända cykelvägar och flera lopp 
arrangeras årligen som drar människor från hela Sverige. 

Vada Sjökullar
Området är väl känt och vid kyrkan 
finns parkeringsplats. Vid entrén till 
området finns informationsskylt. 
Området i stort fungerar bra som 
besöksmål men det kan vara svårt 
att komma ut i landskapet.

Granbyhällen och Lundbygård 
På Granbyhällen finns en av 
Sveriges längsta runristningar på 
liggandehäll. På Lundbygård finns 
Hökeriet med café, guidningar och 
annan service. Kommunen har i 
samarbete med hökeriet ansvar för 
toalett och parkering. 

Össeby kyrkoruin och Kvarnstugan
Össeby kyrkoruin är en populär 
besöksplats och används idag till 
friluftsgudstjänster, konserter, dop 
och vigslar. Kvarnstugan drivs av 
hembygdföreningen och är ett 
trevligt besöksmål. I området finns 
audiogudie  och bra parkering. 

Vasakullen i Lindholmen 
Används flitigt av kommunens 
skolor. God tillgång från 
Lindholmens station samt bra med 
parkeringsplats. 

Frösunda sockencentrum 
Riksintresse för kulturmiljö och 
strategiskt lättillgängligt placerad. 

Kårsta kyrkby
Äldre vacker samlad bebyggelse 
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Områden anlagda för särskilda 
brukarkategorier
Denna områdestyp avser områden där 
marken planerats och anpassats för en specifik 
brukarkategori och/eller en specifik aktivitet. 
Detta innefattar områden som exempelvis koloni- 
och tillsammansodlingsområden, skidåkning, 
ridanläggningar.

Ridning och hästar
Vallentuna är en av de hästtätaste kommunerna i 
landet. Idag finns inget från kommunen förvaltat 
ridspår, däremot finns Veda ridanläggning. 
Husbyöhns Islandshästgård i Markim är 
en naturturismanläggning med kurser och 
evenemang för den hästintresserade. Här finns 
också ett gårdsmuseum, konstgalleri och annan 
naturvägledning. En annan framträdande aktör är 
Helens turridning i Närtuna.

Skidspår
När vädret tillåter plogar fritidsförvaltningen tre 
populära skidspår på följande platser:
• På Vallentuna golfklubbs golfbana vid Veda 
• I anslutning till Össeby IP
• På Vallentunasjön

Skidåkning är populärt och på många andra 
ställen i kommunen skapas spår av föreningar och 
privatpersoner. Exempel på omtyckta platser för 
skidåkning kan nämnas Långsjön, Storsjön, längs med 
Bergsjön, Brollsta golfbana, Kristinebergskogen och 
vid Markim kyrka. 

Fiske
Fiske är populärt i Vallentuna. Det är också ett intresse 
som växer. Vallentuna kommun har många fina sjöar 
att fiska i. Det finns tyvärr ingen samlad information 
om de olika sjöarna och vad som gäller för fiske 
i dessa men Vallentunasjön, Issjön, Hersen och 
Garnsviken är populära fiskevatten. 

Översiksplan 2040
"I kommunen, som en av de hästtätaste 
i landet, har hästen en stor betydelse för 
utvecklingen. Näringen kring den skapar 
arbetstillfällen och hästen bidrar till att hålla 
landskapet öppet. Hästen bidrar även till en 
meningsfull fritid för många. "

IoF
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Issjön - en sjö förvaltas och utvecklas av Vallentuna 
Sportfiskeklubb. Sjön och skogarna runt omkring var förr 
ett omtyckt natur- och strövområde. Idag är det framförallt 
för fisket sjön besöks, men spår av områdets popularitet 
även för andra brukargrupper finns kvar. Det finns gamla 
spänger, bryggor, större stigar, eldstäder och bänkar med 
bord. Föreningen lånar ut båtar till medlemmar och 
bryggorna är välskötta. 
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Framtid 

År 2020 närmar sig, det år som regeringen satt som 
det år då de nationella friluftsmålen ska vara nådda. I 
och med detta kommer flera aktiviteter arrangeras och 
utredningar göras. Tre bör nämnas extra: friluftsåret 
2020, länsstyrelsens strategi samt vägledning för 
kommunala friluftsplaner.

Friluftsåret 2020
Regeringens friluftspolitiska mål är satta till 2020. 
Som en sista insats har regeringen föreslagit att året 
2020 ska vara friluftslivets år. Friluftslivets år 2020 
handlar om att lyfta friluftslivet, att få nya människor 
att vara ute och att visa upp alla de värden som 
friluftslivets har. De långsiktiga effektmålen handlar 
om att friluftslivet har en mer framträdande roll i 
samhällsdebatten, ökad hälsa, större förståelse för 
natur- och kulturvärden och ökad sysselsättning inom 
naturturism och friluftsliv.

Planeringen har redan påbörjats under 2018 och 
under 2019 påbörjas verksamhet för genomförande. 
Förslaget är att paraplyorganisationen Svenskt 
Friluftsliv leder arbetet och att Naturvårdsverket 
skapar nätverk för myndigheter samt följer upp 
arbetet.

Året är ett samverkansprojekt med 150 organisationer. 
Budgeten ligger på 5 milj 2019, 30 milj 2020 och 1,7 
milj 2021. Under 2020 är fem personer anställda och 
18 milj fördelas till olika aktörer för att genomföra 
aktiviteter.

Vägledning från Naturvårdsverket
Under 2019 kommer Naturvårdsverket lansera 
en digital vägledning för hur kommuner kan 
gå tillväga för framtagandet av kommunala 
friluftsplaner. Projektet påbörjade 2014 med en stor 
forskningsrapport. 

I det sista skedet inför lansering har Örnsköldsviks 
kommun, Motala kommun och Vallentuna kommun 
varit referenskommuner. 

Månad Tema för friluftslivets år 2020

Jan Invigning Friluftslivets år 2020

Feb Ambassadör friluftsliv

Mars Friluftskompis

April Hela Sverige friluftsdag

Maj Friluftsliv i skyddad natur

Juni Äta ute

Juli Sova ute

Aug Jag har aldrig...

Sept Gilla friluftslivet

Okt Lära ute

Nov Må bra ute

Dec Dialog friluftsliv

Länsstyrelsens strategi
Under 2019 kommer länsstyrelsen i Stockholm att 
arbeta fram en strategi för arbetet med frilufts i 
Stockholms län. Målet med friluftsstrategin är att 
fungera som ett kunskapsunderlag, främja hållbara 
livsstilar, minska klyftor och skapa jämlik möjlighet till 
friluftsliv samt bidra till innovation och utveckling. 

Förhoppningen är att friluftsstrategin ska antas i 
slutet av 2019, lagom inför friluftslivsåret 2020 (se 
ovan). Möjligheter för kommuner att bidra är stort. 
Referensgrupper ska skapas inom specifika teman, 
exempelvis naturturism, integration, folkhälsa, 
naturvård osv. Tematiska konferenser kommer 
arrangeras och nätverk etableras. 



36

Behov i Vallentuna

Vallentuna kommun har stora möjligheter för att 
ligga i framkant vad gäller friluftsliv. Vårt kultur- och 
natursköna läge så nära Stockholm gör att vi skulle 
kunna bli en regional knutpunkt för människor i hela 
länet som vill vistas i natur.

I denna kartläggning har det återkommande 
framkommit att det internt i Vallentuna kommun 
samt externt bland förening och invånare saknas 
information om dessa möjligheter. Få vet om den 
vackra natur och de möjligheter denna natur har att 
erbjuda. 

I Vallentuna kommun har vi formulerade 
styrdokument såsom översikts-, grönstruktur-, 
skötsel-, miljö- och folkhälsoplaner som på olika 
sätt sätter riktningen för arbetet med friluftsliv. 
Tillsammans skapar de en grund att stå på. Vad 
som framkommer i denna kartläggning är att det 
framförallt är samverkan i organisationen kring dessa 
frågor som saknas. Det finns inget nätverk eller 
gemensamt styrsystem för uppföljning och utveckling 
av Vallentunas friluftsliv. 

Information och tillgänglighet
Att hitta ut i landskapet är inte alltid lätt. Bortsett 
från välkända mål-punkter vid exempelvis 
Angarnssjöängen, Björkby- kyrkviken, Markim/
Orkesta, Vallentuna IP och Roslagsleden finns endast 
lite information om var man kan och får röra sig i 
landskapet och hur man tar sig till olika målpunkter. 
Den som inte är van att ströva i skog och mark och 
som inte har erfarenhet av skogarna i Vallentuna 
kommer ha svårt att hitta ut i landskapet. Även för den 
som är van är det svårt att hitta nya ställen. 

Från Vallentuna tätort är tillgängligheten till naturen 
otydlig. Bortsett från start och mål vid Vallentuna IP 
finns få entréer och informationsskyltar. Det finns få 
markerade leder i de tätortsnära skogarna. Skogarna i 
Kristinebergsområdet, Kårstaskogen, Tärnanområdet 
och väster om Lindholmen är välanvända strövskogar 
men stråken ut i naturen för den som inte redan vet 
om hur den ska röra sig är svåra att hitta. Många 
gånger krävs bil för att ta sig till området. Vägarna är 
inte skyltade och flertalet av vägarna är igenbommade 
då de går på privat mark, exempel är målpunkter 
såsom Issjön och Harsjön. I vissa fall krävs det att gå 
genom industriområden och under/över trafikerade 
vägar. 
Det finmaskiga nätverket med äldre byvägar gör 
egentligen tillgängligheten till det öppna landskapet 
ovanligt god, men då det saknas vägvisning och 
information är dessa vägar svårnyttjade. 

Flera skyltar i kommunen behöver åtgärdas. På bilden syns 
skylt på Hammarbackens fornlämningsområde

I Översiktsplan 2040 står detta om informa-
tion gällande våra riksintressen för friluftsliv: 
"Tärnanområdet och Vallentunasjön 
är värdefulla rekreationsområden. Fler 
anordningar (till exempel parkering, stigar, 
skyltar) för det rörliga friluftslivet behövs. Dessa 
ska placeras så att naturkänsliga områden inte 
störs."
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Kommunikation och marknadsföring
Idag finns ingen samlad sida som presenterar det 
utbud som finns i kommunen, där informationen är 
helt uppdaterad. 
I och med att nya digitala verktyg kommit ut på 
marknaden och högre krav ställs på vår digitala 
närvaro finns ett behov av utveckling inom området. 
Det finns flera verktyg såsom appar och digitala 
kartverktyg som kan användas för marknadsföring 
av möjligheterna till friluftsliv. Däribland är 
appen Naturkartan ett exempel där kommunen 
påbörjade arbetet med att få in information under 
2016. Detta avstannades dock och idag har vi nio 
utpekade områden i det digitala verktyget, varav viss 
information behöver uppdateras. 

Vidare har vi upplevvallentuna.se som är kommunens 
anslagstavla. Sidan är inte tänkt att användas som 
informationsplattform att användas ute i naturen utan 
ska vara en inspirationskälla och idébank. Den ska 
locka människor som kanske inte vanligtvis tänker att 
de vill ut i naturen. Går att jämföra med en entré som 
på ett lustfyllt sätt ska visa på möjligheterna. Även här 
har vi missvisande och otillräcklig information.

På Vallentuna.se finns också viss information som 
även den behöver uppdateras och fyllas på. Den som 
kommer in på vallentuna.se för att se vilket utbud av 
friluftslivsaktiviteter kommunen har kommer högst 
troligt finna att utbudet är knapphändigt och om de 
följer informationen som finns är risken stor att de 
hamnar på platser som inte helt möter personens 
förväntningar. 

Organisation och ansvarsfördelning
Som tidigare nämnt finns ingen självklar enskild 
förvaltning och avdelning som ansvarar för frågan om 
friluftslivets utveckling. Det är upp till kommunen att 
både sätta ambition och organisation för arbetet med 
friluftsliv. 

I Vallentuna kommun finns en hög ambitionsnivå 
för arbetet med friluftsliv. Både i ÖP2040 och i 
grönstrukturplan finns tydliga mål och viljeriktningar. 
Vad som däremot saknas är en organisation eller 
ansvarig samordnare för arbetet med friluftsliv och 
dess utveckling. 

Flera aktörer verkar inom området, men dessa 
samverkar inte. Det finns ett behov av ett gemensamt 
nätverk där ansvarsfördelning kan diskuteras, 
där samsyn kring mål och implementering av 
styrdokument kan göras, där prioriteringar kan mätas 
mot varandra och där gemensamma budskap kan 
förvaltas. 

Tjänsten Outdoormap gör det möjligt för natur- och 
friluftsintressenter att enkelt skapa natur- och friluftsguider 
för såväl webben som mobilen. Både för egen del, men 
också i samverkan med andra intressenter. Populäraste 
tjänsten heter Naturkartan. Ett 40-tal kommuner, 
länsstyrelser, destinationer använder idag tjänsten. 

Lonabidrag 
Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) är 
ett bidrag som ska stimulera kommuners 
och ideella föreningars långsiktiga frilufts- 
och naturvårdsengagemang. Kommuner 
kan få LONA-bidrag om upp till 50 % av 
bidragsberättigade kostnader. Insatser som 
bidraget kan användas till: 

• kunskapsuppbyggnad
• framtagande av underlag, till exempel 

kommunala naturvårdsprogram
• områdesskydd
• vård och förvaltning av områden, naturtyper 

och arter (inklusive åtgärder som främjar 
friluftsliv i natur- och kulturmiljö)

• restaurering av områden, naturtyper och 
bestånd av arter

• information, folkbildning  
och annan  
kunskapsspridning
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