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The proximity to nature and the importance of this 

A case study in Nordmalings municipality 

 
Sofia Lundqvist, Department of Geography,  

Umeå university, Sweden 
 

ABSTRACT 

In this case study, the purpose was to clarify how the 
prioritization of population's proximity to the natural 
landscape is realized in community planning. This has been 
done through a literature study, observations at selected 
affected places and personal communication. The case study 
takes place in Nordmalings municipality, which is a small 
municipality in northern Sweden located along the Bothnian 
Gulf. In this coastal and rural municipality there are plenty of 
opportunities for nature experiences. The study also highlights 
the interaction between municipal and regional level in terms 
of accessibility to protected nature.  
 
The study results are that nature is important for individuals' 
well-being, in forms of access to recreational and outdoor areas 
that increases physical activity, the possibility of fresh air and 
daylight. In many cases, nature is an important source for body 
and mind to find peace and quiet. Sustainable development of 
nature and population's proximity to it is therefore also an 
important aspect of community planning. Recreation and 
outdoor activities in nature increase the chances of reducing 
the risk of physical and mental illness. This is beneficial both 
to the individual and the society. Nordmaling municipality is 
an area with many large areas of undisturbed land and plans 
to increase accessibility to nature. This is to increase the 
population's well-being but also increase the frequency of 
visits by tourists. 

 
 
KEY WORDS: Sustainable development, Recreation, Nature, 
Community planning, The importance of nature, Public 
health. 
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1. INLEDNING  
 
Samhällsutveckling kan vara en stark drivkraft för en orts 
attraktionsförmåga (Boverket, 2016). Denna attraktionsförmåga kan även 
stärkas av platsens gröna “outnyttjade”, lummiga områden som snabbt 
blir attraktiva att använda sig av vid förtätnings- och utvecklingsplaner 
(ibid). Värdefull natur kan snabbt bli fördärvad om kommunen inte 
planerat långsiktigt för ortens samhällsutveckling med naturen i fokus 
(ibid). Till kommunens hjälp finns bland annat länsstyrelsen som ser till 
att många av de naturrelaterade aspekterna tillgodoses i planeringen 
(Sandström, 2016). Det gäller att tänka i förväg och skydda värdefull 
närnatur samt rekreations- och friluftsområden för att inte avsaknaden av 
dessa områden ska ge negativa effekter på samhället och människors 
hälsa. Dessa negativa effekter kan ta lång tid att uppmärksamma och när 
det upptäcks är det svårt eller omöjlig att återställa. 

 
Mårtensson, Lisberg Jensen, Söderström och Öhman (2011) påvisar att 
det skett en förändring under de senaste åren med ett återupplivat 
medicinskt intresse för hur människokroppen påverkas av miljön. De 
förtydligar att det inte bara handlar om hur miljögifter möjligen inverkar 
på hälsan utan också hur människan berörs av den miljö vi lever i (ibid). 
Detta rör sig om hur vi påverkas av miljöupplevelser och vilket inflytande 
det kan ha på våra kroppar (ibid). De menar att miljön möjligen utgör en 
viktig pusselbit i hur hälsan kan bevaras och hur sjukdomar uppkommer 
(ibid).  
 

“Rekreation i allmänhet har under hela 1900-talet 
framhållits som ett sätt att hantera problem med ohälsa, 
och därmed som en sfär av vad man skulle kunna kalla 
sekundär samhällsnytta“ (Lisberg Jensen, 2008, s. 7). 

 
1.1. Problembeskrivning 
 

Denna sekundära samhällsnytta som invånarnas behov av närhet till 
naturen utbringar är någonting som behöver belysas i 
samhällsplaneringen. Detta kan framgå i den kommunala översiktsplanen 
och genom gröna strategier med syfte att ta vara på de gröna värdena i 
staden till förmån för dess invånare (Boverket, 2016). Det talas då om hur 
dessa gröna värden ska kunna bevaras i ett samhälle där stadsförtätning 
är normen (ibid). I en mindre kommun med stor del landsbygd är dock 
inte stadsförtätning normen. Finns det i dom sammanhangen en risk att 
prioriteringen av denna typ av naturfokus i planeringen förbises? Kan det 
vara så att de ekonomiska aspekterna tillsammans med begränsade 
resurser missgynnar naturfokuset i en mindre kommun? Upplevs behovet 
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och kunskapen lika stort i en rural miljö som i det urbana samhället med 
stadsförtätningsnormen? Det skulle vara intressant att studera detta 
fenomen i en rural kontext, där förtätningsbehovet är minimalt och 
befolkningsantalet relativt litet. Studieämnet är intressant på grund av att 
naturen är viktig för alla människor oavsett vart de bor.  
 
1.2. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att beskriva hur prioriteringen av invånarnas 
närhet till naturlandskapet behandlas i samhällsplaneringen på 
kommunal och regional nivå. För att uppnå syftet kommer följande 
frågeställningar besvaras:  

 
● Hur behandlas vikten av invånarnas närhet till naturen i kommunen 

genom översiktsplanering och observationer?  
 

● Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan kommun och länsstyrelse 
vad gäller tillgängligheten till naturen?   

1.3. Avgränsningar 
 
Denna uppsats har utförts som en fallstudie med utgångspunkt att 
undersöka hur en mindre kommun sett till invånarantal planerar för att 
befolkningen ska ha god tillgänglighet till naturen. Studien begränsas 
geografiskt till Nordmalings kommun i Västerbottens län, se figur 1 och 2. 
Valet av kommun grundar sig i att kommunen stämmer överens med 
kriteriet att vara en mindre kommun och har god tillgång till naturmiljöer. 
Samt att kommunens geografiska läge är fördelaktigt när det kommer till 
de ekonomiska och tidsmässiga begränsningar som format studien. På 
grund av närheten mellan författarens bostadsort och den valda 
kommunen har tid och medel kunnat sparas vid utförande av 
observationer. Antalet observationer har också begränsats till 5 specifika 
platser på grund av studiens tidsbegränsning.  

1.3.1. Definitionsbeskrivning 
 
Tätortsnära natur: Med tätortsnära natur menas den natur som finns i 
och nära tätorter (Boverket, 2007).  
 
Närnatur: Närnatur betecknar den natur som är bostadsnära oavsett om 
bostaden är belägen i tätort eller på glesbygd, landsbygd (Lisberg Jensen, 
2008).  
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Grönområde: Till grönområden räknas all typ av mark i 
bebyggelseområden som inte täcks av hårdgjorda ytor eller byggnader 
såsom gräsmattor och planteringar, parker, naturområden (Boverket, 
2016).  
 
Skyddad natur: Med skyddad natur menas de naturmiljöer som har ett 
långvarigt lagstadgat skydd såsom strandskydd, nationalparker, 
biotopskyddsområden, natura-2000 områden och naturreservat 
(Länsstyrelsen Västerbotten, 2019b).  
 
Friluftsliv: Friluftsliv är utomhusaktiviteter utan några krav på tävling 
som genomförs antingen enskilt eller i grupp (Naturvårdsverket, 2013).  
 
Rekreation: Rekreation sker genom avkopplande aktiviteter eller i 
avkopplande miljö och handlar om en individs återhämtning för att må 
bättre fysiskt och/eller psykiskt (Boverket, 2016). 
 
Hälsa: Hälsa innebär en individs välbefinnande på högsta nivå, då 
inräknat det psykiska-, sociala-, fysiska- och andliga välbefinnandet och 
inte bara avsaknaden av sjukdom hos individen (Boverket, 2019a).  
 
Hållbar utveckling: Med hållbar utveckling menas det tillvägagångssätt 
som inom samhällsplaneringen tillfredsställer det nuvarande behovet 
utan att riskera morgondagens- och nästa generationers behov (Boverket, 
2017).  

1.4. Disposition 
 
Studiens kommande del utgörs av kapitel två som berör bakgrunden till 
denna fallstudie. Där nämns bland annat lagstiftningen som reglerar 
samhällets fysiska struktur samt regleringar kring hållbar utveckling och 
allemansrätten som är relevant för fortsatt arbete. I kapitel tre framgår 
områdesbeskrivning kring Nordmalings kommun vad gäller lokalisering, 
invånarantal och markanvändning. I kapitel fyra behandlas tidigare 
forskning med tillhörande teorier inom ämnet, närheten till naturen och 
vikten av detta. Genomgång av erhållen metod med tillhörande diskussion 
presenteras i kapitel fem. Kapitel sex innehåller de resultat från empirin 
som införskaffats genom litteraturstudie, observationer och personlig 
kommunikation. Avslutande kapitel sju innefattar diskussion kring 
resultat, teori och förslag till åtgärder samt funderingar kring fortsatt 
forskning. Studien avslutas med en sammanfattning.   
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2. BAKGRUND 
 
Samhällets fysiska struktur styrs till stor del av regleringar i Plan- och 
bygglagen (PBL, SFS 2010:900). Där regleras bland annat att det är ett 
kommunalt ansvar att planera för hur kommunen ska hantera och 
utveckla sin mark- och vattenanvändning (ibid). Detta genom 
kommunernas skyldighet att upprätta en aktuell översiktsplanering som 
täcker hela kommunens yta (ibid). Översiktsplanen är inte juridiskt 
bindande men fungerar som underlag vid kommunens mer detaljerade 
planering (ibid). I planeringsprocessen finns krav på medborgarnas 
möjlighet att samråda och påverka sin omgivning (Boverket, 2016).  
 
2.1. Hållbar utveckling och tillgänglighet 
 

I översiktsplanen ska det belysas hur kommunen arbetar för att nå 
nationella målsättningar, planer och program som också berör hållbar 
utveckling (SFS, 2010:900) med bland annat generationsmålet och de 16 
miljömålen i fokus (MB, SFS 1998:808). Att arbeta med hållbar 
samhällsutveckling är ett politiskt mål som sträcker sig både nationellt 
och internationellt (Boverket, 2017). Plan och bygglagens (PBL, SFS 
2010:900) 1 § förtydligar hur denna planering ska genomföras:  
 

“...med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja 
en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala 
levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar 
livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för 
kommande generationer” (PBL, SFS 2010:900, 1 kap. 1 §). 
 

Ammenberg & Hjelm (2013) beskriver begreppet hållbar utvecklings tre 
dimensioner, ekologiska, ekonomiska och sociala. Dessa har ett nära 
samband men den ekologiska dimensionen är grundstenen när det 
kommer till människa och miljö i balans (ibid). Den innefattar samspelet 
mellan bland annat djur, mark, växter och miljöpåverkan på människor 
(ibid). Den ekonomiska dimensionen inriktar sig på ett långsiktigt 
förhållningssätt där människors välbefinnande och miljötillståndet står i 
fokus vilket gynnar samhället på sikt (ibid). Den sociala dimensionen 
innefattar människors utveckling och behov, vilket förtydligas genom 
vikten av att resurser i samhället fördelas på ett rättvist och jämlikt sätt 
(ibid).  
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“Grundförutsättningarna för hållbar utveckling är att 
befolkningens behov och påverkan är i balans med 
ekosystemens förmåga att producera och återhämta sig. 
Det handlar om att skapa harmoni mellan människor och 
mellan människor och naturen” (Ammenberg & Hjelm, 
2013, s. 16).  

 
Översiktsplanen fungerar som beslutsunderlag där bland annat lokala 
riktlinjer för folkhälsa och tillgänglighet kan behandlas och vilket i sin tur 
hjälper till i det långsiktiga arbetet med bevarande av hälsofrämjande 
naturmiljöer (Faskunger, 2008). Detta långsiktiga arbete behövs också för 
att kunna svara mot den gräns som är satt för hur tätbebyggt ett område 
får vara innan boendet och samhällslivet på orten försämras (Boverket, 
2016). Boverket (2017) påvisar styrkan i att varje kommun själv sätter ord 
på hur de ska arbeta kring hållbarhetsdimensionerna från ett lokalt 
perspektiv för att kunna ta fram och göra målen mer lättarbetade och 
konkreta (ibid). Detta ökar chansen att hållbarhetsmålen genomförs på 
ett sätt som ger önskvärda resultat för kommunens invånare och naturen. 
Ekosystemets förmåga att producera kallas ekosystemtjänster och syftar 
till den nytta människor har av naturen, vare sig det är direkta eller 
indirekta tjänster som ekosystemen hjälper oss att tillhandahålla 
(Bergström & Tronvik, 2012). Ekosystemtjänsterna tas i många fall för 
givet i och med att det kan vara svårt att uppfatta dess samhällsvärde i 
kombination med att de ekonomiskt inte kostar någonting (ibid). 
Bergström och Tronvik (2012) menar att närhet och tillgänglighet till 
naturen medför att fler människor har möjlighet att ta sig dit och dra nytta 
av dess fördelar. De ger exempel på hur den tätortsnära naturen medför 
hälsovinster i form av minskade negativa ojämlikheter men också sociala 
och ekonomiska vinster (Bergström & Tronvik, 2012). Naturen och 
grönytor är viktiga för ekosystemtjänster och många människors 
välbefinnande i form av möjlighet till rekreation och friluftsliv (Boverket, 
2016).  
 
Inom samhällsplaneringen handlar det hela tiden om att se till vilka 
möjligheter som finns på platsen men även vilka konsekvenser olika 
planer får (Boverket, 2016). Att ta hänsyn och skapa tillgänglighet är 
viktiga aspekter för att alla ska kunna använda platserna och trivas i 
samhället (ibid). Det är eftersträvansvärt att stimulera olika sorters fysisk 
aktivitet genom tillgänglighet till grönska och naturmiljöer som har en 
variation i topografi, material och höjd (ibid). Boverket (2019b) menar att 
det är grönska i allmänhet vare sig det rör sig om parker, grönområden 
eller annan grönska som är välgörande för människors hälsa och 
välmående. Det är även påvisat att närheten till naturen påverkar den 
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positiva effekten, där längre avstånd med högre sannolikhet minskar 
användandet och på så vis minskar den hälsofrämjande effekten (ibid).  
 

“Ur folkhälsoperspektiv är planering för tillgänglighet 
avgörande för om grön- och rekreationsområden verkligen 
används, men också kunskap om vilka behov de kringboende 
har av grönområdet” (Lisberg Jensen, 2008, s.21).  

 
Denna tillgänglighet gäller såväl unga som gamla, friska som sjuka 
(Naturvårdsverket, 2013). Oavsett ålder och skick så ska möjlighet finnas 
att ta del av Sveriges natur (ibid). Tillgänglighet handlar till stor del om att 
anpassa för personer med funktionsnedsättning, som till exempel nedsatt 
syn, hörsel, rörelseförmåga och läs- och skrivsvårigheter (ibid).  Det 
förtydligas dock att alla skyddade naturmiljöer inte kan eller ska göras 
tillgängliga för alla men att alla miljöer kan göras tillgängliga för fler (ibid). 
Propositionen (2009/10:238) “Framtidens friluftsliv - Naturen är 
tillgänglig för alla“ antogs av Riksdagen 2010 och påvisar att arbetet med 
tillgängligheten i friluftslivsområden, skyddade områden och 
kulturmiljöer alltid kan förbättras. Detta gäller alla de områden som 
förvaltas statligt och kommunalt (prop. 2009/10:238). I propositionen 
framgår önskan om att prioritera mer besöksintressanta områden som 
tätortsnära områden och nationalparker (prop. 2009/10:238).  

 
“Det finns en tydlig politisk vilja att samhället ska bli mer 
tillgänglig för alla. Detta gäller även skyddade natur- 
och kulturmiljöer” (Naturvårdsverket, 2013, s. 9).  

 
Allemansrätten är reglerad i svensk grundlag (MB, SFS 1998:808) och 
innebär möjlighet för allmänheten att röra sig fritt i skog och mark men 
med vissa förhållningsregler (Bengtsson, 2004). Bengtsson (2004) 
förtydligar ansvaret för naturen som medföljer detta privilegium. Det 
gäller inte bara att ta hänsyn till andra människor utan även planteringar, 
växter och djur (Länsstyrelsen Västerbotten, 2019b). 
Grundförutsättningarna för att det ska bli en bra vistelsemiljö för alla 
inblandade är att inte störa, förstöra eller skräpa ner (ibid). Länsstyrelsen 
Västerbotten (2019b) förtydligar också att det finns specifika regler för 
bland annat tältning och eldning (ibid). Samlingsorganisationen Svenskt 
friluftsliv (2018) jobbar för det ideella friluftslivet i Sverige samtidigt som 
de är talesperson gentemot regering, riksdag och myndigheter (Svenskt 
friluftsliv, 2018). Tillsammans med Naturvårdsverket arbetar de för att 
information om allemansrätten ska nå ut till alla (ibid). Satsningar har 
bland annat resulterat i ett antal filmer som kan användas i 
undervisningssyfte (ibid). 
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2.2. Förutsättningar för miljöarbete i samhällsplaneringen 
 
I 4 kap. 2 § i Miljöbalken (MB, SFS 1998:808) finns bland annat 
bestämmelserna gällande utpekade riksintressanta områden med stora 
värden för friluftslivet. I 3 kap. 4–5 § i Plan- och bygglagen (PBL, SFS 
2010:900) framgår även kommunens skyldighet att i översiktsplanen 
redovisa alla riksintressen. Kalbro och Lindgren (2015) förtydligar att ett 
och samma område kan innefatta flera riksintressen som inte alltid 
överensstämmer med varandra. Riksintressenas rangordning regleras i 
Miljöbalken (MB, SFS 1998:808). Delarna av det svenska landskapet som 
går under beteckningen skyddade natur- och kulturmiljöer skyddas enligt 
lag och är en stor tillgång för samhället och dit räknas bland annat 
naturreservat, natura 2000 områden och nationalparker 
(Naturvårdsverket, 2013). Dessa områden finansieras i många fall och till 
stor del av staten vad gäller skötsel och förvaltning (ibid). I 6 kap. 16 § i 
Miljöbalken (MB, SFS 1998:808) framgår vilka skyldigheter en kommun 
har att redovisa utförd miljöbedömning när det gäller att upprätta 
exempelvis en ny plan. Detta handlar bland annat om att kunna förtydliga 
hur miljöaspekterna har vävts in i planen (MB, SFS 1998:808). Även om 
miljöaspekterna framgår urskiljs sällan hur vardagsmiljön bedöms 
förändras av planen, exempelvis om kvaliteter och nåbarhet till naturen 
försämras (Boverket, 2007). Försämras dessa aspekter minskar mest 
troligt även attraktionen för området och minskad tillgänglighet kan leda 
till att folkhälsan i längden försämras (ibid).  
 
Boverket (2007) hänvisar ytterligare till studier där en tydlig koppling 
görs mellan människors välmående och möjlighet till återhämtning och 
närheten till ostörd variationsrik natur. De menar dock att ostörda 
områden kan vara svåra att finna då det krävs att de är av en viss storlek 
och har ett visst avstånd till bullerskapande element såsom stora 
infrastrukturleder (ibid). I Sverige sedan 2003 har Statens 
folkhälsoinstitut som mål att följa en folkhälsopolitik som bland annat 
innebär användning av hälsokonsekvensbedömningar, HKB (ibid). Dessa 
bedömningar ska redovisa “både miljömässiga och sociala 
hälsokonsekvenser av ett beslut” (Boverket, 2007, s. 39). I 6 kap. 2 § i 
Miljöbalken framgår även att en miljökonsekvensbeskrivning ska 
innefatta hälsokonsekvenser (MB, SFS 1998:808). Boverket (2007) 
förtydligar dock att så sällan är fallet, då dessa oftast är koncentrerade 
kring den fysiska miljön.  
 
En översiktsplanering med fokus på en hållbar utveckling som stöds av de 
nationella miljömålen är en viktig grundsten till att kommunens strategier 
leder till att miljömålen nås (Länsstyrelsen Västerbotten, 2019c). Många 
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kommuner behöver dock stöd i miljöarbetet på grund av deras begränsade 
resurser (Sandström, 2016). Länsstyrelsen utgör här ett viktigt stöd (ibid). 
Miljömålen ska finnas med i miljökonsekvensbeskrivningen med fokus på 
hur miljöpåverkan hanteras och vilka konsekvenser den har (MB, SFS 
1998:808). Att arbeta med tillgänglighet i samhällsplaneringen 
säkerställer att de ekologiska, ekonomiska och sociala dimensionerna av 
naturen fyller önskvärd funktion för respektive område (Boverket, 2007). 
Dessa åtgärder ska bland annat underlätta framkomlighet och 
tillgänglighet genom att exempelvis ta bort hinder, anlägga hårdgjorda 
ytor och montera trälister längs stigar som möjliggör säkerhet vid 
synnedsättning (Naturvårdsverket, 2013). Länsstyrelsen förtydligar även 
att de 10 målen för friluftspolitiken, se tabell 1, syftar till att underlätta 
människors möjlighet att genomföra friluftsaktiviteter samt vistas i 
naturen där allemansrätten råder (Länsstyrelsen Västerbotten, 2019a).  
 
Tabell 1: De 10 friluftspolitiska målen. 

1. Tillgänglig natur till alla 

2. Starkt engagemang och samverkan 

3. Allemansrätten 

4. Tillgång till natur för friluftsliv 

5. Attraktiv tätortsnära natur 

6. Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling 

7. Skyddade områden som resurs för friluftsliv 

8. Ett rikt friluftsliv i skolan 

9. Friluftsliv för god folkhälsa 

10. God kunskap om friluftslivet 

Källa: Framtidens friluftsliv Proposition 2009/10:238.  

2.3. Beaktande av naturmiljöer i samhällsplaneringen 
 
Bergström och Tronvik (2012) påvisar att det är viktigt med beaktande av 
naturmiljöer i samhällsplaneringen på grund av att vi genom en ökning av 
vår naturkontakt även ökar våra chanser till en bättre hälsostatus. Detta 
menar de skulle medföra stärkta samhällsnyttiga effekter såsom bättre 
studieresultat, sysselsättnings- och produktionsökningar men att det även 
skulle medföra lägre kostnader för vård och omsorg (Ibid). 
Samhällsplaneringen har således en viktig roll i att värna om bevarandet 
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av bland annat den tätortsnära naturen (ibid). Dessa naturmiljöer skapar 
i sin tur hållbara effekter som bland annat bidrar till att påverka 
ekosystemtjänster positivt och gynnar alla i samhället (ibid). 
 
Ekosystemtjänsternas betydelse för människans överlevnad är definitiv 
(Sandström, 2016). Naturen genererar bland annat frisk luft, mat, rent 
vatten, byggnadsmaterial och pollinering (ibid). Det rör sig alltså om 
direkta och indirekta tillskott till människors välmående (ibid). Trots 
detta är det inte alltid detta samspel tas i beaktande när det kommer till 
samhällsutveckling och den hållbara aspekten blir förbisedd (ibid). Om till 
exempel förtätningen av stadsrummet går för snabbt utan långsiktig 
planering finns det stor risk att de gröna “outnyttjade” ytorna försvinner 
utan vidare eftertanke (Boverket, 2016). Mänsklig oaktsam påverkan på 
naturen har lett till att många av jordens ekosystem ändrat tillstånd på 
grund av överutnyttjande, exploateringar och övergödning (ibid). 
Sandström (2016) beskriver behovet av att inom den fysiska planeringen 
arbeta med en grön infrastruktur på samma sätt som arbetet med 
trafikinfrastruktur fortskrider. Den gröna infrastrukturen innefattar både 
land och vatten som bildar ett naturens nätverk med en struktur som 
hänger ihop och skänker en möjlighet för naturen att frodas och bibehålla 
tillväxt och ekosystemtjänster (ibid).  
 
Mårtensson et al. (2011) fortsätter med att belysa hur vi genom 
samhällsplaneringen av den fysiska miljön kan underlätta individens 
möjligheter till vistelse i naturen som stödjer hälsan genom tillräckligt 
med frisk luft, aktivitet och dagsljus (ibid). Boverket (2019a) menar att det 
räcker med en visuell grön miljö för att vi ska påverkas positivt både 
fysiskt och mentalt. Detta stärks av Ulrichs (1984) resonemang med 
samma slutsats. Boverket (2019a) sätter även ord på de hälsofrämjande 
effekter som sker i kroppen genom puls- och blodtryckssänkning, 
stressreducering, psykisk återhämtning och ökad fysisk aktivitet (ibid).   
 
En ytterligare aspekt till varför det är viktigt att beakta naturmiljöer i 
samhällsplaneringen är just målet att göra kommunytorna tillgängliga för 
alla (Länsstyrelsen Västerbotten, 2019d). Detta kräver att 
tillgänglighetsaspekter behandlas i den kommunala översiktsplaneringen 
(ibid). Oavsett individens rörelse- och orienteringsförmåga ska hen få 
tillgång till natur- och friluftsområden (ibid). En fungerande social 
hållbarhet påverkar människors livsmiljö och naturmiljö positivt vilket i 
sin tur är en viktig aspekt i samhällsplaneringen (ibid). Genom den fysiska 
planeringen kan förutsättningar skapas för en hälsosam boendemiljö och 
möjlighet till ökad folkhälsa genom att tillgängliggöra naturmiljöer för 
fysiska aktiviteter (ibid). Detta kan handla om att skapa anpassade gång- 
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och cykelvägar, tillgängliggöra attraktiva miljöer för lek, rekreation och 
friluftsliv (ibid). Ett tidigt steg i tillgänglighetsarbetet kan vara att klargöra 
de områden i kommunen där denna aspekt är ett problem (ibid). För att 
sedan ta fram strategier som syftar till att anpassa och tillgängliggöra för 
bland annat individer med olika funktionsnedsättningar (ibid). 
Kommunen har även ett särskilt ansvar i enlighet med barnkonventionen 
när det kommer till att ta hänsyn och planera för barn och unga och deras 
närhet till naturen (Länsstyrelsen Västerbotten, 2019c). Det finns bland 
annat framtagit en checklista för hur detta ska kunna genomföras samt 
exempel på metodik för barn- och skolverksamhet i arbetet med 
integrering av naturkontakt i unga år (ibid). Vilket finns till för att hjälpa 
kommunerna i detta arbete (ibid).  
 
3. OMRÅDESBESKRIVNING 
 
Nordmaling är en kommun vid norrlandskusten i Västerbottens län, se 
figur 1 och 2 (Nordmalings kommun, 2018a). Kommunen beskrivs både 
som landsbygds- och kustkommun (ibid). Nordmalings kommun hade ett 
invånarantal på 7118 personer den 31 december 2018 vilket var en ökning 
med 15 personer från föregående år (SCB, 2018a). Befolkningssiffran har 
legat relativt konstant de senaste 10 åren (Nordmalings kommun, 2018a). 
Kommunens långsiktiga mål är att öka befolkningen till 10 000 invånare 
fram till år 2050 och behöver därmed skapa förutsättningar för att fler ska 
vilja flytta till kommunen (Nordmalings kommun, 2018a). Kommunen 
har en relativt hög medelålder på 45,3 år (SCB, 2018a) och en gles 
befolkningsstruktur (Nordmalings kommun, 2018a). 
Befolkningsfördelningen mellan tätort och landsbygd är i stort sett jämn 
(ibid). Till tätort räknas de områden som har ett invånarantal på minst 
200 personer och där bebyggelsen är sammanhängande (SCB, 2018a).  
 

 
Figur 1: Karta över Nordmalings kommuns placering 
i Sverige. Källa: SCB, 2019. 
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Figur 2: Karta över Nordmalings kommun. Källa: Google, 2019.  

 

Kommunens totala landareal är 1239 kvadratkilometer (Nordmalings 
kommun, 2018a). Vatten utgör cirka 40 kvadratkilometer (ibid). Som kan 
ses i figur 3 motsvarar detta 3% av kommunens markanvändning år 2015. 
Samma procentsats gäller för åkermark och bebyggd mark med 
tillhörande mark (SCB, 2015). Kategorin övrig mark innefattar öppen 
myr, naturligt gräsbevuxen mark samt berg i dagen och motsvarar 8 % 
(ibid). Kommunens största markanvändningsandel utgörs av skogsmark 
som står för 83% av kommunytan (ibid).  
 

 
Figur 3: Markanvändningen för Nordmalings kommun år 2015. 
Källa: SCB, 2015. 
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I Sverige totalt finns det 12 919 områden som går under beteckningen 
skyddad natur (SCB, 2018b). Av dessa finns 869 i Västerbottens län och 
71 i Nordmalings kommun (ibid). Till skyddad natur hör nationalparker, 
naturreservat, naturvårdsområden, skogliga biotopskyddsområden och 
övriga biotopskyddsområden (ibid). Fördelningen i Nordmalings 
kommun är 18 naturreservat vilket motsvarar 20 890 hektar mark och 53 
skogliga biotopskyddsområden som omfattar 215 hektar (ibid). Den 
skyddade naturen motsvarar sammanlagt 8% av kommunens yta (ibid). 
Västerbottens län har även 3 kulturreservat som bildats efter beslut från 
länsstyrelsen och består av 989 hektar mark (ibid). Kulturreservaten 
omfattar, slåtterängar med översilningssystem, samisk renskötselmiljö 
och en kyrkstad för samer och nybyggare (ibid).  
 
3.1. Kommunens översiktsplan 
 
Nordmalings kommuns översiktsplan har tre delar och antogs i september 
2018 (Nordmalings kommun, 2018a; Nordmalings kommun 2018b; 
Nordmalings kommun 2018c). Den första delen belyser kommunens 
översiktliga mål, strategier och vägledning vad gäller kommunens mark- 
och vattenanvändning (Nordmalings kommun, 2018a). Denna del syftar 
till att vara underlag för kommunens mål inom den fysiska 
samhällsplaneringen och sträcker sig fram till år 2030 (ibid). Den andra 
delen går igenom kommunens hänsynstagande, underlag och riktlinjer 
när det kommer till allmänna intressen och riksintressen (Nordmalings 
kommun, 2018b). Denna del syftar till att vara underlag för en mer 
ingående förståelse för dessa intressen samt hur de framtida mark- och 
vattenförutsättningarna ser ut (ibid). Den tredje och sista delen berör 
kommunens översiktliga planering kring miljökonsekvensbeskrivningar 
(Nordmalings kommun, 2018c). Denna del behandlar den bedömda 
miljöpåverkan som kommunens föreslagna framtida planering kan ge 
upphov till (ibid).  
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4. TIDIGARE FORSKNING 
 
I följande avsnitt presenteras den tidigare forskning som ligger till grund 
för antagandet att vistelse i naturen är positivt för individens fysiska och 
psykiska hälsa.  
 
4.1. Psychoevolutionary Theory 
 

Professorn Roger Ulrichs (1993) har utvecklat en teori, 
Psychoevolutionary Theory, som baserar sig på att människans koppling 
till naturen sitter djupt rotad i oss. Att vi på grund av att vi i urminnes 
tider växt upp i naturen bland djur och växter än idag finner trygghet där 
(ibid). Naturmiljöer dämpar på så vis anspänning och medför sinnesro 
(ibid). Till skillnad från vardagen med alla måsten och krav som istället 
uppfattas hotfullt och stressande av vårt undermedvetna (ibid). I 
vardagen är vi ständigt på väg någonstans och har fullspäckade scheman 
med saker som ska kommas ihåg och hinnas med (ibid). Om detta 
stressläge inte avbryts så kommer immunförsvaret påverkas negativt 
(ibid). En följd av detta kan vara mag- och tarmproblem samt hjärt- och 
kärlsjukdomar (ibid). Ulrichs (1984) har även påvisat att blotta synen av 
natur kan vara avstressande. Han menar att individer som lider av 
sjukdom och får titta ut över naturlandskapet snabbare mår bättre och 
tillfrisknar fortare (ibid).  
 
4.2. Attention Restoration Theory 
 

Miljöpsykologerna och professorerna Kaplan och Kaplan (1989) har 
under 1980-talet utvecklat en teori som går under beteckningen Attention 
Restoration Theory. Den baseras på hjärnans möjlighet till bearbetning 
av intryck beroende på vilken miljö individen befinner sig i (ibid). Teorins 
utgångspunkt är att vi människor omedvetet hanterar våra sinnesintryck 
på olika sätt med en riktad- eller spontan uppmärksamhet (ibid).  Den 
riktade uppmärksamheten, Directed Attention system, kräver mycket 
energi och dominerar i vardagen (ibid). Den riktade uppmärksamheten 
används bland annat när vi vistas i stadsrum där det finns en mångfald av 
intryck, buller och reklam (ibid). Hjärnan klarar dock bara en viss mängd 
intryck innan den börjar sålla bort och försöka stänga ute påfrestande 
intryck (ibid). Detta kan i längden leda till negativ påverkan på vår 
mentala hälsa i form av svårigheter att ta beslut, irritation, stress och 
utmattning (ibid). Den spontana uppmärksamheten, Soft fascination, 
används av hjärnan vid vistelse på platser med färre intryck, som i 
naturen, och ger en avkopplande effekt (ibid). Spontan uppmärksamhet 
skänker sinnet återhämtning på grund av att hjärnan inte behöver 
fokusera på att sortera många intryck på en och samma gång (ibid). 
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Teorins grundläggande slutsats är att effekten av vistelse i naturen 
återskapar energi och hjälper till att återuppbygga människans kropp och 
sinne (ibid).  
 
4.3. “Den nyttiga utevistelsen?...” 
 

I forskningsrapporten ”Den nyttiga utevistelsen? Forskningsperspektiv på 
naturkontaktens betydelse för barns hälsa och miljöengagemang” 
(Mårtensson et al., 2011) har fyra forskare fått i uppdrag av 
Naturvårdsverket att bredda kunskapsunderlaget när det kommer till att 
utveckla förutsättningarna för friluftsliv och naturkontakt. Denna rapport 
har ett genomgående barnperspektiv men som i mångt och mycket 
sammankopplas med hela befolkningen oavsett ålder.  
 

“Gemensamt för den forskning som har bedrivits på 
området är det grundläggande antagandet att människan i 
grund och botten hör hemma i naturen, och att det är därför 
naturen har positiva effekter både på den fysiska och 
mentala hälsan” (Mårtensson et al., 2011, s.37). 
 

Det är många människor som upplever att de mår bättre av att vistas i 
naturen och att hälsan på så sätt skulle förbättras men trots detta så finns 
det få och mestadels små medicinska studier som undersöker detta 
(Mårtensson et al., 2011). Studierna beskriver varken om måendet 
förbättras eller hur det i så fall gör det (ibid). Svårigheten i sådana studier 
ligger i att undersöka och mäta vad det är för förändringar i kroppen som 
sker och hur naturupplevelser påverkar och förändrar hälsan (ibid). 
Mårtensson et al. (2011) beskriver trots detta hur stora 
befolkningsundersökningar visar på samband mellan att bo nära 
naturområden och vara friskare i relation till individer som bor med 
sämre tillgänglighet till naturen. Dessa undersökningar pekar på naturen 
som stressreducerande och att detta skulle minska utvecklingen av 
sjukdomar i större utsträckning än bland individer som inte har närhet till 
natur (ibid). 
 
Mårtensson et al. (2011) framhäver också hur de positiva känslomässiga 
banden till naturen som stärks under barndomen tros kunna påverka 
individen även i vuxen ålder. De positiva naturupplevelserna underbygger 
långvariga positiva effekter på hälsan, bland annat genom att påverka 
både ett förbättrat immunförsvar och medföra en större chans att 
upprätthålla en hälsosam livsstil genom fortsatt mycket utevistelse (ibid).  
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“I ett hållbart samhällsbyggande handlar barns möjlighet 
till utevistelse och naturkontakt om att lägga grunden till 
vardagsvanor och ett förhållningssätt hos individen som 
är förenliga med en hållbar livsstil. Naturkontakten kan 
kanske lägga grunden till en livsstil, där detta att röra sig 
i sina omgivningar till fots eller på andra fysiskt aktiva 
sätt, utgör en självklar och positiv del av livet” 
(Mårtensson et al., 2011, s. 20).  
 

I mångt och mycket i dagens samhälle är det samhällsplaneringen som 
ställs inför utmaningen att förse befolkningen med tillgängligheten och 
valmöjligheten till en trygg naturkontakt (Mårtensson et al., 2011). Inte 
minst barn och unga är i stort behov av att utvecklas, lära och gynnas 
hälsomässigt av naturen (ibid). Boverket (2019b) menar att forskning 
visar att avståndet till grönområden inte bör överstiga 300 meter för att 
det ska användas frekvent. Detta avstånd är räknat från skolan, bostaden 
och arbetsplatsen (ibid). Tillgängligheten och kvaliteten påverkar också 
områdets besöksfrekvens (ibid).  
 
Mårtensson et al. (2011) poängterar att naturmiljön inte bara präglas av 
hälsofrämjande effekter utan att det även förekommer bland annat 
luftföroreningar och trafikavgaser som kan vara skadliga för individer. 
Detta kan vara ett stort problem i främst tätortsnära- och urbana miljöer 
(ibid). Mårtensson et al., (2011) visar att den mest förorenade luften finns 
nära stora vägar och industrier. Där beskrivs hur det 500 meter från en 
hårt trafikerad väg är betydligt “friskare” luft, en 80 procentig minskning 
av avgaskoncentrationen (ibid). Vistelse i miljöer med mycket 
föroreningar, förbränningsgaser och stoffpartiklar som ger sämre 
luftkvalitet har visats påverka i vilken grad en individ utvecklar 
överkänslighet för pollen och luftvägsinfektioner (ibid). Denna aspekt 
påvisar det tänkvärda övervägandet av valet till en bra plats för utevistelse 
(ibid). 
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5. METOD 
 

Denna fallstudie belyser planering för samhällsomvandling i relation till 
människa och naturmiljö i en rural kontext. Främst i form av bearbetning 
av litteratur och Nordmalings översiktsplan, observationer i fält samt 
personlig kommunikation i form av mejl. Utformningen av studien har 
inneburit en kombinerad forskningsmetod. Som innebär både 
kvantitativa och kvalitativa tillvägagångssätt (Bryman, 2008). Den 
kvantitativa forskningsstrategin baseras på förhållningssättet av att en 
fallstudie innebär en detaljerad och ingående redovisning av det utvalda 
fallet (ibid). Vilket främst återkopplar till litteratur och berörd 
översiktsplan. Den kvalitativa aspekten i studien baseras på den 
kunskapsteoretiska inriktningen, epistemologin, ett tolkande synsätt. 
Vilket i sin tur härrör till de observationer som genomförts och den 
personliga kommunikation som förekommit.  

5.1. Litteraturstudie 
 

Utifrån tidigare forskning, studier och litteratur har naturens betydelse 
för människor studerats för att kunna ge en vidare syn på fenomenet. 
Studien baseras på det grundläggande resonemanget om naturens 
positiva påverkan för individen genom teorierna Attention Restoration 
Theory (Kaplan & Kaplans, 1989) och Psychoevolutionary Theory 
(Ulrichs, 1993; 1984). Dessa teorier genomsyrar stora delar av den 
forskning som är gjord inom ämnet och erhålls för att ha hög 
förtroendestatus. Studien behandlar även relevanta offentliga dokument, 
granskande rapporter och studier främst från Naturvårdsverket, 
Länsstyrelsen Västerbotten och Boverket i syfte att öka förståelsen för 
samhällsplaneringsprocesserna och den kommunala och regionala 
ansvarsfördelningen. För att ytterligare vidga kunskapen inom ämnet 
läggs stort fokus även på forskningsrapporten ”Den nyttiga utevistelsen? 
Forskningsperspektiv på naturkontaktens betydelse för barns hälsa och 
miljöengagemang” (Mårtensson et al., 2011). I denna rapport gör fyra 
forskare med skilda vetenskapliga bakgrunder, humanekologi, medicin, 
miljöpedagogik och miljöpsykologi, ett försök att vidga 
kunskapsunderlaget när det kommer till att utveckla förutsättningarna för 
friluftsliv och naturkontakt. Detta är ett offentligt granskat dokument 
genomfört på beställning av Naturvårdsverket. Även 
forskningsrapporterna “Frisk i naturen - ett nordiskt projekt” (Bergström 
& Tronvik, 2012) och “Gå ut min själ. Forskningsöversikt om 
hälsoeffekter av utevistelse i närnatur” (Lisberg Jensen, 2008) används 
återkommande genom studiens gång och är framtagna i samarbete med 
statliga organisationer, Nordiska ministerrådet och Statens 
folkhälsoinstitut. 
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Studien berör lagstiftning i Plan- och bygglagen (PBL, SFS 2010:900) 
kring den fysiska kommunala planeringen samt lagstiftning i Miljöbalken 
(MB, SFS 1998:808) vad gäller skyddad natur, miljömålen, riksintressen, 
miljökonsekvensbeskrivningar och allemansrätten. 
Lagstiftningsaspekten i detta avseende kan anses vara självklar då detta 
är en förutsättning för miljövården i samhället, den kommunala 
samhällsplaneringen och länsstyrelsen arbete. Med hjälp av Nordmalings 
kommuns hemsida återfinns deras översiktsplan som är mål för 
fallstudien och en viktig del i besvarandet av frågeställningen i studien.  
 
Kunskapsunderlaget som samlats in har jämförts mot hur 
samhällsplaneringen kring invånarnas närhet till naturen uttrycks i 
Nordmalings kommunala översiktsplan. Detta för att belysa hur en 
mindre kommun utan större förtätningsbehov och en relativt liten 
befolkning med en gles befolkningsstruktur arbetar med dessa frågor. 
Studien berör hur kommunen planerar vidare för naturens betydelse för 
människors välmående, vad gäller strategier och planer.  
 
Den fysiska planeringen kring naturen i samhället och vilka 
ansvarsfördelningar och samarbeten som finns på kommunal och regional 
nivå belyses. För att förtydliga bilden av hur detta samspel ser ut. Men 
även i syfte att beskriva Länsstyrelsen Västerbottens roll utifrån deras 
statliga skyldigheter främst i frågan om den skyddade naturen samt deras 
inverkan i den kommunala översiktsplaneringen.  
 
Material från SCB används vid framtagning av kommundata i form av 
befolkningssiffror, markanvändning samt information kring skyddad 
natur. Denna information används i syfte att skapa en mer grundläggande 
förståelse för den valda kommunens nuvarande tillstånd och 
förutsättningar.  

5.2. Observationer i fält 
 
Under perioden april - maj har observationer utförts vid rekreations- och 
friluftsområden runt om i kommunen i syfte att bilda en egen uppfattning 
om hur den närliggande naturen i kommunen görs tillgänglig för 
invånarna. Dessa områden har valts utifrån deras olikheter i form av 
geografiska förutsättningar och det utförda tillgänglighetsarbetet på 
platserna. Detta är av vikt att studera på grund av tillgänglighetens 
förutsättningar att naturområdena nyttjas av en bred allmänhet oavsett 
funktionsförmåga. När många individer kommer ut i naturen och ökar sin 
fysiska aktivitet möjliggörs i sin tur en ökad folkhälsa. Observationer har 
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skett i allmänhet runt om på samhällets gång- och cykelvägar samt vid 5 
specifika tillfällen på olika platser i kommunen både vad gäller närnatur 
och skyddad natur. Valet av dessa platser har påverkats av tidsmässiga 
och ekonomiska faktorer då inga alltför avlägsna och svårtillgängliga 
platser valts. Framkomligheten till platserna på grund av årstid har även 
påverkat urvalet, då studietiden varit förlagd under vinter och vår har 
detta medfört en del begränsar på tillgänglighet som möjligen inte varit av 
betydelse under sommartid. 

5.3. Personlig kommunikation 
 
Studiens personliga kommunikation har bestått av mailkontakt med 
berörda tjänstepersoner på länsstyrelsen i Västerbotten, se bilaga 4, samt 
tjänstepersoner på Nordmalings kommun, se bilaga 3. Dessa 
tjänstepersoner har valts genom ett selektivt urval där kunniga personer 
inom sakfrågorna kontaktats för att på bästa sätt besvara mina frågor och 
tipsa om fortsatt efterforskning.  I kommunikation med både kommun 
och länsstyrelse skedde kontakten i flera led för att komma åt rätt person 
som besatt den information som behövdes. Vad gäller den personliga 
kommunikation med kommunen har tre tjänstepersoner kontaktats och 
individen som uttalat sig är samhällsbyggnadschef. I och med den 
personliga kommunikation med länsstyrelsen Västerbotten har sju 
personer bidragit med sin kunskap och där förtydligades även hur några 
av deras svar finns i vidareutvecklad form på deras webbplats. Källan till 
denna konversation kommer därför genom arbetet hänvisas både som 
personlig kommunikation och till dokumentation och webbplats i 
länsstyrelsens namn. Tjänstepersonerna som uttalat sig på länsstyrelsen 
är bland annat samhällsplanerare, friluftslivssamordnare, 
naturreservarförvaltare. 

5.4. Metoddiskussion 
 
Grundförutsättningarna för denna fallstudie är en litteraturstudie med 
inslag av observation och personlig kommunikation. Detta är val som 
gjort utifrån de mål, förutsättningar och begränsningar som funnits att ta 
hänsyn till i och med utförandet av studien. Jag är medveten om att andra 
val hade kunnat påverka studiens utfall och på så vis förändra studiens 
resultat. Exempel på andra metoder som hade kunnat användas är en 
renodlad intervjustudie eller enkätstudie som istället riktat sig till de 
invånare som förväntas använda de naturområden kommunen planerar 
för.   
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5.4.1. Reflexivitet  
 
Validiteten och reliabiliteten i denna typ av studie kan alltid ifrågasättas. 
Det finns således skäl till att fundera kring det som lästs, pröva det mot 
annan litteratur, tidigare studier och forskning inom området även i detta 
fall. Studien är inte heltäckande vilket kan ses som en svaghet men även 
som en drivkraft att fortsätta undersöka liknande fenomen. Det behövs 
fler studier och mer forskning inom ämnet då det är relativt outforskat. I 
och med att studien behandlar litteratur och information som tillhör den 
sociala världen som jag själv är en del av kan inte ett helt objektivt 
förhållningssätt garanteras även om jag försöker.  

5.4.2. Källkritik 
 
En stor del av materialet som studien behandlar har inhämtats från källor 
tillhörande Nordmalings kommun, Länsstyrelsen, Naturvårdsverket samt 
Boverket. Detta material har studerats ingående och anses vara av stor 
relevans för studien. Större delen av materialet är offentliga granskade 
dokument och handlingsplaner som i många fall tagits fram av forskare 
alternativt sakkunniga inom ämnet. Relevansen för studien baserar 
främst på den bakgrundsbild detta material skapar vad gäller kommunala 
och regionala arbetssätt. Vad gäller användningen av en översiktsplan 
som utgångspunkt för studien medför en svaghet när det kommer till att 
få fram tyngd i uttalandena om de åtgärder som kommunen planerar för. 
Då översiktsplanen inte är juridiskt bindande fungerar denne istället som 
vägledning och de mål som sätts upp i planen saknar garantier.  
 
Den personliga kommunikation som genomförts i form av mejlkontakt 
med kommun och länsstyrelse, hade till en början för avsikt att utvecklas 
till intervjuer. Men då denna kommunikation drog ut på tiden och 
information som till stor del besvarade frågeställningarna kunde hittas på 
annat håll uteblev intervjuerna. Mejlen tillför trots detta en del ny 
information som behandlas i studien. Frågeställningarna som besvaras i 
mejlkontakten finns att läsa i bilaga 3 och 4.  
 
Lagstiftning som berörs i studien (PBL, SFS 2010:900; MB, SFS 
1998:808) är grundläggande fakta och information som förekommer i 
lagtext är en trovärdig källa. Det som dock bör finnas i åtanke är att även 
lagstiftning är omformulerbar och föränderlig vilket kan göra att den med 
tiden blir inaktuell.  
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5.4.3. Etik 
 
De etiska övervägandena att ta hänsyn till i denna studie rör den 
personliga kommunikation som ägt rum samt förhållningssättet till 
tidigare forskning och studier. Men även hur resultat och diskussion i 
denna studie kan komma att påverka dess läsare. Den personliga 
kommunikationen har skett med tjänstepersoner på länsstyrelsen 
Västerbotten samt Nordmalings kommun. De berörda personerna har 
valts utifrån deras arbetsplats och den kunskap de besitter gällande 
planeringsarbete och utförande som berör naturrelaterade frågor. Dessa 
individer har frivilligt medverkat i studien genom att besvara frågor som 
rör deras arbetsplats. De har inte förekommit krav på deltagande, berörda 
personer har således haft möjlighet att tacka nej till att medverka i 
studien. Det förhållningssätt som utgjort inställningen till tidigare 
forskning och studier är att på bästa sätt återge resultatens betydelse samt 
tydligt hänvisa till författaren i fråga. För att minska risken för 
missförstånd. När det kommer till resultat och diskussion i denna studie 
har ett sakenligt och neutralt förhållningssätt eftersträvats.  

6. RESULTAT 
 
I följande avsnitt presenteras materialet som samlats in främst från 
Nordmalings kommun, länsstyrelsen i Västerbotten samt vid 
observationer i syfte att besvara studiens frågeställningar. 
 
6.1. Invånarnas närhet till naturen  
 
I följande avsnitt kommer Nordmalings kommunala översiktsplan samt 
genomförda observationer belysas närmare utifrån hur vikten av 
invånarnas närhet till naturen behandlas. Översiktsplanens tre dokument 
påvisar de synvinklar och strategier som kommunen ska arbeta utifrån i 
nutid och framtid och har granskats med hänsyn till naturtillgången och 
tillgängligheten till denna. I kontakt med Nordmalings kommun 
(personlig kommunikation, 14 maj 2019) framgår att kommunen ser 
planeringsarbetet som ett utvecklingsområde. Där kommunen i den 
beslutsfattande processen vad gäller fördelning av sina resurser i många 
fall måste förhålla sig till den ekonomiska aspekten (ibid). De menar att 
prioriteringar styr var resurserna kan läggas till följd av att de är en liten 
kommun (ibid). De förtydligar hur resursfördelningen till satsningar på 
natur och friluftsliv planeras ske i utvecklingsetapper och att det är ett 
viktigt område som skapar livskvalité (ibid).  
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Det finns en regional utvecklingsstrategi för hela Västerbottens län med 
en övergripande målsättning som kommunen måste ta hänsyn till 
(Nordmalings kommun, 2018a). Där berörs bland annat hur arbetet kan 
läggas upp för att öka förutsättningar att uppnå önskvärd balans mellan 
arbete och fritid (Ibid). I denna strategi uppmärksammas 
utvecklingspotentialen för det aktiva friluftslivet samt gång- och 
cykelinfrastrukturen i länet (ibid). Den tar även upp några av de nationella 
målsättningarna som kommunen måste förhålla sig till i 
översiktsplaneringen såsom miljömålen och jämställdhetspolitiska mål 
(ibid). Till följd av de 16 nationella miljömålen har kommunerna i uppdrag 
att upprätta miljökonsekvensbeskrivningar på sina planförslag (ibid). Av 
dessa 16 mål är det specifikt 4 stycken som fokuseras på i Nordmalings 
översiktsplan och dessa är god bebyggd miljö, minskad övergödning, 
levande sjöar och vattendrag samt ett rikt odlingslandskap (ibid). Den 
nationella jämställdhetspolitiken har även mål som syftar till att kvinnor 
och män ska ha samma rättigheter i samhället och över sig själva och 
däribland målet att uppnå en jämställd hälsa (ibid).  
 
6.1.1. Mark och vattenanvändning 
 
I delen av översiktsplanen som berör kommunens mark- och 
vattenanvändning framgår det under avsnittet för utveckling av natur- 
och friluftsområden att detta är någonting som kommunen prioriterar 
genom en specifik utvecklingsstrategi (Nordmalings kommun, 2018a). 
Strategin syftar främst till att skapa ekosystemtjänster som ska förbättra 
möjligheterna att utöva rekreation och friluftsliv (ibid). “Kommunens mål 
är att fler än idag ska få möjlighet att se, uppleva och använda landskapet 
och de rika och vackra naturmiljöerna” (Nordmalings kommun, 2018a, s. 
27). I kontakt med kommunen framgår dock att det inte finns några 
specifika planer eller arbetsmetoder för hur detta ska genomföras 
(personlig kommunikation, 14 maj 2019). Kommunens mål hanteras 
istället genom det fortlöpande arbetet (ibid). Kommunen belyser även i 
planförslaget särskilt värdefulla områden som anses ha stora möjligheter 
att utvecklas för att passa invånarna och besökares frilufts- och 
rekreationsönskemål (Nordmalings kommun, 2018a). Där nämns 
specifikt att kommunens varierade kustområden bör utvecklas för att 
passa ett mer allmänt intresse (ibid).  
 
Ytterligare påpekas att de grönområden som används för friluftsliv och 
rekreation i anslutning till tätorten skulle kunna göras mer tillgängliga 
med fokus på trygghetsaspekten (Nordmalings kommun, 2018a). Detta 
skulle kunna göras genom att anlägga fler promenad- och motionsstråk, 
få en mer inbjudande utformning på dessa områden och installera bra 
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belysning (ibid). Det skulle även behövas kontinuerlig underhållning av 
vegetationen samt skapas flervägsalternativ för att förbättra 
framkomligheten och den upplevda tryggheten (ibid).   
 
I Nordmalings kommun finns det mycket strand och därmed även en hel 
del specifikt utpekade områden för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen, LIS-områden (Nordmalings kommun, 2018a). Kommunen menar 
dock att det är viktigt att natur- och kulturvärden beaktas samt att den 
påverkan som eventuell exploatering kan ge upphov till bedöms vid 
utpekande av dessa LIS-områden (ibid). Strandskyddet regleras i 7 kap. 
13-18 § Miljöbalken (SFS 1998:808) och påvisar en strandskyddszon på 
100 meter åt varsitt håll från strandkanten vid hav, insjö och vattendrag, 
vilket även påverkar exploatering inom dessa LIS-områden. 
Strandskyddet möjliggör för djur- och växtlivets goda livsvillkor men även 
för allmänhetens tillgång till strandområdena (MB, SFS 1998:808). 
Kommunen har tagit fram riktlinjer för bedömning av dessa LIS-områden 
som syftar till att alltid värna om den fria passagen till och längs med 
stränderna (Nordmalings kommun, 2018a). Detta med hänsyn till 
friluftslivs- och rekreationsmöjligheterna (ibid). Områden som är 
populära för denna typ av aktiviteter får inte heller privatiseras (ibid). 
Bebyggelse ska alltså placeras så att framkomligheten säkerställs (ibid).  
 
Kommunen planerar för att de naturområden som idag används för 
rekreation och friluftsliv ska göra det även i framtiden men i en utvecklad 
version (Nordmalings kommun, 2018a). Öreälven, se bilaga 1, och 
Lögdeälven, se bilaga 2, med sina stora lax- och öringsbestånd nämns 
specifikt som attraktiva friluftsattraktioner med möjlighet till bland annat 
paddling, fritidsfiske och vandring längs med älvarna (ibid). Kommunen 
planerar för att kunna använda dessa naturmiljöer för att öka 
besöksnäringen och dess tillgänglighet utan att påverka naturen negativt 
(ibid). I anslutning till dessa älvar finns även större områden med rikt 
växt- och djurliv (ibid). Dessa älvar har idag höga natur- och 
landskapsvärden där kommunens arbete inriktar sig på att upprätthålla 
och utveckla vandringslederna i syfte att bibehålla dessa populära 
besöksmål med sin breda målgrupp (personlig kommunikation, 14 maj 
2019). Dessa områden är även skyddade mot exploatering som skulle 
kunna förstöra naturvärdena (Nordmalings kommun, 2018a). Dock finns 
möjlighet att tillämpa “Åtgärder som tillgängliggör områdena för 
friluftsliv och besökare såsom grillplatser, väderskydd, raststugor, 
vandringsstigar och mindre anläggningar för tillfällig vistelse och 
övernattning kan anläggas om det bedöms som lämpligt efter prövning 
enligt plan- och bygglagen och miljöbalken” (Nordmalings kommun, 
2018a, s. 78). Ytterligare områden i kommunen med höga natur- och 
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landskapsvärden är bland annat de 18 naturreservat som utgör värdefulla 
miljöer för växt- och djurliv och gynnar ekosystemtjänsterna 
(Nordmalings kommun, 2018a). Dessa områden ska bevaras och till viss 
del tillgängliggöras för rekreation och friluftslivsändamål (ibid). Bland 
annat ska möjligheten att öppna bommar vid enskilda vägar ses över 
främst vid kusten för bättre framkomlighet för allmänheten (ibid). En 
ytterligare tillgänglighetsaspekt kan vara att anordna möjlighet till 
parkering av bil, husbil alternativt husvagn där detta anses lämpligt (ibid).  
 
Kommunens landhöjning har till viss del redan och kan med tiden 
medföra ytterligare försämrad tillgänglighet för allmänheten både till den 
inre och den yttre skärgården (Nordmalings kommun, 2018a). Den 
försämrade tillgängligheten beror på att havsvikarna blir grundare, vilket 
gör det svårare för fritidsbåtar att ta sig fram (ibid). Även tillgängligheten 
till strandområdena tenderar att försämras (ibid). Kommunens ställs här 
inför ett dilemma där möjligheten att öka tillgängligheten för allmänheten 
kan innebära muddring som i sin tur skadar växt- och djurlivet i 
havsområdet (ibid). Muddringsbehovet behöver utredas för att få en 
överblick av framtida ingrepp och eventuella åtgärder som på så vis kan 
begränsas (ibid).   
 
Kommunen vill satsa mer på gång- och cykeltrafik till områden för 
rekreation och friluftsliv och mellan viktiga målpunkter exempelvis, 
arbete, bostad, service (Nordmalings kommun, 2018a). Detta menar 
kommunen skulle bidra till en hållbar utveckling, stärka folkhälsan och 
öka barns rörelsefrihet (ibid). Men för att kunna utveckla gång- och 
cykelmöjligheterna i kommunen behövs planeringsunderlag som pekar ut 
var behov och de bästa lösningarna finns (ibid). I och med översiktsplanen 
har även kommunen kommit fram till att befintliga stråk bör trafiksäkras 
(ibid). Dessa säkerhetsåtgärder handlar om att ordna bra belysning och 
säkra korsningar, samt tillgängliggöra och trygga för bland annat 
funktionshindrade (ibid). De tar även upp åtgärdsförslag som 
kontrastmarkeringar samt ledstråk för synskadade (ibid).  
 
6.1.2. Allmänna och riksintressen 
 
I delen av översiktsplanen som berör de allmänna och rikets intressen 
uppmärksammas att de områden med höga natur- och kulturvärden som 
finns i kommunen är viktiga att bevara (Nordmalings kommun, 2018b). 
Då dessa kan användas i ett led till att gynna befolkningens välmående 
och att ekosystemtjänsterna bibehålls (ibid). Följande under denna rubrik 
kommer det nämnas några av de områden i kommunen som lämpar sig 
bra för rekreation och upplevelser av naturen.  
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Högt upp på intresselistan vad gäller besöksvärda naturområden kommer 
Öreälven, se bilaga 1, och Lögdeälven, se bilaga 2, som har ett stort frilufts- 
och rekreationsvärde då det utgör ett riksintresse för friluftsliv och 
Natura-2000 område (Nordmaling, 2018b). I kommunen finns som 
nämnt 18 naturreservat år 2018 där varje enskilt reservat har egna 
reservationer och bevarandevärden (Nordmalings kommun, 2018b). I 
föreskrifterna till enskilt reservat framgår således vad som tillåts och inte 
på platsen (ibid). Långrumpskogen och Torsmyran är riksintresse för 
naturvården, Natura-2000 område och naturreservat med sina stora 
arealer, gamla granar och stor variation på sällsynta skalbaggar och 
fjärilar (ibid). Med detta utgör de ett intressant besöksmål (ibid). 
Hummelholm är ett riksintresse för naturvård, Natura-2000 område 
samt naturreservat för kulturmiljövård (ibid). Där är det främst den 
medeltida dalgångsbygden vid Öreälven som lockar (ibid). Besöksvärda 
grottor som även de är Natura-2000 områden och naturreservat är 
Storrisbergsgrottorna och Lidbergsgrottorna (ibid). De är tunnelgrottor 
respektive sprickgrottor, det finns även jättegrottor i området som bildats 
genom klippornas håligheter (ibid). Ålidberget utgör naturreservat, 
vandringsled samt kommunens skidbacke vilket är gynnsamt för 
rekreation och friluftsliv (ibid). I översiktsplanen framgår även att det i 
områden som specifikt utnämnts för rekreation och friluftsliv bara får 
genomföras åtgärder som förbättrar allmänhetens tillgänglighet (ibid). 
Nordmalings kommun tog under åren 2005 och 2006 fram en naturguide 
och en fälthandbok som syftade till att beskriva kommunens värdefulla 
naturmiljöer (ibid). Dessa nämns i översiktsplanen och finns att läsa på 
kommunens hemsida (ibid). Kommunen har även genomfört en 
kustinventering under 2008 för att bedöma möjlighet till bebyggelse, 
naturvärden och friluftsvärden (ibid). Denna inventering låg även till 
grund för utpekandet av områden för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen (ibid).  
 
Kommunens yta är till stor del obebyggd, som vi kan se i figur 2, men 
består till relativt liten del av anpassade grönområden och det finns endast 
ett fåtal anlagda parker (Nordmalings kommun, 2018b). Grönstrukturen 
i samhället är viktig för bland annat gynnandet av ekosystemtjänster, 
allmänhetens vistelse- och boendemiljöer samt livskvalitén (ibid). I 
översiktsplanen framgår även behovet av att utveckla kommunens 
naturområden till förmån för ökad utevistelse och fysisk aktivitet (ibid).  
 
Den nämnda Öreälven, se bilaga 1, och Lögdeälven, se bilaga 2, utgör de 
två enda riksintressena för friluftsliv i kommunen (Nordmalings 
kommun, 2018b). Dessa områden ses även som gynnsamma för besöks- 
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och turistnäringen (ibid). Områden i och längs med älvarna kan nyttjas 
med bra förutsättningar både från land och vatten vilket vidgar 
variationen på frilufts- och rekreationsmöjligheterna (ibid). Det finns 
även en variation mellan lugnare vatten och forsar (ibid). Längs med 
älvarna finns även vandringslederna Öreälvsleden, se bilaga 1, och 
Lödgeälvens vildmarksled, se bilaga 2, belägna (ibid). Kommunen har 
även en rad utnämnda badplatser samt fiske- och paddlingsplatser som är 
populära målpunkter för friluftsliv (ibid).  
 
Kommunens kulturmiljöer ska vara tillgängliga för alla och utgör en viktig 
historisk del av samhället, det är därmed viktigt att kunskap om dessa 
områden sprids (Nordmalings kommun, 2018b). Dessa områden ska 
bibehållas och värdesättas för de som bor på orten och turister (ibid). Det 
finns ett program för dessa kulturmiljöer som antogs 1996 och planeras 
att uppdateras för att åter bli aktuellt (ibid). De kulturmiljöer som utgör 
riksintresse för kulturmiljöer är centrala Nordmaling, Olofsfors järnbruk 
och Hummelholms by (ibid).  
 
6.1.3. Miljökonsekvensbeskrivning 
 
De sammantagna miljökonsekvenserna som förslag i översiktsplanen 
riskerar att ha på rekreations- och friluftslivet i kommunen redovisas 
nedan. I översiktsplanens del för miljökonsekvensbeskrivning redovisas 
förändringen gentemot nollalternativet, att allt förblir som det redan är, i 
en skala med fyra nivåer (Nordmalings kommun, 2018c). Skalan är 
indelad i positiv, obetydlig, måttlig negativ och mycket negativ påverkan 
(ibid).  
 
Planförslagets bedömda miljöpåverkan på naturmiljöerna efter förslag i 
översiktsplanen betraktas positivt (Nordmalings kommun, 2018c). Detta 
på grund av att kunskapsunderlaget åter blivit aktuellt för dessa miljöer i 
och med planen och där de specifikt värdefulla områdena säkras (ibid). 
Det uttrycks i planförslaget att intresset för natur- och landskapsvärden 
överordnas andra intressen (ibid). Detta gäller även områden för 
riksintresse för friluftsliv som överordnas eventuella andra intressen för 
mark och vattenanvändningen i berörda områden (ibid). Områden för 
riksintresse säkras även genom att markanvändningen begränsas till 
befintliga bebyggelsestrukturer (ibid).  
 
Miljökonsekvensbedömningen som planförslaget har på kulturmiljöerna 
betraktas ha obetydlig påverkan (Nordmalings kommun, 2018c). Varför 
denna påverkan inte bedöms positiv är på grund av att exploatering i 
närheten av dessa kulturmiljöer skulle kunna påverka dem negativt men 
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att begränsningar av de negativa konsekvenserna kan utföras i tidigt 
stadium (ibid). Där en bedömning av hur miljön påverkas ligger till grund 
för beslut (ibid).  
 
Översiktsplanens generella påverkan på rekreation och friluftsliv bedöms 
positivt på grund av förslagets överordnade intresse för landskaps-, 
frilufts- och naturvärden (Nordmalings kommun, 2018c). I kommunens 
utpekade områden för friluftsliv ska detta prioriteras och därigenom ges 
förtur trots att andra önskemål för området med tiden kan uppstå (ibid). 
Förslaget ger även möjlighet att göra dessa områden mer tillgängliga 
(ibid). Den uttalade förändringen vad gäller markanvändning från 
nollalternativet är att ett område som tidigare utpekats för bebyggelse 
istället benämns som grönområde (ibid). Samt att ett tätortsnära 
grönområde omnämns till att istället utpekas för exploateringssyfte (ibid). 
Kommunen menar dock att detta omnämnande inte påverkar deras 
uttalande vad gäller bevarandet av tätortsnära natur på grund av att 
planförslaget värnar om den tätortsnära grönstrukturen som resterar 
efter förslaget (ibid).  
 
Konsekvenserna för människors hälsa vad gäller planförslaget bedöms 
positivt (Nordmalings kommun, 2018c). På grund av att det i förslaget 
bland annat tydliggjorts vilka gång- och cykelstråk som skulle kunna 
byggas ut, prioriteras och rustas upp (ibid). Förslaget visar även på 
områden för rekreation och friluftsliv som ska kunna gynna befolkningens 
hälsa (ibid). Dessa områden är spridda över kommunens yta vilket 
bedöms öka möjligheten och tillgängligheten vad gäller användning och 
vistelse i dem (ibid).  
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6.1.4 Iakttagelser vid observationer i text och bild 
 
Observation 1 genomfördes vid Långedsforsen och Hundforsen, se figur 
4, den 20/4 kl. 8.15. Dessa forsar är del av vandrings- och fiskeled längs 
Öreälven som är av riksintresse för friluftsliv, se bilaga 1 nr. 27 och 28. På 
platsen finns grillstuga och campingbord och är tillgängliggjort med broar 
och trappor för att ta sig ut i forsen för fritidsfiskare. Platsen är däremot 
inte anpassad för funktionshindrade eller synskadade. Området är 
kuperat utan exempelvis ledstång, trappor eller ramper ner från platsen 
där parkeringsmöjligheter finns. Parkeringen rymmer maximalt 2 bilar.  

 

 

Figur 4: Bilder från observation vid Långedsforsen och Hundforsen.  

Foto: Sofia Lundqvist. 
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Observation 2 genomfördes vid naturreservatet Torsmyran, se figur 5, den 
1/5 kl. 8.30. Denna myr är en av Norrlandskustens största och är anpassat 
för individer med funktions- och synnedsättning, se bilaga 1. På platsen 
finns campingbord och det är tillgänglighetsanpassat med hjälp av ramp 
med kantskydd ut på myren som avslutas med en utsiktsplattform. 
Parkeringsmöjligheter finns vid naturreservatets ingång som även är en 
rastplats längs E4:an i södergående riktning.  

 

 

Figur 5: Bilder från observation vid Torsmyran naturreservat.  

Foto: Sofia Lundqvist.  
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Observation 3 genomfördes vid Kärleksudden, se figur 6, den 5/5 kl. 9.00. 
Denna plats är en samling skogsstigar som slingrar sig längs utkanten av 
Nordmalings samhälle. Där finns vandringsled, grillplats, fågeltorn och 
Kärleksuddens strandängar som ingår i den Lokala naturvårdssatsningen. 
Dessa strandängar är ständigt föränderliga på grund av landhöjning. 
Skogsstigarna är kuperade och slingriga, i varierad bredd och med 
varierad framkomlighet på grund av stora stenar och rötter som går över 
stigarna. Platsen är inte tillgängliggjord för individer med 
funktionsnedsättning och det saknas belysning och parkeringslösningar. 
Dessa stigar är dock till viss del sammankopplade med en mer anpassad 
gång- och cykelväg, Puttes väg, som till stor del har tillgängliggjorts med 
hårdgjord yta och belysning.  

 

 

Figur 6: Bilder från observation vid Kärleksudden.  

Foto: Sofia Lundqvist. 
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Observation 4 genomfördes vid Nordmalings kaj, se figur 7, den 5/5 kl. 
9.30. Kajen ligger i anslutning till en småbåtshamn och ett potentiellt 
exploateringsområde för bostäder. Hela ytan är i ett plan med variation av 
finare grus och asfalt som underlag vilket gör det till en plats som är 
tillgänglig även för de som har svårt att ta sig fram. Där finns möjlighet till 
parkering. På platsen är det placerat ut campingbord och solsängar. 
Däremot finns det ingen avgränsade skyddsanordning mellan kajkanten 
och vattnet förutom blomkrukor vilket påverkar säkerhetsaspekten för 
området.  

 

 

Figur 7: Bild från observation vid kajen i Nordmaling.  

Foto: Sofia Lundqvist. 
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Observation 5 genomfördes vid Långstrumpskogens naturreservat, se 
figur 8, den 7/5 kl. 18.30. Detta naturreservat är en gammal 
gransumpskog några kilometer från närmaste större väg, avskilt placerat 
långt in i skogen. Reservatet har träd som är uppemot 300 år gamla med 
en rik insektsfauna. Det går att parkera bilen vid ingången till reservatet 
men sen finns det inga tillgänglighetsåtgärder utförda. Med detta område 
är målet att bevara urskogen i befintligt skick. 
 

 

Figur 8: Bilder från observation vid Långrumpskogens naturreservat.  

Foto: Sofia Lundqvist. 

 
6.2. Ansvarsfördelning mellan kommunal och regional nivå 
 
Ansvaret för naturen vad gäller tillgängligheten till bland annat skyddad 
natur påverkar den kommunala verksamheten genom att i många fall ha 
starka kopplingar till länsstyrelsens arbete (Sandström, 2016). 
Länsstyrelsen som statlig myndighet ska värna om länets förutsättningar 
och samtidigt se till att mål från riksdag och regering uppnås (ibid). 
Kommunen som har ålagt stort eget ansvar har dock möjlighet att 
upprätta egna strategier och program utan att behöva få direktiv från 
statligt håll (ibid). Där kan lokala förutsättningar vägas in och fungera 
som underlag till kommunens önskan om hänsyn till bland annat 
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rekreations- och friluftsområden (Länsstyrelsen Västerbotten, 2019c). 
Det är upp till kommunen själv utifrån deras förutsättningar och behov att 
besluta ifall frågor som berör ekosystemtjänster, friluftsliv- och 
grönområden ska generera en separat plan eller om dessa frågor endast 
berörs i översiktsplanen (Länsstyrelsen Västerbotten, 2019c). Dessa 
program fungerar då som komplement till den kommunala 
översiktsplanen i syfte att värna rekreationsområden och kan gå under 
namnet grönstrategi alternativt grönplan (Sandström, 2016). 
Nordmalings kommun har i dagsläget inga avseenden att upprätta en 
grönplan utan arbetar fortlöpande med frågor som berör detta område 
(personlig kommunikation, 14 maj 2019).  
 
Länsstyrelsen som är en statlig myndighet har som ansvarsområde att ta 
hand om länets skyddade naturområden (Sandström, 2016). De ska 
informera kommunen om dess skyldigheter vad gäller beaktande av 
naturmiljöer i samhällsplaneringen (ibid). Länsstyrelse och kommun har 
således ett nära samarbete med delade ansvarsuppgifter (ibid). 
Länsstyrelsen ska bland annat regionalt varje år ta reda på hur länet följer 
upp miljömålen (Länsstyrelsen Västerbotten, 2019c). Dess uppdrag är att 
i översiktsplaneringen främst sammanställa och se till att statens och 
mellankommunala intressen beaktas i aktualitetsprövningar, de 
samverkar vid avgränsningssamråd, är en obligatorisk samrådspart och 
lämnar granskningsyttrande (Länsstyrelsen Västerbotten, 2019e).  
 
Länsstyrelsen har även i uppdrag att komma med råd och underlag när 
det uppstår frågor rörande de allmänna och enskilda intressen som 
regleras i 2 kap. i Plan och bygglagen (PBL, SFS 2010:900) och som ska 
behandlas i översiktsplaneringen (Länsstyrelsen Västerbotten, 2019e). De 
ska beakta riksintressen enligt 3–4 kap.  samt miljökvalitetsnormerna 
enligt 5 kap. i Miljöbalken (MB, SFS 1998:808) och se till att de följs. De 
har i uppdrag att kontrollera ifall LIS-områden redovisas på rätt sätt där 
hänvisningar finns att följa i 7 kap. 18 § i Miljöbalken (MB, SFS 1998:808). 
De har även som ansvar att med hänsyn till individers hälsa och säkerhet 
kontrollera byggnadsverk och bebyggelse i syfte att undvika risker för 
erosion, översvämning och olyckor (Länsstyrelsen Västerbotten, 2019e).  
 
Som exempel på rekommendationer som länsstyrelsen ger kommunerna 
i deras konsekvensbeskrivningar framgår hänsynstagandet till och 
bedömningen av konsekvenserna som planen får för folkhälsan 
(Länsstyrelsen Västerbotten, 2019d). Detta främst med fokus på svaga och 
utsatta grupper i samhället (ibid). I den personliga kommunikationen (3 
april 2019) med länsstyrelsen Västerbotten framgår även att de 
kontinuerligt arbetar med tillgänglighetsfrågor och vikten av människors 
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möjlighet att vistas i naturen. Tillgängligheten gäller främst 
naturreservatens anläggningar med bland annat möjligheter till parkering 
för bilar och bussar nära entrén för att öka tillgängligheten för olika 
funktionsvariationer (personlig kommunikation, 3 april 2019). 
Tillgängligheten till den skyddade naturen handlar även om att göra 
rastplatser rullstolsanpassade för att underlätta för rörelsehindrade att 
komma fram till toaletter, eldplatser och bord (ibid). Länsstyrelsens 
specifika arbete kring ökad tillgänglighet till toaletter gäller såväl för 
barnfamiljer som individer med varierande funktionsförmåga (ibid). 
Samt att anpassa och tillgängliggöra vandringsleder för att passa alla, 
oavsett om individen har svårt att gå, sitter i rullstol eller har barnvagn 
med sig (ibid). De förtydligar även att tillgänglighet inte bara handlar om 
framkomlighet utan även läsbarhet vilket resulterat i att all information 
förmedlas på enkel svenska så att alla ska ha möjlighet att förstå 
informationen på platsen (ibid). Deras webbplats finns tillgänglig för 
synskadade och planeringsarbetet fortskrider hela tiden i syfte att 
anpassas till individer med olika kön, etnicitet, ålder med mera (ibid).  
 
Länsstyrelsen (personlig kommunikation, 3 april 2019) framhåller även 
hur ansvaret för naturen tillfaller kommunen. Att den del av 
länsstyrelsens naturvårdsenhet som arbetar med förvaltning av skyddad 
natur har kontinuerlig kontakt med kommunerna angående de 
naturreservat som finns i respektive kommun (ibid). När det kommer till 
längre vandringsleder i skyddad natur sker kontakt och samarbete mellan 
länsstyrelsens naturvårdsenhet och berörd kommun speciellt i tidigt 
skede (ibid). I det tidiga skedet diskuteras främst för- och nackdelar kring 
vandringsledens sträckning samt lämpliga placeringar av anläggningar 
längs sträckan (ibid). Detta samarbete framhålls specifikt just i processen 
vid nybildning av naturreservat då kommunen alltid berörs i arbetet och 
fungerar som remissinstans för skötselplaner och beslut (ibid). 
 
Länsstyrelsen Västerbotten (personlig kommunikation, 3 april 2019) 
påvisar att de arbetar för att sprida sina satsningar i olika reservat i länet. 
De menar dock att det också ska finnas orörda naturmiljöer för de som 
eftertraktar detta, helt utan tillgänglighetsanpassningar (ibid). 
Länsstyrelsens friluftslivssamordning arbetar för att stötta kommunerna 
mer generellt i att utveckla friluftslivet på olika sätt (ibid).  
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7. DISKUSSION 

 
I följande avsnitt presenteras den diskussion som förs i relation mellan 
insamlad empiri och studiens syfte när det kommer till att beskriva hur 
prioriteringen av invånarnas närhet till naturlandskapet behandlas i 
samhällsplaneringen på kommunal och regional nivå. 
 
7.1. Tillgänglighet till naturen 
 
Naturen, närhet och tillgänglighet till denna är viktig för individen och 
dess hälsa och välmående oavsett var hen bor, urbant eller ruralt (Kaplan 
& Kaplan, 1989). Dessa miljöer behöver tas omhand, skyddas och bevaras 
även om det inte är någon brist på dem. Anpassningar kan behöva göras 
och tillgänglighet stärkas, vilket länsstyrelsen har som uppdrag att värna 
om (Länsstyrelsen Västerbotten, 2019e), direkt eller indirekt genom 
direktiv till kommunen. Länsstyrelsens arbete fungerar som ett 
säkerställande att de mest grundläggande aspekterna inte blir förbisedda. 
Detta samarbete och den ansvarsfördelning som sker mellan kommunal 
och regional nivå är betydande för bevarandet av naturmiljöns 
skyddsvärde. Enligt Boverket (2016) är det även viktigt med beaktandet 
av avståndet till dessa naturområden. Detta för att besöken ska bli mer 
frekventa vilket i sin tur ökar de positiva effekterna som Soft fascination i 
Attention Restoration Theory (Kaplan & Kaplan, 1989) och 
Psychoevolutionary Theory (1993) grundar sig på. Det är lätt att ta för 
givet att de rurala områdena som har närhet till naturen kommer förbli 
som de är. Att förtätningsbehovet kommer förbli litet och 
befolkningssiffrorna relativt låga. Men för att garantera bevarandet av 
närnaturen behöver anpassningar beaktas och realiseras samt kvaliteten 
stärkas bland annat genom trafiksäkerhet, bra belysning och 
flervägsalternativ. Detta är även aspekter på framtida åtgärder som 
uppmärksammats ett behov av i Nordmalings översiktsplan. Dessa 
aspekter utvecklas också till en jämställdhetsfråga i och med allas 
rättighet att tryggt vistas i sin närnatur, vilket är nationella mål som 
uttrycks inom jämställdhetspolitiken (Nordmalings kommun, 2018a). Att 
ha god kännedom om sin närnatur kan också positivt påverka den 
upplevda tryggheten.  
 
Vikten av individens närhet till naturen behandlas i Nordmalings 
kommuns översiktsplan främst i form av framtida mål. Kommunen har en 
önskan om en befolkningsökning, att gå från cirka 7000 till 10 000 
personer fram till år 2050 (Nordmalings kommun, 2018a). Detta är en 
stor utmaning med tanke på att kommunens befolkningsantal legat kring 
7000 personer de senaste 10 åren. Ett bra första steg skulle kunna vara att 
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på allvar fundera kring hur kommunens naturmiljöer skulle kunna hjälpa 
till med detta. Kommunen ser hopp om att kunna locka till sig en ökad 
besöksnäring genom rekreations- och friluftsområden (Nordmalings 
kommun 2018a). Kommunen tror att de genom sin natur ska kunna locka 
till sig mer turister och få de som redan bor på orten att stanna (ibid). 
Kommunens planer på ett ökat fokus på naturen och människans 
hälsovinster genom vistelse i denna skulle absolut gynna redan bosatta 
invånare. Men trots detta är naturfokus någonting som betonas i 
översiktsplanen som just framtidsplaner snarare än handlingskraftiga 
förslag. Resonemanget faller lite mellan stolarna när det framgår genom 
den personliga kommunikationen med kommunen att det varken finns 
pengar eller planer på att fler än idag ska få tillgång till naturen. Det skulle 
dock behövas mer konkreta mål för att kommunens uttalande ska ge frukt. 
Förslagsvis genom att ta sig an uppmaningen från länsstyrelsen att 
kommunen själv kan ta fram en specifik plan som stärker skyddandet av 
rekreations- och friluftsområden samt grönområden i kommunen 
(Länsstyrelsen Västerbotten, 2019e). Kommunen har inte heller tagit 
fram lokalanpassade förhållningssätt för hållbarhetsdimensionerna som 
rekommenderas av Boverket (2016) och som även de är ett led i arbetet 
med ekosystemtjänsterna som stärker kommunens natur- och 
landskapsvärden. Detta förstärker intrycket av att jämställdhet och 
tillgänglighet påverkas av var du bor. Som vi kan se i denna mindre 
kommun påverkar i stor utsträckning kommunens ekonomi och 
engagemang utfallet. I och med att det är upp till kommunen själv att göra 
intresseavvägningarna vad gäller prioriterade rekreations- och 
friluftsområden och dess tillgänglighetsanpassningar (Boverket, 2016). 
Orsaker till varför detta kan vara svårare i en mindre kommun förutom 
den ekonomiska aspekten kan vara bristande engagemang, för hög 
arbetsbelastning och tids- och kunskapsbrist (ibid). 
Intresseavvägningarna kan även tänkas påverkas av inställningen att det 
i större utsträckning är färre individer som skulle komma att gynnas av 
dessa satsningar i en mindre kommun till skillnad från en större kommun 
med fler invånare.  
 
Vad som går att tyda utifrån observationer som gjorts i studien av 
platsernas tillgänglighet så har två av fem platser anpassats i större 
utsträckning. Antalet observationer är allt för få för att kunna dra någon 
slutsats om ett generellt kommunalt och regionalt tillgänglighetsarbete. 
Det skulle således behöva utföras ytterligare observationer för att få en 
rättvis bild av hur invånarnas närhet till naturen behandlas ute på plats i 
kommunen. De observerade platserna är vitt skilda till utformning och 
avser olika behov. Två av de observerade platserna är naturreservat där 
länsstyrelsen har högsta ansvar, varav det ena är väl anpassat och det 
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andra helt saknar anpassningar. Detta tillvägagångssätt stärks av 
länsstyrelsens uttalande att alla platser inte bör tillgänglighetsanpassas på 
grund av risken att förstöra naturvärdena samt att de olika 
naturområdena ska utformas för att passa olika individers efterfrågan.  
 
7.2. Förslag till ökad tillgänglighet 
 

Det framgår i översiktsplanen att kommunen vill öka gång- och 
cykelförbindelserna i de mer tätortsnära delarna av kommunen, vilket är 
en bra målsättning för att öka invånarnas tillgänglighet till service. Detta 
skulle även öka möjligheten till fysisk aktivitet vilket i sin tur bidrar till 
ökad folkhälsa (Boverket, 2016). Det skulle vara önskvärt om ambitionen 
fanns att bygga ut gång- och cykelinfrastruktur även till platser för 
rekreation- och friluftsområden och inte bara till och från bostad, affär 
och arbetsplats. En utvecklad gång- och cykelinfrastruktur skulle 
förslagsvis koppla samman tätort, naturområden och närliggande 
landsbygd där även många av de skyddade områdena i kommunen finns. 
I och med att Nordmalings kommun har en gles befolkningsstruktur med 
en jämn fördelning av invånarna mellan tätort och landsbygd 
(Nordmalings kommun, 2018a) ses detta kunna vara en realistisk 
målsättning. Detta skulle vara ett lyft för jämställdheten mellan tätort och 
landsbygd i kommunen, “att fler än idag ska få möjlighet att se, uppleva 
och använda landskapet och de rika och vackra naturmiljöerna” 
(Nordmalings kommun, 2018a, s. 27). Det är givetvis inte bara ambition 
som behövs utan även investeringsresurser. Om det inte finns belägg för 
gång- och cykelinfrastruktur spritt över kommunen där behov finns så 
finns andra tillgänglighetsanpassningar som skulle kunna göras. 
Tillgänglighetsanpassningar i detta avseende rör möjligheten att välja 
bort bilen och skulle kunna innebära en ökning av framkomlighet och 
säkerhet längs med de större vägarna som kopplar samman tätort, 
naturområden och närliggande landsbygd. Exempel skulle kunna vara att 
anlägga trottoarer eller åtminstone vidga vägrenar vilket skulle öka 
möjligheten att ta sig fram längs dessa vägar och ut i naturen på ett säkert 
sätt. Säkerhetsaspekterna rör sig om att biltrafiken utanför tätort och på 
landsbygden tillåter högre hastigheter, 70-90 km/h, vilket påverkar 
trygghetsaspekten och tillgängligheten för rekreations- och 
friluftsaktiviteter mellan bostad och natur utanför tätort.  
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7.3. Slutsatser 
 

Utifrån bland annat Mårtenssons et al., (2011) resonemang så är det 
viktigt med beaktande av naturmiljöer i samhällsplaneringen på grund av 
att det gynnar ekosystemtjänster, hållbar utveckling och människors 
hälsa. Individens fysiska och psykiska hälsa sägs stärkas genom 
naturkontakt (Kaplan & Kaplan, 1989), om så även genom en visuell 
kontakt (Ulrichs, 1984). Lisberg Jensens (2008) uttryck om att rekreation 
skulle vara en sekundär samhällsnytta i och med dess många fördelar för 
individen som på sikt gynnar samhället är ett tänkvärt synsätt på 
företeelsen. Detta resonemang stärks av Bergströms och Tronviks (2012) 
påstående om att naturkontakt skulle förbättra folkhälsan och i sin tur 
minska kostnaderna för vård och omsorg. Boverket (2019a) menar även 
de att vi människor påverkas positivt både psykiskt och fysiskt av gröna 
miljöer. De menar att naturen hjälper individen att sänka blodtrycket, 
minska stress och öka den fysiska aktiviteten.  
 
Nordmalings kommun planerar för att öka tillgängligheten till natur- och 
friluftsområden i hopp om att öka folkhälsan genom att bevara och stärka 
ekosystemtjänsternas positiva effekter. Kommunen tror även att 
tillgänglighetsanpassningarna av naturen kan leda till ökad 
besöksfrekvens till kommunen. På kommunal och regional nivå sker 
samarbete kontinuerligt vad gäller bevarande, skyddande och 
tillgänglighetsanpassade av naturområden. I genomförda observationer 
av naturområden i kommunen går det att urskilja stor variation i 
platsernas utformning och tillgänglighet. Den regionala nivån i form av 
länsstyrelsen arbetar speciellt för att värna om naturens förutsättningar 
och ser till att mål från riksdag och regering uppnås. Kommunen i sin tur 
har befogenhet att upprätta egna strategier och program till exempel för 
att stärka skyddet för grönstrukturen i kommunen. Detta är dock 
ingenting som Nordmalings kommun varken har eller planerar för att 
genomföra.   
 
7.4. Fortsatt forskning  
 
Det skulle vara intressant att fortsätta studera betydelsen av individens 
närhet till naturen i ett samhällsplaneringsperspektiv. Genom att 
vidareutveckla studien i ett jämförande syfte där fler kommuner berörs 
och en djupare kontext beaktades. Detta skulle kunna leda till studier med 
utgångspunkt från individnivå. Där invånare intervjuas alternativt får 
svara på enkäter gällande hur de själva upplever tillgängligheten till 
naturen och hur deras uppfattning om naturens påverkan på deras fysiska 
och mentala hälsa utspelar sig. 
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SAMMANFATTNING 
 
Syftet med denna studie har varit att beskriva hur individens närhet till 
naturen hanteras i ett samhällsplaneringsperspektiv. Genom att studera 
hur prioriteringen av invånarnas närhet till naturlandskapet har 
behandlats i Nordmalings kommunala översiktsplan. För att sedan koppla 
detta till länsstyrelsens arbete på regional nivå. Studien har genomförts 
med hjälp av en litteraturstudie, observationer på utvalda berörda platser 
samt genom personlig kommunikation. Litteraturstudien berör bland 
annat offentliga dokument, ämnesrelaterade teorier samt tidigare 
forskning, rapporter och studier. Observationernas syfte är att öka 
medvetenheten kring tillgänglighet till närnatur och skyddad natur i 
kommunen samt att ge en visuell bild av dessa platser. Den personliga 
kommunikationen ger bland annat en förtydligande inblick i hur 
länsstyrelsen i Västerbotten samverkar med kommunen när det kommer 
till översiktsplanering och främst skyldigheterna kring den skyddade 
naturen.  
 
Studien har bidragit med att belysa naturens högst relevanta betydelse för 
fortlevnaden av ekosystemtjänsterna och i sin tur befolkningens 
välmående. I första hand när det kommer till tillgången på rent vatten, 
pollinering, frisk luft, mat och byggnadsmaterial, vilket är delar av den 
nytta vi människor har av naturen och som påverkar vår hälsa direkt eller 
indirekt. I andra hand är närheten till naturen relevant i form av 
tillgänglighet till rekreations- och friluftsområden som bland annat ökar 
den fysiska aktiviteten i samhället, vilket har visats minska risken för 
fysiska och psykiska sjukdomar. I och med möjligheten till utevistelse 
tillfredsställs individens behov av frisk luft och dagsljus vilket påvisats öka 
vår mentala hälsa. De finns även dem som menar att blotta synen av 
naturlandskapet ökar vårt välbefinnande och påskyndar tillfrisknandet 
vid sjukdom.  
 
Studien har också bidragit med en djupare förståelse för den kommunala 
planeringens ansvar för hur hållbar utveckling av naturen och 
befolkningens närhet till den behandlas i samhällsplaneringen. Men även 
länsstyrelsen viktiga roll i form av regional ansvarstagare i dessa frågor. 
Nordmalings kommun som har mycket natur till sitt förfogande planerar 
också för att öka tillgängligheten till den. Trots att de vid studiens 
genomförande inte har resurser eller planer för att förverkliga denna 
tillgänglighet i större utsträckning. Som vi kan se genom observationerna 
är dessa platser tillgänglighetsanpassade i olika utsträckning bland annat 
beroende på platsens användningsområde. Kommunens syfte är både att 
öka befolkningens välbefinnande genom bibehållna ekosystemtjänster 
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och ökad tillgänglighet till rekreations- och friluftsområden men också att 
öka besöksfrekvensen till kommunen. Många av kommunens översiktliga 
planer är i tidigt stadium men visar att kommunen arbetar för att 
möjliggöra naturen för dess invånare. När det kommer till bevarande, 
skyddande och tillgänglighetsanpassningar av naturområden sker 
kontinuerligt samarbete mellan kommunal och regional nivå. Där 
länsstyrelsen i form av regional nivå ansvarar för kommunens skyddade 
natur.  Kommunen har tagit ett bra första steg mot ökad folkhälsa genom 
att sätta upp mål för en tillgänglig natur och stegvis försöka nå de målen. 
Det framgår även genom översiktsplanen att det finns utredningar som 
behöver göras innan realiseringen av naturfokuset kan utvidga i 
omfattning. För att möjliggöra rekreations- och friluftsområden för hela 
kommunens befolkning kommer det krävas ytterligare planering och 
tillgänglighetsanpassningar.  
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https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/bidrag-och-ersattning/bidrag/friluftsliv/arsredovisning-svenskt-friluftsliv-2017.pdf
https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/bidrag-och-ersattning/bidrag/friluftsliv/arsredovisning-svenskt-friluftsliv-2017.pdf
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BILAGA 1: Kartöversikt över Öreälvens vandrings- och fiskeled  
(Källa: Nordmalings kommun, 2019).  
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BILAGA 2: Kartöversikt över Lögdeälvens vildmarksled  
(Källa: Nordmalings kommun, 2019). 
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BILAGA 3: Mejlfrågor till Nordmalings kommun.  

 

Fråga 1: Hur jobbar ni i kommunen aktivt för att nå målet i 
översiktsplanen "att fler än idag ska få möjlighet att se, uppleva och 
använda landskapet och naturmiljöerna"? Har ni konkreta arbetsmetoder 
eller långsiktiga planer?  
  
Fråga 2: Det framgår i översiktsplanen att möjlighet finns "att upprätta 
ex. grillplatser och väderskydd inom område för natur, friluftsliv, areella 
näringar och bybildning efter prövning i PBL och MB". Har kommunen 
själva planer på att utveckla sådant eller riktar sig detta främst till privata 
aktörer? 
  
Fråga 3: Kan ni utveckla ert arbete och tänk kring kommunens planer för 
grönstruktur? Finns det ambitioner om att exempelvis ta fram specifik 
grönplan för kommunen?  
 

 

BILAGA 4: Mejlfrågor till Länsstyrelsen Västerbotten. 

 

Fråga 1: Hur ser ni på vikten av tillgänglighet och människors möjlighet 
att vistas i naturen oberoende av tillstånd, ex. funktionshinder, ålder? Hur 
jobbar ni aktivt med att öka denna tillgänglighet? Ligger hela ansvaret på 
er vad gäller ex. naturreservat eller tillfaller en del ansvar även 
kommunen?  
 
Fråga 2: Hur ser samarbetet ut mellan kommun och länsstyrelse vad gäller 
ex. naturreservat och vandringsleder? Är detta ett kontinuerligt arbete 
eller mer stötvis vid ex. framtagande av översiktsplaner mm.? 
 
Fråga 3: Anser ni att det är viktigt att beakta naturmiljöer i planeringen? 
Isåfall varför? Hur kan denna aspekt förbättras?  
 


