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case-study of four areas of national importance in Sweden: Ljusnan, Indalsälven,
Vindelälven och Kalixälven.

The first aim of the study is to analyse the way the demand for outdoor recrea¬
tion regarding the use of land and water is considered in physical planning as

expressed in local planning documents. The study shows that outdoor recreation
seen as a non-commercial activity is inferior in competing with other economic
activities. It is in terms of tourism that outdoor recreation is given status on the
local level.

The second aim of the study is to critically examine the criterions for classifica-
tion of areas of national importance for outdoor recreation and to analyse the way
these areas are used. This study shows that visitors to these areas do not visit them
primarily because they were designated as areas of national importance for outdoor
recreation. In most cases the visitors had other objectives, for instance they were

travelling through the area or they were visiting relatives or friends. The thesis the-
refore concludes that the use of recreational areas derives from random tourism.

Distance and attractiveness of the area have been given as important criterions
in the classification of an area as being of national importance for outdoor recrea¬
tion. To evaluate the impact of distance and attractiveness on recreational travel, a
log-linear analysis has been conducted. The results shows that both distance and
attractiveness have a statistically measurable effect and therefore are able to
explain part of the variations in visitor frequency.
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Kapitel

Rörligt friluftsliv
- statsmakt, kommun, individ

All mänsklig verksamhet kräver utrymme. Stundtals uppstår konkur¬
rens om hur detta skall nyttjas. Utrymme är visserligen ett flerdimen-
sionellt begrepp, men för de flesta verksamheter är det liktydigt med
nyttjandet av mark och vatten. En av dessa verksamheter är det rör¬
liga friluftslivet som behöver arealmässigt stora områden vilka ofta
sammanfaller geografiskt med olika ekonomiska verksamheter.

Samhället, i form av statsmakt och kommun, har åtagit sig upp¬
giften att tillgodose allmänhetens behov av mark och vatten för rör¬
ligt friluftsliv. Det är dock ingen självklarhet att så ska vara fallet.
Vid olika tidpunkter i historien och i olika länder har uppgiften lösts
på olika sätt. I Sverige finns allemansrätten som en försäkran om att
alla har rätt att vistas i skog och mark, även om det sker på annans
ägor, dock under förutsättning att ingen skada åsamkas naturen, dju¬
ren och förutsättningarna för markägarens verksamhet. I Sverige
finns också naturreservat som bland annat kan avsättas om ett

område är av betydelse för friluftslivet. I andra länder, däribland
USA, är avsättandet av nationalparker eller så kallade wilderness-
areas det primära sättet att tillgodose befolkningens möjligheter till
att utöva friluftsliv.

Ett styrinstrument som den svenska statsmakten använt i sitt
arbete för att tillgodose allmänhetens behov av områden för rörligt
friluftsliv, är att klassificera olika friluftsområden som riksintressanta
och i lag hävda att speciell hänsyn ska tas till dessa områden i den
kommunala planeringen. Statsmakten har med andra ord givit det
rörliga friluftslivet en sådan betydelse att särskilda områden avsatts
för ändamålet, benämnda områden av riksintresse för det rörliga fri¬
luftslivet. Trots statsmaktens ställningstagande utsätts dessa områden
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ständigt för exploateringstryck. Uppgiften att göra avvägningar mel¬
lan olika verksamheter har dock statsmakten lämnat över till kom¬
munerna.

Utgångspunkten i denna avhandling är att det finns verksamheter
i samhället som konkurrerar om hur mark och vatten skall nyttjas.
Den fysiska planeringens uppgift är att synliggöra dessa intressen
och verka för att mark- och vattenresurser används till det de är mest

lämpade för. I denna avhandling studeras fysisk planering avseende
rörligt friluftsliv och hur friluftslivet samspelar och konkurrerar med
andra verksamheter.

Fyra problemområden
Fyra problemområden kommer att behandlas i denna avhandling:
• samspelet och avvägningen mellan planering på nationell och

lokal nivå
• förhållandet mellan olika verksamheter på den nationella nivån

och på den lokala nivån
• definition, avgränsning och tolkning av ett område av riksin¬

tresse för det rörliga friluftslivet
• individen och hur denne får tillgång till och nyttjar områden av

riksintresse för det rörliga friluftslivet.

Rörligt friluftsliv - ett nationellt eller lokalt intresse?
Ett första problemområde i avhandlingen är samspelet och avväg¬
ningen mellan planering på nationell och lokal nivå, det vill säga
förhållandet mellan statsmakt och kommun. Hela 1900-talet och sär¬
skilt tiden från 1947 års bygglag och fram till dagens planlagstift¬
ning kan sägas kännetecknas av kampen om makten över marken, i
vilken allmänhetens intresse av mark- och vattenresurser stod emot

det privatas intresse av detsamma. Från 1960-talet har också en
kamp om vem som skall representera det allmänna pågått, det vill
säga en kamp mellan centraliseringoch decentralisering.1
1 Sundin (1997) menar att kampen mellan dessa två förhållanden stått framförallt
under slutet av 1960-talet och fram till dagens lagstiftning. Jag menar att den första
kampen var aktuell redan tidigt under 1900-talet i och med att användningen av
mark och vatten i allt större utsträckning började regleras och vissa områden avsat¬
tes för att bevaras och skyddas dels för den vetenskapliga naturvården dels för det
rörliga friluftslivet. Kampen accentuerades dock under 1960-talet.
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Under 1960- och 1970-talet var statsmaktens roll i princip mycket
stark i fråga om det övergripande ansvaret för användningen av mark
och vatten i landet. Genom att kartlägga de behov som olika verk¬
samheter skulle komma att ha fram till sekelskiftet, skulle en långsik¬
tigt hållbar planering uppnås.2

Genom den fysiska riksplaneringen förmedlade statsmakten vil¬
ket inflytande den hade och var detta inflytande utövades. Mot slutet
av 1970-talet började en förändring av ansvarsfördelningen mellan
statsmakt och kommun att ske, den kommunala nivån fick ett allt
större inflytande över den egna domänen. En politisk ambition var
också att medborgarnas inflytande i planeringen skulle öka. Länsni¬
vån, med länsstyrelsen som statsmaktens förlängda arm, har också
försvagats i takt med statsmaktens minskade engagemang i översikt¬
liga planeringsfrågor. Konsekvensen av den decentralisering som
skett under de senare årtiondena är att kommunerna åter har fått
större kontroll över det egna territoriet.

När det gäller riktlinjer som kommer från en överordnad nivå
rörande förhållanden som skall genomföras på den regionala och
lokala nivån, krävs att alla parter är överens för att resultatet skall ha
en möjlighet att bli det avsedda. Men så är inte alltid fallet. De eko¬
nomiska, demografiska och fysiska förhållandena som kommunerna
har att planera utifrån varierar från kommun till kommun. När stats¬
makten formulerar sina intentioner sker det utifrån generella förut¬
sättningar där de enskilda kommunernas förutsättningar i mindre
grad beaktas.

När statsmaktens intentioner skall genomföras på kommunal
nivå, uppstår ofta kollisioner med kommunens egna särintressen.
Kommunen kan komma att gå en annan väg om det inte finns incita¬
ment att följa den väg som statsmakten föreskrivit. Om syftet med
påverkan från statsmaktens sida är att skapa verkningar på den lokala
nivån, uppnår statsmakten sitt mål endast om alla berörda aktörer
förstår syftet med aktionen. Detta kan innebära att kommunen får
sätta sina egna intressen åt sidan för att tillgodose statsmaktens
intressen, vilket inte är en självklar handling från kommunens sida.3

Ett andra problemområde i avhandlingen är förhållandet mellan
olika verksamheters styrka (makt), dels på det nationella planet dels
2 Tiden under 1960- och 1970-talet har kommit att kallas de stora programmens tid.
Se Wittrock och Lindström (1984).
3 För en diskussion kring påverkan mellan olika aktörer se Hägerstrand (1993).
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på det lokala planet. Områden som avsatts som riksintressen för det
rörliga friluftslivet finns över hela landet. Vissa av dessa områden är
ohotade från andra intressen, medan andra ständigt utsätts för hot
från andra verksamheter.

Det är inte ovanligt att områden vilka är attraktiva för friluftslivet
- såväl det rörliga som det mer stationära - också är attraktiva för
näringslivet. Ett sådant område skulle, om det nyttjades i kommersi¬
ellt syfte, kunna ge inkomster inte bara för en individ eller ett företag
utan också för en kommun. Friluftslivet kan således betraktas ur två

synvinklar dels som en bevarande (icke-kommersiell) dels som en
konsumerande (kommersiell) verksamhet. För att trygga det allmän¬
nas tillgång till mark och vatten regleras idag användningen av mark
och vatten dels genom gammal hävd och sedvanerätt såsom alle¬
mansrätten dels via lagstiftningen. Ett riksintresse för det rörliga fri¬
luftslivet kan också ses som ett hinder för utvecklingen av näringsli¬
vet i en kommun. Turism är mer samhällsekonomiskt intressant för
kommunen som en vinstgivande verksamhet. En intressant aspekt är
därför vilken vikt det rörliga friluftslivet ges när konkurrensen om
nyttjandet av mark och vatten står mellan kommersiella och icke¬
kommersiella intressen.

Vid sidan av kommunens egna särintressen finns det ett flertal
enskilda intressen som påverkas av de riktlinjer som statsmakten ger
och den planering som kommunen sedan genomför. Dessa enskilda
intressen är ofta ekonomiskt starka och har stor konkurrenskraft till
skillnad från det rörliga friluftslivet som kan betraktas som en icke¬
kommersiell verksamhet. Områden av riksintresse för det rörliga fri¬
luftslivet är ofta mycket stora arealmässigt sett, vilket gör att områ¬
dena inte enbart nyttjas för friluftslivsaktiviteter. Fler verksamheter
skall således fungera inom en och samma yta. Konkurrerande verk¬
samheter behöver inte alltid komma i konflikt med varandra, utan
kan också vara förenliga i vissa sammanhang och fungera i samver¬
kan med varandra.

Naturresurslagen4 slår fast att när konkurrerande verksamheter
föreligger skall den som främjar en långsiktigt god hushållning med
mark och vatten ges företräde. Det åvilar enligt lagen berörd kom¬
mun att göra denna avvägning.

4 SFS 1987:12.
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Rörligt friluftsliv - ett samhälls- och forskningsproblem
Ett tredje problemområde för avhandlingen rör definition, avgräns-
ning och tolkning av ett område av riksintresse för det rörliga fri¬
luftslivet. Ett område av riksintresse för det rörliga friluftslivet
avsätts för att trygga allmänhetens tillgång till mark och vatten för
friluftslivsutövande. För att ett område skall kunna betraktas som

riksintressant måste det uppfylla vissa uppställda kriterier som
Naturvårdsverket tagit fram.51 kriterierna framhålls att ett område av
riksintresse för rörligt friluftsliv bygger på begreppet turism, ett
kommersiellt intresse samt att ett betydande antal besökare skall
komma från en annan del av landet än den region riksintresseområdet
är beläget i.

Avståndet mellan den potentiella besökaren och det riksintres¬
santa området har således en avgörande betydelse för om ett område
skall kunna anses vara av riksintresse för rörligt friluftsliv.61 ett geo¬
grafiskt perspektiv är detta intressant med utgångspunkt i teorier om
avståndets inverkan på människans rörelsemönster. Begreppet riksin¬
tresse har funnits under en tjugoårsperiod och frågan är i vilken mån
begreppet har anpassats till nya förhållanden såsom befolkningens
omfördelning och människans förändrade rörelsemönster.

En formell (regelmässig) sida av analysen i denna avhandling är
just tolkningen av begreppet riksintresse, dels själva innebörden av
begreppet dels ett riksintresseområdes geografiska avgränsning.
Statsmakten har formulerat vilka värden/kvaliteter ett riksintresse¬
område skall ha och beslutat om vilka områden som är av riksin¬
tresse. Det är ett direktiv från statsmakten att riksintresseområdena
skall beaktas i den kommunala planeringen, vilket innebär ytterligare
en aspekt för kommunen att ta hänsyn till i sin planering. Samtidigt
måste frågan om relevans ställas.

De områden som statsmakten avsatt som riksintressanta antas

representera allmänhetens efterfrågan, det vill säga områden som är
attraktiva för friluftslivet. Kunskapen om huruvida dessa områden
verkligen svarar mot vad människor i allmänhet efterfrågar är dock
liten.

Detsamma gäller värdet av riksintresseområdena för kommunens
egen befolkning. Vi vet inte om kommunerna ser riksintresseområ-
5 Enligt SFS 1993:191 bemyndigas Naturvårdsverket att utse områden av riksintres¬
se för friluftsliv och naturvård.
6 Statens naturvårdsverk (1986-01-24).
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dena som den nationella angelägenhet de skall vara eller främst vär¬
derar dem med tanke på den egna befolkningen.

En annan sida av begreppet riksintresse är lagar och förordningar
som kompletterar beteckningen, till exempel naturvårdslagen7,
skogsvårdslagen8 och plan- och bygglagen9. Riksintressena regleras
genom naturresurslagen vilken skall beaktas av kommunerna i pla¬
neringen. Samtidigt finns små incitament för kommunerna att agera
i enlighet med denna. Vi vet mycket litet om i vilken utsträckning
riksintresseområdena enbart redovisas i de kommunala planerna
eller om kommunen ger rekommendationer om att hänsyn skall tas
till dessa eller till och med uttalar en vilja att skydda dessa intressen.

Ettfjärde problemområde utgårfrån individen och hur denne får
tillgång till och nyttjar områden av riksintresse för det rörliga fri¬
luftslivet. I detta sammanhang är ett områdes attraktivitet och läge i
förhållande till befolkningskoncentrationerna i landet av stor vikt.
Riktlinjerna för klassificering av ett område av riksintresse för det
rörliga friluftslivet ger en bild av vilka som kan tänkas nyttja områ¬
dena. Det är besökare som rest relativt långt, kommer från en annan
region, övernattar och utövar någon friluftslivsaktivitet. Vi kan dock
inte med säkerhet säga i vilken mån denna bild överensstämmer med
de människor som faktiskt nyttjar dessa riksintresseområden.

Det är intressant att fundera utifrån en optimeringstanke, det vill
säga att tanken med riksintresseområdena är att maximera nyttjandet
i vissa utvalda områden. Flertalet av riksintresseområdena är dock

belägna i den norra delen av landet och därmed ligger de avsides i
förhållande till befolkningskoncentrationerna. Sett över den tjugo¬
årsperiod som riksintresseområdena har existerat har förhållandet
mellan dessa och befolkningskoncentrationerna förändrats. I allt
större utsträckning är riksintresseområdenas läge att betrakta som
avsides jämfört med tidigare. Samtidigt har andra förhållanden som

påverkar nyttjandet av friluftslivsområden förändrats. Människans
rörlighet har ökat och tillgängligheten till denna typ av områden har
förbättrats. Vidare har de socioekonomiska förhållandena i samhället
varierat och skapat olika förutsättningar för olika grupper att utöva
friluftsliv under de gångna årtiondena. Det är således motiverat att

7 SFS 1964:822.
8 SFS 1979:429.
9 SFS 1987:10.
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ha ett kritiskt förhållningssätt till områden av riksintresse för det rör¬
liga friluftslivet.

Syfte och Mgeställrungar
De fyra problemområdena leder fram till avhandlingens två syften.
Detförsta syftet är att analysera hur det rörligafriluftslivets anspråk
ifråga om nyttjandet av mark och vatten beaktas i den fysiska plane¬
ringen och senare kommer till uttryck i kommunala plandokument.
Intresset riktas mot kopplingen mellan olika planeringsnivåer (pro¬
blemområde ett). Analysen knyts till rådande ideologi och samhälls¬
situation under perioden 1960-1990-talet.10 Statsmakten ger instruk¬
tioner/riktlinjer om hur riksintressena skall hanteras i den kommu¬
nala planeringen. Frågor som skall besvaras är: Hur uttrycker stats¬
makten sina intentioner avseende områden av riksintresse för det

rörliga friluftslivet? Hur har statsmaktens intentioner vad gäller det
rörliga friluftslivet tolkats av kommunerna vid implementeringstill-
fället?

Det första syftet innebär att det rörliga friluftslivets ställning
måste relateras till andra verksamheter (problemområde två). Kon¬
flikter kan uppstå mellan friluftsliv, skogs- och jordbruk, vattenkraft,
naturvård med flera verksamheter. Hur ser konkurrenssituationen ut

och har den förändrats mellan 1970- och 1990-talet? Hur vägs det
rörliga friluftslivet som en icke-kommersiell verksamhet mot andra
ekonomiska verksamheter?

Det andra syftet är att granska kriterierna för klassificeringen av
områden av riksintresse för det rörliga friluftslivet och att analysera
hur avsatta riksintresseområden nyttjas (problemområde tre och
fyra). Ett riksintresseområdes läge i förhållande till större befolk¬
ningskoncentrationer antas spela en stor roll för vilka som nyttjar det.
Vi vet att antalet fritidsresor avtar med ökat avstånd från ett besöks¬
område och att viljan att resa varierar beroende på vilken aktivitet
individen tänkt ägna sig åt. Vi vet också att utövandet av friluftsliv
begränsas i både tid och rum. Olika restriktioner avgör när och var en
individ kan utöva en viss friluftslivsaktivitet. En fråga är om det
generella antagandet om avståndsfriktion även är giltigt för områden
av riksintresse för det rörliga friluftslivet? En annan fråga är hur
10 Diskussioner om planeringsideologier och filosofier finns bland annat i Floderus
(1986); Nylund (1995); Sundin (1997).

2 Geografiska regio..
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rekryteringsmönstret ser ut i förhållande till det som anges som
grund för definitionen av ett riksintresseområde? Av vikt är därför
också att fråga i vilken mån statsmaktens föreställningar om besö¬
karna överensstämmer med de som faktiskt nyttjar områdena och de
aktiviteter de utövar?

Avgrärisning i tid och rum
Det friluftsliv som står i centrum för denna undersökning är det som
utövas inom geografiska områden avsatta för det rörliga friluftslivet.
Studien avgränsas därför till områden av riksintresse för det rörliga
friluftslivet. I den mån en jämförelse är av intresse behandlas även
andra typer av riksintresseområden såsom de som gäller naturvår¬
den, kulturminnesvården och rennäringen. Studien avgränsas också
till fysisk planering avseende rörliga friluftsliv.

En avgränsning är geografisk. Undersökningen har genomförts i
fyra älvdalar (se karta 1.1): Ljusnan, Indalsälven, Vindelälven och
Kalix(-Kaitum)älven. Det är enbart de delar av älvarna som är klas¬
sificerade som riksintresse för det rörliga friluftslivet som ingår i
studien. De fyra undersökningsområdena utgörs av två oreglerade
och två reglerade älvar. Samtliga områden har goda förutsättningar
för ett rörligt friluftsliv och ett brett utbud av aktiviteter. De riksin¬
tressanta områdena berör tillsammans fyra län och fjorton kommu¬
ner. En utförligare redovisning av urvalet av undersökningsområden
och undersökningspopulation återfinns i kapitel 5 respektive 6.

Studien är förlagd till tiden mellan slutet av 1960-talet fram till
och med att översiktsplanen antogs omkring 1990.11 Den historiska
tillbakablicken i kapitel 4 sträcker sig dock över hela 1900-talet. En
enkätundersökning bland besökare i de fyra älvdalarna genomfördes
år 1994.

Arbetets uppläggning
Avhandlingen består av tre delar. Den första utgörs av kapitel 1 och
kapitel 2 i vilka dels syftet dels de teoretiska utgångspunkterna i
föreliggande arbete redovisas. Den andra delen, kapitel 3 till och
med kapitel 6, består av en historisk genomgång samt en redovis-
11 Årtalet för översiktsplanens antagande varierar mellan 1990-1995 för olika kom¬
muner men merparten av planerna antogs 1990.
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Karta 1.1 De fyra fallstudieområdenas läge i landet.
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ning av de empiriska studier som genomförts i de fyra älvdalarna.
Den tredje delen, kapitel 7 och 8, innehåller en teoretisk diskussion
och en syntes av avhandlingen.

I kapitel 1 introduceras avhandlingens problemområden samt
syfte och frågeställningar.

I kapitel 2 diskuteras tidigare forskning inom de områden som
berörs i avhandlingen. I kapitlet redogörs också för de teoretiska
utgångspunkterna för arbetet. Förhållandet mellan begreppen rekre¬
ation, turism och friluftsliv diskuteras. För att knyta samman de teo¬
retiska utgångspunkterna med de empiriska undersökningarna
redogörs för en modell som beskriver friluftslivets omgivningsstruk¬
tur.

I kapitel 3 riktas studien mot själva planprocessen och hur fri¬
luftslivet kommit att bli en angelägenhet för samhället. Genom¬
gången lägger tyngdpunkten dels på förhållandet mellan statsmakt
och kommun dels på olika aktörers styrka. Slutligen ges i kapitlet en
beskrivning av den lagstiftning och de planinstrument som berör den
fysiska planeringen i landet och områden av riksintresse.

I kapitel 4 redogörs för de intentioner som statsmakten och stats¬
förvaltningen haft beträffande områden av riksintresse för det rörliga
friluftslivet under perioden 1970-1990. Sist diskuteras säkerställan¬
det av natur- och friluftslivsområden i landet.

Redovisningen av den empiriska undersökningen inleds i kapitel
5 genom att planeringen för friluftsliv utvärderas med hjälp av ett
antal fallstudier. De fyra älvdalarna Ljusnan, Indalsälven, Vindeläl-
ven och Kalixälven presenteras med avseende på deras klassificering
som område av riksintresse för det rörliga friluftslivet. Utifrån en

jämförelse av de kommunala planer som berör respektive område
diskuteras hur berörda kommuner behandlat dessa av statsmakten

utpekade områden.
För att kunna belysa hur de riksintressanta områdena nyttjas

genomfördes en enkätundersökning bland besökare i de fyra älvda¬
larna. I kapitel 6 redovisas resultaten från denna studie. I kapitel 7
diskuteras avståndets inverkan på resor i samband med friluftslivsut¬
övande med utgångspunkt i en regressionsanalys. I kapitlet diskute¬
ras också frågan om hur attraktivitet kan mätas med avseende på
områden av riksintresse för det rörliga friluftslivet.I det avslutande
kapitlet, kapitel 8, sammanfattas studiens huvudresultat samt pre¬
senteras angelägna frågeställningar för fortsatta studier.



Kapitel 2

Friluftsliv
- teoretiska utgångspunkter

I detta kapitel läggs den teoretiska grunden för de empiriska delarna
av avhandlingen. Här redogörs för ett antal teoretiska ansatser vilka
sedan knyts samman i en förklaringsmodell. Det första avsnittet i
kapitlet är en översiktlig genomgång av tidigare studier med anknyt¬
ning till föreliggande studie. Nedanstående genomgång får tjäna som
en introduktion. Under respektive avsnitt och kapitel kommer den
relevanta litteraturen att behandlas utförligare.

Efter litteraturgenomgången följer en diskussion av begreppen
rekreation, turism och friluftsliv. Därefter följer en genomgång av de
teoretiska utgångspunkterna som kan beskrivas som fyra infallsvink¬
lar. Den första infallsvinkeln är ett ekonomiskt perspektiv på frilufts¬
livet. I avsnittet diskuteras vad som konstituerar utbud och efterfrå¬

gan på friluftsliv. Detta är ett perspektiv som anknyter både till pro¬
blemområde två avseende friluftslivets förhållande till andra verk¬
samheter och till problemområde fyra avseende befolkningens
efterfrågan på friluftsliv.

Som en fortsättning på detta följer en beteendevetenskaplig
ansats där individen sätts i centrum. Här förutsätts att miljön, särskilt
naturmiljön, spelar en mycket avgörande roll för friluftslivsutövande.
Ansatsen knyter an till problemområde fyra om individens nyttjande
av områden av riksintresse för det rörliga friluftslivet.

Den tredje infallsvinkeln är en tidsgeografisk ansats. En viktig
fråga inom turismforskningen är hur val av aktiviteter och besöksmål
påverkas av tids- och rumsrestriktionen. Det förefaller därför natur¬
ligt att anlägga ett tidsgeografiskt perspektiv i detta arbete där indivi¬
den ingår som en viktig del. Det tidsgeografiska perspektivet knyter
också an till problemområde fyra. Det tidsgeografiska perspektivet
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utgör också basen för problemområde ett och två med utgångspunkt
i styrningsrestriktionerna och förhållandet mellan olika domäner.
När det gäller områden av riksintresse för det rörliga friluftslivet har
avståndet en avgörande betydelse i och med att klassificeringen av
dessa områden bland annat utgår från tanken att besökarna till stor
del kommer från ett betydande avstånd från det riksintressanta
området.

Den fjärde infallsvinkeln fokuserar därför, i nära anslutning till
tidsgeografin, avståndet, med utgångspunkt från problemområde tre
rörande definition och avgränsning av ett riksintresseområde.

Tidigare studier
Kulturgeografisk forskning är studiet av utbredningen av och sam¬
banden mellan olika företeelser på jordytan. Det handlar bland annat
om studier av hur människan organiserar sina verksamheter och för¬
delar dessa aktiviteter över jordytan, det vill säga en rumslig analys.
Det sätt på vilket människan organiserar och nyttjar naturresurserna
för sina behov är ett område som har varit och är centralt inom den

geografiska forskningen. Under 1900-talet har en reglering av män¬
niskans verksamheter framstått som allt mer nödvändig. Detta har
skett på olika nivåer i samhället: den lokala, regionala, nationella
och internationella. Planering av nyttjandet av mark- och vattenre¬
surser är en grundläggande förutsättning för många verksamheter i
samhället och en central fråga inom den politiska geografin, symbo¬
liserad till exempel av titeln på en rapport av Thomas Lundén,
"Makten över marken".1 Ett annat bidrag inom den politiska geogra¬
fin står Torsten Hägerstrand för när han diskuterar domänbegreppet.2

Den fysiska riksplaneringen handlade i mångt och mycket om
makten över marken. I Sverige har studier gjorts av den fysiska riks¬
planeringens introduktion och tillämpning3 och om den fysiska riks¬
planeringens form, innehåll och effekter.4 Jan Strömdahl och Ronny
Svensson belyser den svenska samhällsplaneringen utifrån exemplet
fysisk riksplanering med utgångspunkt från dess intentioner att vara

1 Lundén (1996).
2 Hägerstrand (1993) och (1995); Hägerstrand och Clark (1997).
3 Forsberg (1989), (1992) och (1993).
4 Magnusson (1980).
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en riksplanering i folkets intresse.5 Däremot är studier av riksintres¬
seområdenas betydelse och klassificering av begränsad omfattning. I
en artikel diskuterar Lennart Bäck och Malin Hedblom klassifice¬

ringen av områden av riksintresse för det rörliga friluftslivet i
Sverige.6 Malin Wahlstedt har genomfört en studie av områden av
riksintresse för naturvård och friluftsliv i den kommunala översikts¬

planeringen.7 Torun Israelsson har genomfört en förstudie avseende
värdering av intrång i riksintresseområden i samband med vägpro¬
jekt.8

Den reglering av mark- och vattenanvändningen som finns idag
syftar till att förebygga eller att lösa konflikter mellan olika verksam¬
heter. Geografisk forskning om konflikter har i Sverige i första hand
rört konsekvensanalyser. Markkonflikter har studerats speciellt avse¬
ende effekterna av olika ingrepp i den fysiska miljön.9 I mindre
utsträckning har planeringen studerats som ett sätt att hantera kon¬
flikter, inte enbart konflikter som existerar i nuet utan även konflikter
som kan komma att, men inte nödvändigtvis måste, uppstå i framti¬
den.

En stor del av forskningen om turism och rekreation handlar om
dessa aktiviteters effekter på den miljö som besöks, det vill säga
värdområdet, eller vilka möjligheter dessa områden har att befrämja
utveckling.10

Det kan också röra sig om effekter på miljön, ekonomin, det soci¬
ala livet, arbetsmarknaden med mera.11 Det kan röra sig om efterfrå¬
gan på en viss miljö eller vissa aktiviteter.12 Preferensstudier och
studier av hur miljön påverkar individen har i stor utsträckning
5 Strömdahl och Svensson (1972).
6 Bäck och Hedblom (1991).
7 Wahlstedt (1990). Studien baserades på icke antagna (med något undantag) över¬
siktsplaner från 154 kommuner i landet. Utvärderingen var främst inriktad mot riks¬
intressen för naturvård och skedde på uppdrag av Naturvårdsverket.
8 Israelsson (1998).
9 Se till exempel Castensson (1980); Bäck och Bäck (1986); Bäck och Strömquist
(1987); Bäck, Josefsson och Strömquist (1989); Bäck, Jonasson och Strömquist
(1990); Bäck, Hedblom, Josefsson och Rydén (1992).
10 Arpi och Nyberg (1978); Mathieson och Wall (1982); Aronsson (1989); Husbands
och Thompson (1990).
11 Aronsson (1989); Bohlin (1988).
12 Bateman, Willis och Garrod (1994).
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utförts av psykologer och miljöpsykologer.13 Studier av turistens
karaktäristika är också en form av preferensstudier vilka ger möjlig¬
het att få djupare insikt i vilken typ av besökare som kommer till
området. Hit kan också föras de studier som fokuserar friluftslivet
eller turismen i ett specifikt geografiskt avgränsat område.14 John
Urry diskuterar till exempel turismens roll i omvandlingen av lands¬
bygden och det sätt som turismen nyttjar olika typer av miljöer.15
Shelagh J Squire har belyst landsbygdsomvandling och turism ur ett
visst perspektiv nämligen som ett sätt för människan att leva ut sina
fantasier om landsbygden.16

Planering för turism behandlas ofta på ett övergripande plan i lit¬
teraturen. Mycket har rört planering av specifika områden och deras
skötsel. På senare år har debatten mycket kommit att handla om
hållbar turism och relationen mellan turismen och miljön.17 En del
forskning i Sverige behandlar också friluftslivet i förhållande till
naturen/miljön. Klas Sandell och Sverker Sörlin diskuterar i ett antal
artiklar friluftslivets fostrande sida, till exempel på vilket sätt fri¬
luftslivet kan bidra till en ökad miljömedveten.18 Klas Sandell disku¬
terar också, i en annan artikel, friluftslivsutövarens förhållande till
naturen och platsen.19

Studier har även gjorts för att belysa friluftslivets rörelsemönster
och turismens regionala mönster.20 För att studera friluftslivet och
dess förhållande till naturen och då framförallt skogen har både kva¬
litativa och kvantitativa angreppssätt använts.21 Anders Lindhagen
har studerat dels preferenser i förhållande till skogsskötsel dels för¬
ändringar i utövande av rekreation i ett antal skogsområden.22

13 Se till exempel Hartig, Kaiser och Bowler (1997).
14 Bäck och Hedlund (1982).
15 Urry (1992) och (1995).
16 Squire (1993).
17 Pigram (1983); Pearce (1995); Montanari (1995); Aronsson (1993) och (1997).
18 Sandell (1991); Sandell och Sörlin (1994).
19 Sandell (1995).
20 Aldskogius (1975) och (1985); Bäck I: Bäck och Strömquist (1987); Hedblom
och Saari (1989); Bäck, Jonasson och Strömquist (1990); Almstedt (1994); Pearce
(1996).
21 Kardell (1982); Hultman (1983) och (1986); Axelsson Lindgren (1990a).
22 Lindhagen (1996).
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I studiet av avståndets betydelse för resandet finns det en mängd
aspekter att ta hänsyn till. I Sverige har Statistiska centralbyrån vid
ett flertal tillfällen genomfört omfattande resvaneundersökningar.23
Många geografer har studerat avståndets inverkan på förflyttningar i
rummet.24 Forskning om turistens rörelse i rummet har i stor utsträck¬
ning behandlat de flöden som kan uppstå mellan olika rekreations¬
områden. Denna forskning kan föras till kategorin interaktionsforsk-
ning, vilken är nära knuten till migrationsforskningen.25 Bruno Jans¬
son diskuterar turisternas resande under sommaren i Sverige.26 En
liknande fallstudie har gjorts av Douglas Pearce som visar att det
mesta av resandet i Sverige och på Nya Zeeland är intra-regionalt.27
Bertil Vilhelmson har studerat befolkningens resvanor i ett longitudi¬
nellt perspektiv.28

Forskningen kring friluftsliv har både haft kvalitativ och kvantita¬
tiv ansats. En genomgång av forskning kring turism och rekreation
har gjorts av Hans Aldskogius.29 Allmän forskningslitteratur om
rekreation och turism existerar i relativt stor omfattning.30 Det kvanti¬
tativa tillvägagångssätten är det mest framträdande inom turism¬
forskningen. Bristen på statistik är dock ett problem för studier av det
rörliga friluftslivet. Det finns idag inte något större material som
beskriver det rörliga friluftslivet. Föreliggande arbete är tänkt att
bidra till kunskapen om det rörliga friluftslivet.

Diskussion av begreppen rekreation, turism och rörligt fri¬
luftsliv
Friluftsliv inbegriper olika typer av aktiviteter. En och samma aktivi¬
tet kan vid olika tidpunkter, på olika platser ha skild betydelse för en
och samma individ. Redan 1889 förekom ordet friluftsliv i det
svenska språket. Ordet står för "verksamheter ute i det fria vanl.

23 Asp och Lundin (1980); Statistiska centralbyrån (1996a, 1996b, 1997).
24 Se till exempel Olsson (1965); Törnqvist (1963).
25 Se till exempel Archer och Shea (1973).
26 Jansson (1994).
27 Pearce (1996).
28 Vilhelmson (1988) och (1994).
29 Aldskogius (1987).
30 Pigram (1983); Smith (1983); Murphy (1985); Manning (1986).
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[igen] för en längre tid och i vildare natur".311 en ordbok från 192632
definieras friluftsliv som en aktivitet vilken är obunden och innebär
ett friskt och härdande leverne samt en form av jägaräventyr. I en
ordbok från 1964 ses friluftsliv som "liv i skog o. mark, ute i det
fria."33

I Sverige används ordets första del (frilufts-) för att beteckna
flera olika typer av verksamheter som samtliga bedrivs utomhus. I
svenska ordböcker finns till exempel friluftsdag, friluftsmuseum och
friluftsmåleri. Friluftslivet skulle därför kunna betraktas som en

nordisk företeelse genom de nordiska ländernas starka koppling till
naturen.

Det är inte helt lätt att skilja friluftslivet från närliggande
begrepp som rekreation och turism. Förenta Nationernas (FN) inter¬
nationella definition av en turist från 1963 säger att en besökare är
"any person visiting a country other than that in which he has his
usual place of residence, for any reason other than following an
occupation remunerated from within the country visited" och att
turister är "... visitors making at least one overnight stop in a country
or region and staying for at least 24 hours".34 Enligt vår nationella
definition är en turist "...en person som tillfälligt lämnar sin hemort
mer än 24 timmar och i samband med denna förflyttning även före¬
tar minst en övernattning utanför hemmet."35 En annan typ av rese¬
när definieras också av FN, nämligen "Excursionists - who are
visitors that do not make an overnight stop ... [and] stays for less
than 24 hours ..."36 Friluftsliv kan innefattas av båda dessa definitio¬

ner, det vill säga friluftsliv kan utövas både under kortare tid och
längre tid.

I Turistdelegationens begreppsnyckel skiljer man mellan turist,
resenär och besökare. Enligt denna är en turist en besökare som
övernattar på platsen för besöket. Av betydelse för innebörden av
turism är att resan måste ske utanför individens vanliga omgivning,
att vistelsetiden är minst ett dygn men högst ett år, samt att huvud-

31 Nationalencyklopediens ordbok (1995).
32 Östergren (1926).
33 Illustrerad svensk ordbok (1964).
34 Murphy (1985), s 5.
35 SOU 1973:52, s 21; Bondesson (1978), s 7.
36 Murphy (1985), s 5.
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syftet med resan är annat än lönearbete vid etablerad verksamhet på
platsen. Vad som innefattas i en individs vanliga omgivning kan
avgöras utifrån tre kategorier nämligen avstånd, tiden individen vis¬
tas borta och platsen eller det administrativa området.37

Vid sidan av de definitioner som till exempel FN etablerat för sta¬
tistisk redovisning förekommer inom turismforskningen många olika
definitioner av turism och turist.38 Eric Cohen definierade en turist
som "... a voluntary, temporary traveller, travelling in the expectation
of pleasure from the novelty and change experienced on a relatively
long and non-recurrent round-trip."39 Han identifierade sex aspekter
av begreppet turist. Turisten är (i) en tillfällig resande som har en fast
bostad som han/hon alltid återvänder till. Resandet är (ii) frivilligt
och sker som en (iii) rundresa, utgångspunkten är också den slutliga
destinationen. Turisten företar vidare en relativt (iv) lång resa, vilken
(v) inte är frekvent återkommande. Till sist menar Erik Cohen att (vi)
resan i sig inte är medlet för att uppnå något annat utan själva målet
(icke instrumenteli).

Rekreation är ett samlande begrepp i vilket ingår både turism och
sådana resor som varar mindre än 24 timmar och inte medför en

övernattning (se figur 2.1).40 Rekreation kan utövas inomhus eller
utomhus, nära eller långt från bostaden och i anslutning till eller
utanför lönearbete. Till övervägande del utövas närrekreation, aktivi¬
teter i nära anslutning till bostaden eller arbetsplatsen utan att en

längre resa företas. Närrekreation innefattar alla former av aktiviteter
som utövas under fritiden för att uppnå välbefinnande, såsom prome¬
nader i skog och mark, tennis, gymnastik, läsning samt besök på tea¬
ter och bio för att ta några exempel. Fjärrekreation motsvarar, i
enlighet med ovan citerade definitioner, turism (den streckade cirkeln
i figur 2.1), rekreation som enligt svensk definition sker utanför
hemorten/bostaden och som kräver minst en övernattning borta från
bostaden. En del av turismen utgörs av tjänsteresor, resor som görs i
arbetssyfte och som ligger utanför rekreationens domäner (den del av
den streckade cirkel som ligger utanför rekreationens sfär).41

37 Turistdelgationen (1995).
38 Jansson (1994), s 17-51 gör en genomgång av olika definitioner av begreppen tu¬
rism/turist.
39 Cohen (1974), s 533.
4(1 Jämför Flognfeldt (1976); Svalastog (1994).
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Figur 2.1 Förhållandet mellan rekreation, turism ochfriluftsliv.

I figur 2.1 betraktas alla typer av friluftslivsaktiviteter som rekrea¬
tion (den gråa ytan innanför rekreationens sfär). Till skillnad från
andra former av rekreation utövas rörligt friluftsliv utomhus. En del
av friluftslivet är att betrakta som närrekreation, aktiviteter som är en
del av vardagslivet. En annan del av det rörliga friluftslivet faller
under begreppet fjärrekreation. Det är aktiviteter som sker under
längre ledighet borta från bostaden, till exempel under semestern,
och som därmed också kan betraktas som turism (den del av den
streckade cirkeln innanför friluftslivets sfär).

Det är det rörliga friluftslivets hela sfär som är av intresse för
denna studie (den grå ytan i figur 2.1). En viss betoning ligger dock
vid fjärrekreationen eftersom definitionen av ett riksintresse för det
rörliga friluftslivet implicit förutsätter att en betydande del av besö¬
karna kommer från relativt avlägsna områden och därmed knyter an
till definitionen av turism.42

Kopplingen mellan det rörliga friluftslivet och begreppet turism
framgår tydligt av följande citat från Naturvårdsverket.

411 kapitel 6 utvecklas detta förhållande i samband med en källkritisk granskning
av det empiriska materialet.
42 Se Statens planverk, Statens naturvårdsverk och Riksantikvarieämbetet (1985), s
10.
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"Friluftsliv i områden av riksintresse knyter an till turism, som avser rekrea¬
tion på annan ort än bostadsorten. Områden av riksintresse för friluftslivet
besöks av turister, som söker rekreation genom friluftsliv."43

Med utgångspunkt från syftet med avhandlingen har de definitioner
som ovan diskuterats befunnits otillräckliga. Gängse definitioner av
en turist utesluter helt de korta resorna vilket också Cohen gör i sin
definition av en turist. För att anpassa definitionen av friluftsliv till
föreliggande arbete betraktas därför friluftsliv som aktiviteter som
äger rum under en individs fritid vid sidan av lönearbete och hus¬
hållsarbete med naturen som arena. Friluftslivet innefattar oftast en

frivillig resa vars syfte är tillfredsställelse genom det okända/hem-
vanda och upplevelse av förändring. Resan kan vara lång eller kort,
tillfällig eller återkommande, till exempel genom att en person åter¬
vänder till samma område år efter år för att vandra eller plocka bär.
Friluftsliv ses också som en aktivitet som kan utövas med utgångs¬
punkt från hemmet, i samband med en resa eller utifrån annan plats.
Uteslutna är aktiviteter som utövas tävlingsmässigt.

Friluftsliv - en ekonomisk infallsvinkel
Den första infallsvinkeln på friluftslivet är ett ekonomisk perspektiv
på friluftslivet, i vilket friluftslivet kan betraktas som en marknad där
det existerar ett utbud och en efterfrågan.44 Utbudet utgörs av attrak¬
tioner och/eller möjligheter till aktiviteter, gästfriheten hos invånarna
i destinationsområdet, de faciliteter området kan erbjuda, tillgänglig¬
het till och infrastruktur i området, det vill säga allt det som frilufts¬
livsområdet kan erbjuda besökaren. Beroende på utbudets utform¬
ning riktar det sig till olika typer av människor.

Efterfrågan på friluftsliv beror på den enskilde individens motiv
till att idka friluftsliv, uppfattning om den plats där utövandet är tänkt
att ske och förväntningar på vad utövandet skall ge. Motiven kan vara
fysiska (naturen som plats för rekreation eller förbättrad hälsa), kul¬
turella (musik, teater, andra kulturer) och sociala (reproduktiva, rela¬
tioner). En individs uppfattning om en plats grundar sig på tidigare
erfarenheter av en viss aktivitet eller ett visst område, preferenser för
vissa typer av miljöer/aktiviteter och hörsägen, vad vänner och be-
43 Statens naturvårdsverk (1986-01-24), s 10.
44 Bäck och Hedlund (1982), s 28 samt Bäck och Bäck (1986), s 151 redogör sche¬
matiskt för de faktorer som inverkar på besöksfrekvensen i ett fjällområde.
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kanta berättar. Individens motiv och uppfattningar ligger till grund
för de förväntningar individen har. Förväntningarna är den bild av
besöksområdet som individen har och den nytta som individen för¬
väntar sig kunna uppnå genom friluftslivsutövande i just det områ¬
det.45

Figur 2.2 Efterfrågan på och deltagande i friluftsliv.

Källa: Pigram (1983), s 17.

Efterfrågan på friluftsliv bestäms av sådana egenskaper hos indivi¬
den som ålder, inkomst, familjestruktur, yrke, psykologiska faktorer
och tillgänglighet.46 Om individen inte ser någon möjlighet att till¬
fredsställa sina behov genom en viss aktivitet i ett specifikt område,
kommer individen att nyttja just det området mindre än vad ett
område som bättre svarar upp mot efterfrågan. Efterfrågan på fri¬
luftsliv kan därför inte likställas med faktiskt utövande av friluftsliv,
vilket endera kan bero på ett efterfrågeöverskott, det vill säga att
efterfrågan på grund av olika restriktioner inte materialiseras, eller
på att utbudet är begränsat (ojämvikt på marknaden). John Pigram47
benämner den del av befolkningen som inte kommer att delta i fri¬
luftslivet som latent participation det vill säga ungefär potentiella
utövare, till skillnad från participation vilket motsvarar gruppen utö-
45 Murphy (1985).
46 Se till exempel Bäck och Hedlund (1982); Pigram (1983); Murphy (1985); Pear-
ce (1989).
47 Pigram (1983).
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vare (se figur 2.2). Det kan således vara av vikt att skilja mellan fak¬
tiskt utövande av friluftsliv och efterfrågan på friluftsliv.

För ett område som är mottagare av turism kan det vara av stor
betydelse att kunna bestämma efterfrågan. Kunskap om den potenti¬
ella efterfrågan gör att området kan rikta sin marknadsföring mot
dem som söker efter det området kan erbjuda. Värdområdet kan
också på ett effektivt sätt möta efterfrågan dels innan den som efter¬
frågar kommer till området dels när denna befinner sig i området.
Med kunskap om olika gruppers preferenser kan området kanske
delas upp i olika delområden och man kan därigenom undvika kon¬
flikter mellan olika grupper av besökare. Av intresse för föreliggande
studie är vilka individer och hur riksintresseområdena nyttjas. Vidare
är utbudet viktigt i förhållande till andra verksamheter.

Friluftsliv - en beteendevetenskaplig infallsvinkel
Den andra teoretiska infallsvinkeln är ett beteendevetenskapligt per¬
spektiv i vilken individen är i centrum och naturmiljön ses som en
viktig arena för det rörliga friluftslivet. I forskning med anknytning
till friluftsliv/rekreation har i den anglosaxiska världen begreppet
environment kommit att begränsas till det som vi benämner fysisk
miljö eller ännu snävare natur. I politiska sammanhang används ofta
miljö som synonymt med natur.

Kultursociologen Raymond Williams menar att natur kanske är
ett av de mest komplexa ord vi har.48 Vanligtvis används begreppet
natur i två olika betydelser, dels för att beteckna hur en viss förete¬
else är beskaffad dels sett som den naturmiljö som omger människan.
I föreliggande studie avses med miljö och natur den senare. I detta
avsnitt kommer friluftsliv/rekreation kopplat till miljö och natur att
diskuteras med utgångspunkt i ett antal forskningsansatser som är av
intresse för denna studie. I den beteendevetenskapliga forskningen är
det framförallt samspelet mellan individen och dess omgivning som
står i centrum.

En individs attityder till olika typer av aktiviteter och olika typer
av miljöer påverkar det sätt på vilket han eller hon kommer att
handla. Den enskilde individens attityder formas i sin tur av rådande
synsätt i samhället vad gäller miljön och förhållandet samhälle-miljö.

48 Lidskog, Sandstedt och Sundqvist (1997), s 34.
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George Stankey och Richard Schreyer49 menar att för att få en bild
av samhällets syn på naturen idag behövs en förståelse av den socio-
kulturella historien i ett land och hur den präglat dess befolkning.50

Rekreation i naturen är mycket mer attraktivt än andra fritidsak¬
tiviteter. Vistelse i naturen och utövande av aktiviteter såsom vand¬

ring och strövande är den typ av friluftsliv som är den vanligaste och
mest efterfrågade.51 Det är miljön, landskapsbilden och dess natur¬
kvaliteter, samt friheten från störningar som gör ett område attrak¬
tivt. Forskning rörande olika faktorer som påverkar ett bostadsområ¬
des attraktivitet visar också på att frihet från störningar har ett högt
attraktivitetsvärde.52

Olika egenskaper hos ett område påverkar individens beslut att
besöka området. Betydelsen av dessa egenskaper varierar dock bero¬
ende på vilken typ av aktivitet som skall utföras. Alla platser ger inte
samma möjligheter för utövande av friluftslivsaktiviteter. Olika akti¬
viteter kräver skilda förutsättningar som kanske bara ett visst
område kan erbjuda.

En plats kan också fungera som substitut för en annan plats där
det inte är möjligt att uppfylla sina behov om den andra platsen kan
erbjuda motsvarande förutsättningar och utbud, om än kvalitetsmäs-
sigt något sämre. I stor utsträckning påverkar utbudet och dess orga¬
nisatörer vilka miljöer som finns tillgängliga för friluftslivsutö¬
vande. Genom att skapa ett visst utbud görs vissa miljöer mer till¬
gängliga medan andra kan uppfattas som mer svårtillgängliga.53

Olika erfarenheter och skilda sätt på vilka kunskap om olika mil¬
jöer byggts upp på förklarar varför olika människor föredrar olika
miljöer. Positiva erfarenheter från tidigare sammanhang, i samband

49 Stankey och Schreyer (1985).
50 Synen på naturen har förändrats från att ha betraktats som någonting vilt och far¬
ligt, där människan var underordnad naturen, till uppfattningen att naturen är till för
att tjäna människan, att naturen är underordnad människan. Idag talar många om
att vi går mot ett nytt miljöparadigm, en ny syn på miljön. Cutter (1994) diskuterar
forskning om the new environmentalism\ Hallin (1993), s 2 diskuterar Van Liere
och Dunlops resultat om ett paradigmskifte; Gillberg och Hydén (1996) diskuterar
ett nytt miljöparadigm grundat på självreglering. Healy och Shaw (1994) visar på
en liknande utveckling i England.
51 Jämför Driver, Nash och Haas (1985); Axelsson Lindgren (1990b).
52 Magnusson och Berger (1996); Magnusson (1997).
53 Axelsson Lindgren (1990b).
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med friluftslivsutövande eller vistelse i en viss typ av miljö som
barn, ger med stor säkerhet preferenser för just den typen av miljö.54
Om möjligheterna att uppfylla behoven är små eller inte existerar på
en plats, kommer den platsen att uteslutas ur individens omvärld av
alternativa friluftslivsområden.55

Miljön kan också ses som ett medel för att nå vissa mål.56 Miljöns
kvaliteter spelar stor roll för friluftslivsutövandet, vilket ställer stora
krav på omgivningen men även på den som utövar en viss aktivitet.
Människan förhåller sig till miljön genom att anpassa sina behov till
platsen eller genom att anpassa platsen till sina behov för att kunna
utöva olika typer av friluftslivsaktiviteter. Betty Rossman och Joseph
Ulehla57 pekar på att det inte verkar finnas några substitut för den
naturliga miljön, annat än i oönskade former som droger eller kulter.
Synintryck är viktiga i samband med friluftslivsutövande. Det som
finns runt omkring ökar upplevelsen av den aktivitet som utförs. Som
Christina Axelsson Lindgren58 påpekar är det ett områdes samman¬
lagda rekreativa kvaliteter som utgör själva naturupplevelsen. Områ¬
dets karaktär, fysiskt och kulturellt, är en viktig del i friluftsutövan-
det.

Per Wallsten59 framhåller tre dimensioner av miljön, den fysiska,
sociala och förvaltningsmässiga, som samtliga påverkar ett områdes
attraktivitet.60 Den fysiska dimensionen utgörs av naturen: topografi,
vegetation, fauna samt olika typer av byggd miljö som har uppförts
för att underlätta friluftslivsutövandet. Den sociala dimensionen
innefattar förhållandet mellan människor, hur och i vilken omfattning
kontakt sker och hur de olika individerna fördelar sig i rummet, den
geografiskt rumsliga fördelningen. Till sist finns den förvaltnings¬
mässiga dimensionen som inbegriper de rättigheter och skyldigheter
individen som nyttjare av ett visst område har. Det kan röra sig om

54 Se Stankey och Schreyer (1985); Axelsson Lindgren (1988).
55 Rossman och Ulehla (1977). Jämför med diskussionen kring Edward Ullmans be¬
grepp komplementaritet senare i kapitlet.
56 Rossman och Ulehla (1977).
57 Rossman och Ulehla (1977).
58 Axelsson Lindgren (1990c) betonar den rekreativa aspekten av friluftslivet och
inte den kostnadmässiga eller påverkan på den fysiska miljön.
59 Wallsten (1985).
60 Begreppen kommer ursprungligen från Driver och Brown.

3 Geografiska regio..
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regler för hur individen får röra sig i ett visst område, om eldning är
tillåten eller inte och om ett område är skyddat från exploatering.
Exempel på detta är de nationalparksföreskrifter som finns i Sverige.

En individs upplevelse av miljön påverkar hennes beteende vil¬
ket i sin tur påverkar framtida upplevelser.61 William Ittelson, Karen
Franck och Timothy O'Hanlon62 identifierar fem olika sätt som en
individ kan uppleva den omgivande miljön på.
• Miljön som en extern fysisk plats - där individen uppfattar mil¬

jön som något som ligger utanför henne själv.
• Miljön som det egna jaget - där individen upplever miljön som

en del av sig själv, en förändring i miljön gör att även indivi¬
den förändras.

• Miljön som ett socialt system - där individen uppfattar miljön
som ett socialt eller kulturell system där den fysiska miljön
blir underordnad.

• Miljön som ett känslorum - där individens upplevelse står i
centrum och miljön upplevs utifrån de känslor som associeras
med en viss typ av miljö.

• Miljön som en plats för aktivitet - där miljön ses som en plats
där individen kan utföra en viss aktivitet och inte från någon
annan synvinkel.

I planeringssammanhang ses naturen som en arena där individerna
förväntas utföra olika aktiviteter. Naturupplevelsen blir sekundär
och aktiviteterna sätts i centrum. Miljön får då ofta stå tillbaka för
utbyggnad av anläggningar och förbättringar som kanske inte skulle
ha varit nödvändiga för friluftslivsutövande. Christina Axelsson
Lindgren hävdar att den fysiska planeringen primärt borde handla
om samspelet mellan individens aktiviteter och omgivningen.63

Individen behov av och motiv till utövande av friluftsliv
Vistelse i naturen handlar i mångt och mycket om individens rekrea¬
tion. Christina Axelsson Lindgren menar att rekreation är en process
i vilken individen formar attityder som ger motiv för agerande som i

61 Jämför Axelsson Lindgren (1990a).
62 Ittelson, Franck och O'Hanlon (1976).
63 Axelsson Lindgren (1989), s 13.
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sin tur leder till handling. Den individuella rekreationsprocessen kan
ses endera som en konsumerande process, vars syfte kan sägas vara
att tillfredsställa, eller som en återskapande och utvecklande process,
vars syfte kan vara att förbättra hälsan eller upprätthålla sociala kon¬
takter.64 Den senare typen av rekreation kan även betraktas som akti¬
viteter som utövas i reproduktivt syfte, som en social verksamhet i
vilken individen genom utövande av olika aktiviteter tillsammans
med andra upprätthåller eller skapar nya kontakter med andra indivi¬
der, inom familjen eller med vänner. Här fungerar således miljön
som ett socialt system.

För att en individ skall utöva friluftsliv behövs alltså ett motiv
och möjligheter att utöva önskade aktiviteter.65 Motiven utgör grun¬
den för beslutet att utföra en viss aktivitet. Genom utövandet av en

aktivitet förväntar vi oss att tillgodose de behov som från början gav
upphov till agerandet. Avkoppling, spänning, upplevelse av frihet,
flykt från den urbana miljön, att utforska och uppleva naturen är
några av de vanligaste motiven för friluftsliv och rekreation.66

Motiven kan vara att individen vill byta något gammalt och
invant mot något nytt och ovant, en önskan om miljöombyte och
aktiviteter för att kunna uppfylla behov som individen har. Individen
flyr ofta från något i sin hemvanda miljö i samband med friluftslivs¬
utövandet.

George Stankey och Richard Schreyer67 använder begreppet esca-

pism för att beteckna möjligheten till att kunna uppleva något som
står i kontrast till det urbana livet. Motiven för att delta i en frilufts¬
livsaktivitet varierar beroende på typen av aktivitet, deltagandemöns¬
ter (resans längd, transportmedel), miljön man vistas i samt individ¬
bundna faktorer.

Människors friluftslivsutövande genereras således av att de har
behov som de vill uppfylla. Behoven tar sig uttryck i en beslutspro¬
cess som avgör om och i så fall när och var individen skall utföra
aktiviteten i hopp om att tillgodose dessa behov. Beslutsprocessen
grundas på tidigare erfarenheter och uppfattningar. Vilka typer av
tillfredsställelse (benefits) kan då individen uppnå genom sitt frilufts-

64 Axelsson Lindgren (1990b), s 4f.
65 Pearee (1995).
66 Jämför Rossman och Ulehla (1977); Driver, Nash och Haas (1985).
67 Stankey och Schreyer (1985).
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livsutövande? Bev Driver, Roderick Nash och Glen Haas68 pekar på
tre övergripande kategorier av nytta. Deras diskussion gäller framfö¬
rallt rekreation i vildmarksmiljöer (wilderness-areas), men de påpe¬
kar att de typer av nytta som tas upp i stor utsträckning gäller för
rekreation i allmänhet. Kategorierna är individuell nytta, social nytta
och medfödd/inre (inherent) nytta. Den personliga nyttan handlar
om den enskildes utveckling, fysiska och psykiska hälsa och sociala
identitet. Den sociala nyttan refererar till samhället i stort eller grup¬
per av individer och handlar framförallt om bevarande av olika mil¬
jöer, både naturliga och kulturella. Den inre nyttan är riktad mot icke
mänskliga organismer såsom flora och fauna.69

En något enklare och mer översiktlig indelning ges av Reunala.70
Han pekar på sju typer av nytta som kan uppnås genom rekreation i
skogsmiljö. Även här påpekas att flertalet av dem kan ses som nytta
erhållen genom rekreation i allmänhet.71 Den grova indelning som
författaren gör är mellan materiell och immateriell nytta vilka sedan
delas in i underkategorier (se tabell 2.1).

Tabell 2.1 Nytta uppnådd genom rekreation i skogsmiljö.
Materiell nytta:
1. Miljömässig nytta; Skyddande av miljön.
2. Produkter; Träprodukter och andra produkter från

skogsmaterial.
3. Annan fysisk nytta; Fysisk miljö för rekreationsaktiviteter.

Nytta för den fysiska hälsan.
Immateriell nytta:
4. Arketypisk nytta; Skogen och träden som symboler för livet.
5. Kulturell nytta; Skogen som en del av historien och traditioner.
6. Social nytta; Social tillfredsställelse genom rekreation med vänner.

Att lära sociala färdigheter.
7. Psykologisk nytta; En känsla av skydd från den av människor skapade
stressen.

En känsla av att höra hemma i en familjär
skogsmiljö.

Källa: Egen översättning av Axelsson Lindgren (1988), s 3.

68 Driver, Nash och Haas (1985), s 298.
69 Indelningen blir något svårhanterlig då den är kraftigt disaggregerad. Kategorier¬
na går ofta in i varandra och är svåra att skilja åt, vilket också författarna påpekar.
70 Reunala (1986) I: Axelsson Lindgren (1988).
71 Även Axelsson Lindgren (1990b) menar att man genom friluftsliv kan uppnå mil¬
jömässig, social, utvecklingsmässig och hälso-psykologisk förbättring det vill säga
friluftslivet kan ges en betydeslfull roll i samhällsutvecklingen.
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En individs motiv och behov spelar således en avgörande roll för
valet av rekreationsområde. Motiven och behoven formas och påver¬
kas av generella värderingar i samhället och de specifika värderingar
som finns hos individen. Efterfrågan på olika typer av rekreations¬
miljöer skulle således kunna analyseras utifrån individens uppfatt¬
ning om vad det är som påverkar attraktiviteten hos ett område.
Diskussionen ovan visar dock att det inte är helt lätt att kunna uttala
vad som är en individs motiv och behov eftersom de kan vara dolda.
Vissa saker har dock forskningen visat, som till exempel att de flesta
individer söker de naturgivna egenskaperna och inte anläggningar för
att utöva friluftsliv. Vidare har det kunnat konstateras att några av de
vanligaste motiven till friluftsliv är flykten från den urbana miljön
och upplevelsen av frihet.

Friluftsliv - en tidsgeografisk infallsvinkel
Den tredje teoretiska infallsvinkeln är en tidsgeografisk ansats i vil¬
ken tids- och rumsrestriktionerna fokuseras. För att kunna utöva fri¬
luftsliv måste individen vanligtvis företa en kortare eller längre resa
till ett friluftsområde.

I klassificeringen av riksintresseområden för det rörliga friluftsli¬
vet har just avståndet till riksintresseområden tillmätts en stor bety¬
delse. Riksintresseområdena skall, som tidigare sagts, enligt
direktiven från Naturvårdsverk72 locka besökare från ett betydande
avstånd och anknyter till definitionen av begreppet turist.

I Sverige delas friluftslivsutövandet in i två grupper, när- och
fjärrekreation,73 beroende på den tid som står till förfogande samt
avståndet mellan bostadsorten och besöksområdet (se figur 2.3).
Under en dag är möjligheterna begränsade till besök i de närmaste
omgivningarna, tiden skall räcka till för att både färdas till ett
område, för att utöva aktiviteten och för återfärd till bostaden. Har
individen en hel dag till sitt förfogande är möjligheterna större än om
hon/han enbart har ledig tid utöver arbetstiden till sitt förfogande.
När den disponibla tiden ökar, till exempel i samband med helger
eller semester, och tillfälle för övernattning under resan finns, ökar
också möjligheten för att resa längre.

72 Statens naturvårdsverk (1986-01-24).
73 Se Aronsson (1989), s 33.



28 Friluftsliv - teoretiska utgångspunkter

Figur 2.3 Förhållandet mellan friluftslivsutövande, disponibel tid
och avstånd.

De resurser som individen har till sitt förfogande avgör hur långt
från hemorten/bostaden friluftslivsaktiviteten kommer att utövas.

Freda Rajotte74 har presenterat en modell som visar förhållandet
mellan rekreation och restid från ett urbant område. Rajotte kunde
konstatera att en gemensam slutsats i den geografiska rekreations¬
forskningen var att rekreationsmarknaden är en urban företeelse.
Mängden av rekreation är störst i områden i och närmast urbana
centra och avtar med ökat avstånd från centret. Tidsavståndet ansåg
Rajotte var av större betydelse än det fysiska avståndet, då det avgö¬
rande är den tid som individen använder för att färdas till och från ett

område i förhållande till den tid man sedan har till sitt förfogande för
att utöva aktiviteten.

Utbudets lokalisering i rummet samt transportsystemets utform¬
ning och standard bestämmer tillgängligheten till ett område. I en
modell över resande och rörlighet benämner Bertil Vilhelmson dessa
för omgivningsfaktorer (se figur 2.4). Vidare finns det individan¬
knutna faktorer som avgör individens möjligheter till förflyttning i
rummet. Det kan vara sociala, ekonomiska eller liknande resurser
som är avgörande för den enskilde individen. Vilhelmson benämner
74 Rajotte (1975), s 44.
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dem förflyttningsresurser. Sammantaget kan tillgängligheten till ett
område och individens förflyttningsresurser sägas avgöra förutsätt¬
ningarna för den enskilde individens möjligheter till förflyttning
(mobilitet). Förflyttningen (resan) som individen företar är resultatet
av ett beslut där individens olika behov och önskemål har vägts sam¬
man och ställts i relation till de förflyttningsmöjligheter som finns.
När individen gjort sitt val och företar en resa leder det till att indivi¬
den får tillträde till olika arenor där denne kan utföra vissa aktivite¬
ter.75

Figur 2.4 Modell över begreppen tillgänglighet, förflyttningsresur¬
ser, rörlighet och resaktivitet.

INDIVIOBUNDNA FAKTORER OMGIVNINGSFAKTORER

Källa: Vilhelmson (1985), s 23.

Ett sätt att analysera individens möjligheter och begränsningar är det
tidsgeografiska tankesättet.76 Det utbud och de hinder som finns sett
från individens perspektiv benämns i tidsgeografin för omgivnings¬
struktur, vilken varierar beroende på vilken individ som är i centrum,
men också förändras över tiden.77 Omgivningsstrukturen består av tre
75 Vilhelmson (1985).
76 För en utförligare beskrivning av tidsgeografin se till exempel SOU 1970:14;
Åquist (1992).
77 SOU 1970:14, s 4:14.
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element; utbudspunkter, deras tillgänglighet och transportmöjlighe¬
ter.78 I en tidsgeografisk modell anges det geografiska rummet gra¬
fiskt utefter en horisontell axel och tiden anges efter en vertikal axel,
det så kallade tidrummet. I tidrummet representeras individen av ett
punktobjekt i ständigt rörelse i tiden. Denna rörelse motsvaras av en
individbana, som kan representera en individs dygns-, vecko-,
månads- eller årsbana. Följer vi en individ under hela livet rör det
sig om en livsbana. Såväl människan som tingen följer en sådan
bana.

Tillsammans bildar samtliga individbanor i ett tidrum en popula-
tion som bildar en väv. Individerna är oftast involverade i olika verk¬
samheter något som i tidsgeografin benämns projekt. I de fall det
krävs samordning mellan individer eller mellan individ och viss typ
av utrustning uppstår så kallade verksamhetsknippen. I tidrummet
finns speciella stationer inrättade för ett visst syfte. Dessa stationer
är inte flyttbara i rummet. Däremot kan de omges av vissa tillträdes¬
regler genom att de till exempel endast är öppna under vissa tid¬
punkter på dygnet.79 Det centrala inom tidsgeografin är dock, menar
Åquist, inte att beskriva dessa individbanor utan studiet av de
begränsningar och de möjligheter som individen har i tidrummet.80
Utgångspunkten för analysen blir då olika former av restriktioner i
tidrummet; kapacitetsrestriktioner, kopplingsrestriktioner respek¬
tive styrningsrestriktioner.81

Kapacitetsrestriktionerna begränsar individen utifrån dennes
biologiska egenskaper och utifrån kapaciteten hos de redskap indivi¬
den har till sitt förfogande. Med bostaden som utgångspunkt uppstår
ett visst utrymme som individen kan nyttja. Åt samtliga håll i rum¬
met sätts gränser som individen inte kan passera över om han eller
hon skall hinna tillbaka till bostaden inom en viss tid till exempel för
att sova eller äta, som är aktiviteter som individen måste utföra med
viss regelbundenhet.

Detta utrymme får formen av ett prisma eftersom gränserna är
både geografiska och tidsmässiga. Innanför denna prisma kan indivi¬
den välja att färdas till vilken punkt som helst. Gör individen ett

78 Åquist (1992), s 25.
79SOU 1970:14.
80 Åquist (1992).
81 SOU 1970:14.
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uppehåll vid någon station minskar utrymmet med den tid som vis¬
telsen pågår.

En individbana kan bestå av flera prismor då dagen kan delas upp
i olika delar, en då individen är stationär inom en viss station och en

då han eller hon har tid att utföra andra verksamheter som kräver för¬

flyttning i rummet. Den maximala storleken på en individs prisma
uppnås under fritiden.

I detta sammanhang har utvecklingen på kommunikationsområ¬
det spelat en stor roll framförallt genom den ökade bilismen. I och
med att den bilburna befolkningen ökat och att individen har fått allt
längre fritid har packningsproblem börjat uppstå då en stor mängd
människor kan samlas till en och samma punkt. Detta menar Häger¬
strand har lett till ökade krav på samhällets organisation.

"Det är rätt uppenbart, att stor rörlighet i förening med kort arbetstid är en
konstellation av restriktioner ... som med tiden ger helt nya perspektiv på den
sociala kontrollens problem."82

Den andra typen av restriktioner, kopplingsrestriktioner, grundar sig
på att individer, redskap och material kopplas ihop i grupper, så kal¬
lade verksamhetsknippen, för att kunna genomföra olika projekt. Det
krävs samordning mellan olika delar i tidrummet vilket under den tid
som individerna och redskapen är upptagna i projektet innebär att de
inte kan delta i någon annan aktivitet. Det föreligger således en odel¬
barhet i tidrummet.

Den tredje formen av begränsning är styrningsrestriktionerna
som handlar om olika former av maktutövning. Rummet är uppdelat
i domäner som ingår i en hierarki. Varje domän kontrolleras av vissa
individer, till exempel den egna tomten som husägaren äger rätten att
kontrollera eller en stats kontroll över dess territorium. Kontrollen
över domänerna består av både tillträde till rummet och av tillträde i
tid.

Vissa domäner är endast tillgängliga under vissa förutsättningar,
andra är enbart öppna under vissa tider på dygnet.83 Domänbegreppet
utgör basen för analysen av samspelet mellan den statliga och lokala
nivån samt förhållandet mellan olika verksamheters styrka.

82SOU 1970:14, s 4:21.
83 SOU 1970:14, s 4:18-4:27; Åquist (1992), s 23f.
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Friluftsliv - interaktion och avstånd
Den fjärde teoretiska infallsvinkeln fokuserar, i nära anslutning till
tidsgeografin, på interaktion och avstånd. Ett av de stora frågekom¬
plexen som kulturgeografer studerar är rumslig interaktion, vilket i
vid mening innefattar:

"...the movement of people, goods and ideas between places within a trans¬
port system för a given period of time."84

Friluftslivets interaktionssystem
Friluftslivsresande kan ses som en rumslig interaktionsprocess där
avståndet separerar den som planerar att delta i någon form av akti¬
vitet, det vill säga efterfrågan, från själva aktiviteten och den plats
denna kan bedrivas på, det vill säga utbudet. När det gäller resande
för friluftslivsutövande måste konsumenten resa till utbudet, en plats
eller platser där aktiviteten kan utövas.

Resmönstret utvecklas i ett rumsligt system där noder och län¬
kar85 representeras av hemort/destination (ursprungspunkt/besöks¬
ort) respektive kommunikationsleder86 som sammanbinder dessa.
Kent Lumsden diskuterar en annan form av nod, nämligen så kallade
genomströmningsnoder.87 Dessa motsvaras i friluftslivets interak¬
tionssystem av sådana platser som inte innehåller något som kan till¬
fredsställa resenärens behov och därmed enbart fungerar som platser
man passerar utan att stanna.

Olika typer av interaktionssystem utvecklas inom friluftslivet.
En form utgörs av resor mellan endast två noder, en hemort och en
destination, som sammanbinds av en länk.

Resan i sig saknar enligt denna kategorisering betydelse för den
totala upplevelsen, det som är viktigt är att nå fram till destinationen
och det utbud som finns där. Exempel på denna form av resa skulle
kunna vara badutflykter.

En andra typ är rundresan som har en ursprungspunkt, hemorten,
och flera destinationer som kan benämnas delmål och här kan själva

84 Bradford och Kent (1977), s 114.
85 Jämför Lowe och Morryadas (1975); Lumsden (1995).
86 Kommunikationsleder kan dels betraktas som fasta det vill säga vägar dels som
rörliga det vill säga leder som går i luften eller över vatten.
87 Lumsden (1995).
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resan ingå som en viktig del av aktiviteterna.88 Övernattning sker på
flera platser och resan är relativt lång och sker under en längre ledig¬
het. En liknade typ utgörs av resor där individen startar i hemmet,
besöker ett visst område och där under en kortare tid, en dag, deltar i
olika aktiviteter på olika platser. Resan påbörjas och avslutas i hem¬
met vilket gör den till en rundresa utan att övernattning sker på annan
ort.89

En tredje form består även den av flera noder och länkar. Den för¬
sta delen av systemet utgörs av resan mellan hemorten till en destina¬
tion, en så kallad basnod. Denna nod är centralt belägen och utifrån
denna basnod görs sedan resor till andra noder i dess omland. Den
resande återvänder alltid till basnoden där övernattning sker.90

För att en förflyttning i syfte att utöva rekreation skall äga rum
räcker det dock inte med att det existerar hemorter och besöksområ¬
den. Det måste också, som tidigare diskuterats, finnas efterfrågan i
en plats och utbud på en annan. Edward Ullman utvecklade ett antal
begrepp för att beskriva detta förhållande.91 För det första måste
besöksområdet ha något som hemorten saknar, det måste föreligga
komplementaritet mellan de två platserna. Med ökande avstånd stiger
kravet på graden av komplementaritet, det vill säga det krävs mer av
besöket i ett besöksområde än om den legat närmare hemorten. Alla
platser som ligger mellan utgångspunkt och destination måste tas
med i beräkningen som en möjlig alternativ destination. Komple¬
mentaritet kan således endast skapa ett utbyte mellan två platser om
det inte finns några mellanliggande möjligheter (intervening oppor-
tunities) som skulle kunna fungera som substitut, alternativa destina-
tioner, för den plats som ligger längre bort.

Olika platser har olika tillgång på naturliga och mänskliga resur¬
ser. Variationer i miljön kan ge upphov till interaktion, eftersom män¬
niskor efterfrågar något som är annorlunda än den egna hemvanda
miljön eller en viss bestämd typ av miljö för att utöva en viss frilufts¬
livsaktivitet. I mångt och mycket handlar därför valet av miljö för
utövande av friluftslivsaktiviteter om kvalitativa skillnader. Men det

88 Jämför Clawson i Pigram (1983).
89 Jämför Cohens definition av en turist.
90 Bohlin (1991) och Jansson (1994) för båda diskussioner om turistresors uppbygg¬
nad.
91 Ullman (1956).
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är inte bara olikheter mellan platser som gör att interaktion uppstår,
utan det finns andra variabler som påverkar utbudet av aktiviteter
och tillgängligheten till aktiviteten eller platsen. Lucia Lo menar att
olika destinationer kan vara innebördes oberoende, substituerbara
eller komplementära beroende på vad de erbjuder i förhållande till
andra tillgängliga noder.92

Ett tredje förhållande som påverkar interaktionsmönstret, enligt
Ullman, är möjligheten till förflyttning (transferability), räknat i
reella termer av transportkostnad och tidsåtgång. Om tidsåtgången
och förflyttningskostnaderna blir för stora kommer förflyttningen
inte att ske såvida det inte föreligger perfekt komplementaritet eller
helt saknas mellanliggande möjligheter. Om möjligheten till förflytt¬
ning inte finns kommer substitut, i form av alternativa produkter, att
utnyttjas. Möjligheten till förflyttning varierar mellan platser, mellan
typer av rörelse och mellan typ av transportmedel. Vidare varierar
den över tiden.

John Lowe och S Moryadas menar att de begrepp som Ullman
utvecklat framförallt är applicerbara på transport av varor och de
utvecklar ytterligare två förklaringar till varför en förflyttning av
människor och idéer äger rum. De två förklaringarna är plats- och
tidsnytta.93 Platsnytta (place utility) är den enskilda individens mått
på den tillfredsställelse han eller hon kan utvinna på en specifik
plats. I sitt sökande efter en plats som kan tillgodose behoven finner
individen troligen flera olika alternativa platser. Dessa bildar indivi¬
dens handlingsrum (action space). Alla platser som är belägna inom
individens handlingsutrymme tillmäts en viss platsnytta. Dessa nyt¬
tor används sedan för att välja den bästa platsen, med beaktande av
ekonomiska och kulturella begränsningar.94 I begreppet tidsnytta
innefattas därtill att möjligheten finns där vid den tidpunkt efterfrå¬
gan uppkommer.

Olika typer av transportmedel och transportleder påverkar efter¬
frågan på friluftsliv såtillvida att de underlättar eller hindrar resande
till friluftslivsområden som betraktas som attraktiva. Eftersom vissa
områden inte är tillgängliga, genom avsaknad av kommunikationer
eller på grund av kostnaden eller tidsåtgången för att ta sig till områ-

92 Lo (1991).
93 Lowe och Morryadas (1975).
94 Johnston, Gregory och Smith (1986).
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det, hindras människor att besöka ett visst område. I tidsgeografiska
termer begränsar kapacitetsrestriktionerna individens möjlighet till
förflyttning, liksom styrningsrestriktionerna kan göra att områden
endast är tillgängliga under en viss tid.95

Möjligheterna till interaktion har ökat över tiden. Med förbättrad
teknologi och förbättrade kommunikationer har avståndet fått en
annan betydelse. Avståndskänsligheten har minskat. Människor har i
allt större utsträckning blivit rörligare. Mindre tid behövs för att för¬
flytta sig mellan två geografiskt bestämda platser. Under det senaste
århundradet har samhället utvecklats från ett stationärt samhälle till
ett som allt mer kännetecknas av geografisk rörlighet.96 Bertil Vil¬
helmson menar att trots att människan blivit rörligare och att resti¬
derna har förkortats, så används inte den vunna tiden till andra mer
stationära aktiviteter utan nyttjas för att utvidga den geografiska
räckvidden.97

Ökad rörlighet, tack vare förbättrade kommunikationer, behöver
dock inte betyda att utövandet av friluftsliv ökar. Klart är att utveck¬
lingen generellt lett till ökad tillgänglighet, men i och med att de enk¬
lare och kanske oftast billigare transportalternativen får ge vika för
modernare och dyrare, innebär det att de som inte har de ekonomiska
förutsättningarna för att kunna nyttja nya och förbättrade transport¬
system exkluderas. För dessa individer minskar tillgängligheten i
takt med att kapacitetsrestriktionerna ökar. Förbättringar i kommuni¬
kationssystemet kan således medföra minskat deltagande och öka
den potentiella efterfrågan.

Friluftsliv - avståndets betydelse
En av de variabler som i ett geografiskt perspektiv visat sig särskilt
intressant vid klassificeringen av områden av riksintresse för det rör¬
liga friluftslivet, är avståndet. Grundkravet för avgränsningen av ett
riksintresseområde för det rörliga friluftslivet är att de

"...har så stora friluftslivsvärden på grund av särskilda natur- och kulturkvali¬
teter och tillgänglighet för allmänheten att de är eller kan bli attraktiva för
besökare från hela eller en stor del av landet eller utlandet."98

95 Jämför SOU 1970:14.
96 Vilhelmson (1994).
97 Vilhelmson (1994).
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"Med många besökare från hela eller en stor del av landet avses ett betydande
antal besökare från andra delar av landet än den region området ligger i."99

Avståndsfaktorn anses därför i detta sammanhang vara av sådant
intresse att den motiverar en närmare diskussion. Det har i många
undersökningar visats att antalet fritidsresor avtar med ökat avstånd
samt att viljan att resa varierar beroende på vilken aktivitet individen
tänkt ägna sig åt i rekreationsområdet. Avståndskänsligheten kan
också ses som en spegling av besökarnas åsikter om förutsättning¬
arna för positiva natur- och/eller kulturupplevelser. Det kan på goda
grunder antas att om man har rest långt vill man också ha valuta för
pengarna/tiden.

Avståndsfaktorn behandlas i denna studie som en variabel som

gör det möjligt att kritiskt granska Naturvårdsverks definition (se
citatet ovan) av ett område av riksintresse för det rörliga friluftslivet.
Avståndet är det analytiska verktyget för att analysera klassifice¬
ringen av områden av riksintresse för det rörliga friluftslivet.

Vid sidan av tiden och avståndet är det besöksområdets attrakti¬
vitet och tillgänglighet som avgör om och vart individen reser.100
Med tillgänglighet menas att det bör finnas såväl goda kommunika¬
tioner till och från området som god infrastruktur inom området med
bland annat goda övernattningsmöjligheter och anläggningar för
olika aktiviteter. Tillgänglighet i sig gör inte ett område attraktivt.
Däremot kan tillgängligheten ses som en förutsättning för nyttjandet
av ett område. Olika områden har olika grader av tillgänglighet,
samt kan framstå som mer eller mindre tillgängliga för olika typer
av besökare.

Vad är avstånd?

Begreppet avstånd kan ha många innebörder och mätas på olika sätt
- geografiskt avstånd, tidsavstånd, ekonomiskt avstånd, socialt
avstånd samt perceptionsavstånd är några exempel på bestämningen
av "avstånd".101 Det geografiska avståndet kan också kallas fysiskt
avstånd och mäts i standardiserade mått som till exempel kilometer,

98 Statens naturvårdsverk (1986-01-24), s 10.
99 Statens naturvårdsverk (1986-01-24), s 10.
100 Jämför Bäck och Hedlund (1982); Bäck och Bäck (1986).
101 Jakobsson (1969); Lowe och Morryadas (1975).
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och brukar operationaliseras som fågelavståndet eller avståndet mätt
längs kommunikationsleder.

Tidsavstånd är avstånd mätt i tidsenheter. Av olika orsaker kan
två områden som ligger på samma geografiska avstånd från
ursprungspunkten tidsmässigt ligga på olika avstånd. Mäts interak-
tionen i pengar som till exempel transportkostnad benämns det eko¬
nomiskt avstånd. Socialt avstånd refererar till bland annat kulturella
eller religiösa skillnader, som i sig kan skapa ett betydande avstånd
mellan individer även om det geografiska avståndet dem emellan är
obetydligt. Vidare kan avståndet mätas i ett så kallat perceptions-
(uppfattnings-) avstånd, som kan sägas vara den enskilde individens
sätt att uppfatta ett visst avstånd. Ett område kan ligga närmare om
det är beläget i ett speciellt väderstreck, riktningspreferenser. Vidare
kan ett visst avstånd kännas kortare om landskapet som resan går
igenom är varierande. Tvärtom kan ett monotont och trist landskap
göra så att resan känns mycket lång.102

Vilken inverkan har ökat avstånd på resandet?
Grundantagandet i litteraturen om rumslig interaktion är att det fak¬
tiska resandet avtar med avståndet, det vill säga ju längre bort ett
besöksområde ligger från en ort desto lägre resfrekvens.

Avståndsfriktionen varierar kraftigt rumsligt, beroende på vilken
typ av färdmedel och den typ av aktivitet det gäller. Man kan tala om
den geografiska räckvidden för individen.103 Varje individ har en läg¬
sta daglig räckvidd och en räckviddens smärtgräns bortom vilken
resandet inte ter sig attraktivt. För andra kan avståndsfriktionen ha en

positiv inverkan då resandet i sig blir en viktig del av rekreationsupp¬
levelsen. Givetvis kan detta förhållande även variera över tiden till

exempel med förbättrade kommunikationer.104
Avståndets friktion är av betydelse då det gäller olika former av

friluftslivsresande. För de flesta former av rumslig interaktion kan en
så kallad distance-decay-tffeki identifieras, det vill säga interaktio-
nen avtar då avståndet ökar. Intensiteten i den rumsliga interaktionen
är omvänt relaterad till avståndet, vilket innebär att regioner som 1ig-

102 Jakobsson (1969); Lowe och Morryadas (1975).
103 Se till exempel Berry (1967); Hagget (1983); Vilhelmson (1994).
104 Vilhelmson (1994).
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ger nära varandra har ett större utbyte mellan sig än regioner som
ligger på större avstånd från varandra.105 Grafiskt illustreras detta
genom en J-formad kurva vilket indikerar att interaktionen avtar
snabbt på korta avstånd och långsammare på längre avstånd. Om
samma värden illustreras i ett diagram med logaritmisk skala blir
kurvan en rät linje. Detta skulle innebära att rekreationsorter på
längre avstånd eller som uppfattas ligga längre bort och kräver mer
tid, pengar och ansträngning för att ta sig till, besöks mindre frek-
vent än ett område på kortare avstånd.

Utseendet på distance-decay-kurvan kan sägas visa en destina-
tions dragningskraft på omgivningen. Ju flackare kurvan är, desto
långsammare avtar den dragningskraft området har med ökande
avstånd. Olika aktiviteter ger olika distance-decay-kmvor. Det har
sin förklaring i att benägenheten att resa varierar beroende på vilken
aktivitet det gäller (se figur 2.5). Olika destinationer och aktiviteter
ger olika utseende på kurvorna. Med hjälp av en distance-decay-
funktion, kan antagandet att det faktiska resandet avtar med ökat
avstånd mellan ursprungspunkt och destination testas.106 Om avvi¬
kelser finns kan det tyda på att besöksområdet uppfattas som särskilt
attraktivt, eller motsatsen, av vissa delar av populationen.

Figur 2.5 Exempel på olika aktiviteters distance-decay-kurvor.

a - fast-food outlet c ■ professional sports facility
b ■ top quality rastaurant d ~ public housa

Källa: Smith (1983), s 30.

105 Haggett (1983).
106 Haggett (1983).



Friluftsliv - teoretiska utgångspunkter 39

Douglas Pearce pekar på ett antal slutsatser som kan dras av olika
studier som behandlar sambandet mellan resande och avstånd. Han
menar att resor inom landet som omfattar en övernattning har en

utpräglad distance-decay-effekt som leder till att större delen av
resandet blir intra-regionalt, det vill säga merparten av resandet sker
inom den egna regionen. Vidare är det inhemska resandet starkt
påverkat av befolkningsfördelningen samt av ett lands topografi,
urbanisering och fördelning av resurser. Olika mönster uppstår också
beroende på vad syftet med resan är.107 Det finns sålunda starka skäl
att anta att resandet till områden av riksintresse för det rörliga fri¬
luftslivet är beroende av avståndet till befolkningskoncentrationerna
samt att resandet är intra-regionalt.

Friluftsliv - en modellansats
Av intresse för föreliggande studie är teorier om utbud och efterfrå¬
gan, individens motiv, behov och nytta av friluftsliv, restriktioner i
tidrummet samt interaktion och avståndets inverkan på resandet.
Eftersom flera perspektiv är av intresse för studien är det nödvändigt
att knyta samman dessa i en förklaringsmodell i vilken friluftslivet
tas som utgångspunkt. Utgångspunkten för modellen är den ekono¬
miska infallsvinkel om utbud och efterfrågan som presenterats ovan.
Två modeller har presenterats som har just denna utgångspunkt. Det
är Bertil Vilhelmsons modell över sambandet mellan tillgänglighet,
förflyttningsresurser, rörlighet samt resaktivitet och John Pigrams
modell över sambandet mellan efterfrågan på och deltagande i fri¬
luftsliv.108

Vilhelmsons modell lägger tonvikten på länkarna mellan hemor¬
ten och besöksorten. Den visar på vad det är som skapar möjlighet
för individen att delta i en aktivitet, de förflyttningsresurser som indi¬
viden har till sitt förfogande, vilka i sin tur är förankrade i omgiv¬
ningens resurser. Pigrams modell tar utgångspunkt i individens
socioekonomiska tillhörighet som en förklaring till faktiskt delta¬
gande i samt efterfrågan på friluftsliv. Han poängterar vikten av utbu¬
dets inverkan på efterfrågan. Även Vilhelmson gör detta genom att
peka ut vissa omgivningsfaktorer, men inte alls med samma tyngd

1,17 Pearce (1996).
108 Pigram (1983); Vilhelmson (1985).

4 Geografiska regio..
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som Pigram. Båda modellerna kan sägas brista på den punkt där den
andra modellen har sin styrka. Vilhelmsons modell saknar en direkt
anknytning till de socioekonomiska variablerna hos individen
medan Pigrams modell inte inbegriper länkarna. Bertil Vilhelmson
diskuterar dock de individbundna faktorerna i samband med att han
behandlar välfärden och dess förutsättningar.

Det finns skäl att i en analysmodell över friluftslivets omgiv¬
ningsstruktur beakta fler faktorer än vad Pigram och Vilhelmson
gjort (se figur 2.6). När det gäller individens resurser måste både de
socioekonomiska faktorerna, motiv, behov och nytta tas i beaktande.
Detta görs genom att inkorporera en beteendevetenskaplig ansats i
modellen. De restriktioner som styr individens möjligheter i tidrum¬
met kan inlemmas i modellen genom den tidsgeografiska ansatsen.
Länkarna ges ökad vikt i analysmodellen. En analysmodell som
inbegriper dessa faktorer borde kunna ge större förståelse för vilka
faktorer som påverkar individens möjligheter att nyttja områden av
riksintresse för det rörliga friluftslivet jämfört med Vilhelmson och
Pigram.

Figur 2.6 Friluftslivets omgivningsstruktur - en modell

Källa: Egen bearbetning utifrån Vilhelmson (1985), s 23 och Pigram (1983), s 17.

Modellen i figur 2.6 visar att de individbundna faktorerna i form av
socioekonomiska faktorer och förflyttningsresurser tillsammans
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med omgivningens (utbudets) resurser i form av tillgänglighet, att¬
raktivitet och faciliteter skapar en individs rörlighet. Om de individ¬
bundna faktorerna motverkar rörligheten uppstår potentiella utövare.
Kapacitetsrestriktionerna inverkar således i hög grad på individens
rörlighet och därmed hans möjligheter att utöva friluftsliv. Den stat¬
liga och kommunala planeringen, styrningsrestriktionerna, påverkar
både de individbundna och de omgivningsbundna faktorerna och där¬
igenom tillträde till utbudet.

När individen uppfattar att den har en viss rörlighet börjar den att
söka efter något som skall kunna tillfredsställa dess behov och motiv,
det vill säga efterfrågan uppstår. Om efterfrågan ej kan materialiseras
uppstår så kallade potentiella utövare och beslutsprocessen börjar
om. Om individen finner en plats där efterfrågan kan materialiseras
företar den någon form av resaktivitet som leder till att individen får
tillträde till vissa arenor där den kan utöva friluftslivsaktiviteter.
Pilarna i figuren motsvarar en aktivitet som endera leder vidare till
nästa steg eller motverkar den tänkta förändringen/förflyttningen.
Det kan röra sig om att individen inte anser sig kunna uppfylla sina
behov och önskemål eller att reseaktiviteten på något vis hindras. I
bakgrunden är det hela tiden de omgivnings- och individbundna fak¬
torerna som inverkar det vill säga kapacitetsrestriktionerna. Av stort
intresse för denna studie är just avståndets betydelse för resaktivite-
ten. Vidare är det av intresse att studera just statsmaktens föreställ¬
ningar om nyttjandet av områden av riksintresse för det rörliga fri¬
luftslivet.



 



Kapitel 3

Friluftslivet i planeringen
-en historik

I detta kapitel ligger fokus på själva planprocessen och hur friluftsli¬
vet kommit att bli en angelägenhet för samhället. Diskussionen berör
samspelet och avvägningen mellan planering (problemområde ett)
och förhållandet mellan olika verksamheter (problemområde två) på
den nationella och lokala nivån.

Den samhälleliga synen på friluftsliv har vuxit fram under lång
tid i Sverige. Vid 1900-talets början betraktades friluftslivet som ett
medel att skapa bättre förutsättningar för ungdomen och som ett
botemedel mot städernas växande misär och trångboddhet. Senare
sågs friluftslivet som ett medel att fostra människan i allt från natio¬
nalism till värnandet om naturen/miljön. Idag betraktas friluftslivet
som en väg till god hälsa och ett sätt att öka medvetandet om vår
natur.1

Det finns olika aspekter som kan framhävas och förklara utveck¬
lingen av friluftslivet: synen på samspelet mellan människan och
naturen, välståndsutvecklingen (behov av frihet, rekreation), kom¬
munikationsutvecklingen (att förflytta sig allt längre på allt kortare
tid, det vill säga en ökad valfrihet) samt tidsanvändningen, såväl i
relationen arbete/fritid som i dygnsperspektivet, veckoperspektivet
och säsongs/årscykel. Mer konkret kan följande företeelser primärt
sägas ha påverkat utvecklingen av friluftslivet i Sverige:
• industrialismens genombrott och ökat välstånd
• framväxten av organisationer och föreningar
• förbättrade kommunikationer
• förkortad arbetstid och lagstadgad semester.

1 Sandell och Sörlin (1994).
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I Sverige finns det många områden som lämpar sig väl för frilufts¬
livsutövande, men som redan framgått är det inte ovanligt att områ¬
den attraktiva för friluftsliv också är attraktiva för näringslivet. Älvar
utgör i Sverige en av våra största energikällor samtidigt som de är av
stor betydelse för friluftslivsaktiviteter såsom fiske, kanoting, natur-
och kulturstudier.

Kustområden är attraktiva för många industrier då de ger möjlig¬
het att transportera produkter eller råvaror vattenvägen samtidigt
som kusten är attraktiv för friluftslivsaktiviteter som bad, båtsport
och fiske. Som följd av att det konkurrensförhållande som råder mel¬
lan exploaterande och bevarande intressen har användningen av
mark och vatten kommit att regleras via den fysiska planeringen.
Användningen av mark och vatten styrs även av gammal hävd och
sedvanerätt såsom allemansrätten. Den fysiska planeringen i Sverige
har idag till uppgift att planera för och reglera olika verksamheters
användning av mark och vatten. Friluftslivet är en av intressenterna i
detta. En vedertagen definition av fysisk planering är att det är en
process för styrning och kontroll av miljön.2

Planering för friluftsliv sker, liksom övrig fysisk planering, på
olika nivåer i samhället. Det planmonopol som kommunerna har
haft avseende nyttjandet av mark och vatten inskränktes under 1960-
talet i och med att vissa områden pekades ut som riksintressen, däri¬
bland områden för friluftsliv. Staten fick då rätt att ingripa i den
kommunala planeringen om den ansåg att dessa intressen inte tillgo¬
dosågs.

Det är emellertid inte lätt för statsmakten att agera till förmån för
friluftslivet. Det rörliga friluftslivet representerar en stor grupp män¬
niskor som både är oorganiserade och saknar ekonomiska intressen.
Mot detta står verksamheter som är organiserade och ofta ekono¬
miskt starka genom att de kan erbjuda något i utbyte mot exploate¬
ringsrättigheter.

Dessa intressen gynnar, sett ur ett samhällsekonomiskt perspek¬
tiv, landet, regionen och det lokala området. Svårigheten för stats¬
makten är sålunda att ta till vara ett presumtivt och diffust intresse
som medborgarna har eller kan tänkas ha och ställa det mot ett utta¬
lat, välartikulerat och specifikt ekonomiskt intresse som en viss,
oftast stark, grupp har.

2 Jämför Wallsten (1985), s 24.
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Friluftslivets framväxt i den fysiska planeringen
Redan så tidigt som 1859 började diskussioner att föras om fysisk
planering i form av reglering av stadsbyggandet.3 Allt sedan dess har
debatten om styrning av de fysiska resursernas nyttjande för olika
ändamål varit märkbar. Diskussionen har i mångt och mycket rört det
allmännas ställning kontra det enskildas. Byggnadsstadgan från
18744 var ett första försök att få till stånd en reglering av markan¬
vändningen. Men stadgan var ett dåligt redskap för detta ändamål då
stadgan saknade regler för hur avvägningar mellan det allmänna
intresset och den enskilda ägaren skulle ske. Detta gjorde att det inte
var lätt för staden att hindra enskilda ägare från att exploatera mark-
och vattentillgångarna.5

När den första stadsplanelagen6 antogs år 1907 fick statsmakten
möjlighet att i det allmännas intresse ingripa i den enskildes hand¬
lande. Statsmakten kunde nu avsätta mark för ett specifikt syfte men
regleringen blev inte så omfattande.7

1909 års naturskyddslag
Ett sätt för statsmakten att stärka sin kontroll av användningen av
mark och vatten kom att bli den naturskyddslag8 som instiftades
1909.1 samband med instiftandet av denna lag tillkom Sverige första
nationalparker.9 Under de år som följde efter naturskyddslagens
ikraftträdande väcktes kritik mot att den inte tog hänsyn till det soci¬
ala naturskyddet, i form av stadsnära områden för rekreation.

I förarbetena10 till den första naturskyddslagen11 framhölls natio-

3 Ödmann (1992), s 25. Ödmann gör en genomgång av planlagstiftningens framväxt
under 1900-talet där hon bland annat anger att allmänna intressen reglerades redan
i och med Magnus Erikssons stadslag från 1350 (s 27).
4 SFS 1874:25.
5 SOU 1945:15; Ödmann (1992), s 74.
6 SFS 1907:67.
7 Ödmann (1992), s 38-42.
8 Proposition 1909:102 och 125; SFS 1909:56.
9 För en mer grundläggande genomgång av framväxten av naturskyddslagstiftning¬
en i Sverige se Ödmann, Bucht och Nordström (1982).
1(1 Riksdagens protokoll (1909) Bihang, Samling 2, Band 5:2.
11 SFS 1909:56; Proposition 1909:102 och 125.
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nalparkernas dubbla syfte, det vill säga dels för att skydda naturen i
ett visst område dels som ett framstående turistmål. Senare utred¬

ningar12 framhåller liksom lagens utformning idag att områdets pri¬
mära syfte är att bevara större sammanhängande områden i deras
naturliga eller i väsentligen oförändrat skick.13

Den sociala naturvården är av samma betydelse som den kultu¬
rella för områdenas status. Men vistelse i nationalpark var och är
belagt med restriktioner.

"De svenska nationalparkerna ha tillkommit för att åt eftervärlden bevara
representativa stycken av orörd eller så gott som orörd natur. Även de utgöra i
främsta rummet forskningsområden, som kräva den allra största hänsyn från
den enskilde besökarens sida. Allmänheten har visserligen icke avstängts från
att beträda dem, med genom lagstiftningsåtgärder är dess rörelsefrihet starkt
beskuren...".14

Friluftslivets betydelse blev i början av 1940-talet allt mer uppmärk¬
sammat av statsmakten. Behovet av reglering av användningen av
mark och vatten i landet för det allmännas bästa blev än mer märk¬
bar. Fritidsutredningen15 visade att stränder vid kust, insjöar och vat¬
tendrag i allt större utsträckning började tas i anspråk för fritidsbo¬
ende.

De som hade möjlighet till detta var inte den breda allmänheten
utan en mindre del av befolkningen som ägde mark. Tillgänglighe¬
ten till stränderna började allt mer att minska för allmänheten i takt
med att antalet fritidshus ökade. Samtidigt ökade efterfrågan på
områden för friluftsliv från stadsbefolkningens sida. Den ökade
trångboddheten och den ökade misären hade lett till att allt fler sökte
sig utanför städerna för rekreation. Ett ökat slitage på mark runt stä¬
derna hade också börjat märkas, ett slitage som inverkade negativt
på markägares verksamhet. Som följd härav föreslog utredningen att
särskilda områden skulle skapas för stadsbornas friluftsliv. På så sätt
skulle områden avsättas dit folk kunde bege sig för rekreation och
samtidigt minska skadorna i omkringliggande områden.

12 SOU 1940:12; SOU 1962:36.
13 SFS 1964:822, § 4.
14 SOU 1940:12, s 25.
15 SOU 1940:12.
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1942 års stadsplaneutredning
I Stadsplaneutredningen från 1942 framhölls framstegen inom kom¬
munikationssektorn och stadsbefolkningens ändrade fritidsvanor.
Städerna tillväxte och med den ökade urbaniseringen ökade också
avståndet till obebyggda områden. I och med detta kom större områ¬
den att beröras, något som påskyndade utvecklingen av regionplane¬
ringen. Hänsyn till regionens bästa efterfrågades. Att kommunen pla¬
nerade utifrån sitt eget bästa ansåg utredningen inte var tillfyllest.
Den reglering som här föreslogs kan betraktas som ett sätt att kon¬
centrera utövandet av friluftsliv till vissa områden som ansågs läm¬
pade för just detta syfte.

"En omständighet, som icke minst måste tillmätas betydelse i detta samman¬
hang, är stadsbefolkningens allt tydligare strävan att på fritiden söka sig ut till
den kringliggande landsbygden. På ganska långt avstånd från staden men med
otvetydig anknytning till denna uppkomma på detta sätt bebyggelseområden
av sportstugemässig karaktär, samtidigt som det uppstår behov av större, av
tätare bebyggelse ostörda områden, som erbjuda möjligheter till ett sunt fri¬
luftsliv i alla dess olika former".16

Utredningen berörde också frågan om en nations- eller riksplane¬
ring.17 Något behov av en sådan ansåg den inte att det förelåg efter¬
som det redan på en rad områden som energi, kommunikationer och
även till en del friluftsliv och naturvård, pågick en form av riksplane¬
ring. Utredningen ifrågasatte även hållbarheten hos en riksplan och
menade att regionplanen var ett lämpligare planinstitut. Utredningen
fann att naturskyddsområden var klart jämförbara med fritids/fri¬
luftsområden, och att de senare därför inte behövde något ytterligare
skydd.18 I motsats till fritidsutredningen blev således friluftslivets
betydelse något nedtonad i stadsplaneutredningen. Friluftslivets
intressen ansågs till stora delar kunna tillgodoses genom naturvårds¬
områden.

I förslaget till ny planlagstiftning 194719 framhölls behovet av att
reglera markanvändningen för det allmännas bästa med respekt för
den enskilde. All planläggning skulle ta hänsyn till intressen som var

16 SOU 1945:15, s 162.
17 Riksplanering hade under 1940-talet börjat debatteras. Två som förespråkade nå¬
gon form av region-/riksplanering var Uno Åhrén och Sune Lindström. Jämför
Forsberg (1992), s 31ff; Clason (1982).
18 SOU 1945:15.
19 Proposition 1947:131; SFS 1947:385.
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gemensamma för hela landet, däribland friluftsliv och naturvård.
Departementschefen talade om att det fanns riksintressen som måste
beaktas vid planläggningen.20 Det allmänna, representerat av kom¬
munen, skulle få mer makt att avgöra var tätbebyggelse skulle få
uppföras, för att kunna skydda områden avseende både natur- och
kulturvärden.21

Under 1950-talet tystnade diskussionen om en riksplanering.
Men mot slutet av årtiondet började så smått en miljöopinion att
växa fram, framförallt till följd av vattenkraftsdebatten.22 Statsmak¬
ten hade inget intresse i detta eftersom det viktigaste för den var att
landet skulle tillväxa ekonomiskt och exploatering var till för sam¬
hällets bästa. Trots att röster mot den omfattande vattenkraftsut¬

byggnaden började höjas, lade regeringen ingen större vikt vid
dessa. Det var istället utbyggnad som skulle främjas och landet
behövde elektriciteten. I tidigare studier23 har vattenkraften inte
nämnts som något inslag till upptakten av den fysiska riksplane¬
ringen. Vattenkraften utgjorde inget hot gentemot människan utan
ett hot mot naturen. Jag vill hävda att vattenfrågan hade en stor bety¬
delse för introduktionen av den fysiska riksplaneringen då den lade
grunden till den framväxande miljöopinionen i slutet av 1950-talet.
Inför den uppgörelse som skedde mellan bevarare och utbyggare,
vilken kom att kallas freden i Sarek, 1961 var vattenfrågan het och
under 1960-talet blev diskussionen både skarp och omfattande, sär¬
skilt kring Vindelälven. Att föra upp vattenkraftsfrågan på den poli¬
tiska arenan skulle innebära att socialdemokraterna sade nej till
vidare utbyggnad, något partiet inte var beredd att göra.24

1960 års naturvårdsutredning
Ar 1960 tillsattes en utredning25 för att se över det dittillsvarande
naturskyddet. Genom byggnadslagen, strandlagen och naturskydds-
20 Proposition 1947:131, s 73ff.
21 Ödmann (1991).
22 Jämför Vedung (1984), s 107. För en diskussion om framväxten av vattenkrafts¬
debatten och striderna runt denna se Vedung (1984); Anshelm (1992); Brandel och
Vedung (1996).
23 Jämför Forsberg (1989) och (1992).
24 Vedung (1984).
25 SOU 1962:36.
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lagen skulle friluftslivsområden säkerställas. Den sociala naturvår¬
dens betydelse likställdes med den vetenskapligt kulturella naturvår¬
den och ansågs kunna tillgodoses tillsammans till exempel genom
tillkomsten av nationalparker. Flera av de län som berördes av natio¬
nalparkerna påpekade dock att dessa i stor utsträckning inte var av
någon större betydelse för friluftslivet. De var arealmässigt begrän¬
sade, och deras läge, långt från befolkningskoncentrationerna gjorde
dem relativt okända för större delen av befolkningen.

Tillgången på skyddade naturområden ansågs av utredningen
vara bristande, dels på grund av att de inte var representativa ur kul¬
turellt hänseende dels för att de inte var tillräckligt många i olika
regioner. Sambandet mellan befolkningskoncentration och efterfrå¬
gan på områden för friluftsliv motiverade att det inte bara var av vikt
att områden på långa avstånd skyddades, utan även att så kallade
närområden avsattes för den kortare ledighetens friluftslivsutövande.
Friluftsliv i form av social naturvård fick här en framträdande posi¬
tion då många av remissinstanserna framhållit att det var en av natur¬
vårdens viktigaste uppgifter.26 Kritiken mot negligerandet av det
sociala naturskyddet fortsatte således. Trots att ett institut i form av
naturpark införts i lagen ansågs det inte ha fått något större genom¬
slag i planeringen. Resultatet av utredningen blev 1964 års natur¬
vårdslag27 som med vissa ändringar gäller än idag.

1962 års Fritidsutredning
I Fritidsutredningen28 från 1962 diskuterades friluftslivet och dess
förhållande till samhällsplaneringen. Det konstaterades att de mest
attraktiva områdena för friluftslivet i stor utsträckning var de som var
de mest ömtåliga. Utredningen behandlade framförallt friluftsliv i
samband med fritidsbebyggelse samt turistiska företeelser. Det dis¬
kuterades mycket om fritidsbebyggelsens lokalisering och utform¬
ning samt lokalisering av friluftsanläggningar. Av störst betydelse för
det rörliga friluftslivet ansågs allemansrätten vara eftersom till¬
gången på orörd natur var så stor i landet att inga säkerställandeåt-
gärder ansågs behövas och än mindre ansågs sådana lämpliga.

26SOU 1962:36, s 154.
27 SFS 1964:822.
28 SOU 1962:36.
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Konkurrensen om mark och vatten blev allt mer kännbar under
1960-talet. Industrins tryck mot kusterna när det gällde etablering av
nya anläggningar ökade kraftigt.29 Mot industrins ökade tryck på
kusterna ställdes konsekvensen av den ökade fritiden och med den
ökad efterfrågan på mark för fritidsbebyggelse och friluftsliv.
Trycket mot kust, stränder och sjöar och vattendrag var stort särskilt
från intressen som inte gick att samlokalisera.30

Förutsättningarna för den fysiska planeringen förändrades som
följd av den ökade fritiden och bilismen, den tilltagande urbanise¬
ringen samt strukturförändringar i näringslivet.31 En rad andra hän¬
delser inverkar även de på beslutet om att påbörja en riksplanering,
nämligen tillsättandet av 1962 års utredning rörande förhållandet
mellan naturen och samhället32, inrättandet av Statens naturvårds¬
nämnd 1964 och naturvårdslagens33 antagande. Ett syfte med den
nya naturvårdslagen var att den skulle tillgodose behovet av mark
för rekreation och friluftsliv.™ I samband med den fysiska riksplane¬
ringens förarbeten inrättades också Statens planverk och Statens
naturvårdsverk35 år 1967. Naturvårdsverket fick vid bildandet inte
bara ansvaret för naturvården utan även för frågor som rörde det rör¬
liga friluftslivet.36

Fysisk riksplanering introduceras på 1960-talet
Den socialdemokratiska regeringen förde vid slutet av 1960-talet
upp frågan om en fysisk riksplanering på den politiska arenan från
att tidigare ha avvisat den. Håkan Forsberg menar att regeringen
genom att erkänna att den ändrat sig gjorde den fysiska riksplane-
29 Framförallt var det lokaliseringen av en massafabrik och kärnkraftverket Ring¬
hals till Värö (1963). Efter introduktionen till den fysiska riksplaneringen uppkom
nya konfliktsituationer där lokaliseringen av ett raffinaderi till Brofjorden (1968)
samt Vindelälvskonflikten låg i centrum (se Statens planverk 1970 samt Vedung
1984), vilka kom att förstärka behovet av en riksplanering.
30 Jämför SOU 1940:12.

31 Jämför Palme (1966); Forsberg (1992).
32 SOU 1962:36.
33 SFS 1964:822.
34 Proposition 1967:59.
35 Ersätter Statens naturvårdsnämnd.
36 Proposition 1967:59.
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ringen till sin idé och vände debatten till sin fördel.37 Jag vill hävda
att det är fullt möjligt att introduktionen av den fysiska riksplane¬
ringen genom socialdemokraternas initiativ var en del i en valstrategi
efter det dåliga valet 1966.38 Partiet hade dock inga planer på att bli
ett miljöparti utan tanken var snarare att använda sig av miljöfrågan
för att kunna ge ett skäl för regeringen att fortsätta driva sina tankar
om tillväxt. Håkan Forsberg39 menar att den fysiska riksplaneringen
gav regeringen en legitim grund att pröva industrilokaliseringar på.
Däremot anser Jan Strömdahl och Ronny Svensson40 att genom att
vissa områden pekades ut som lämpliga för industrianläggningar
under den fysiska riksplaneringen kom industrilokaliseringarna att
bli givna på förhand.41 Vid 1968 års partikongress kunde partiet på
allvar visa att det verkligen tagit upp miljöfrågan och att det endast
var socialdemokraterna som kunde lösa de problem som existerade
vid den tidpunkten. Men det innebar inte att partiet hade en tanke på
att släppa framstegstanken.42

Den fysiska riksplaneringens främsta uppgift var att redogöra för
de konflikter angående mark och vatten som skulle kunna uppkomma
och att i största möjliga mån eliminera dessa eller i varje fall mini-
mera dem.

Planeringen skulle koncentreras till de områden utanför tätorterna
som ännu inte planlagts. Fyra konfliktområden kunde identifieras i
dessa områden, nämligen konflikter mellan

• rörligt friluftsliv och industri
• rörligt friluftsliv och fritidsbebyggelse
• fritidsbebyggelse och industri
• olika typer av industrier.

När det gällde det rörliga friluftslivet anknöt statsmakten i detta läge
37 Forsberg (1992): Den fysiska riksplaneringen kom att bli en "Politisk nödvändig¬
het".
38 Lewin (1984), s 402.
39 Forsberg (1992).
4(1 Strömdahl och Svensson (1972).
41 Anshelm (1995) har behandlat socialdemokratins förhållande till miljöfrågan.
Han menar att socialdemokratin under 1960-talet framförallt tog intryck av två för¬
fattare nämligen Edberg (1966) och Palmstierna (1968).
42 Anshelm (1995).
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till den definition som Fritidsutredningen gett i sitt betänkande.43
Där sades att friluftsliv innefattade

"... både sportbetonade verksamheter (dock inte i första hand tävlingsmässigt
bedrivna) och sådana verksamheter där man utan större fysisk ansträngning
söker rekreation i det fria, som exempelvis nöjesåkning med bil, promenader,
bad och strövande i skog och mark. Hit har även förts olika former av turism
såsom camping och vistelse i semesterby, turisthotell eller annan liknande
anläggning ... och besök vid attraktioner av olika slag ...",44

Det rörliga friluftslivets behov av mark och vatten ansågs kunna till¬
godoses främst genom allemansrätten men även via förordnanden
enligt naturvårdslagen samt att statsmakten eller kommunen förvär¬
vade mark.

Inventeringsarbetet rörande friluftslivets anspråk och resurser
genomfördes till största delen av riksplanegruppen baserat på kartor
och modeller. Friluftslivets framtida utveckling var inte möjlig att
uppskatta på annat sätt än med räkneexempel. De faktorer som var
av vikt för bedömningen ansågs vara befolkningstillväxten,
inkomstutvecklingen, fritidens längd, transportmedlens och resva¬
nornas utveckling, fritidens fördelning på ledighetstyp samt fritids¬
bebyggelsens utveckling och fördelning. Detta är den stora skillna¬
den mellan bedömningarna som gjorts för industrins respektive fri¬
luftslivets framtida markanspråk.45

Friluftslivets anspråk på mark och vatten presenterades i den
fysiska riksplaneringens underlagsmaterial.46 Här framhölls liksom i
tidigare utredningar friluftslivets positiva inverkan på hälsan och
dess återhämtande effekt från stadens och arbetslivets tillvaro.47
Samhällets ansvar att tillgodose befolkningens behov av mark och
vatten för friluftsliv ansågs vara accepterad. Det som saknades var
riktlinjer och normer för friluftslivsutövandet. Anspråken på mark
och vatten för friluftsliv kopplades dels till ledighetens längd dels till
olika aktiviteter. Det var viktigt att de områden som var av intresse
för friluftslivet kunde erbjuda varierande möjligheter till aktiviteter.
Redogörelsen var till en början inriktad på verksamheter som inte

43 SOU 1964:47.
44 Ds K 1969:13, s 103.
45 Jämför Strömdahl och Svensson (1972).
46 Civildepartementet (1971).
47 Jämför Proposition 1970:79; Statens institut för byggnadsforskning (1971).
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krävde några omfattande anläggningar, men senare redogjordes även
för de aktiviteter som var starkt knutna till vissa mark- och vattenom¬

råden eller anläggningar. De olika typerna av friluftslivsaktiviteter
ställdes mot verksamheter som kunde tänkas ha intresse av samma

typ av områden. De största konflikthärdarna rådde mellan friluftslivet
och fritidsbebyggelse, kommunikationer, olika aktiviteter, försvaret
och industrin. Friluftslivet i sin tur ansågs kunna påverka fritidsbe¬
byggelse, kommunikationer och andra aktiviteter.

1968 års bygglagutredning
År 1968 tillsattes en ny bygglagutredning för att än en gång se över
lagstiftningen. Utredningsarbetet pågick under många år och först
1974 kom det första av två betänkanden.48 Det framtida friluftslivet

ansågs kunna säkras genom att stora sammanhängande och obe¬
byggda områden bevarades. Riktlinjer för hur hushållningen med
mark och vatten skulle ske med beaktande av friluftsliv, naturvård
och landskapsskydd fanns i byggnadsstadgan och naturvårdslagen.
Det rörliga friluftslivet betraktas i utredningen som en markbeva¬
rande verksamhet, det vill säga social naturvård.

"Vid konkurrens mellan ett miljöförändrande och ett markbevarande intresse,
t. ex mellan önskemål om att få använda mark för bebyggelse och intresset av
att bevara samma markområde för det rörliga friluftslivet, finns det anledning
till särskild försiktighet med hänsyn till att mark som en gång har exploaterats
sedan knappast kan återställas i sitt förra skick. Samtidigt är situationen ofta
den att det miljöförändrande intresset bärs upp av ett fåtal huvudmän som är
ekonomiskt starka medan bevaringsintresset gynnar ett stort antal människor
men är ekonomiskt svagare understött. Mot den anförda bakgrunden finns det
anledning att ge bevaringsintressena ett särskilt stöd i lagen. En föreskrift om
skydd för det rörliga friluftslivets, den vetenskapliga naturvårdens, kulturmin¬
nesvårdens och landskapsvårdens intressen bör ställas upp".49

Hushållning med mark och vatten år 1971
År 1971 presenteras det dittillsvarande arbetet med den fysiska riks¬
planeringen.50 Syftet med en fysisk riksplanering var att

48 SOU 1974:21.

49SOU 1974:21, s 180.
50 SOU 1971:75.
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"1) kartlägga de önskemål som skilda verksamheter på lång sikt kan komma
att rikta mot mark- och vattentillgångar, läge och miljö samt de tillgångar som
svarar mot anspråk som kan förutses
2) i den mån det är motiverat av riksintresse dra upp riktlinjer för hushåll¬
ningen med sådana naturresurser som är eller kan väntas bli efterfrågade av
skilda intressen."51

Friluftslivet behandlades utförligt i rapporten avseende dess förut¬
sättningar, anspråk på mark och vatten samt utveckling. De frilufts¬
livsaktiviteter som berördes i den fysiska riksplaneringen var sådana
som krävde stora områden eller ställde särskilda krav på de fysiska
resurserna. Det rörde sig om aktiviteter som endera utövades av

många människor eller ställde speciella krav på miljön såsom verk¬
samhet i skog och mark, fjällvistelse, utförsåkning på skidor, bad,
fritidsfiske och båtfärder. Resavståndet och läget i förhållande till
befolkningskoncentrationerna i landet var av stor betydelse för hur
och i vilken utsträckning ett område skulle komma att nyttjas. Rap¬
porten skilde mellan områden för besök under del av dag, hel dag,
med övernattning samt områden för semesterresor. Ju kortare tid
som stod till förfogande desto större begränsningar innebar det för
restiden och desto viktigare var det att området var beläget nära
befolkningskoncentrationerna.

Områden av riksintresse för det rörliga friluftslivet pekades ut.
Till grund för klassificeringen av områdena låg lokalkännedom hos
de regionala myndigheterna samt de centrala myndigheternas erfa¬
renhet. Kusterna, Öland och Gotland, fjällvärlden med angränsande
skogslandskap, älvdalarna och vissa andra inlandsområden var
områden inom vilka friluftslivets intressen särskilt skulle beaktas.

Samtliga områden utgjordes av större sammanhängande miljöer
med i stort sett orörd miljö till vilka inga verksamheter som stod i
konflikt med friluftslivet och naturvården borde lokaliseras.

För de norrländska älvarna var det av stor vikt att de som fortfa¬
rande var outbyggda för vattenkraften förblev så. Tillbyggnad och
utbyggnad av redan befintliga anläggningar hade redovisats samt
planer på att bygga ut Kalixälven. Utredningen ansåg dock att den
effekt som skulle erhållas inte motiverade en fortsatt utbyggnad.
Detta hade också visat sig i ett antal beslut från centralt håll bland
annat för Vindelälven och Kaitumälven.

Om de planerade utbyggnaderna skulle bli aktuella skulle de
51 SOU 1971:75, s 23.
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enligt utredningen starkt strida mot de skyddsintressen som redovi¬
sats för områdena.

1972 års riksdagsbeslut
Genom riksdagsbeslut 197252 startades således arbetet med den
fysiska riksplaneringen. Planeringen skulle genomsyras av en ekolo¬
gisk grundsyn53 och hade som uppgift att göra avvägningar mellan
olika anspråk och att ge vägledande riktlinjer för den fysiska plane¬
ringen.

Industrins möjligheter till lokalisering till nya platser skulle
begränsas. Därför graderades landets kuster utifrån om det var lämp¬
ligt att anlägga industriverksamhet där eller inte. Endast ett fåtal
kuststräckor ansågs helt och hållet behöva undantas från exploate¬
ring. Genom att göra dessa utfästelser var det fritt fram för industrin
att lokalisera sig till kusterna. Inga undersökningar av områden i
inlandet gjordes ur lämplighetssynpunkt.54 Övriga areella näringar,
jord- och skogsbruk, skulle visas stor hänsyn i planeringen. De vär¬
deringar som kommer fram i utredningen55 är, enligt Jan Strömdahl
och Ronny Svensson, klart och tydligt de som rådde bland socialde¬
mokrater och statstjänstemän. Detta märks tydligast på det stora
utrymme som industrins behov av mark och vatten för sin verksam¬
het gavs i utredningen.56

Ytterligare områden av vikt i den fysiska riksplaneringen var fri¬
luftslivet, den vetenskapliga naturvården och kulturminnesvården.
De tre företeelserna skulle i största möjliga mån bedrivas i en sam¬
ordnad planering. Så långt möjligt skulle områden i landet skyddas
för att tillgodose dessa tre intressen. De platser som var av intresse
var sådana som utgjordes av större sammanhängande obrutna mil¬
jöer; var opåverkade av exploatering; var unika i något avseende; var
av särskild betydelse som rekreationsområde genom sitt läge i för-
52 Proposition 1972:111 var en gemensam proposition för hushållningen med mark
och vatten och regionalplaneringen då sambandet mellan dessa ville understrykas.
53 Emmelin arbetade fram två bakgrundsrapporter till naturresurs- och miljökom¬
mitténs betänkande som behandlar dels begreppet ekologisk grundsyn (1982) dels
planering med ekologisk grundsyn (1983).
54 Se Strömdahl och Svensson (1972).
55 SOU 1971:75.
56 Se Strömdahl och Svensson (1972).

5 Geografiska regio..
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hållande till större befolkningskoncentrationer; eller rymde både
vetenskapliga, kulturella och rekreativa värden.57

Riksdagsbeslutet 1972 slog fast att den fysiska riksplaneringen
skulle genomföras i ett programskede och ett planeringsskede. Arbe¬
tet med den fysiska riksplaneringen skulle bedrivas som ett växel¬
spel mellan statlig, regional och kommunal nivå.58

Programskedet 1973-1975
Under programskedet, som sträckte sig från 1973 fram till 1975,
upprättades kommunvisa program som redogjorde för hur riktlin¬
jerna skulle fullföljas på kommunala nivå. Programmen skulle redo¬
göra för hur kommunen tänkt tillgodose de riksintresseområden som
fanns i kommunen, däribland områden av riksintresse för det rörliga
friluftslivet. Tidigare hade planer upprättats som främst gällde den
egna kommunen utan hänsyn till andra intressen, vilket oftast kom
att gynna lokala intressen. Men efter det nya riksdagsbeslutet för¬
ändrades förhållande och statsmakten fick större möjlighet till styr¬
ning av kommunernas mark- och vattenplanering.59

Av de 278 kommuner som fanns i landet upprättades 272 kom¬
munala program där kommunerna angav hur de skulle gå till väga
för att tillgodose riktlinjerna i den fysiska riksplaneringen.60 Av de
sex kommuner61 som inte upprättade program angavs skälet vara att
de i mycket liten utsträckning eller inte alls berördes av riksplane¬
ringen.62 Figur 3.1 redovisar i vilken utsträckning kommunerna
behandlat olika verksamheter i sina program. Det framgår inte hur
kommunerna har behandlat dem. Störst hänsyn har kommunerna
tagit till bevarandeintressen som kultur, natur och friluftsliv, något
som måste ses som positivt eftersom detta angetts som en del av syf¬
tet med riksplaneringen. Därefter följer näringar i olika utsträckning.

57 SOU 1971:75, s 515; Inrikesdepartementet, civildepartementet och Svenska
kommunförbundet (1973), s 35.
58 Se Statens planverk (1978), s 25.
59 Bengtsson (1986).
60 Efter det att programmen var klara redovisades dessa till länsstyrelserna som i sin
tur sammanställde och redovisade till regeringen.
61 Danderyd, Stockholm, Sundbyberg, Perstorp, Osby och Hofors.
62 Statens planverk (1974a).
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Figur 3.1 Verksamheter som kommenteras i de kommunala pro¬

grammen.
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Källa: Egen bearbetning efter Statens planverk (1974a), s 19.

Friluftslivet har behandlats av ett stort antal kommunala program
(240). Arbetet har delvis gått ut på att klargöra kommunernas syn på
de områden som ansågs vara av riksintresse för det rörliga friluftsli¬
vet. Som utgångspunkt har kommunerna haft Naturvårdsverkets
redovisning av områden för friluftsliv och vetenskaplig kulturell
naturvård.63 Ett flertal kommuner gav förslag till nya områden samt
förslag till ändringar av redan befintliga. Programmen redogjorde
också för de konflikter som förelåg mellan friluftslivet och andra
intressen.

Skogsbruket var det som angavs som det intresse med vilket fri¬
luftslivet i större omfattning skulle kunna komma i konflikt med. I
övrigt nämndes konflikter mellan friluftslivet och vägbyggnad, tätbe¬
byggelse, fritidsbebyggelse samt militära skjutfält. Av riksintressena
för det rörliga friluftslivet var cirka 15 procent säkerställda enligt
naturvårdslagen. De områden som inte var säkerställda skulle bli det
genom den kommunala översiktsplaneringens riktlinjer.64

63 Civildepartementet (1972).
64 Proposition 1975/76:1.
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Planeringsskedet 1975-1977
Efter det avslutade programskedet 1975 inleddes planeringsskedet,
under vilket den fysiska riksplaneringen skulle förankras i kommu¬
nala planer enligt de program som kommunerna arbetat fram. Samti¬
digt som programskedet genomfördes hade Statens planverk i
samråd med Statens lantmäteriverk introducerat kommunöversik¬

terna65, vilket kom att öka kommunernas arbetsuppgifter avsevärt
under planeringsskedet. Kommunöversikten kom således att ersätta
generalplanen och regionplanen i arbetet med den fysiska riksplane¬
ringen.

En del nya utgångspunkter hade tillkommit inför det förestående
arbetet. En var att 1975 års riksdag hade beslutat att inrätta 25 pri¬
mära rekreationsområden för att främja rekreationen och turismen i
landet.66 Hänsyn skulle således tas även till dessa i det fortsatta pla¬
neringsarbetet.

För att jämföra med arbetet under programskedet visas i figur 3.2
de verksamheter som kommunerna fick göra avvägningar mot. Jord¬
bruket och tätbebyggelsen intar en särställning så till vida att flest
avvägningar har behövts göras gentemot dessa verksamheter. Även
det rörliga friluftslivet har förekommit i konfliktsituationer i olika
kommuner. Naturvården och kulturminnesvården som under pro¬
gramskedet tillsammans med det rörliga friluftslivet behandlats
utförligt har inte i samma utsträckning förekommit i några avväg¬
ningar i planeringsskedet. I gruppen övriga ingår verksamheter som
vägfrågor och rennäring, intressen som berörts av endast ett fåtal
kommuner.67

I redovisningen av planeringsskedet hade de primära rekrea¬
tionsområdena fått en mer framträdande roll än tidigare. Detta var
också tydligt i den kommunala planeringen där planeringsarbetet för
dessa områden påbörjats. Riksintresseområdena för det rörliga fri¬
luftslivet redovisas under naturvårdens och kulturminnesvårdens
områden. Dessa områden hade enligt redovisningen fått ett fullt

65 Statens planverk (1974b).
66 Proposition 1975:46.
67 Det bör nämnas att i den undersökning som ligger bakom dessa resultat är endast
105 av landets kommuner (10 län) medtagna vilket naturligtvis påverkar resultaten.
Valet av kommuner var dock grundat på i vilken utsträckning kommunerna berör¬
des av olika problem i den fysiska riksplaneringen. Magnusson och Norrving
(1977), 9ff och 27.
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Figur 3.2 Verksamheter som kommunerna gjorde avvägningar mel¬
lan under planeringsskedet av den fysiska riksplaneringen.
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Källa: Bearbetning efter Magnusson och Norrving (1977), s 27.

godtagbart skydd genom att kommunerna ställt upp riktlinjer för
bebyggelsen samt att en del förordnanden enligt naturvårdslagen
genomförts. Genom den översiktliga planeringen ansågs också att
friluftslivets och naturvårdens intressen i större utsträckning skulle
tillgodoses. En striktare tillämpning av hänsynsreglerna i olika speci¬
allagar kunde ge ett förbättrat skydd för dessa intressen.68 Friluftsli¬
vets behandling under planeringsskedet hade varit omfattande,
menade Statens planverk.

I stort sett hade samtliga riksintresseområden beaktats i de kom¬
munala planerna. Trots detta framhölls att kommunerna ofta angett
att friluftslivets intressen var ett område där ytterligare utredningar
behövdes. Kommunerna har i sin planering framförallt värnat om
den tätortsnära rekreationen, vilket har störst betydelse för den egna
kommunen.69 En rad konflikter har radats upp i kommunöversikterna.
Till övervägande del var dessa lokaliserade till kusten och fjällområ¬
det och rörde naturvården, friluftslivet och fritidsbebyggelsen.

68 Proposition 1978/79:213.
69 Statens planverk (1978).
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I sitt yttrande över planeringsskedet angav Naturvårdsverket att rikt¬
linjer om bebyggelsereglering och samråd var tillräckligt för att till¬
godose riksintresseområden för det rörliga friluftslivet. Det
allemansrättsliga friluftslivet skulle beaktas genom hänsynsreglerna
i skogsvårdslagen medan det tätortsnära mer intensiva friluftslivet
krävde större hänsynstagande och kraftigare åtgärder. Verket fram¬
håller ytterligare att de satsningar som var tänka att ske för turismen
i landet borde inriktas mot de primära rekreationsområdena och riks¬
intresseområden för det rörliga friluftslivet. Statsmaktens ansvar
rörde "... främst de primära rekreationsområdena och områden av
riksintresse för det rörliga friluftslivet."70 Planverket höll samma

linje som Naturvårdsverket och menade att
"...genom en lämplig hushållning med marken bör det ... vara möjligt att
bereda utrymme för en omfattande utbyggnad av anläggningar för olika akti¬
viteter och för inkvartering utan att nämnvärt behöva inkräkta på de areella
näringarna eller bevarandeintressena. Mark för turism och rekreation måste
emellertid reserveras i attraktiva lägen. De lokala konflikterna kan bli omfat¬
tande och behöver mötas med en omsorgsfull planering".71

Inför planeringsskedet gavs riktlinjer rörande vissa älvdalar i landet.
Det angavs att för de kommuner som berördes av de älvdalar som
ansågs böra undantas från framtida vattenkraftsutbyggnad skulle en

översiktlig bild över markanvändningen i älvdalsområdet genom¬
föras. I det praktiska arbetet har sedan många kommuner visserligen
lagt ned ett stort arbete på älvdalarna men ofta fick dessa områden
ge vika för att kommunen ansåg att det funnits viktigare planerings¬
problem.72

Bygglagutredningens andra betänkande år 1979
År 1979 kom det andra betänkandet från 1968 års bygglagutredning,
sju år efter riksdagens beslut om den fysiska riksplaneringen. Vid
denna tidpunkt var redan beslutet om att inrätta områden av riksin¬
tresse taget och i planförslaget gavs förslag på hur den fysiska riks¬
planeringens riktlinjer skulle kunna lagfästas. I lagförslaget berörs
friluftslivet på ett flertal platser. För att säkerställa objekt som var av
intresse för friluftslivet angav utredningen några alternativ. Om fri-
70 Proposition 1978/79:213, bilaga 1, s 24.
71 Proposition 1978/79:213, bilaga 1, s 24.
72 SOU 1976:28.
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luftslivet var det primära målet vid sidan av naturvården skulle säker¬
ställandet ske genom plan- och bygglagens regler för säkerställande,
vilket också var fallet om friluftslivet var det enda intresset. Om
däremot naturvården var det primära målet vid sidan av friluftslivet
så skulle naturvårdslagens säkerställandeinstrument användas. I
betänkandet fanns den fysiska riksplaneringen medtagen som en
väsentlig del (1 kapitlet § 7) och genom lagens andra avdelning kapi¬
tel 3 om särskilda bestämmelser för områden av riksintresse ansågs
riksplaneringens riktlinjer lagfästa.73 Förslaget till ny bygglag visar
tydligt att friluftslivet hade en lägre status jämfört med naturvården.

Hushållning med mark och vatten år 1979
Ar 1979 redovisas nya krav på mark och vatten samt inriktningen
och formen för den fortsatta fysiska riksplaneringen.74 Situationen
hade förändrats en del sedan den fysiska riksplaneringen påbörjades.
Energi, mineralresurser, vattenhushållning och havet var av större
intresse än vad de varit tidigare och behandlades därför mer ingå¬
ende. För friluftslivets del framhölls följande vara av vikt:

• Ökad vaksamhet beträffande miljöutvecklingen i stort; särskilt
utvecklingen inom de areella näringarna och dess konsekvenser
för friluftslivet, naturvården och kulturminnesvården.

• Fortsatt satsning på friluftsliv och alternativa fritidsboendefor¬
mer - för att motverka de konflikter som ytterligare accentuerats
mellan friluftslivet och fritidsbebyggelse.75

Det var av stor vikt att den fysiska riksplaneringen även i fortsätt¬
ningen uppmärksammade behovet av det tätortsnära friluftslivet. Det
hävdades till och med att "det långsiktiga samhällsintresset att bevara
en god miljö och ställa tillräckliga rekreationsmöjligheter till... förfo¬
gande bör väga ... [tyngre] i förhållande till kortsiktiga och enskilda
intressen."76 Jämförs detta resonemang med det utredningen sedan
angav för industrins möjligheter till handlingsfrihet framstår det som

73 SOU 1979:65 och 66.
74 SOU 1979:54 och 55.
75 SOU 1979:54, s 33ff.
76 SOU 1979:54, s 35.
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tomma ord. Fortfarande var det samhällets tillväxt och den ekono¬
miska utvecklingen som var det viktigaste. De geografiska riktlin¬
jerna förändrades genom att ytterligare restriktioner ålades vissa
områden i landet. Vikten av friluftsliv står dock helt klar för utred¬

ningen som säger att
"... tillgången på goda rekreationsmöjligheter blir allt viktigare för välbefin¬
nandet. Ren luft, rent vatten och tilltalande natur värderas allt högre. Bevaran¬
det av områden som är lämpliga för friluftsliv blir allt angelägnare. Av särskilt
stor betydelse för friluftslivet är tillgången på större sammanhängande natur¬
områden. Sådana områden tenderar ... att sammanfalla med naturvårdens och
kulturminnesvårdens intressen."77

Konflikten mellan friluftslivet och fritidsboendet var fortfarande
aktuell eftersom antalet fritidshus fortsatt att öka. Utredningen
poängterade att det var av stor vikt att en fortsatt ökning av fritidsbe¬
byggelsen endast fick ske om naturvårdens och friluftslivets intres¬
sen tillgodosågs först. Ett problem var att större delen av landets
fritidsbebyggelse oftast var belägen i de för friluftslivet mest attrak¬
tiva områdena. Ökad tillgänglighet var viktig samtidigt som en viss
restriktivitet måste finnas. Det fanns en stark tendens till en förskjut¬
ning från att ha betonat det rörliga friluftslivet till att mer betona en
renodlad turism i utredningen. Skydd av attraktiva områden är inte
enbart till för friluftslivet utan också för turismen.78

De outbyggda älvarna hade i slutet på 1970-talet i större
utsträckning säkerställts, dels genom beslut om energihushållning79
dels genom beslutet80 om riktlinjer i den fysiska riksplaneringen
angående vattendrag i norra Svealand och södra Norrland. De i den
fysiska riksplaneringen undantagna älvarna var huvudälvarna Torne
älv, Kalix älv, Pite älv och Vindelälven. Ett stort antal älvsträckor
berördes också som till exempel Mellanljusnan mellan Laforsen och
Arbråsjöarna och Areälven i Indalsälven samt delar av Ume- och
Luleälvarna. Riktlinjerna om att undanta vissa älvar från vidare vat¬
tenkraftsföretag föreslogs ingå i den nya plan- och bygglagen som
presenterades kort efter den fysiska riksplaneringens redovisning. I
förslaget till den nya lagen föreslogs att riktlinjer rörande riksintres-

77 SOU 1979:55, s 130.
78 SOU 1979:54 och 55.
79 Proposition 1975:301: SOU 1979:54.
80 Proposition 1977/78:57.



Friluftslivet i planeringen - en historik 63

seområden för friluftslivet, naturvården och kulturminnesvården
skulle ingå i planeringen.81

Hoten mot friluftslivet låg delvis, enligt utredningen, i de föränd¬
ringar som skulle kunna komma att ske beträffande andra markin¬
tressenters anspråk och den tekniska utvecklingen inom olika
näringar. Det allemansrättsliga friluftslivets tillgång till mark för sitt
utövande började begränsas allt mer. Jordbrukets omvandling bör¬
jade i tilltagande omfattning leda till att ängs- och hagmarker växte
igen. Utredningen pekade på att nya energiformer skulle inverka
negativt på friluftslivets möjligheter till nyttjande av mark, eller
påverkan i form av försurning och förgiftning som skadar mark, sjöar
och vattendrag.

Liksom tidigare utredningar i samband med den fysiska rikspla¬
neringen framhölls stora sammanhängande områden som viktiga för
friluftslivet. I utredningen från 1979 redogörs för aktiviteterna lång¬
vandring, kanotfärder, fritidsfiske och båtliv. Kontakten med naturen
låg i centrum för själva friluftslivsutövandet.82

Utredningen följdes av en proposition för fortsatt fysisk rikspla¬
nering.83 Det hittillsvarande arbetet med den fysiska riksplaneringen
hade varit lyckosamt och till största delen hade de intentioner som
togs av riksdagen 1972 genomförts framhölls det i propositionen. De
planer som antagits efter programskedets genomförande hade i stor
utsträckning realiserats. För vissa områden hade dock några kommu¬
ner ålagts att göra en fördjupad planering, under den andra etappen
av planeringsskedet, som skulle redovisas till regeringen under 1982.
De frågor som var otillräckligt behandlade rörde jordbruksmark och
fritidsbebyggelse, de primära rekreationsområdena, lokalisering av
industri i inlandet och övriga frågor som länsstyrelserna ansåg vara
av intresse för regeringen.84 Den fortsatta planeringen skulle bedrivas
på samma sätt som tidigare, med tyngdpunkten förlagd till den kom¬
munala fysiska planeringen.

Samarbetet mellan statsmakt och kommun skulle fortsätta och

länsstyrelsen skulle spela rollen av medlare. Däremot skulle det inte
längre vara nödvändigt med några omfattande redovisningar till riks-

81 SOU 1979:54.
82 SOU 1979:55.
83 Proposition 1980/81:183.
84 Fysisk riksplanering (1981).
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dagen utan kontrollen av att riktlinjerna fullföljdes kunde tillgodoses
i länsstyrelsernas årliga redovisning.85

Hushållning med naturresurserna och en ny plan- och bygglag
I början av 1980-talet motionerade socialdemokraterna om behovet
av en lagstiftning till förmån för hushållningen med naturresurserna
i landet.86 Arbetet med att ta fram ett lagförslag pågick fram till år
1984.87 I den utredning88 som föregick lagförslaget togs det till en
viss del avstånd från de utgångspunkter som fanns i 1964 års utred¬
ning, det vill säga att den sociala och vetenskapligt kulturella natur¬
vården var likställda med varandra. Den nya utredningen menade att
höga krav på kvalitativt goda områden för friluftsliv hade fått styra
naturvårdens resurser. En negativ inställning till friluftslivet som en
konsumerande och exploaterande verksamhet syns tydligt. Trots det
slitage som uppstått i naturreservaten till följd av för mycket exploa¬
tering för friluftslivet ansåg utredningen att behovet av friluftsmark
inte tillgodosetts. Anläggningsbundenheten, det vill säga inrikt¬
ningen mot friluftslivsanläggningar, måste minskas menade utred¬
ningen. Synen på friluftslivet behövde förändras från en konsume¬
rande verksamhet som kräver anläggningar till en "...som bygger på
ett allemansrättsligt nyttjande av naturen."89

Ar 1985 lades två propositioner90 fram, som presenterade förslag
till ny plan- och bygglag samt till en naturresurslag. När naturresurs¬
lagen och plan- och bygglagen trädde i kraft den första juli 1987
stadsfästes de riktlinjer för hushållning med mark och vatten som

antagits genom riksdagsbeslut 1972.
Under det senaste årtiondet har betingelserna för samhällsplane¬

ringen förändrats ytterligare. Planering har till och med setts som en
hämmande kraft på utvecklingen. Den nya plan- och bygglagen
förespråkar ett neutralt förhållningssätt där alla har rätt att ge syn¬
punkter, genom att samråd skall ske och utställning av plandoku-

85 Proposition 1980/81:183.
86 Motion 1981/82:1921.

87 Ds Bo 1984:3.
88 SOU 1983:56.
89 SOU 1983:56, s 365.
90 Proposition 1985/86:1 och 1985/86:3.
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ment, vilka skall tas hänsyn till. I verkligheten ter det sig annorlunda.
Kommunens beroende av näringslivet har gjort att en ny typ av pla¬
nering dykt upp - förhandlingsplanering - där exploateringssidan bli¬
vit en starkt aktör. Förhandlingsplaneringen kännetecknas till
skillnad från den traditionella planeringsprocessen av att det är
exploatörens initiativ som startar processen. Denne erbjuder kommu¬
nen en idé som när avtalet väl är undertecknat är bunden. Allt detta
sker utan hänsyn till plan- och bygglagens krav på en öppen planpro¬
cess.91 Det har lett till att kommunen ibland, i samband med förhand¬
lingar, har satt den demokratiska processen ur spel.92 Förklaringen är,
som Alf Sundin framhåller, att när kommunerna får ett allt större
självstyre, genom decentralisering av verksamhet från statsmakten,
kan det för vissa kommuner leda till minskad autonomi. Kommunens

självständighet inom dess egna gränser minskar.93
Den miljölagstiftning som finns i Sverige är splittrad. På många

punkter överlappar regler och riktlinjer varandra. För att kunna skapa
en samlad och dessutom en bättre lagstiftning på miljöområdet har
ett förslag till miljöbalk överlämnats i december 1997 till riksdagen
från regeringen. I miljöbalken är förslaget att samordning skall ske
av miljölagstiftningen i landet.94 Beträffande naturresurslagen är 2
och 3 kapitlet (se följande avsnitt) av störst vikt för denna avhandling
då det är i dessa som riksintresseområdena regleras. Förslaget till
miljöbalk föreslår inga ändringar av dessa.

Friluftslivet i dagens lagstiftning
Idag regleras friluftslivets intressen dels genom gammal hävd dels
genom lagstiftning. Framförallt är det naturresurslagen, naturvårds¬
lagen samt plan- och bygglagen som reglerar friluftslivet och dess
krav på mark och vatten. Områden av riksintresse för det rörliga fri¬
luftslivet regleras av naturresurslagen och i plan- och bygglagen
finns inskrivet att kommunerna har ansvaret för att tillgodose dessa
intressen i sin planering.

91 Engström (1991); Sundin (1997).
92 Ödmann (1992), s 150.
93 Sundin (1997).
94 Miljöskyddslagen, naturvårdslagen, naturresurslagen, vattenlagen, lagen om ke¬
miska produkter, renhållningslagen, hälsoskyddslagen samt åtta andra lagar.
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Naturresurslagen
Naturresurslagen är en ramlag, det vill säga en lag som ger mål och
riktlinjer för den verksamhet den reglerar.95 Den är ingen skyddslag.
En ramlag kan kompletteras på olika sätt genom föreskrifter och för¬
ordningar. Till naturresurslagen finns idag en förordning96 som regle¬
rar tillämpningen av lagen. En ramlag kan utformas så att den ger
ramförutsättningar för en viss verksamhet och som sådan behöver
den inte kompletteras med några föreskrifter. När det gäller naturre-
surslagen har regeringen satt upp riktlinjer för hushållningen med
naturresurserna i landet. Själva hanteringen är sedan delegerad till
centrala förvaltningar och myndigheter.

Naturresurslagen är konstruerad som en paraplylag, det vill säga
den fungerar inte självständigt utan bestämmelserna skall tillämpas
genom andra lagar. I naturresurslagen klargörs vilka krav som gäller
för markens användning från statsmaktens sida och vilka specifika
riktlinjer som gäller för vissa geografiska områden. Naturresursla¬
gen anger att det finns intressen som kommunerna inte kan åsido¬
sätta. Hushållning är ett viktigt begrepp i lagen och kortsiktiga
intressen för nyttjandet av mark och vatten får inte vara styrande.
Lagen anger också att områden måste skyddas från exploatering
med hänsyn till deras
• riksintresse
• naturvårdsintresse
• intresse för kulturminnesvård
• intresse för turism och friluftsliv.

Genom att naturresurslagen utgör utgångspunkt för olika typer av
beslut, anses det att en bättre hushållning med naturresurserna skall
åstadkommas. Lagen skall användas i många olika situationer och av
många olika myndigheter med olika intresseområden och olika
praxis och attityder till naturresursfrågorna. Genom lagens ramka¬
raktär är det dock inte helt lätt att nyttja den som konfliktlösare.

"Men det är inte meningen att lagen skall ge alla regler som behövs för
avvägningen mellan olika intressen. ... Att ge helt preciserade regler om
avvägningarna skulle leda till en så stel reglering att den knappast vore
användbar i alla de situationer där den skall tillämpas".97

95 Se Ds C 1984:12.
96 SFS 1993:191.
97 Bengtsson (1986), sid 30f.
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I första kapitlet § 2 anges de lagar som faller under naturresurslagens
paraply.98 Lagens portalparagraf finns i § 1 och sätter ramarna för de
verksamheter som berörs av lagen.

"Marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt skall användas så att en från
ekologisk, social och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushåll¬
ning främjas".99

Då konflikter uppstår mellan olika riksintressen säger lagen att före¬
träde skall alltid ges till totalförsvaret om det är inblandat. I övriga
fall skall företräde ges till de eller det ändamål "som på lämpligaste
sätt främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den
fysiska miljön i övrigt."100 En avvägning får ej strida mot 3 kapitlets
områdesbundna bestämmelser.

I naturresurslagens andra kapitel anges grundläggande hushåll¬
ningsbestämmelser. Här anges att "mark- och vattenområden skall
användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest läm¬

pade ... Företräde skall ges sådan användning som medför en från all¬
män synpunkt god hushållning."101 Här anges de områden med
allmänna intressen som enligt lagen så långt möjligt skall skyddas:
stora opåverkade områden (§ 2), ekologiskt särskilt känsliga områ¬
den (§ 3), olika näringar (jord-/skogsbruk) (§ 4-5, 7-9), områden med
naturvärden, kulturvärden eller värden för friluftslivet (§6). Kapit¬
lets sista paragraf (§ 10) anger att då flera riksintressen konkurrerar
om samma område skall den verksamhet som innebär minst skada i
ett långsiktigt perspektiv ges företräde. Ett beslut som tas av den
myndighet som handhar ärendet.

Riksintressena regleras i 2 och 3 kap naturresurslagen. Själva
riksintressena regleras i andra stycket i 2 kap §§ 5-9.1 lagtexten står
det att "riksintressena ... skall skyddasDetta innebär ett absolut
skydd.103 De uppräknade riksintressena kan vara områden för rennä-
98 Plan- och bygglagen (SFS 1987:10), vattenlagen (1983:291), miljöskyddslagen
(1969:387), naturvårdslagen (1964:822), lagen (1985:620) om vissa torvfyndighe-
ter, väglagen (1971:948), lagen (1902:71) innefattande vissa bestämmelser om
elektriska anläggningar, lagen (1978:160) om vissa rörledningar, luftfartslagen
(1957:297), minerallagen (1991:45), lagen (1966:314) om kontinentalsockeln, la¬
gen (1983:293) om inrättande, utvidning och avlysning av allmän farled och allmän
hamn, lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon och lagen (1995:1649) om
byggande av järnväg.
"SFS 1987:12 1 kapitlet § 1.
1,10 SFS 1987:12, 2 kapitlet § 10.
101 SFS 1987:12, 2 kapitlet § 1.
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ringen, yrkesfisket, naturvård kulturminnesvård, friluftsliv, utvin¬
ning av mineraler och anläggningar som behövs för avgörande
funktioner i samhället (se figur 3.3). Riksintressena kan dels ses som
bevarandeintressen dels som ekonomiska verksamheter. Den tredje
formen av riksintressen är de områdesanknutna hushållningsbestäm¬
melserna104 som direkt anges i lagens 3 kapitel, de så kallade geogra¬
fiska riktlinjerna. Dessa områden är i sin helhet av riksintresse.
Riksintressena påverkar varandra i olika grad, både positivt och
negativt.

Figur 3.3 Riksintressen enligt naturresurslagen.
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friluftsliv
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naturvård

▼
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Källa: Egen bearbetning utifrån SFS 1987:12, 2 och 3 kapitlet.

Lagen anger som sagt var men inte hur skyddet av de riksintressanta
områdena skall ske. Detta kan förklaras med att det skydd som lagen
ger, bland annat är relaterat till de värden som miljön innehar. Skyd¬
det och vad påtaglig skada är beror på de riksvärden ett område har.

"... arbetet med att beskriva riksintressen är ... ett lika viktigt arbete som
själva urvalet, eftersom det är grunden för samspelet med andra samhällsin¬
tressen och med dem som äger och brukar riksintressemiljöerna".105

102 SFS 1987:12, 2 kapitlet § 5-9. Författarens egen kursivering.
103 Westerlund (1987), sid 52.
1041 den fysiska riksplaneringen de så kallade geografiska riktlinjerna.
105 Biörnstad (1990), s 6.
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Lagens tredje kapitel anger särskilda hushållningsbestämmelser för
områden som pekats ut som riksintressen beroende på sitt natur- och
kulturvärde. Det fastslås att ingen exploatering får ske i dessa områ¬
den om de strider mot de angivna paragraferna och om det påtagligt
kan komma att skada områdets värden. Ett förbehåll ges dock genom
att bestämmelserna inte utgör något hinder för tätortsutvecklingen
eller det lokala näringslivet och heller inte för totalförsvarets behov
av anläggningar. Även utvinning av vissa ämnen kan få genomföras
om inget hinder föreligger.106

Exempel på områden som enligt § 2 skall skyddas mot exploate¬
ring, som kan skada turismen och friluftslivet, särskilt det rörliga fri¬
luftslivet, är kustområdet och skärgården i Norrbotten från Bondö-
fjärden till riksgränsen mot Finland, området utmed Ljusnan från
Färila till Bergvik och Vindelådalen. I § 6 regleras de vattenområden
där vattenkraftverk, vattenreglering eller vattenöverledning för kraft¬
ändamål inte får anläggas. Speciellt undantagna är nationalälvarna
Torneälven, Kalixälven, Piteälven och Vindelälven.

Tabell 3.1 Olika typer av hot mot friluftslivsaktiviteter.

Friluftslivsaktivitet Hot

Naturstudier Exploateringar, rationellt jord- och skogsbruk
Kulturstudier Exploateringar
Strövande, vandring, turskidåkning Vägbyggen, utbyggnader utan hänsyn till
rekreation, rationellt jord- och skogsbruk
Utförsåkning på skidor Exploateringar
Cykling Stora vägbyggen
Bad Försämrad vattenkvalitet,
anläggningar/byggnader på stränder
Båtsport, kanoting, skridskoåkning Stora vattenkraftutbyggnader, blockerade
stränder, rationellt skogsbruk
Fritidsfiske Försämrad vattenkvalitet, blockerade
stränder, vattenkraftutbyggnader, utfiskning

Källa: Naturvårdsverket (1990a), s 84.

Vilka är då de hot som kan uppkomma gentemot friluftslivets intres¬
sen? Naturvårdsverket107 har gjort ett försök att karaktärisera hotbil¬
den för riksintressena genom att specificera hot mot olika slag av

106 SFS 1987:12, 3 kapitlet § 1.
107 Naturvårdsverket (1990a).
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friluftslivsaktiviteter (se tabell 3.1). Tabell 3.1 ger en något begrän¬
sad bild av hoten. Till exempel är vattenkraftutbyggnad att betrakta
som ett hot mot många fler aktiviteter än de angivna. Genom att
stora arealer täcks av vatten försvåras framkomligheten och natur-
och kulturområden försvinner.

Naturresurslagen är otillräcklig av den anledningen att den talar
om vilka kvaliteter som skall värnas, men inte hur det skall göras. I
vilken form och hur starkt skyddet blir ligger i händerna på andra
myndigheter än den lagstiftande.108 Vidare anses det vara en stor
brist att det inte är lagen som avgör vad som innefattas i begreppet
riksintresse utan att det skall avgöras av olika myndigheter. I detta
fall är det Naturvårdsverket som tar de slutliga besluten om områden
av riksintresse för naturvården och friluftslivet.109 Naturresurslagen
innehåller i sig inget bemyndigande om vem som skall bedöma vad
som är av riksintresse. Detta är en stor brist i lagen.1101 förordningen
om tillämpning av naturresurslagen bemyndigas dock centrala myn¬

digheter att bedöma vad som är av riksintresse.111 Bemyndigandet är
inte rättsligt bindande och kan därför rivas upp av andra myndighe¬
ter, till exempel Vägverket.112 Det får naturligtvis komplikationer då
olika riksintressen skall rangordnas i situationer där konflikt råder
mellan olika riksintressen.

I naturresurslagens fjärde kapitel anges de industrianläggningar
som på grund av sin miljöstörande verksamhet är ålagda att söka till¬
stånd hos regeringen innan de får uppföras. I femte kapitlet finns
regler om miljökonsekvensbeskrivningar som måste genomföras för
att ge en bild av den påverkan en viss verksamhet kan komma att
innebära för naturmiljön. Det sista kapitlet i lagen anger de uppgifter
som olika myndigheter har och ansvarsfördelningen dem emellan.
Det är länsstyrelsen som har till uppgift att se till att hushållningen
med naturresurserna enligt fjärde kapitlet fungerar i länet. Varje
enskild central myndighet har ansvaret över naturresurshållningen
inom sin verksamhet. Det övergripande ansvaret för hushållningen
med naturresurser ligger hos Boverket (§ 3).

108 Se till exempel Ödman (1986), sid 8; Westerlund (1987), sid 49-53.
109 Westerlund (1987), s 60f.
110 Jämför Westerlund (1987) och (1992).
111 SFS 1993:191.

112 Israelsson (1998), s 9.
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Plan- och bygglagen
Det primära syftet med den nya plan- och bygglagen var att stärka
det kommunala självstyret genom decentralisering, lokal anpassning,
resurshushållning, bättre planimplementering och en förenkling av
plan- och byggprocessen.113 Lagens portalparagraf säger

"... att med beaktande av den enskilda människans frihet främja en samhällsut¬
veckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och
långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kom¬
mande generationer."114

I plan- och bygglagen preciseras samhällets krav på hur bebyggelse
skall utformas och lokaliseras. Tanken är att

"Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt förelig¬
gande behov."115

Det är kommunerna som har huvudansvaret för planeringen - de har
planmonopol. Det är kommunerna som skall utarbeta planerna, sam¬
råda med berörda intressenter, ställa ut och anta planer. Plan- och
bygglagen innehåller fyra sorters planinstitut: översiktsplan, detalj¬
plan, områdesbestämmelser och regionplan.

Översiktsplanen (1 kap § 3 samt kap 4) är en obligatorisk plan,
det vill säga alla kommuner skall ha en upprättad sådan, som visar
den tänkta användningen av mark- och vattenområden i hela kommu¬
nen på ett övergripande och översiktligt sätt. I översiktsplanerna är
kommunerna skyldiga att tillgodose riksintressena, enligt plan- och
bygglagen 4 kap § l.116 Översiktsplanen skall redogöra för hur kom¬
munen tänkt tillgodose riksintresseområdena i framtiden samt vilka
riksintressen som fått ge vika för andra i en eventuell konflikt.117 Den
skall också redovisa samhällets (det allmännas) intressen. Planen
utgör underlag för detaljplaneringen och prövning av tillstånd till
byggnadslov. Denna plan skall behandla de långsiktiga och strate¬
giska utvecklingsfrågorna i kommunen. Översiktsplanen har stor
betydelse för plansystemet och ligger till grund för arbetet med
detaljplaner och områdesbestämmelser. Den är också viktigt för

113 Fredlund (1991), s 124.
114 SFS 1987:10, 1 kapitlet § 1.
115 SFS 1987:10, 2 kapitlet § 1.
116 Ödmann (1986), sid 82.
117 Naturvårdsverket (1990b), sid 86.

6 Geografiska regio..
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arbetet med naturresurshållningen och den lokala miljöutvecklingen
genom att den redogör för hur kommunen tänkt hushålla med de
befintliga resurserna. Tanken är att kommunen kontinuerligt skall
bedriva översiktsplanering och att översiktsplanen skall revideras.
Det är dock kommunen själv som avgör om planen är aktuell eller
inte. Översiktsplanen saknar rättsverkan, vilket kan ställa till pro¬
blem till exempel då olika intressen står mot varandra i en konflikt.
Eftersom översiktsplanen inte är rättsligt bindande kan den från¬
gås.118

Plan- och bygglagen anger att kommunen är skyldig att upprätta
detaljplan (5 kapitlet § 1-15) i vissa speciella situationer, nämligen i
samband med att bebyggelse skall förändras eller bevaras. Detaljpla¬
nen preciserar, ända ned på fastighetsnivå, rättigheter och skyldighe¬
ter för inblandade aktörer och ger en helhetsbild av miljön, samt
bidrar till en lämplig samhällsutveckling. Den ger rätt att bygga i
enlighet med planbestämmelserna under en viss tid, plangenomför¬
andetiden. Den är juridiskt bindande. I detaljplanen görs avväg¬
ningar mellan det allmänna och det enskilda, i de fall där detta krävs.

Områdesbestämmelser (5 kapitlet § 16-17) används för begrän¬
sade områden där detaljplan anses onödig. I bestämmelserna kan
intentionerna i översiktsplanen ges bindande verkan. Områdesbe¬
stämmelser är ett sätt för kommunen att göra en reservation av mark
för framtida byggprojekt utan att binda upp sig på den nivå som
detaljplanen kräver. När den tänkta åtgärden skall genomföras upp¬
rättas en detaljplan och därmed upphör områdesbestämmelserna att
gälla.

Enligt kapitel 7 i lagen kan kommuner som har gemensamma
intressen i ett område som ligger inom samtligas gränser upprätta en
regionplan för att koordinera planeringen av detta. Den planen skall
sedan beaktas av alla inblandade parter vid upprättande av övriga
planinstitut som anges av lagen.

Kommunens styrmedel begränsas i verkligheten av olika intres¬
sen som riktas mot kommunens naturresurser. Eftersom kommunen
har planmonopol avgör den själv när och var planläggning behövs.
Alla kommuner skulle före den 1 juli 1990 ha upprättat översiktspla¬
ner. Alla kommuner var dock inte färdiga vid den tidpunkten. Nästa
omgång översiktsplaner skulle ha varit klara sommaren 1996, vilket

118 Westerlund (1987), sid 58.
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dock inte blev fallet. En del kommuner har börjat arbeta med revide¬
ringen av planerna i mer eller mindre omfattning.

Naturvårdslagen
Kan kommunerna göra något annat för att skydda värdefull mark
som finns? Sedan den 1 juli 1987 har kommunerna möjlighet att,
efter delegation från länsstyrelserna, bilda naturreservat eller natur¬
vårdsområden. Detta har gett kommunerna stora möjligheter att
engagera sig i säkerställandearbetet. Men i Naturvårdsplan för
Sverige skriver Naturvårdsverket att det gått trögt att få kommunerna
engagerade i arbetet. Endast ett fåtal kommuner hade år 1990 fått
delegation från länsstyrelsen och endast ett tiotal naturvårdsområden
och reservat hade bildats genom kommunala beslut.119

Naturvårdslagens första paragraf slår fast att:
"naturen utgör en nationell tillgång som skall skyddas och vårdas. Den är till¬
gänglig för alla enligt allemansrätten. Envar skall visa hänsyn och varsamhet i
sitt umgänge med naturen."12"

Naturvården är enligt lagen både en statlig och en kommunal angelä¬
genhet och det är länsstyrelsens uppgift att övervaka naturvården i
länet. Naturvård på riksnivå åligger Naturvårdsverket (§ 2). Natur¬
vårdens effektivaste instrument då det gäller säkerställande av vik¬
tiga områden i landet, som till exempel riksobjekten är naturvårdsla¬
gens skyddsformer: nationalpark, naturreservat, naturvårdsområde,
naturminne, djurskyddsområde samt det generella strandskyddet.

Genom att inrätta en nationalpark (§§ 4-6 naturvårdslagen) är det
i första hand tillgången på orörd natur som skall tillgodoses. Dessa
naturområden ägs i Sverige alltid av statsmakten. De är oftast större
sammanhängande områden. Vem som helst har rätt att besöka områ¬
det. Man är dock tvungen att följa vissa regler. Allemansrätten
inskränks alltså.121

Naturreservat (§§ 7-12 naturvårdslagen) kan inrättas som ett
naturskydd för ett visst område eller genom att ett område har stort
värde för allmänhetens friluftsliv. Ägandet kan i detta fall vara kvar
hos den enskilde, dock är dennes mark- och vattenanvändning regle-

119 Naturvårdsverket (1990b), s 33.
120 SFS 1964:822, Inledande bestämmelser, § 1.
121 Bengtsson (1986), s 101.



74 Friluftslivet i planeringen - en historik

rad. Även här finns regler för nyttjande av området. Allemansrätten
kan delvis inskränkas i ett naturreservat.122

Naturvårdsområden (§ 19 naturvårdslagen) är områden där
"...särskilda åtgärder behövs för att skydda eller vårda naturmil¬
jön..."123 Skyddet är dock inte lika genomgripande som för naturre¬
servat. Det som skiljer dessa två åt är att i det förra fallet är
statsmakten skyldig att betala ut ersättning till markägaren och i det
senare fallet behöver man inte det. Innan ett naturreservat inrättas
skall undersökningar göras för att utesluta att det inte räcker att
inrätta ett naturvårdsområde.

Naturminne (§ 13 naturvårdslagen) är ett skydd av enstaka
objekt och deras närmaste omgivning. Detta är enbart ett natur¬
skydd.124

Djurskyddsområden (§ 14 naturvårdslagen) är områden som
inrättas för att skydda områden för djurlivet. Skyddet ligger bland
annat i att allmänhetens tillträde till området förbjuds under vissa
tider på året.125

Strandskyddet (§ 15 naturvårdslagen) gäller alla stränder vid
havet och vattendrag, om de inte undantagits av länsstyrelsen. Skyd¬
det är till för att tillgodose allmänhetens friluftslivsintressen, som till
exempel bad.126

Sammanfattande diskussion
I början av 1900-talet låg rena folkhälso- och sociala skäl bakom
avsättandet av mark och vatten för det allmänna. Det var värdefullt
att vistas i naturen och det sågs som ett medel mot negativa effekter
av trångboddheten och misären i staden samt som ett sätt att för¬
bättra förutsättningarna för ungdomen. Samtidigt fanns ett rent
bevarandesyfte med att avsätta nationalparker. Naturen skulle beva¬
ras för framtiden, dels för forskningens skull dels för framtida möj¬
ligheter till exploatering. Planeringen som bedrevs var framförallt
kommunal genom det kommunala planmonopolet.

122 Bengtsson (1986), s lOlf.
123 SFS 1964:822, § 19.
124 Bengtsson (1986), s 104.
125 Naturvårdsverket (1990b).
126 Bengtsson (1986), s 104f.
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Detta synsätt förändrades under 1950-talet men framförallt under
början av 1960-talet. Statsmaktens agerande fick en mer uttalad kon¬
fliktansats, det vill säga det allmännas intresse av mark och vatten
skulle skyddas från hotet från exploateringsverksamhet. Samtidigt
anlades också ett nyttjandeperspektiv. Områden skulle nyttjas för rör¬
ligt friluftsliv och vara tillgängliga för allmänheten. Resultatet av
detta var att områden av riksintresse för det rörliga friluftslivet bör¬
jade avsättas. Avsättandet av nationalparker kan också ses som en
form av riksintresseområden och det föreligger flera likheter. Båda
typerna av områden var stora arealmässigt och berörde till en början
fjällområdena, de var unika och låg långt från befolkningen, det vill
säga tillgängligheten var dålig. Från 1970-talet kom dock både avsät¬
tandet av nationalparker och riksintresseområden att spridas mer
över hela landet och beröra allt mindre områden. I och med detta
blev många sådana områden mer tillgängliga. När det gäller det rör¬
liga friluftslivet satsades det allt mer på tätortsnära rekreation. Den
tätortsnära rekreationen och dess betydelse har dock uppmärksam¬
mats under hela 1900-talet.

Under slutet av 1970-talet och början av 1980-talet började stats¬
makten att decentralisera ansvaret för nyttjandet av mark och vatten.
Genom detta kom riksintressenas innebörd delvis att förändras.
Under 1980-talet kom avsättandet av mark och vatten i allt större

utsträckning att handla om läge och tillgången till friluftslivsområ¬
den. Trots att beslutet om den fysiska riksplaneringen togs redan
1972 dröjde det sju år innan ett lagförslag kom och femton år innan
riktlinjerna lagfästes. Trots att riksintressena idag är reglerade i lag¬
stiftningen är deras förankring svag, vilket skulle kunna vara ett
resultat av den långa period som gick innan naturresurslagen trädde i
kraft.

Områden av intresse för friluftsliv var stora och spridda och hade
många olika funktioner. De rörde stora grupper människor som var
oorganiserade och utan ekonomiska intressen (det rörliga friluftsli¬
vet). De motstående intressena var däremot organiserade i verksam¬
heter och ekonomiska funktioner och intresset var uttalat mot en viss
markareal. Först när dessa starka intressen utgjorde ett reellt hot mot
det allmännas intressen började den lokala administrationen att
agera.

Idag finns en tendens till att det privata börjar återta allt mer mark
i konkurrensen om mark och vatten. Ett uttryck för detta är den så
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kallade förhandlingsplaneringen. I detta fall gäller det framförallt
ekonomiska intressen, vilka har möjlighet att erbjuda något i utbyte
mot exploateringsrättigheter. I figur 3.4 illustreras den utveckling
som skett under 1900-talet rörande bevarandet och planeringen av
naturresurserna mark och vatten.

Figur 3.4 Utvecklingen av bevarande- och planeringstanken under
1900-talet.
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Tanken med bevarande av mark och vatten för ett visst syfte har
således förändrats från att under tidigt 1900-tal främst avse sociala
och hälsoskäl till att under 1960-talet avse skydd mot hot från explo¬
ateringsintressen till att idag främst röra bevarande av biologisk
mångfald (se figur 3.4). Även planeringens fokus har förändrats. Det
område som skulle tas i beaktande var till en början litet. Kommu¬
nen skulle planera för det egna administrativa territoriet. Mot 1960-
talets början blev dock konkurrensen om vissa mark- och vattenom¬
råden allt mer uttalad.

Statsmakten började därför att återta en del av makten över nytt¬
jandet av mark och vatten. Under slutet av 1970-talet och under
1980-talet har det skett en decentralisering av ansvaret och kommu¬
nerna har stärkt sin ställning, planeringen har åter blivit en kommu¬
nal angelägenhet.

Men trots detta har ansvaret ökat. Kommunerna har fått fler upp-
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gifter att lösa och den globala planeringen i form av miljöproblem
och Agenda 21 har vidgat planeringsfältet.



 



Kapitel

Områden av riksintresse för
det rörliga friluftslivet

I samband med den fysiska riksplaneringen pekades friluftslivet ut
som en verksamhet som skulle beaktas i den fysiska planeringen. Det
var också en verksamhet med vilken andra verksamheter skulle
kunna komma i konflikt med om mark- och vattenanvändningen. I
syfte att säkra tillgången till mark och vatten för rörligt friluftsliv
inrättades områden av riksintresse för det rörliga friluftslivet. Frågan
är om begreppet riksintresse fortfarande är giltigt efter ett kvarts
sekel när så mycket i samhällsklimatet har förändrats.

Det är i den utveckling och de samhälleliga förhållanden, som
beskrevs i kapitel 3, som framväxten av områden av riksintresse för
det rörliga friluftslivet skall ses. I detta kapitel skall klassificeringen
av områden av riksintresse för det rörliga friluftslivet diskuteras med
utgångspunkt från de tre tidpunkter (1972, 1976 och 1989) vid vilka
riksintresseområdena reviderats. Analysen inriktas mot urvalet av
områden och den förändring som skett under den tjugoårsperiod som
analysen berör. Här diskuteras definition, avgränsning och tolkning
av ett område av riksintresse för det rörliga friluftslivet.

Med ett riksintresse avses ett område som har så stora värden
beträffande till exempel natur och/eller friluftsliv att det är av intresse
för hela riket och utlandet.1 De värden Naturvårdsverket talar om

benämns riksvärden och utgörs av de mest framträdande naturkvali¬
teterna inom ett område. Det är oftast dessa värden som ligger till
grund för ett områdes klassificering som riksintresse.2 Sedan 1987
finns, som tidigare nämnts, termen riksintresse inskriven i naturre-

1 Statens naturvårdsverk (1986-01-24).
2 Naturvårdsverket (1990b).
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surslagen, vilket gör att hänsyn måste tas till dessa intressen då kom¬
munen planerar för användningen av mark och vatten. Naturvårds¬
verket är den centrala myndighet som har till uppgift att bevaka fri¬
luftslivets intressen i landet. Den har också till uppgift att bevaka de
områden som klassificerats som riksintressen samt att återkom¬
mande se över klassificeringen av desamma.

Klassificeringen av riksintressen för rörligt friluftsliv 1972
Ar 1972 fattade regeringen beslut om att inrätta områden av riksin¬
tresse bland annat för det rörliga friluftslivet.3 Första gången områ¬
den av riksintresse för det rörliga friluftslivet redovisades var i en

rapport från civildepartementet.4 Det var länsstyrelserna som hade
haft i uppdrag av statsmakten att redovisa områden som ansågs vara
av riksintresse. För friluftslivet del begränsades antalet områden som
fick rapporteras till Statens naturvårdsverk till skillnad från natur¬
vårdsintressena. Endast tio till tjugo områden per län fick anges.5
Båda typerna av objekt fick dock riktlinjer om storleken på områ¬
dena. En åtskillnad mellan riksintressen och regionala intressen
skulle genomföras och arbetet skulle delas upp i tre steg. Steg ett
innebar att länsstyrelsen avgränsade alla områden som kunde anses
ha stor betydelse för friluftslivet. Det som ansågs vara av betydelse
vid det första urvalet av riksintresseområden var:

• utsiktspunkter och andra ytor från vilka utsikt kunde erhållas
• områden med omväxlande landskap
• speciella förutsättningar för en viss typ av friluftslivsverksam¬

het
• möjlighet att bedriva flera olika aktiviteter eller att uppleva

olika typer av natur inom ett och samma område.6
I steg två skulle sedan en prioritering av de utvalda områdena ske.
Avgörande var i vilken utsträckning, kvantitativt och kvalitativt,
företeelserna i första urvalet var representerade inom ett område

3 Proposition 1972:111.
4 Civildepartementet (1972).
5 Anledningen till varför friluftslivet ålades en restriktion avseende antalet går inte
att utläsa av det tillgängliga materialet.
6 Civildepartementet (1972), s 11.
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samt möjligheten till samutnyttjande mellan friluftslivet och andra
verksamheter. I det senare fallet skulle dock restriktioner läggas på
friluftslivet så att det inte skadade eller försvårade förutsättningarna
för andra verksamheter.

I steg tre skulle områdena klassificeras som antingen regionalt
intresse, det vill säga av betydelse för regionen och/eller länet, eller
som riksintresse. I urvalet skulle områdets representativitet i landet
eller regionen vara avgörande för vilken klassificering det fick. Redo¬
visningarna från länsstyrelserna runt om i landet skilde sig ganska
kraftigt åt, vilket sades bero på det bristande underlagsmaterialet.
Trots de påvisade bristerna kom det insamlade materialet att bli sty¬
rande i urvalet av områden av riksintresse.

Vilket skydd skulle då de utpekade områdena av riksintresse för
det rörliga friluftslivet erhålla? Rapporten menade att flertalet av dem
inte behövde något långtgående skydd. Till stora delar överlappades
friluftslivets intresseområden av naturvårdsintressena och därigenom
erhölls ett skydd. Områden för friluftsliv behövde också enligt rap¬
porten tillrättaläggas, det vill säga friluftslivsutövandet skulle under¬
lättas genom anordningar som leder, rastplatser och parkeringsplat¬
ser. Fokuseringen på anläggningar och redskap för utövande av fri¬
luftsliv märks tydligt i rapporten.

Under arbetet med att klassificera riksintresseområdena framkom
att det fanns behov av att tätortsnära strövområden blev tillgodo¬
sedda i den fysiska riksplaneringen. Ett antal närströvområden avsat¬
tes därför som riksintresseområden i närheten av några av de största
tätorterna helt enkelt för att de redan var väl utnyttjade rekreations¬
områden. Syftet var också att hindra tätorterna att expandera ut på de
omkringliggande grönområdena. Närrekreationen fick därmed en
framträdande position bland de riksintressanta områdena. Ett stort
antal av de utpekade områdena var strövområden i skogs- och kultur¬
marker. Utredningen påpekade att många av objekten var anlägg-
ningsinriktade, troligen som en följd av dåliga kunskaper om
friluftslivet. Stark kritik kan riktas mot urvalet på just denna punkt,
eftersom det rörliga friluftslivet i liten utsträckning är beroende av
anläggningar. Kunskapen om områden för rörligt friluftsliv var dålig
och direktiven angav att urvalet skulle grundas på de inventeringar
som fanns gjorda och den lokalkännedom som tjänstemännen besatt.
Ett sådant utgångsläge gör att man kan förmoda att områden som är
välkända ur en viss friluftslivsaspekt blir utpekade som riksintres-
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santa det vill säga områden som redan är etablerade som så kallade
turismmagneter. Detta antyds också i utredningen genom att Jämt¬
lands län grundat sin bedömning på den utredning som pågick angå¬
ende Are-fjällen och att många länsstyrelser föreslagit områden där
olika typer av friluftslivsanläggningar var planerade.

I rapporten redovisades 607 områden av riksintresse för natur¬
vården och 158 av riksintresse för det rörliga friluftslivet (se karta
4.1a), någorlunda jämnt fördelade över landet. Norrbottens, Stock¬
holms och Hallands län är de län där flest riksintresseområden för
det rörliga friluftslivet avsatts.7

1976 års revidering - riksintresseområdena ses över
Inför planeringsskedet i den fysiska riksplaneringen redogjorde
Naturvårdsverket 1976 för en påbyggnad och uppdatering av områ¬
den av riksintresse för friluftsliv och naturvård. Revideringen var en
följd av ändringar som skett under programskedet. Det skedde såle¬
des en överprövning av 1972 års beslut.

För bedömningen8 av natur- och friluftslivsvärden i ett område
hade ett antal grundfaktorer satts upp (se tabell 4.1). Båda typerna av
grundfaktorer borde ha kunnat spela in i bedömning av ett område ur
friluftslivssynpunkt eftersom naturen utgör en förutsättning för fri¬
luftslivet. Detta förhållande återspeglas också i att några av kriteri¬
erna, mångsidighet och bibehållande av värde, återkom både för fri¬
lufts- och naturvärdena. För friluftslivet var det också, till skillnad
från naturvården, viktigt att områdets läge "i förhållande till refe¬
rensområdet"9 bedömdes. Med referensområde avsågs den befolk¬
ning området skulle betjäna, det vill säga områdets läge i förhål-

71 avhandlingen används den länsindelning och de länsbeteckningar som gällde år
1994.

81 min beskrivning av hur riksintresseområdena klassificerades vid revideringen
1976 använder jag den publikation som Statens naturvårdsverk gav ut 1975 och
som behandlar översiktlig naturinventering och naturvårdsplanering. Syftet med
publikationen var att skapa förutsättningar för det fortsatta arbetet med den fysiska
riksplaneringen. För detta krävdes dock att ytterligare inventeringar gjordes. Natur¬
vårdsverket förespråkade därför att en övergripande naturinventering skulle ge¬
nomföras omfattande vetenskaplig kulturell naturvård, rörligt friluftsliv och
landskapsbild. Genom inventeringen skulle kunskapsunderlaget förbättras, vilket
sedan skulle ligga till grund för klassificering av olika objekt.
9 Statens naturvårdsverk (1975a), s 81.
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lande till befolkningskoncentrationerna. Vilka referensområden som
gällde eller hur dessa bestämdes angavs dock inte. Tillgängligheten
till ett område, både fysiskt och tidsmässigt, skulle kunna ställas före
andra kriterier för ett område. Detta är ett ställningstagande som
innebar att närrekreationen fick en framträdande betydelse till skill¬
nad från fjärrekreationen. Dessa grundfaktorer får betraktas som en
precisering av 1972 års kriterier. En tydlig tendens är att kriterierna
fokuserades dels mot ett mer preciserat naturskydd dels mot aktivi¬
teter av olika slag.
Tabell 4.1 Grundfaktorer vid bedömning av frilufts- och naturvärde i
ett område av riksintresse enligt Naturvårdsverket 1975.

Bedömning av friluftsvärde Bedömning av naturvärde
a) förutsättningar för positiva känslomässiga a) raritet

upplevelser
b) fysiska förutsättningar för

friluftsverksamheter
c) ekologiska förutsättningar för

friluftslivsverksamhet

d) mångsidighet
e) storlek
f) förutsättningar för bibehållande av värde
g) tillgänglighet

h) framkomlighet
i) frihet från störningar
j) frånvaro av restriktioner
k) etablerad friluftsverksamhet

Källa: Statens naturvårdsverk (1975a), s 37ff.

Ett områdes betydelse för friluftslivet kunde bero mer eller mindre
på de aktiviteter som kan utövas där, men framförallt på de potenti¬
ella natur- och kulturupplevelserna i området. De aktiviteter som
Naturvårdsverket bedömde som viktiga i friluftslivshänseende var
verksamheter i skog och mark, simning och bad utomhus, utfärder
med båt samt jakt och fiske.

För att ytterligare klargöra vad grundfaktorerna innebar precise¬
rades dessa. En positiv upplevelse ansågs kunna uppnås genom
omväxlande, särpräglat och orört landskap, en tilltalande landskaps¬
bild samt intressanta natur- och kulturföreteelser. De fysiska och
ekologiska förutsättningarna representerades av bra vatten, stränder,
lämplig terräng, tillgång till bär och svamp, intressant fauna och
flora. Jämförs friluftslivet och naturvården i publikationen blir
resultatet att naturvården behandlas mycket mer ingående. Ingående

b) representativitet

c) betydelse av genbank

d) orördhet
e) mångsidighet
f) funktion
g) förutsättningar för

bibehållande av värde

h) forskningsinsats
i) utnyttjande av studieobjekt
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Karta 4.2 Areal riksintresseområden för rörligt friluftsliv uttryckt i
andelar av länsarealen 1976.

■ > 25 %
g 20 - 25 %
□ 15-20%
□ 10-15%
□ 0-10%

Källa: Egen bearbetning utifrån Statens naturvårdsverk (1976), s 9.
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redogörelser görs för hur olika naturföreteelser skall värderas, som
till exempel klassificering av vegetation, geomorfologiska objekt
och olika djurarter.

Ar 1976 presenterades 711 områden av riksintresse för naturvår¬
den och 201 områden av riksintresse för friluftslivet (se karta 4.1b).
Fördelningen var fortfarande jämn över landet med undantag för
Norrbottens, Göteborgs- och Bohus samt Västmanlands län som var
de län som ökade antalet riksintresseområden mest. Norrbotten var

det län som hade avsatt flest riksintressen. En förklaring ligger i att
samtliga nationalparker ingår i gruppen områden av riksintresse för
det rörliga friluftslivet.10 Från och med 1976 års revidering är det
möjligt att jämföra riksintresseområdenas areal i förhållande till
länens totalareal (se karta 4.2). Störst areal riksintresseområden av
den totala länsarealen hade Göteborgs och Bohus län (86 procent)
samt Stockholms län (77 procent). Detta kan verka något underligt
med tanke på att det är landets två största befolkningskoncentratio¬
ner. Anledningen är att största delen av riksintresseområdena där
utgörs av kust och skärgård inkluderat vattnet. Även Jämtlands län
(38 procent) hade en relativt stor andel av sin areal klassificerad som
riksintresse för det rörliga friluftslivet. En tendens som kartan visar
är att kustlänen hade större andel areal klassificerad som riksintresse

jämfört med inlandslänen.

1986 års revidering av riksintresseområdena
Efter 1976 inleddes planeringsskedet och kommunernas arbete med
att förankra riksintresseområdena i de kommunala planerna. I försla¬
gen till ny plan- och bygglag och naturresurslag år 1985 angavs att
det fanns behov av att se över de områden som var avsatta som riks¬
intressen.

Orsaken var det förändrade planeringsläget samt de förbättrade
kunskaperna om de olika områdena. Riksintresseområdena skulle
skrivas in i den nya lagstiftningen och därigenom skulle kommu¬
nerna bli ålagda att tillgodose riksintresseområdena i den fysiska
planeringen. Allmänna råd för hur översynen av riksintresseområ-

10 Statens naturvårdsverk (1976). Antal områden är beräknat med antalet områden
per län som grund. Om antalet områden för hela riket skulle räknas skulle antalet
bli något mindre. Anledningen är att flera områden berör flera län och därför räknas
mer än en gång om områdena beräknas per län.
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dena skulle genomföras formulerades av Statens planverk, Statens
naturvårdsverk och Riksantikvarieämbetet.11

I propositionen12 till naturresurslagen framhölls om det rörliga
friluftslivet att

"... områden som anses vara riksintressanta [har] getts en mycket omfattande
areal vid avgränsningarna. I en situation då grundläggande hushållningskrav
ger friluftslivsintressena ett starkare skydd generellt sett, kan det inte vara rim¬
ligt att så stora områden betraktas som riksintressen vilka skall ges ett särskilt
starkt skydd. De områden som skall anses vara av riksintresse bör därför
kunna begränsas i förhållande till tidigare gjorda bedömningar ... Enligt min
mening är det viktigt att uppmärksamma att de tidigare avgränsningarna gjor¬
des i inledningsskedet av den fysiska riksplaneringen. Under tiden som förflu¬
tit har kunskaperna starkt förbättrats, vilket bör underlätta en tydlig dokumen¬
tation av skyddsvärda delområden, miljöer och objekt inom de mycket stora
områden som angetts vara av riksintresse för friluftslivet och kulturminnesvår¬
den."13

En översyn av områden av riksintresse för naturvården efterfrågades
också men för dessa områden ansågs kriterierna redan väl precise¬
rade. Av de remissinstanser som yttrat sig över problemet med
avgränsning av riksintresseområdena framförde Naturvårdsverket
och Friluftslivsfrämjandet att "... friluftslivet ofta kräver stora ytor
och att stora sammanhängande, mångsidiga områden har ett särskilt
värde från rekreationssynpunkt."14 Naturvårdsverket ansåg också att
tyngdpunkten i översynen av riksintresseområdena för friluftslivet
skulle koncentreras till att klargöra deras värden och på vilket sätt
som områdena skulle kunna tillgodoses/säkerställas. Under hösten
1986 presenterade länsstyrelserna ett första förslag till områden av
riksintresse, både i skrift och i kartform.

Huvudkriteriet för ett område av riksintresse för friluftslivet,
enligt Naturvårdsverkets definition år 1986, var att det

"...har så stora friluftslivsvärden på grund av särskilda natur- och kulturkvali¬
teter och tillgänglighet för allmänheten att de är eller kan bli attraktiva för
besökare från hela eller en stor del av landet eller utlandet."15

Naturvårdsverket menar att riksintresset knyter an till ordet turism,

11 Statens planverk, Statens naturvårdsverk och Riksantikvarieämbetet (1985).
12 Proposition 1985/86:3.
13 Proposition 1985/86:3, s 116f.
14 Proposition 1985/86:3, s 116.
15 Statens naturvårdsverk (1986-01-24), s 10.

7 Geografiska regio...
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vilket i detta sammanhang innebär rekreation på annan ort än
bostadsorten. "Områden av riksintresse för friluftslivet besöks av

turister, som söker rekreation genom friluftsliv."16 Med begreppet
"besökare från hela eller en stor del av landet" avses "ett betydande
antal besökare från andra delar av landet än den region som området
är beläget i."17 Med betydande antal besökare har verket avsett mer
än hälften från andra områden än den egna regionen och med bety¬
dande avstånd och från annan region har verket vid ett seminarium
vid Uppsala universitet angett att det skulle motsvara ett annat län.18
Vid ett arbetsmöte under 1986 gjordes en precisering varvid fram¬
fördes att med annan region menades "... ett omland till området
utan anknytning till länsgränser eller administrativa gränser i övrigt.
Restiden till ett område av riksintresse för friluftsliv är cirka en halv

dag."19 Detta gör definitionen inte mindre komplicerat. En halv dags
resande kan innebära helt olika avstånd beroende på vilken typ av
transportmedel som besökaren använder sig av. Med tillgänglighet
avses kommunikationer, boende-/övernattningsmöjligheter samt
anläggningar för allmänhetens friluftsliv.

För att underlätta arbetet med att klassificera områden av riksin¬
tresse satte Naturvårdsverket upp ett antal huvudkriterier.
1. Särskilt goda förutsättningar för positiva upplevelser och för

natur- och kulturstudier.
2. Särskilt stora förutsättningar för vandring eller långfärder på ski¬

dor i obebyggda områden.
3. Särskilt goda förutsättningar för strövande, cykelturer eller skid¬

åkning i bebyggda områden.
4. Särskilt goda förutsättningar för bad, båtsport, kanoting och

skridskofärder.
5. Särskilt goda tillfällen för fritidsfiske, jakt, bär- och svamp¬

plockning.
För friluftslivets intressen blir slutsatsen den, att det är en kombina¬
tion av naturvärden och kulturvärden i ett område som är grundläg¬
gande då det gäller områden av riksintresse. Detta gör att vi kan

16 Statens naturvårdsverk (1986-01-24), s 10.
17 Statens naturvårdsverk (1986-01-24), s 10.
18 Bäck och Hedblom (1991).
19 Statens naturvårdsverk (1986-06-16), s 6f.
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förvänta oss att områden av riksintresse för friluftslivet skall sam¬

manfalla med områden för naturvården och även med de riksintres¬
sen som finns för kulturminnesvården. Värden för friluftsliv är dock
oftast grundade på olika slag av naturkvaliteter. Kombinationer av
kriterierna höjer värdet på ett område liksom närheten till andra
intressanta objekt. Förvisso betonar Naturvårdsverket att naturen och
kulturen kan förhöja värdet i ett riksintresseområde, trots detta får
aktiviteter stort utrymme i kriterierna. Ett exempel på sambandet
mellan områden av riksintresse för friluftsliv och naturvård är den

jämförelse som gjorts av gemensamma intressen för friluftslivet och
naturvården i Uppsala län.20 Jämförelsen visar att det inte var mer än
cirka 3 procent av riksintressena för friluftsliv och naturvård som här
sammanfaller.

Under hösten 1987 var några av landets länsstyrelser färdiga med
den slutliga sammanställningen av förslagen till områden av riksin¬
tresse för det rörliga friluftslivet. Slutredovisningen pågick dock
ända fram till 1989. Efter övervägande och vissa ändringar antogs
förslagen på riksintresseområden genom beslut av Naturvårdsverket
allt eftersom de inkom.21

o 2
Efter revideringen fanns det 1366 områden (101 000 km ) av

riksintresse för naturvården och 215 områden (108 000 km2) av riks¬
intresse för friluftslivet (se karta 4.1c).22

Det är främst naturvårdsobjekten som har utökats. Här har 659
nya objekt lagts till och endast ett objekt har tagits bort, ett tillskott
på 99 procent. För friluftslivet gäller däremot att 52 nya objekt lagts
till, men samtidigt har 37 gamla objekt tagits bort. Det är Koppar¬
bergs län (W-län) som lagt till flest nya områden, 68 nya naturvårds¬
objekt och 7 nya friluftslivsområden. I Norrbotten minskade antalet
riksintresseområden för friluftslivet från 16 till 7. Detta kan tyckas
vara en mycket stor nedskärning, men förklaringen ligger i att ett
antal områden slagits samman till större sammanhängande ytor. Så
var till exempel fallet för de nationalparker som ligger i länet och till¬
sammans utgör riksintresset Norrbottens fjällområde. Arealmässigt
(se karta 4.3) var det fortfarande Stockholms respektive Göteborgs

20 Bäck och Hedblom (1991).
21 Statens naturvårdsverk (1987-1989).
221 Naturvårdsverkets rapport "Områden av riksintresse för naturvård och frilufts¬
liv" (1992) finns samtliga riksintresseområden beskrivna.
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Karta 4.3 Areal riksintresseområden för rörligt friluftsliv uttryckt i
andel av länsarealen 1989.

m > 25 %
a 20 - 25 %
□ 15-20%
□ 10-15%
□ 0-10%

Källa: Egen bearbetning efter Naturvårdsverket (1991), s 11
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och Bohus län som hade den största andelen riksintresseområden per
länsareal. Norrbottens län ökade sin areal av riksintresseområden
med närmare 50 procent.

Utvecklingen av riksintresseområden mellan 1972 och 1989
Vid en jämförelse mellan de tre redovisningsomgångarna (se karta
4.1 a-c och tabell 4.2) visar det sig att antalet riksintresseområden för
det rörliga friluftslivet ökat med 36 procent sedan 1972. Den största
förändringen låg mellan 1972 och 1976 då ökningen var 27 procent

Tabell 4.2 Förändring av antalet respektive arealen riksintresseom¬
råden för rörligtfriluftsliv fördelat på län (%).
Län Förändring i antal Förändring i areal

1972-76 1976-89 1972-89 1976-89

Stockholms län 8 -31 -25 -9

Uppsala län 67 -60 -33 -64

Södermanlands län 0 100 100 81

Östergötlands län 20 17 40 -31

Jönköpings län 0 -25 -25 -28

Kronobergs län 0 33 33 7

Kalmar län 40 86 160 -45

Gotlands län 60 -25 20 -12

Blekinge län 14 -25 -14 24

Kristianstads län 0 -44 -44 46

Malmöhus län 13 -11 0 57

Hallands län 0 36 36 157

Göteborgs och Bohus län 120 36 200 -31

Älvsborgs län 67 20 100 -25

Skaraborgs län 25 -30 -13 37

Värmlands län 71 -42 0 -36

Örebro län 0 0 0 -13

Västmanlands län 120 -18 80 -13

Kopparbergs län 44 54 122 80

Gävleborgs län -14 17 0 9

Västernorrlands län 25 80 125 -39
Jämtlands län -13 129 100 -28

Västerbottens län 0 150 150 -5

Norrbottens län 60 -56 -30 55

Hela riket 27 7 36 7

Källa: Egen bearbetning utifrån Statens naturvårdsverk (1976), s 9; Naturvårdsver¬
ket (1991), s 11.
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mot 7 procent mellan åren 1976 och 1986. Detta är en relativt blyg¬
sam förändring om vi jämför med områden av riksintresse för natur¬
vården vilka ökade med 56 procent mellan åren 1972 och 1986. För
denna typ av områden låg den största ökningen mellan 1976 och
1986 och motsvarade 48 procent.

Överlag är dock utvecklingen positiv för områden av riksintresse
för friluftslivet. I de län som haft en stark tillväxt av riksintresseom¬
råden beror den på nytillkomna objekt samt att flera objekt har splitt¬
rats upp på mindre sedan 1976.

Arealmässigt har riksintresseområdena för det rörliga friluftsli¬
vet inte ökat med mer än 7 procent mellan 1976 (101 620 km2) och
1989 (108 981 km2) sett över hela landet. Förändringarna är desto
kraftigare på länsnivå (se tabell 4.2).

De största förändringarna står Hallands (157 procents ökning),
Södermanlands (81 procent) och Kopparbergs län (80 procent) för.
Totalt har 10 län ökat och 14 län minskat sin areal riksintresseområ¬
den mellan de två åren. De största minskningarna har skett i Uppsala
(64 procent) och Kalmar län (45 procent).

Studerar vi andelen areal av länets totala areal mark och vatten

som klassificerats som riksintresse för rörligt friluftsliv, visar det sig
att i två län, Stockholms och Göteborgs- och Bohus län, är arealen
riksintresse mer än 50 procent av den totala ytan både 1976 och
1989. De flesta län (21 år 1979 respektive 20 år 1989) ligger under
30 procent riksintresseareal per total länsareal.

Säkerställande av natur- och friluftslivsområden
I Sverige var 1996 cirka 35 981 km2 mark och vatten säkerställda
enligt naturvårdslagen (se tabell 4.3, sid 95). Ytan motsvarar nästan
Västmanlands och Kopparbergs län ( 36 999 km2) eller 8 procent av
Sveriges totala areal.

Ar 1990 hade vi i landet områden av riksintresse för det rörliga
friluftslivet omfattande en areal på 108 000 km2.

Genom stöd från plan- och bygglagen, genom fysisk planering
och behandling av ärenden som rör nyttjandet av mark och vatten
kan kommunerna i landet tillgodose bland annat naturvårdens och
friluftslivets riksintressen.

Beroende på vilken typ av riksintresse det handlar om kan de
redovisas, beaktas, tillgodoses eller säkerställas i olika grad och
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omfattning. Innebörden i dessa begrepp kan sägas vara följande.23
• Att ett naturvårds- eller friluftslivsintresse är redovisat i en över¬

siktsplan betyder bara att det är uppmärksammat i den fysiska
planeringen.

• Det kan vidare vara beaktat i översiktsplanen genom exempelvis
rekommendationer om hänsyn, vilket främst innebär att intresset
har påverkat en avvägning mot andra allmänna intressen.

• Intresset kan vara tillgodosett genom en bestämd uttalad viljerikt¬
ning om hänsyn och skydd, vilket skilda beslutsorgan måste
beakta vid en fortsatt tillämpning av naturresurslagen.

• Ett riksintresse säkerställs i och med särskilda åtgärder i form av
nationalpark, naturreservat, naturvårdsområde och djurskyddsom¬
råde, enligt naturvårdslagen.

Av 1986 års riksintresseområden var, den 1 april 1990, 22 procent av
den totala arealen av riksintresseområden för friluftslivet säkerställd

enligt naturvårdslagen. Motsvarande andel för naturvården var 25
procent.24 Hela den säkerställda arealen var således inte klassificerad
som områden av riksintresse för friluftsliv eller naturvård. Ar 1976
var 15 procent av antalet angivna objekt helt eller delvis säkerställda.
Det finns inga belägg för hur stor andel av riksintresseområdena som
idag är säkerställda. Men det finns heller inga belägg för en ökning.

Trots att arealen säkerställda områden ökade kraftigt fram till
1990 var det alltså fortfarande en stor andel riksintressanta områden
för naturvården (75 procent) och för friluftslivet (78 procent) som
inte hade något skydd (se figur 4.1). Naturvårdsverket menade att
"det är vare sig lämpligt eller möjligt att med stöd av naturvårdslagen
säkerställa hela denna yta" 25, eftersom en del av riksobjekten eller
delar av dem redan hade blivit eller kunde bli tillgodosedda på ett
tillfredsställande sätt genom:

• riktlinjer i kommunala översiktsplaner, till exempel om bebyg¬
gelse och annan fysisk exploatering;

23 Återgivningen är så ordagrann som möjligt efter Naturvårdsverket (1990a), s 38
för att inga missförstånd skall uppstå.
24 Naturvårdsverket (1990a), s 11 och (1990b), s 68.
25 Naturvårdsverket (1990b).
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• kommunala beslut om områdesbestämmelser med stöd av plan-
och bygglagen;

• strandskyddsbestämmelserna i § 15 och § 16 naturvårdslagen;
• möjlighet till tillståndsprövning med stöd av § 18 naturvårdsla¬

gen;
• tillämpning av § 20 naturvårdslagen i form av samråd, beslut om

samrådsområden och beslut om obligatoriskt samråd vid vissa
arbetsföretag;

• tillämpning av de grundläggande respektive särskilda hushåll¬
ningsbestämmelserna i 2 och 3 kapitlet naturresurslagen;

• tillämpning av annan miljölagstiftning;
• respekterande av de av Sverige undertecknade internationella

konventionerna.26

Figur 4.1 Andelen riksintresseområden som var skyddade enligt
förordnande genom naturvårdslagen samt andelen oskyddade riks¬
intressen.

Naturvårdsområde

Nationalparker

Naturreservat

Saknar skydd

il Riksintresse¬
områden för
naturvården

■ Riksintresse¬
områden för
friluftslivet

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Andel riksintresseområden

Källa: Egen bearbetning utifrån Naturvårdsverk (1991), s 18.

De objekt som enligt någon av ovanstående punkter kan anses vara
långsiktigt tillgodosedda i säkerställandearbetet skall inte priorite¬
ras. Deras värden skall även i fortsättningen tillses på detta sätt,
gemensamt av statsmakt och kommun, i den fysiska planeringen.

26 Naturvårdsverket (1990a), s 21f.
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Tabell 4.3 Antalet säkerställda områden och deras totala areal i lan¬
det fördelat på län per den 31 december 1996.

Län Naturvårds¬ Natur¬ National¬ Total

område reservat park areal (km2)
Stockholms län 12 149 2 788

Uppsala län 0 56 0 224

Södermanlands län 4 58 0 361

Östergötlands län 2 65 0 395

Jönköpings län 3 44 1 149

Kronobergs län 3 53 0 98

Kalmar län 10 87 2 296

Gotlands län 7 53 1 868

Blekinge län 2 58 0 116

Kristianstads län 3 40 1 65

Malmöhus län 4 10 21 601

Hallands län 5 10 10 159

Göteborgs och Bohus län 18 113 0 961

Älvsborgs län 5 62 1 195

Skaraborgs län 11 86 2 363

Värmlands län 1 49 0 1004

Örebro län 1 67 2 218

Västmanlands län 1 72 0 345

Kopparbergs län 4 105 1 2336

Gävleborgs län 12 52 1 223

Västernorrlands län 3 65 1 235

Jämtlands län 1 33 1 4240

Västerbottens län 6 61 1 7491

Norrbottens län 2 62 8 14252

Totalt 120 1693 26 35981

Källa: Statistik erhållen från Naturvårdsverket (1997).

Ny översyn av riksintresseområden
Inför budgetåret 1995/96 fick Naturvårdsverket i uppdrag att, i sam¬
arbete med länsstyrelserna, inleda en översyn av underlaget för
områden av riksintresse för friluftsliv och naturvård.27 I projektpla¬
nen preciserar verket sitt arbete med översynen.28 I denna plan
undantar verket områdena av riksintresse för friluftslivet.

"Naturvårdsverket har inte funnit någon anledning att se över friluftslivets
riksintressen då underlag och motiv för en sådan översyn saknas idag".29

27 Statsliggaren, Regleringsbrev för budgetåret 1995/96.
28 Naturvårdsverket (1996-10-07).
29 Naturvårdsverket (1996-10-07), s 1.
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Översynen inriktas istället på att för naturvårdens riksintressen upp¬
datera och revidera objekten, precisera avgränsningen och att ange
de exploateringsföretag som kan komma att skada områdena. Ändå
höjs röster ute i landet om att det är friluftslivets områden som är det
som är i störst behov av en översyn därför att kunskapsbehovet avse¬
ende bland annat förutsättningar för och utövande av friluftsliv är
stort och områdena i norra delen av landet är stora och svåra att

administrera och planera för, medan det redan finns stor kunskap om
naturvården.30

Konsekvensen av Naturvårdsverkets agerande måste betraktas
som negativ för det rörliga friluftslivet. Som ansvarig myndighet
väljer verket att inte behandla en av de uppgifter man ålagts. I och
med att Naturvårdsverket till viss del frånsäger sig ansvaret för fri¬
luftslivet innebär det att verksamheten inte har någon myndighet
som bevakar dessa intressen. Frågan är vilka konsekvenser detta
kommer att få på det lokala planet, det vill säga i den kommunala
planeringen, i framtiden.

Sammanfattande diskussion
Idén bakom områden av riksintresse för det rörliga friluftslivet har
en ideologisk dimension. Statsmakten har uttryckt fördelarna med
att vistas i naturen både för hälsan och ur en social aspekt. Ideolo¬
giskt sett kan detta betecknas som paternalism. Detta tankesätt var
en i samhället förhärskande tanke under första hälften av 1900-talet.
Under 1960-talet började hälsan och det sociala att ersättas av ett
konfliktperspektiv.

Kriterierna för att klassificera ett område av riksintresse för det

rörliga friluftslivet har delvis förändrats mellan 1972 och 1986.
Riktlinjerna som satts upp för klassificeringen av riksintresseområ¬
den innehåller liksom lagstiftningen en mängd honnörsord. De
grundläggande aspekterna har dock förblivit desamma, det vill säga
att ett riksintresse för det rörliga friluftslivet bygger på natur- och
kulturvärden. Samtidigt som kriterierna genomgått förändringar för
att underlätta klassificeringsarbetet har de blivit allt mer allmänt
hållna och därmed öppna för myndigheternas egna tolkningar. Flera
begrepp som region, betydande antal, goda förutsättningar och

30 Landström (1996-11-05).
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positiva upplevelser ger utrymme för subjektiv tolkning samtidigt
som de ger möjlighet till lokal anpassning. Områdenas läge i förhål¬
lande till befolkningskoncentrationerna har däremot funnits med som
ett avgörande kriterium under hela den studerade perioden. Möjlig¬
heterna för befolkningen att utnyttja områdena har varit en viktig
aspekt. Denna tanke och riksintresseområdenas faktiska belägenhet
vittnar om brister i kunskapen om människans rörelsemönster. Som
denna och andra studier visar, har inte Sveriges befolkning ett natio¬
nellt resmönster utan ett mer regionalt.31 I kapitel 6 och 7 studeras
just individens rörelsemönster i förhållande till de riksintressanta
områdena.

Den syn som genomsyrat arbetet med riksintresseområdena från
statsmaktens sida har under samma period förändrats från att
betrakta områdena som en plats för naturupplevelser till en plats för
aktivitet. Så trots att riktlinjerna talar om upplevelser har utveck¬
lingen mellan 1970 och 1990 gått mot allt mer uttalade aktiviteter. En
förklaring finns i att det vid revideringen år 1986 uttalat sägs att riks¬
intresseområdena knyter an till turismen. Anpassningen till turismen
märks också tydligt i att statsmaktens syn på friluftslivet i stor
utsträckning gått från närrekreation till fjärrekreation. Under den
fysiska riksplaneringens inledande period framhölls närrekreationen
i större utsträckning än den gjorde vid den senast genomförda revide¬
ringen.

Med detta som utgångspunkt är det således av intresse att ställa
frågan huruvida områdenas nyttjande motsvarar den klassificering de
erhållit, det vill säga nyttjas de på ett sätt som motiverar att de är
områden av riksintresse för friluftslivet.

31 Jämför Jansson (1994); Pearce (1996).



 



Kapitel

Samverkan och konkurrens
mellan olika verksamheter

Utgångspunkten för denna avhandling är att det finns verksamheter i
samhället som konkurrerar om hur mark och vatten skall nyttjas. Den
fysiska planeringens uppgift är att synliggöra dessa intressen och
verka för att mark och vatten används på lämpligaste sätt. I kapitel 3
och 4 diskuterades statsmaktens intentioner rörande friluftsliv och
riksintresseområden under 1900-talet. Beskrivningen avsåg den
generella utvecklingen. I detta kapitel flyttas fokus från den övergri¬
pande utvecklingen på riksnivå till den kommunala fysiska plane¬
ringen för rörligt friluftsliv. Frågan är hur statsmaktens intentioner
genomförts på den kommunala nivån under denna tjugoårsperiod.
Genom fyra fallstudier analyseras hur områden av riksintresse för det
rörliga friluftslivet samspelar och konkurrerar med andra verksamhe¬
ter.

Statsmakten pekade, som tidigare nämnts, ut ett antal områden
som riksintressen för det rörliga friluftslivet under 1970-talet. Emel¬
lertid har det funnits och finns störningar som inträffar och som

påverkar den klassificering som en gång genomfördes. Markkonflik¬
ter av olika slag uppkommer, en del förutsedda, andra oförutsedda.
Förhållandet mellan olika verksamheter förändras över tiden - det är

inte en gång för alla givet. Likaså förändras det sätt på vilket plane¬
ring sker. Statsmakten som en gång var mycket centraliserad i sin
maktutövning har successivt avhänt sig ansvaret till den kommunala
nivån. Det är dessa förändringar som föreliggande kapitel behandlar i
form av ett antal fallstudier.

För analysen i detta kapitel finns två infallsvinklar. Den första
infallsvinkeln är ett utvärderingsperspektiv där planeringsprocessen
mellan 1970-talet och 1990-talet för områden av riksintresse för det
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rörliga friluftslivet analyseras. Frågeställningar som skall besvaras
är; Hur har olika tolkningar av begreppet riksintresse utvecklats över
tiden och i olika fallstudieområden? Har riksintresset stärkts eller

försvagats genom olika former av lagstiftning? Är det möjligt att
avläsa den maktförskjutning som skett mellan olika planeringsnivåer
och sektorer i plandokument från de kommuner som berörs av de
fyra fallstudieområdena? Den andra infallsvinkeln är ett aktörsper¬
spektiv med utgångspunkt i konkurrenssituationen, olika aktörers
intressen i användningen av mark och vatten. Frågan som skall
besvaras är; Går det att finna något generellt mönster i styrkeförhål¬
landet mellan olika verksamheter under perioden 1970-1990?

Val av undersökningsområde
Urvalet av undersökningsområden för fallstudierna har skett i två
steg. Det övergripande urvalsområdet koncentrerades till norra
Sverige. För att få en överblick över de riksintressanta områden som
fanns i norra delen av landet sammanställdes en förteckning över
dessa efter Naturvårdsverkets listning av områden av riksintresse för
det rörliga friluftslivet.1 För att avgöra vilka områden som kunde
vara aktuella för studien ställdes följande kriterier upp för ett första
urval. Områdena skulle vara av riksintresse för det rörliga friluftsli¬
vet samt till vissa delar utgöras av riksintresse för naturvården och
kunna erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter för det rörliga frilufts¬
livet.

Det första urvalet resulterade i elva områden av riksintresse för

rörligt friluftsliv (se bilaga I). Detta skulle av praktiska skäl vara ett
alltför stort antal områden och ytterligare avgränsningar erfordrades.
Då det första urvalet kom att omfatta främst älvsträckor inriktades
arbetet mot denna typ av områden för att inte jämförbarheten skulle
försvåras. Det som var av vikt vid det andra urvalet var

• att få en relativt god geografisk spridning av områdena och där¬
med erhålla olika läge på områdena i förhållande till befolk¬
ningskoncentrationerna i landet

• att områdena skulle skilja sig åt beträffande natur- och kultur¬
landskapet

1 För en förteckning över samtliga områden av riksintresse för det rörliga friluftsli¬
vet se Naturvårdsverket (1991).
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• att områdena skulle representeras av olika planeringssituationer,
till exempel var det av intresse om områdena berördes av en eller
flera kommuner/län samt om presumtiva konflikter mellan fri¬
luftslivet och andra verksamheter förelåg.

Den sista punkten syftar till möjligheten att analysera konkurrenssi¬
tuationen och planeringsprocessen mellan 1970 och 1990. I detta
sammanhang var det också av vikt om älvarna var reglerade eller
oreglerade samt om de berördes av förordnande som nationalpark,
naturreservat eller naturvårdsområde. Det slutliga urvalet baserades
dels på studier av de kommunala översiktsplanerna dels på en studie¬
resa till de presumtiva undersökningsområdena under sommaren
1994 (se bilaga I).

Efter det att de olika urvalsstegen gåtts i genom återstod fyra älv¬
dalar: Ljusnan, Indalsälven, Vindelälven och Kalixälven (se karta
5.1-5.4). De fyra riksintresseområdena i dessa älvdalar är belägna i
fyra olika län - Gävleborgs, Västernorrlands, Västerbottens och Norr¬
bottens vilket ger en geografisk spridning av områdena. Delar av det
riksintressanta området Indalsälven är också beläget i Jämtlands län.
Samtliga områden är av riksintresse för det rörliga friluftslivet och
delvis även av riksintresse för naturvården. De erbjuder ett varierat
urval av friluftslivsaktiviteter och har olikartade natur- och kultur¬

landskap. De fyra älvdalarna erbjuder exempel på olika planeringssi¬
tuationer och berör ett flertal kommuner. Näringslivsstrukturen i de
berörda kommunerna kännetecknas av skogsbruk, jordbruk och vat¬
tenkraft, det vill säga verksamheter som kan förväntas komma i kon¬
flikt med det rörliga friluftslivet.

Källmaterialet

Samtliga områden analyseras utifrån olika plandokument. Att
använda sig av bevarade offentliga dokument som källmaterial kan
innebära vissa svårigheter. Plandokumentens utformning skiljer sig
åt mellan olika kommuner. Kommunerna har inte lagt tonvikten vid
samma verksamheter och behandlingen av likartade verksamheter
skiljer sig åt. Eftersom källmaterialet består av offentliga plandoku¬
ment utifrån vilka de kommunala och delvis statliga intentionerna
och ställningstagandena skall analyseras, har inga källkritiska pro¬
blem uppstått. Det skulle kunna anföras att plandokument som fram-
tagits av en konsult inte representerar kommunens egen vilja.
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Samtliga dokument är dock antagna av kommunfullmäktige eller i
andra officiella sammanhang. Ett dokument som antagits av kom¬
munfullmäktige får därför betraktas som kommunens vilja. Det är
ingen textanalys som skall genomföras. Istället består analysen av
vad kommunen angett i sina planer som vägledande för den plane¬
ring som berör mark och vatten i området och då särskilt riksintres¬
sen för det rörliga friluftslivet i förhållande till andra verksamheter.2

I tabell 5.1 redogörs för de plandokument som använts vid analy¬
sen av de olika älvdalarna nämligen kommunöversikter, översikts¬
planer, detaljplaner samt andra planer eller dokument som varit av
intresse i föreliggande arbete.3 De dokument som använts har någon
form av anknytning till den planprocess som analyseras. Samtliga
kommuner har upprättat kommunöversikt och kommunal översikts¬
plan.4 Av intresse kan vara att kort kommentera vilka som utformat
plandokumenten (kommunöversikt och översiktsplan) under de två
perioderna. Samtliga planer är tagna av kommunfullmäktige. Däre¬
mot har inte alltid planerna framställts av kommunen utan även av
konsulter på uppdrag av kommunen. Ser vi till de planer som ingår i
föreliggande fallstudie har cirka hälften av kommunerna själva upp¬
rättat planerna medan övriga överlåtit arbetet på en konsult. Fördel¬
ningen är densamma både vid upprättandet av kommunöversikten
och översiktsplanen. Några av kommunerna har utfört arbetet själva
eller anlitat konsult vid båda tillfällena och några har skiftat tillväga¬
gångssätt.

Jämförs samtida planer innehållsmässigt redovisar de i stort sett
samma fakta. Redovisningssättet skiljer sig naturligtvis åt mellan
kommunerna dels beträffande formen på redovisningen dels beträf¬
fande den vikt man lagt vid olika verksamhetsområden.

2 Ett problem var att få tillgång till de dokument som var av intresse för analysen.
Här fick jag hjälp av Centralarkivet och BBF-biblioteket i Gävle för att låna in pla¬
ner från berörda kommuner. Vidare har jag själv besökt eller haft kontakt med läns¬
styrelser och andra myndigheter/organisationer för insamling av material och för
att intervjua personer som på något sätt har anknytning till områdena.
3 Samtliga dokument som anges i tabellen har legat till grund för analysen även om
endast några av dem ses som referenser. För utförligare exempel och referenser se
Almstedt (1998).
4 En kommunöversikt finns för Ragunda kommun med den har inte funnits att tillgå
för denna studie.
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Tabell 5.1 Översikt över vilka dokument som använts i analysen.
Älv Kommun¬ Översiktsplan Detaljplan/ Övrigt
Kommun översikt områdesplan
Ljusnandalen
Bollnäs 1980 1990 "Program för "Utvecklings¬

(reviderad) säkerställande program 80 för
av riksintressen Ljusnandalen"
i Ljusnans (1980)
dalgång" (1982)

Ljusdal 1977 1988 (Ljusnan) 1977 (markdis- "Kultur och turism i
1988 (Färila) positionsplan Ljusnandalen"
1988 (Järvsö) för Ljusnan) (1982)
1990 (Ljusdal)

Indalsälven
Sundsvall 1975 1984 "Befintlig

1990 markanvändning
m.m." (1975)

Ragunda - 1991 (1979)

Vindelälven
Umeå 1976 1990
Vännäs 1977 1990
Vindeln 1977 1990

Lycksele 1977 1995
Sorsele 1977 1990 "Vindelådalen; "Program för

Markanvändnings säkerställande av

plan"(1985) den fysiska
riksplaneringens
intentioner" (1974)

Kalix-Kaitum älvar
Kalix 1977 1992
Överkalix 1977 1990
Pajala 1977 1990
Gällivare 1976 1991 "Områdesplan för "Förslag till

Kalix älvdals övre program för
del" (1977-78, säkerställande av

med Kiruna) riksplaneringens
intentioner inom
Gällivare kommun"
(1974)

Kiruna 1977 1990 "Områdesplan för
Kalix älvdals övre
del" (1977-78, med
Gällivare)

Presentation av fyra fallstudieområden
Samtliga områden som ingår i fallstudien har helt eller delvis varit
klassificerade som område av riksintresse för det rörliga friluftslivet
sedan början av 1970-talet. Det som är utmärkande för de beskriv-

8 Geografiska regio..
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ningar som gjorts över områdena är att de har utvecklats från att
peka ut specifika områden/platser till att ge en mer generell beskriv¬
ning av områdena. En utveckling som också varit tydlig i den gene¬
rella utvecklingen av kriterierna för urval av områden av riksintresse
för det rörliga friluftslivet (se kapitel 4). I figur 5.1 redovisas under¬
sökningsområdenas areella utveckling mellan 1976 och 1989. Res¬
pektive älvdals utveckling kommer att diskuteras närmare i den pre¬
sentation av områdena som följer. Den generella slutsatsen som kan
dras av figuren är att två av områdena minskat i areal under den
aktuella perioden och två har ökat i areal.

Figur 5.1 De fyra undersökningsområdenas areal 1976 respektive
1989.

2800 -t —

Ljusnan Indalsälven Vindelälven Kalixälven

Källa: Egen bearbetning utifrån Statens naturvårdsverk (1976), s 173, 182, 189,
200 och 211; Naturvårdsverket (1991), s 279, 295, 312, 328 och 343.

Ljusnans älvdal
Ljusnans dalgång (se karta 5.1) mellan Bergviken och Laforsen är
klassificerad som riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt
Naturvårdsverket (naturresurslagen 2 kapitlet § 6). Klassificeringen
som riksintresseområde erhöll Mellanljusnan redan i början av
1970-talet. Riksintresseområdet Ljusnan berör två kommuner, Ljus¬
dal och Bollnäs, båda i Gävleborgs län. En del av Ljusnan som
också är klassificerad som riksintresse för det rörliga friluftslivet är
belägen i Härjedalen.

Härjedalsljusnan och Mellanljusnan betraktas i klassificeringen
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av riksintresseområdena som två separata objekt och har därför
betraktats så även här.5

Karta 5.1 Ljusnans älvdal.
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I nedre Ljusnan pekades år 1972 områden som Harsa, Järvsö klack,
Asberget-Orbaden, Bolleberget och Norrlandsporten ut i beskriv¬
ningen över riksintresseområdet. Kulturmiljön i området ansågs vara
en av de mest framträdande kvaliteterna. Av vikt var också att områ¬
det var en "betydande turistregion, belägen på lämpligt avstånd från
Mellansveriges tätortscentra."6 De aktiviteter som pekades ut som
framträdande för området var under 1970-talet bad, fritidsfiske,
utförsåkning på skidor, strövande, motionsbefrämjande aktiviteter

5 Naturvårdsverket (1991).
6 Civildepartementet (1972), s 197; Statens naturvårdsverk (1976), s 173.
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samt friluftsliv i anknytning till stränder och vatten. I jämförelse
med de riktlinjer som drogs upp i klassificeringen 1972 (se kapitel 4)
uppfyllde Ljusnan de flesta av dessa.7

Vid revideringen 1976 skedde inga omfattande förändringar i
definitionen av Ljusnans riksintresseområde, trots att Naturvårdsver¬
ket påbörjat arbetet med att göra bedömningsfaktorerna mer precise¬
rade. Möjligheterna till utförsåkning framhävdes för flera platser
inom det riksintressanta området däribland Öjeberget, Norrlandspor¬
ten, Orfabacken och Bolleberget.8 Det framstår som naturligt mot
bakgrund av att intresset för utförsåkning ökade vid mitten av 1970-
talet samt att det var i Ljusnandalen som en av de första utförsåk¬
ningsanläggningarna i landet anlades.9

Vid 1989 års revidering förekom i stort sett samma friluftslivsak¬
tiviteter med tillägg för cykling och forsfärder. Det senare kan ses
som ett uttryck för en ny typ av fritidsaktivitet som kommit att bli
populär under de senaste tio åren. Kulturstudier lyftes fram som en
viktig del i området liksom kanoting. Den yta som riksintresseområ¬
det upptog 1989 var 950 km2. Det innebar en utökning av området
från 1976 med 114 km2 (14 procent). Av de kriterier som upprättats
av Naturvårdsverket hade följande aktiviteter angetts som utmär¬
kande för området; möjligheterna att åka skidor (främst utförsåk¬
ning), göra cykelturer, bada, paddla kanot, fritidsfiska, vandra och
ströva. Området ansågs vara

"... av central betydelse i Hälsinglands natur- och kulturlandskap. Nedanför
Ljusnans mycket vidsträckta deltabildningar vidtar en oftast öppen, ljus och
vacker dalgång som intas av ett jordbrukslandskap och inramas av skogs¬
klädda berg."10

Idag är Ljusnandalen mellan Bergviken och Laforsen klassificerad
som riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt naturresurslagens 2
kapitel § 6, samtidigt som älvdalen, från Bergviken till Färila, finns
upptagen i naturresurslagens 3 kapitel § 2. Det senare innebär att
turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen
skall beaktas i samband med bedömningen av exploateringsföretag.
Enligt naturresurslagen kapitel 3 § 6 får heller inte någon form av

7 Civildepartementet (1972).
8 Statens naturvårdsverk (1976).
9 Ljusdals kommun (1988-1 l-28a), s 20.
10 Naturvårdsverket (1992), s 207.
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vattenkraftverk byggas eller vattenreglering genomföras i älven mel¬
lan Laforsen och Arbråsjöarna samt mellan Hede och Svegsjöarna
(Härjedalsljusnan).11

Indalsälvens älvdal
Indalsälvens riksintresseområde (se karta 5.2) för det rörliga frilufts¬
livet är beläget i två kommuner och två län, Sundsvalls kommun i
Västernorrlands län samt Ragunda kommun i Jämtlands län. Områ¬
det berör i första hand Sundsvalls kommun och enbart i begränsad
utsträckning Ragunda. Det område som är klassificerat som riksin¬
tresse för det rörliga friluftslivet i Indalsälvens dalgång berörs av
naturresurslagens 2 kapitel § 6. Det är således listat av Naturvårds¬
verket som ett riksintresseområde. Området berörs inte av 3 kapitlet
förutom att vissa av älvens biflöden är undantagna från vidare
utbyggnad för vattenkraft.

År 1989 upptog området en yta på 311,4 km2.12 Det är en viss
minskning (6 procent) jämfört med år 1976, då området upptog en
yta av 328 km2. Fördelas arealen riksintresseområde per län visar det
sig att arealen minskat kraftigt i Ragunda kommun, från 133 km2 till
3,5 km2, en minskning med 97 procent. Denna minskning har delvis
uppvägts av en kraftig ökning av riksintresseområdet inom Sunds¬
valls kommun. Genom att bredda området har arealen där ökat från
195 km2 till 307,9 km2 (58 procent).13 Minskningen av området i
Ragunda kommun motiveras med

"...att dalgången är kraftigt exploaterad. Älven är en enda lång succession av

regleringsdammar och gamla övergivna täkter i dalgången stör landskapsbil¬
den påtagligt."14

Förslaget från Länsstyrelsen i Jämtlands län var att hela det riksin¬
tressanta området Indalsälven skulle utmönstras. Naturvårdsverket

ansåg dock att detta inte var korrekt eftersom området var klassifice¬
rat som riksintresse i Västernorrlands län och de värden området
besatt inte slutade abrupt vid länsgränsen.

Beslutet blev att en sträcka på fyra kilometer, från länsgränsen till

11 SFS 1987:12.
12 Naturvårdsverket (1991), s 295.
13 Statens naturvårdsverk (1976); Naturvårdsverket (1991).
14 Statens naturvårdsverk (1989-03-20b), s 2.
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Hälleforsens kraftverk, skulle klassificeras som riksintressant i Jämt¬
lands län.15

Indalsälvens delta är också delvis klassificerat som riksintresse
för det rörliga friluftslivet. Delta-området är dock inte sammanbun¬
det med riksintresseområdet Indalsälven och är dessutom beläget i
Timrå kommun.

Karta 5.2 Indalsälvens älvdal.
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Själva naturen i Indalsälvens dalgång är den viktigaste delen av riks¬
intresset tillsammans med den kulturhistoria som området erbjuder.
Utmed älven finns den så kallade Indalsleden, vilken vid samtliga
klassificeringstillfällen framhävts som en mycket attraktiv turistled,
eller som det sades 1976, "...en av landets förnämsta turistvägar."16
Älvdalen bereder möjlighet att bedriva natur- och kulturstudier,
utförsåkning på skidor, att bada, cykla och paddla kanot. Detta är en
viss skillnad jämfört med år 1972, då det var egenskaper som det

15 Statens naturvårdsverk (1989-03-20a), s 9.
16 Statens naturvårdsverk (1976), s 182.
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omväxlande natur- och kulturlandskapet, möjligheterna till vid¬
sträckt utsikt samt aktiviteter som framförallt var bundna till vatten

som angavs som betydelsefulla. Av den beskrivning som gavs av
området går det att utläsa att det var aktiviteter knutna till skog och
mark som det gavs möjlighet till att utöva i området.17

Liksom för Ljusnan var beskrivningen av riksintresseområdet
Indalsälven densamma vid revideringen 1976 som år 1972 med den
skillnaden att beskrivningen var gemensam för hela området (Sunds¬
valls och Ragunda kommuner).18 Ar 1989 beskrevs området mer som
en turistled utefter vilken naturen satte gränserna för vilka typer av
aktiviteter som kunde utövas i området. Naturstudier var således ett

viktigt inslag i Indalsälvens riksintresse. Möjligheterna till kulturstu¬
dier fanns också väl representerade genom skogshemmanet Gud-
mundstjärn, medeltidskyrkan och Vildhussens grav i Liden samt
vårdkasen på Vättaberget. Övriga aktiviteter som fanns represente¬
rade i området, sett utifrån Naturvårdsverkets huvudkriterier, var

bad, cykling, fritidsfiske, kanoting och utförsåkning på skidor.19
Undantaget fiske och skidåkning angavs således samma aktiviteter
som tidigare.

Vindelälvens älvdal
Vindelälvens riksintresse (se karta 5.3) omfattade 2 450 km2 1976,
fördelade på de fem kommunerna Umeå, Vännäs, Vindeln, Lycksele
och Sorsele, samtliga belägna i Västerbottens län. Områdets areal
minskades kraftigt 1989 till att omfatta endast 660 km2, en minsk¬
ning med 73 procent. Framförallt bestod minskningen i att områdets
gränser lades närmare själva älven, sålunda en avsmalning av områ¬
det. Förändringen av Vindelälvens riksintresseområde kan sägas vara
det enda området av de fyra som ingår i denna studie som förändra¬
des i enlighet med diskussionen i propositionen till naturresursla¬
gen.20 Där framhölls betydelsen av att minska områdena för att kunna
på ett effektivt sätt säkerställa friluftslivets intressen. Naturen och
kulturen spelade stor roll även i Vindelälvens dalgång och lyftes där-

17 Civildepartementet (1972).
18 Se Statens naturvårdsverk (1976), s 182 samt s 189.
19 Naturvårdsverket (1991), s 295 och s 312.
20 Proposition 1985/86:3, s 116f.
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för fram som viktiga tillgångar för riksintresset. Här fanns möjlighet
till fritidsfiske, kanoting och den på senare år allt populärare forsrän¬
ningen.21
Karta 5.3 Vindelälvens älvdal.

För Vindelälvens del framhölls det varierande naturlandskapet som
den viktigaste anledningen till klassificeringen som riksintresse

21 Statens naturvårdsverk (1976); Naturvårdsverket (1991).
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1972 och 1976. Den friluftslivsaktivitet som dominerade var fritids¬
fisket. Kulturlandskapet angavs också som en tillgång.22 Ar 1989 var
det kulturstudierna som stod i främsta rummet tillsammans med fri¬

tidsfiske, kanoting och forsränning. I beskrivningen av området fick
naturlandskapet en ökad betydelse, då det ansågs utgöra förutsätt¬
ningen för friluftslivet i området. Att älven var oreglerad spelade
också en betydande roll för dess klassificering.23

"Vindelälven är en oreglerad storälv med forsar och vattenfall, kantad av nipor
och raviner samt omgiven av natur- och kulturlandskap. Här finns utmärkta
förutsättningar för studier av ostörd älvnatur".24

Vindelälven är upptagen i naturresurslagen enligt 2 kapitlet § 6 samt
3 kapitlet § 2. Vidare har älven klassificerats som en av Sveriges
nationalälvar (naturresurslagen kapitel 3 § 6) i vilka inga vattenkraft¬
verk eller vattenregleringar får komma till stånd.

Kalixälvens älvdal
Kalix älvdal (se karta 5.4) är det nordligaste av fallstudiens områden.
Älven är klassificerad som ett riksintresse för det rörliga friluftslivet
enligt naturresurslagens 2 kapitel § 6 efter beslut från Naturvårdsver¬
ket. Dessutom är älven, liksom Vindelälven, klassificerad som natio-
nalälv och därmed undantagen från vattenkraftsföretag.25 Älven
berörs däremot inte av de områdesanknutna hushållningsbestämmel¬
serna (naturresurslagen 3 kapitel § 2) för turism och rörligt friluftsliv
(förutom de delar av älven som ingår i Norrbottens fjällområde).26

Riksintresseområdet omfattar fem kommuner i Norrbottens län:

Kalix, Överkalix, Pajala, Gällivare och Kiruna kommuner. Älvens
flöde sträcker sig från Kebnekaisemassivet till Bottenviken.27 På
1970-talet klassificerades endast Jockfall som riksintresse för fri¬
luftslivet i älvdalen. Det är en fiskecamping som spelar en betydande
roll för just friluftslivet i området. Delar av riksintresset ingick även i
riksintresseområdet Kebnekaise-Torneträsk eftersom Kalix-Kaitum-

22 Civildepartementet (1972); Statens naturvårdsverk (1976).
23 Naturvårdsverket (1991) och (1992).
24 Naturvårdsverket (1992), s 257.
25 SFS 1987:12, 3 kapitlet §6.
26 SFS 1987:12, 3 kapitlet § 2.
27 Naturvårdsverket (1991).
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älvarna rinner genom detta område. Riksintresseområdet Kalixälven
upptog år 1989 en yta av 897 km2. Riksintressets areal har ökat
väsentligt från Jockfalls 23 km2 (se figur 5.1).28 Förändringen i stor¬
lek har skett från ett punktobjekt, Jockfall, till ett ytobjekt som
omfattar hela älvsystemet inklusive Kaitumälven. Området erbjuder
rika möjligheter till fritidsfiske, vandring och kulturstudier.29

Karta 5.4 Kalix älvdal.
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28 Civildepartementet (1972); Statens naturvårdsverk (1976).
29 Naturvårdsverket (1991).
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År 1972 var det fritidsfisket som var det centrala för klassificeringen
av området som ett riksintresse för det rörliga friluftslivet. Jockfall
var och är en viktigt knutpunkt för fritidsfisket i Kalixälven. Fritids¬
fisket är också den största aktiviteten i områdets nedre delar. I de
övre delarna av älvdalen inom fjället och älvens början i Kebnekaise-
området är det vandring som dominerat, men även i de nordligare
delarna är fisket av stort intresse. Det framhölls både 1972 och 1976
att områdets norra delar hade en väl utbyggd service samt övernatt¬
ningsmöjligheter för turism och friluftsliv.30

Vid revideringen år 1989 klassificerades hela Kalix-Kaitumälvar¬
nas vattensystem som riksintresse för det rörliga friluftslivet. Till stor
del berodde klassificeringen på att hela älven blev inskriven i natur¬
resurslagen som just ett riksintresse för friluftslivet. Fritidsfiske och
kulturstudier var de aktiviteter som framhölls som de primära i områ¬
det. Naturligtvis spelade naturen även här en viktigt roll och speciellt
dess karaktär av oreglerad storälv.

"Kalixälven har sina källor i Kebnekaisemassivet. I de mellersta delarna rinner
älven genom ett relativt kuperat barrskogsklätt landskap. Längre söderut vid¬
tar slätter och vågig terräng. Kalixälven är ingen utpräglad vildmarksälv".31

Sammanfattning
I tabell 5.2 sammanfattas de egenskaper som varit avgörande för de
fyra undersökningsområdenas klassificering som riksintresse för det
rörliga friluftslivet. De egenskaper som går igen vid alla tre åren är
fritidsfiske, kulturstudier, bad och utförsåkning. De aktiviteter som är
nya 1989 är kanoting, forsränning och cykling. För Indalsälvens del
var det endast kulturmiljön och naturen som nämndes som viktiga
egenskaper under 1972 och 1976. Först under 1989 tillkommer de
övriga aktiviteterna. För Kalixälven vars riksintresseområde enbart
utgjordes av Jockfallet nämndes enbart fritidsfiske de två första åren
därefter tillkom kulturstudierna.

De aktiviteter som står inom parentes för Kalixälven är sådana
som angetts för Norrbottens fjällområde där älven delvis ingår.

30 Civildepartementet (1972); Statens naturvårdsverk (1976).
31 Naturvårdsverket (1992), s 269.
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Tabell 5.2 De egenskaper som angettsför de fyra områdenas klassi¬
ficering åren 1972, 1976 och 1989.
Ljusnan Indalsälven Vindelälven Kalix-Kaitum älvar

Fritidsfiske Fritidsfiske Fritidsfiske Fritidsfiske
Kulturstudier Kulturstudier Kulturstudier Kulturstudier
Naturstudier Naturstudier Naturstudier (Vandring)
Kanoting Kanoting Kanoting (Turåkning)
Bad Bad Forsränning (Utförsåkning)
Strövande Strövande

Cykling Cykling
Utförsåkning Utförsåkning
Forsfärder Bär/ svampplockning
Motion
Vandring

Källa: Civildepartementet 1972; Statens naturvårdsverk 1976; Naturvårdsverket
1991; Naturvårdsverket 1992.

En tydlig tendens är att ju längre norrut och ju längre bort från
befolkningskoncentrationerna området är beläget desto mer speciali¬
serat blir friluftslivet. Med detta vill jag inte ha sagt att andra aktivi¬
teter inte går att utöva eller inte alls utövas i de olika områdena. De
aktiviteter som angetts som väsentliga för friluftslivet i de olika
områdena varierar kraftigt. De är få för Kalixälvens del och många i
Ljusnandalen. Den senare älvdalen är belägen nära befolkningskon¬
centrationerna och är ett område som kan besökas under relativt
korta tidsperioder. Detta ger ett befolkningsunderlag för ett bredare
utbud av aktiviteter. Sammanställningen i tabell 5.2 kommer att nytt¬
jas som grund för analysen av den enkätundersökning som genom¬
förts bland besökare i älvdalarna (se kapitel 6). Det är av intresse att
söka svar på hur områdena nyttjas och om man som besökare är
medveten om utbudet av aktiviteter i respektive område.

Tolkning av begreppet riksintresse
Den första frågan som skall besvaras i den följande analysen är hur
olika tolkningar av begreppet riksintresse utvecklats över tiden och i
olika fallstudieområden. Riksintresse är som betonats ovan ett
begrepp som förekommer inte bara för friluftslivet utan även för
andra verksamheter.

I det följande kommer därför en mer generell diskussion att
göras utifrån begreppet riksintresse utan att för den skull förlora
kopplingen till det rörliga friluftslivet. Analysen sker utifrån de kom-
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munala plandokumenten med koppling till vad man från statsmak¬
tens sida avsett med begreppet riksintresse.

Den allmänna slutsatsen som kan göras utifrån analysen32 är att
den tolkning som kommunen gjort av begreppet riksintresse skiljer
sig från den som statsmakten givit 1976 respektive 1986. Kommu¬
nerna tillämpar inte begreppet enligt statsmaktens intentioner, utan
gör en omtolkning.

Det sätt på vilket kommunens användning av begreppet skiljer sig
från statsmaktens intentioner berör dels tolkningen av begreppet
riksintresse och friluftsliv dels den geografiska avgränsningen av
områdena. Begreppet riksintresse såsom det definierats på nationell
nivå, är således dåligt förankrat på den kommunala nivån. Förank¬
ringen av begreppet riksintresse är starkt knutet till uppfattningen om
dess innebörd. Kommunerna tolkar och omformar i stor utsträckning
begreppet utifrån sina egna behov och förutsättningar. Detta skulle
kunna avfärdas som en ren feltolkning eller en språklig samman¬
blandning från kommunernas sida men som redovisningen kommer
att visa synes det inte vara så. Det finns vinster för kommunerna att
göra, i form av ökat handlingsutrymme, genom att de agerar som de
gör. En annan tolkning som kan göras är att kommunerna besitter
den bästa kunskapen om vad som är att betrakta som riksintressant.
En tolkning som i sig motsäger sig själv eftersom det inte finns några
incitament till varför kommunerna skulle tänka i nationella termer i
stället för lokala. Det vill säga kommunerna tänker i första hand på
sin egen domän och inte på nationens.

Kommunens omtolkning av begreppet riksintresse framgår i stort
sett i alla de kommunala planer som ligger till grund för fallstudien. I
uttolkningen av begreppet riksintresse inbegriper kommunerna inte
bara mark och vatten utan även funktioner.

Naturresurslagen föreskriver att områden med värden som kan
komma att behövas för en viss verksamhet skall skyddas tills dess att
området tas i anspråk för just denna och att dessa värden inte skadas
och därmed omöjliggör en framtida användning. Men flertalet av
kommunerna anger dock att funktioner som vägar, järnvägar och
kraftledningar är av riksintresse. Flera kommuner har kritiserats för
detta av statliga myndigheter i första hand från länsstyrelsen. Ett
undantag är Sundsvalls kommun som i 1990 års översiktsplan gör

32 En utförligare redovisning av analysen finns i Almstedt (1998).
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åtskillnad mellan allmänna och enskilda intressen samt riksintressen
i den skrivna texten.

Ett exempel som kan illustrera vikten och innebörden av ett riks¬
intresseområde, i förhållande till ett allmänt intresse i den kommu¬
nala planeringen, kan hämtas från Sundsvalls kommuns översikts¬
plan. För ett område i Sundsvalls kommun hade statsmakten hävdat
riksintresse för tung industri. Vid översiktsplanens genomförande
utgick riksintresseområdet. Kommunen konstaterade då att området
därigenom

"... [stod] öppet för en normal kommunal planering och pågående markan¬
vändning kan vidareutvecklas."33

Från början var tanken att när ett område av riksintresse tillgodo¬
setts/säkerställts skulle själva klassificeringen som riksintresse upp¬
höra och området skulle behandlas som övrig mark och vatten i
kommunens planering.34 När ett område av riksintresse för det rör¬
liga friluftslivet säkerställts genom förordnande enligt naturvårdsla¬
gen skulle det inte längre ingå i riksintresseområdet.

När det gäller områden av riksintresse för friluftsliv, naturvård
och kulturmiljövård kan det konstateras att föregående diskussion
inte tycks gälla. Ett exempel på detta är att samtliga nationalparker
automatiskt är områden av riksintresse trots att de redan säkerställts

genom naturvårdslagen. Flera områden pekas under de geografiska
riktlinjerna i naturresurslagen ut som områden av riksintresse för det
rörliga friluftslivet trots att flera redan är helt eller delvis säkerställda
enligt naturvårdslagen. Då ett område säkerställs enligt naturvårds¬
lagen skulle således klassificeringen som riksintresse upphöra, men
en lagändring är naturligtvis inget som sker med lätthet.

Vid sidan av riksintressen kan vi tala om nationella intressen,
beredskapsintressen och ekonomiska intressen. Funktioner kan i
vissa situationer vara av till exempel nationellt intresse. I en krissitu¬
ation kan vissa funktioner vara av sådan betydelse att de skall skyd¬
das särskilt, då de är av stor vikt för att trygga landets försörjning.
Många verksamheter är av mycket stor betydelse för kommunerna
och deras fortlevnad, vilket leder till att kommunen försöker att inte
inskränka vissa verksamheter genom olika hinder. Man skyddar sina
egna intressen. Kritiken mot tolkningen av begreppet riksintresse

33 Sundsvalls kommun (1990), s 51.
34 Blom (1997-08-13).
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kan tyckas obefogad då alla de uppräknade formerna av intressen
skulle kunna benämnas riksintressen. Men i och med att statsmakten
etablerat ett begrepp som avser bevarande av mark och vatten för ett
visst syfte är det av vikt att skilja detta från andra typer av intresse¬
områden. Riksintressebegreppet kan således betraktas som en institu¬
tion. Ett riksintresseområde innebär enligt statsmakterna att mark
och vatten skall användas på det sätt det är mest lämpat för. Det är att
ange att vissa intressen särskilt skall beaktas i planeringen för mark-
och vattenanvändning i syfte att bevara vissa värden.

Synpunkterna från centralt håll är att begreppet riksintresse inte
bör användas för andra områden än de som centralt har beslutats vara

av riksintresse. Intressant i detta sammanhang är att naturresurslagen
vid översiktsplanernas antagande inte innehöll ett klart lagstöd (ett
bemyndigande) från regeringens sida till annan myndighet, för en
listning av riksintresseområden. Listningen av områdena kunde
enligt professorn i miljörätt Staffan Westerlund, därför inte ges en
större betydelse än att de gav uttryck för myndighetens, till exempel
Naturvårdsverkets, uppfattning om vad som skulle omfattas av natur¬
resurslagens 2 kapitel. Listningen kom att fungera som ett komplette¬
rande beslutsunderlag till översiktsplanen utan att vara juridiskt
bindande.35 Idag bemyndigas centrala myndigheter genom förord¬
ningen för tillämpning av naturresurslagen att ange riksintressanta
områden. Trots detta är listningen inte juridiskt bindande och beslut
kan därför upphävas av annan myndighet.36

Det är dock inte bara kommunerna som skall kritiseras för till-

lämpningen av begreppet riksintresse. För det första innehåller inte
naturresurslagen någon verklig definition av begreppet. För det andra
är en tolkning av statsmakternas intentioner vid klassificeringen av
riksintresseområden inte en lätt uppgift. Områdena av riksintresse för
det rörliga friluftslivet är, som tidigare sagts, arealmässigt stora vilket
gör dem administrativt svårhanterliga. Avgränsningen av områdena
är en uppgift som åligger statsmakten. I många fall har kommunen en
annan uppfattning om vad som skall ingå i riksintresseområdena.
Sorsele kommun riktade i sitt program för säkerställande av riksin¬
tressena kritik mot att de riksintressanta områdena var mycket stora
och mot att avgränsningarna i en del fall ansågs vara svårbegripliga.

35 Westerlund (1987).
36 Se Israelsson (1998).
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Avgränsningarna stämde inte med vad man från kommunen ansåg
skulle ingå i riksintressena, vilket föranledde kommunen att ge för¬
slag till kompletteringar.37

Problemet med hur ett riksintresseområde skall avgränsas är
komplicerat. Vad som är ett riksintresse och vad som inte är det inbe¬
griper en inneboende konflikt mellan det kommunala självstyret och
graden av statlig intervention. 1 1970-talets kommunöversikter redo¬
visades områdena i stor utsträckning uppsplittrat, det vill säga områ¬
dena angavs ej i sin helhet vara av riksintresse. I den kommunala
översiktsplanen var detta förhållande det motsatta, de riksintressanta
områdena redovisades som ett sammantaget område. Ett undantag är
Indalsälven som redovisades i sin helhet både i kommunöversikten
och översiktsplanen.38

En uppdelning av ett riksintresseområde förefaller helt korrekt
med tanke på möjligheterna att säkerställa de olika värden som

representeras i området. Ett område av den storlek som de flesta av
riksintressena för det rörliga friluftslivet utgör, kan inte säkerställas
genom ett förordnande enligt naturvårdslagen. Detta kan heller inte
betraktas som tanken bakom riksintresseområdena, eftersom områ¬
dena inte uteslutande är av intresse för friluftslivet. Många intressen
skall verka tillsammans inom ett och samma område. Utmärkande
för undersökningsområdena är att befolkning, tätorter och exploate¬
ringsföretag i stor utsträckning är koncentrerade till just älvdalsom¬
rådena.39 Området som helhet måste ändå tillgodoses med en
rekommendation för hur det rörliga friluftslivets intressen skall
behandlas i älvdalen vid en eventuell konflikt. Naturresurslagen
anger att områden av riksintresse för friluftslivet skall skyddas mot
åtgärder som kan skada natur- och kulturvärdena i området.40 Det
förutsätter en samordning mellan områden där det i planen anges att
delområdet i fråga är av intresse ur en viss aspekt samtidigt som det
ingår i ett större område av riksintresse ur en annan aspekt. Detta
förekommer dock sällan i de kommunala planerna.

När det gäller riksintresseområdets utsträckning har kritik riktats

37 Sorsele kommun (1974-04-18).
38 Sundsvalls kommun (1975a) och (1990).
39 Vilket också påpekas av flertalet kommuner. Se till exempel Ljusdals kommun
(1990); Bollnäs kommun (1990-10-29).
40 SFS 1987:12, 2 kapitlet §6.
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från länsstyrelsernas sida mot några av kommunerna därför att de
tolkat sina egna gränser. Anledningarna till att kommunerna väljer att
gå emot de beslut som tagits av centrala myndigheter avseende
gränsdragningen av områden kan vara många. En är att riksintresse¬
områdena från kommunernas sida ansetts, både under 1970- och
1990-talet, vara alltför arealmässigt omfattande En annan är att kom¬
munerna inte instämmer med de gränsdragningar som skett på cen¬
tralt håll. Ett exempel på kritik som kommuner erhållit kan studeras i
samrådsyttrandet från Länsstyrelsen i Gävleborgs län angående Boll¬
näs kommunöversikt.41 De gränsdragningar som skall gälla är, enligt
statsmakten, de som tagits i beslut om riksintresseområdena.

Det råder dock en viss förvirring i några av de kommunala pla¬
nerna om vad det är som, enligt riktlinjerna i naturresurslagen, är av
riksintresse och vilken typ av riksintresse det rör sig om. För att ett
riksintresse skall kunna tillgodoses i den kommunala översiktsplanen
behöver begreppen vara korrekt uttolkade enligt lagen. Några kom¬
muner har inte angett den korrekta klassificeringen enligt naturre¬
surslagen. Tydligast är detta i den fördjupade planen för Ljusnan
respektive Kalix kommuns översiktsplan. Man anger där riksintres¬
seområden enligt en viss paragraf med fel gränsdragning samtidigt
som den sammantagna klassificeringen enligt lagen ej angetts.

En annan sida av den användningen av begreppet riksintresse
sker både på den lokala, den regionala och den nationella nivån och
rör innebörden av rörligt friluftsliv. Statsmakten i form av Natur¬
vårdsverket har definierat vad som menas med ett riksintresse för det

rörliga friluftslivet och därmed vad som innefattas i det senare
begreppet (se även kapitel 4). Naturvårdsverket anger att ett område
av riksintresse för det rörliga friluftslivet bygger på begreppet turist.
Detta förhållande var inte lika uttalat på 1970-talet som vid revide¬
ringen 1986. En motsvarande utveckling kan iakttas på den kommu¬
nala nivån där ett skifte från ett mer renodlat rörligt friluftsliv till en
starkare betoning på turism blir tydlig mellan 1970-talets planer och
plan- och bygglagens planinstrument. Förklaringarna till detta är
många. En är turismens betydelse som regionalpolitiskt instrument.
Turism är något som genererar inkomster och därmed kan förbättra
ekonomin i en kommun. En annan förklaring är att turismen kommit
att betraktas som en näring som kan bedrivas som komplement till

41 Länsstyrelsen i Gävleborgs län (1977-02-25).

9 Geografiska regio...
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sysselsättning inom till exempel jordbruk eller rennäring. En sådan
binäring skulle kunna trygga fortlevnaden hos basnäringarna. Plane¬
ringen för friluftslivet får således än mer dragning åt näringslivet
och avlägsnas alltmer från naturvården.

Naturvårdsverkets kriterier anger att ett riksintresse för det rör¬
liga friluftslivet skall ge möjligheter både till friluftsliv i anslutning
till bebyggelse och i obebyggda områden. I detta ligger att ett riksin¬
tresseområde dels skall kunna erbjuda anläggningsbundet friluftsliv
dels sådant som kan betraktas som vistelse i skog och mark. Den syn
som man på kommunerna har av vad som är friluftsliv respektive
turism varierar. Konsekvenserna av detta kan leda till att friluftsli¬
vets intressen blir åsidosatta eftersom turismens intressen är sådana
som gynnar kommunens näringsliv.

Säkerställande eller tillgodoseende av riksintresseområden
Den andra frågan som studerats är; Har riksintresset stärkts eller
försvagats genom olika former av lagstiftning?

De statliga intentionerna att tillgodose allmänhetens behov av
områden för rörligt friluftsliv har endast pliktskyldigt beaktats av
kommunerna i deras fysiska planering. Det avser framförallt om hur
de allmännas behov av områden för fri konsumtion skall kunna
säkerställas i förhållande till de fria marknadskrafterna. Det avser

även hur den enskilde individens rätt att vistas i skog och mark skall
tillgodoses i förhållande till de privata intressena.

Riksintressena skulle genom kommunöversikten och den kom¬
munala översiktsplanen tillgodoses, det vill säga de utpekade områ¬
dena skulle skyddas genom att kommunen angav hur eventuella
konflikter mellan lokala intressen och riksintressen eller mellan
olika riksintressen skulle regleras. Naturresurslagen skiljer, som jag
tidigare antytt, mellan allmänna intressen och riksintressen såtillvida
att de allmänna "skall så långt möjligt skyddas" och riksintressena
"skall skyddas".42 Detta innebär ett absolut skydd. Westerlund reser
frågan: Vad menas då med skydd?43 Westerlund anser att svaret på
frågan är att lagstiftarna avsåg lagen i sig och att de intentioner som
fanns i lagen skulle åtföljas i den praktiska planeringen. Som visa-

42 SFS 1987:10, 2 kapitlet.
43 Westerlund (1987), s 52.
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des i kapitel 3 är dock naturresurslagen en ramlag vilket gör att lagen
i sig inte kan skydda riksintressena eftersom lagen verkar genom
annan lagstiftning. Detta innebär att naturresurslagen är ett ofullstän¬
digt skydd. Naturvårdsverket har angivit ett antal vägar genom vilka
riksintressena kan tillgodoses (se kapitel 4). Ingen av dessa utgör
dock det absoluta skydd som lagen talar om, men har i stor utsträck¬
ning nyttjats av kommunerna i deras planer.

Merparten av riksintresseområdena för det rörliga friluftslivet är
arealmässigt omfattande. Att säkerställa sådana områden med natur¬
vårdsförordnanden är, som jag tidigare påpekat, inte möjligt och kan
heller inte betraktas som nödvändigt. Däremot kan riktlinjer sättas
upp för att möjliggöra avvägningar gentemot konkurrerande intres¬
sen. Men samtidigt som friluftslivets intressen skall beaktas inom
hela området så finns det konkurrerande intressen som måste ges

plats. Det betyder dock inte att friluftslivets intressen skall ge vika
utan att de i vissa delområden måste stå tillbaka för andra verksam¬

heter, som naturligtvis i sin funktion måste beakta värden utöver sina
egna, som till exempel värden för det rörliga friluftslivet. Vissa verk¬
samheter kan också vara nödvändiga för att friluftslivets värden skall
bibehållas, till exempel är jordbruket nödvändigt för landskapets
öppethållande, något som poängteras av samtliga kommuner som
ingår i fallstudien. Det slutliga planförslaget skall utgöra en samman-
vägning av alla intressen som har anspråk på mark och vatten i kom¬
munen. Malin Wahlstedt visar i sin studie av riksintresseområdena i
den kommunala planeringen att det förekommer brister i rekommen¬
dationerna för olika verksamheter. Flera av de största hoten mot fri¬
luftslivet och naturvården inte uppmärksammats tillräckligt samt att
de viktigaste åtgärderna inte redovisats tydligt endera av okunskap
eller genom medvetna val.44 Analysen i denna studie tyder på att det
är medvetna val som kommunerna gör för att inte inskränka sitt
handlingsutrymme.

Både kommunöversikten och den kommunala översiktsplanen
syftade till att klargöra kommunens ställningstagande för använd¬
ningen av mark och vatten. De skulle ge vägledning i de fall där kon¬
flikter uppstod mellan olika verksamheter. En brist i de planer som
upprättats för fallstudieområdena är att konflikter mellan till exempel
friluftslivet och skogsbruket inte alltid tydliggörs i samband med

44 Wahlstedt (1991), s 71.
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rekommendationer för respektive verksamhet. Ofta redovisas kon¬
fliktsituationen enbart i samband med den ena verksamheten. Detta

skulle kunna tolkas som om kommunen anser att friluftslivet skulle
kunna inverka menligt på skogsbruket men inte tvärtom. Alternativt
ser kommunen det som viktigt att friluftslivet inte inverkar menligt
på de näringar som är av stor betydelse för kommunens fortlevnad,
det vill säga medvetna val.

I de rekommendationer eller riktlinjer kommunerna angett för
mark- och vattenanvändningen hänvisas flitigt till lagtext eller
rekommendationer som centrala myndigheter satt upp. Många
gånger anges att områdena skall säkerställas enligt naturresurslagen,
vilket som tidigare konstaterats inte är fullgott. Det är av stor vikt att
det anges att områdena inte bara skall tillgodoses utan också hur
kommunen avser att göra detta. Under kommunöversiktens tid före¬
kom vid flera tillfällen att kommunerna avsatte det riksintressanta
området som ett så kallat utredningsområde:45 Med detta avsågs att
ytterligare inventeringar skulle genomföras för att i möjligaste mån
ge en överblick över området. Detta kan dock inte betraktas som ett
fullgott skydd för riksintresseområdena, vilket också framhållits av
länsstyrelserna. De enda rekommendationer som gavs var att områ¬
dena, i avvaktan på utredning och slutlig avgränsning, skulle undan-
tas från tyngre exploatering, ingen ny bebyggelse vare sig för turism
eller andra syften tilläts.46 I undersökningen från 1991 fann Malin
Wahlstedt att den vanligaste orsaken till att inte riksintressena tillgo¬
dosågs, var att rekommendationerna var för ospecificerade och att
inga ställningstaganden från kommunernas sida gjordes.47

I stor utsträckning använder sig de kommuner som berörs av fall¬
studieområdena de allmänna hänsynsregler som finns bland annat i
skogsvårdslagen och naturvårdslagen.48 Detta är dock riktlinjer som
gäller för all mark och vattenanvändning i landet. Rekommendatio¬
ner enligt dessa generella riktlinjer för ett riksintresseområde, skulle
innebära att detta område inte skiljer sig från andra områden i lan¬
det. Genom att de utpekats som riksintressen torde de ha beaktats

45Sorsele kommun (1974-04-18); Sundsvalls kommun (1975a); Överkalix kommun
(1977); Vindelns kommun (1977).
46 Se till exempel Sorsele kommun (1974-04-18).
47 Wahlstedt (1991).
48 Se resultaten från Wahlstedt (1991) som visar på samma tillit till just skogsvårds¬
lagen.



Samverkan och konkurrens mellan olika verksamheter 125

Ett område som klassas som riksintresse för rörligt friluftsliv måste
inte locka besökare som kommer från andra delar av landet än den

region som området är beläget i. Det handlar i mångt och mycket om
hur vi betraktar begreppet region. En halv dags resande innebär med
dagens kommunikationer en avsevärd resväg. För en individ i södra
Sverige innebär en halv dags resande att denne korsar ett betydande
antal regioner, sett som län, medan det för en individ i norra delarna
av landet kan innebära att denne inte korsar en enda regiongräns.

Flera studier har visat att en stor del av resandet i samband med
friluftsliv och även turism i Sverige är att betrakta som inom-regio¬
nalt.53 De områden som idag är utpekade som riksintressanta för fri¬
luftslivet är i och för sig viktiga på den lokala nivån så till vida att
merparten av dem är turistmagneter som kommunerna kan få inkom¬
ster ifrån. Men detta är inte att jämställa med rörligt friluftsliv. En
långväga turist är mer beroende av anläggningar än vad en dagsbesö¬
kare som vill fiska är. Det är också intressant att det är först i sam¬

band med revideringen 1986 som kopplingen till turism blir uttalad.
Tidigare hade närrekreationen i större utsträckning betonats.

Avståndet till befolkningskoncentrationerna har inte spelat en

avgörande roll i klassificeringen av områden av riksintresse för det
rörliga friluftslivet. Fallstudierna visar att kommunerna i mycket
liten utsträckning använder sig av avståndet i behandlingen av fri¬
luftslivets intressen. I utvecklingsprogrammet för Ljusnandalen
framhålls Ljusnans läge i relation till Mälarregionen, framförallt
Stockholmsområdet.54 Även Ljusdals kommun framhåller områdets
läge i förhållande till omgivningen, beläget inom veckoslutspend-
lingsavstånd till ett stort antal människor, främst i Mälarregionen.55

Trots att områdenas läge i förhållande till befolkningskoncentra¬
tionerna inte haft något större inslag i plandokumenten har tillgäng¬
ligheten till ett område anförts av flertalet kommuner, till exempel i
Gällivare. Möjligheterna till utveckling av turismen i Kalix-området
ansågs vara stora men en viss försiktighet kunde skönjas hos kom¬
munen. Eftersom fjällutredningen pekat ut att naturtillgångarna i
området var begränsade skulle exploatering i turistiskt syfte ske
endast efter noggranna övervägningar. Områdets kapacitet var av stor

53 Jämför Pearce (1996).
54 Ledningsgruppen för Ljusnandalen (1980).
55 Ljusdals kommun (1988-06-27).
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vikt. Även friluftslivets intressen som främst var lokaliserade till det
obrutna fjällområdet behövde begränsas. Tillgängligheten till fjäll¬
området fick inte bli så god att den blev okontrollerbar. Detta skulle
då kunna leda till att området utnyttjandes i för stor omfattning, vil¬
ket skulle förorsaka stort slitage på natur- och kulturmiljön vilket i
sin tur skulle minska värdet av området.56

Ett områdes attraktivitet diskuteras inte utifrån innebörden i

begreppet. Varje kommun framhäver dock de aktiviteter och möjlig¬
heter som kommunen kan erbjuda för friluftslivets syften. Den
starka aktivitetsanknytningen som berörts kort i kapitel 3 syns tyd¬
ligt i de kommunala planerna, liksom koncentrationen till turismen i
1990 års översiktsplaner.

Samverkan eller konkurrens?
Den sista frågan som analyseras rör styrkeförhållandet mellan olika
verksamheter och konkurrensen om resurserna mark och vatten.

Går det attfinna något generellt mönster i styrkeförhållandet mellan
olika verksamheter under perioden 1970-1990? Det rörliga frilufts¬
livets ställning i förhållande till naturvården och andra verksamheter
som nyttjar mark och vatten synes vara relativt svag så som det kom¬
mer till uttryck i den kommunala planläggningen.

Den fysiska planeringens huvudsakliga problemområde är att
klargöra vilka intressen som kan komma i konflikt med varandra och
att försöka att finna lösningar som endera förhindrar eller löser dessa
konflikter. Olika intressen behöver behandlas i relation till varandra
för att kunna belysa olika intresseavvägningar i en tänkbar konflikt¬
situation. Att ett område klassats som riksintresse för det rörliga fri¬
luftslivet innebär inte att det inte finns andra verksamheter i
området.

När användningen av mark och vatten skall avgöras bör det
enligt naturresurslagen utnyttjas till det ändamål området är mest
lämpat för.57 Detta har legat till grund för stora delar av områdesbe¬
skrivningarna i de kommunala planerna. Det är naturligtvis själv¬
klart att ett områdes huvudsakliga användning skall avgöra vilken
klassificering den får i en kommunal plan. Av lika stor vikt är dock

56 Gällivare kommun (1976).
57 SFS 1987:10, kapitel 2 § 1.
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något mer i planeringen. Det har dock inte varit självklart från kom¬
munernas sida.

"Riksintressena för friluftsliv är så geografiskt väl tilltagna att någon särskild
rekommendation, utöver NVL:s strandskyddsbestämmelser och SVL:s all¬
männa hänsynsregler ej finns anledning att utarbeta".49

Den inställning många kommuner har avseende hur värdena i ett
riksintresseområde skall skyddas kan vara ett uttryck för deras ovilja
att minska det egna handlingsutrymmet och därmed förutsättning¬
arna för sin ekonomiska överlevnad. Det kan tyckas att det är svårt
att avgöra var gränsen mellan ett allmänt intresse och ett riksintresse
går. Samtidigt skulle det kunna vara lätt i och med att statsmakten
pekat ut vissa områden som riksintressanta.

I säkerställandesammanhang, vare sig det gäller riksintresseom¬
råden eller andra områden, är det av särskilt intresse att diskutera
strandskyddet. Strandskyddet är ett generellt skydd som är till för att
skydda allmänhetens tillgång till strandområdena och inte ett instru¬
ment för att säkerställa ett naturreservat.

Strandskyddet är något som av samtliga kommuner i fallstudien
anges som ett skydd för friluftslivets möjligheter till utnyttjande av
vattendragen. Naturvårdslagens strandskyddsbestämmelser (§ 15) är
ett lagstadgat skydd på 100(-300) meter. Kommunerna i fallstudien
har något olika uppfattning om hur strandskyddet skall tillämpas.
Merparten anger i planerna att skyddet skall behandlas restriktivt,
men samtidigt har de flesta angivit att det är platsspecifikt. Med det
senare avses att det på vissa platser skall behandlas restriktivt och på
andra platser skall dispenser underlättas. Ragunda kommun utgör ett
undantag. Här menade man att strandskyddet i stor utsträckning
skulle kunna inskränkas. Den vikt som man i kommunerna lägger
vid strandskyddet bedömer jag som beroende av i vilken grad ett
område är exploaterat. Indalsälven i Ragunda kommun är kraftigt
exploaterad, dels ur vattenkraftssynpunkt dels genom täktverksam-
het.

Tilltron till strandskyddet är således stort bland samtliga kommu¬
ner liksom tilltron till allemansrätten. Flera kommuner har i sina för¬
sök att skydda friluftslivsområden använt sig av allemansrätten. I
Umeå kommun ansågs det skydd som fanns för friluftslivet genom
befintlig lagstiftning vara tillräckligt. Samtidigt uppvisar Umeå kom-

49 Ljusdals kommun (1990), bilaga 2, s 5.
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muns översiktsplan en något skev bild av vad lagstiftningen står för.
Strandsskyddet angavs vara en del av allemansrätten. Men allemans¬
rätten är på inget sätt ett lagskydd vilket är fallet med strandskyd¬
det.50

Hur kan då ett riksintresseområde säkerställas? Enligt Staffan
Westerlund finns två vägar, dels genom ett negativt säkerställande
dels genom ett positivt säkerställande.51 Det första innebär att man
för stunden genom att inte godkänna en detaljplan eller genom att
inte godkänna ett bygglov säkrar de aktuella värdena. Det senare
innebära att man med hjälp av naturvårdslagens instrument säker¬
ställer ett riksintresseområde. Detaljplaner och områdesbestämmel¬
ser är i praktiken endast ett sätt att säkerställa värden då det berör
konflikter mellan rörligt friluftsliv och bebyggelseutveckling. För
hot från andra verksamheter som skogs- och jordbruk samt vatten¬
kraft är inte den kommunala planläggningen något alternativ efter¬
som de inte berörs av plan- och bygglagen.52

Riksintresset - ett nationellt eller lokalt intresse?
Den tredje frågan som analysen skall besvara är om den maktför¬
skjutning som skett mellan olika planeringsnivåer och sektorer är
möjlig att avläsa i plandokumenten för de fyra typfallen ? Frågan
syftar till att undersöka riksintresseområdenas status på den kommu¬
nala nivån.

Ett område som är av intresse för rörligt friluftsliv kan vara det
på olika geografiska nivåer. Det kan vara av riksintresse, det vill
säga ett område som enligt den statsmaktens definition lockar besö¬
kare från en stor del av landet utanför den region som området är
beläget i. Vidare finns det många områden som är av intresse för fri¬
luftslivet på den regionala nivån, områden som besöks av personer
under kortare besök som över en hel dag eller delar av en dag.
Områden som ligger i anslutning till bostaden och kan besökas
under kortare stunder är att betrakta som lokala intressen. Ett
område som besöks frekvent av lokalbefolkningen eller befolk¬
ningen i regionen kan dock ur hälsoperspektivet vara av riksintresse.

50 Umeå kommun (1990).
51 Westerlund (1987), s 59f.
52 Westerlund (1987), s 59.
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att ett områdes övriga värden beaktas. Olika verksamheters intressen
i ett och samma område kan skapa konfliktsituationer. Genom att
kommunen anger vilka verksamheter som finns eller kan komma att
göra anspråk på ett område, kan konflikter hanteras innan skador
uppstått. Flera av de kommunala planerna innehåller brister på just
denna punkt, vilket gör att de riksintressanta områdena inte tillgodo¬
ses. Ett problem är naturligtvis att riksintressena är något som ålagts
kommunerna, vilka inte fått vara med att bestämma områdets pri¬
mära användning.

Enligt de klassificeringsriktlinjer som Naturvårdsverket, Planver¬
ket och Riksantikvarieämbetet gav ut i samband med revideringen av
riksintresseområdena 1986 förhöjs ett områdes värde av att flera
olika intressen finns representerade, samtidigt som det ger möjlighet
till samutnyttjande.58 Dessa gemensamma intressen kan i främsta
hand sägas utgöras av det rörliga friluftslivet, naturvården och kultur¬
miljövården som, sett från bevarandesynpunkt, värnar om samma typ
av områden. Förhållandet mellan dessa tre, både bevarande och kon¬
kurrerande, verksamheter har uppmärksammats av flera kommuner.

I och med att naturvården, kulturen och friluftslivet ofta värnar
om samma miljöer, kan ett utökat samarbete mellan dessa också
skapa bättre möjligheter för alla tre sektorerna. Gemensamt skulle
sektorerna kunna skydda miljöer samtidigt som de gjordes tillgäng¬
liga för allmänheten att besöka. Kunskap om olika miljöer skapar
intresse och därmed ett motiv till att besöka ett område där individen
kan uppleva områdets natur och/eller kultur. Samtidigt måste natur¬
ligtvis dessa miljöer skyddas och det är i gränsen mellan dessa två
dimensioner, nyttjande och bevarande, som ett fruktbart samarbete
skulle kunna skapas.

Det rörliga friluftslivet konkurrerar framförallt om områden som
är ytmässigt omfattande och därtill orörda. Med vilka andra intressen
kan då det rörliga friluftslivet komma i konflikt med? Under den
fysiska riksplaneringens upptakt i slutet av 1960-talet och början av
1970-talet framhöll statsmakten friluftslivets intressen som viktiga
att beakta i planeringen. De verksamheter som friluftslivet främst
skulle kunna komma i konflikt med ansågs vara industrin och fritids¬
bebyggelsen. I Statens planverks sammanfattning av den fysiska
riksplaneringens programskede redovisades de intressen som berörts

58 Statens naturvårdsverk (1986-01-24).
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i de kommunala programmen. Det handlade om verksamheter som
kommunerna räknade med att få göra avvägningar mellan. Här
märktes framförallt kulturminnesvård, naturvård och rörligt frilufts¬
liv samt skogs- och jordbruk och fritidsbebyggelse.

I två undersökningar som genomfördes av Håkan Magnusson
och Bengt Norrving i slutet av 1970-talet fick kommunerna redogöra
för vilka verksamheter som de i sitt arbete under planeringsskedet
fått göra avvägningar mellan.59 Dessa studier visade en annan bild än
den som återgetts av Planverket. De verksamheter som föranlett flest
avvägningar var jordbruk, tätortsbebyggelse, rörligt friluftsliv, fri¬
tidsbebyggelse och skogsbruk i nämnd ordning. De verksamheter
som avvägts mot det rörliga friluftslivet var fritidsbebyggelse,
skogsbruk, tätortsbebyggelse, naturvård, jordbruk, industri och kul¬
turmiljövård.

Den stora betydelse som industrin tillmäts som konfliktskapande
verksamhet i den fysiska riksplaneringens inledande skede, har såle¬
des inte haft något genomslag i den praktiska planeringen. För
Kalixälvens del förelåg planer på utbyggnad av vattenkraften som
dock inte föranledde några avvägningar under 1970-talet. Även
Ljusnans framtid i detta avseende var oklart. Här tog kommunerna
inte ställning eftersom man ville avvakta pågående utredningar.

Under 1990-talet kan en förändring i hotbilden ses. Naturvårds¬
verket framhåller att de verksamheter som utgör hot mot friluftsliv i
olika former främst är exploatering, jord- och skogsbruk, vattenkraft
och utfiskning. Vare sig industrin eller fritidsbebyggelse nämns
explicit som hot.60

En analys av de kommunala plandokumenten visar att de verk¬
samheter som utgör de främsta hoten mot det rörliga friluftslivet är
skogsbruket, jordbruket, vattenkraften och fritidsbebyggelsen.
Övriga verksamheter kan på det lokala planet inverka menligt för
friluftslivet men utgör inte det primära hotet mot friluftslivet. Hur
kan då dessa verksamheter påverka friluftslivet?

En utförligare genomgång kommer att göras för de verksamheter
som jag betraktar som de primära hoten. Därefter följer en kort
genomgång av övriga verksamheter.

59 Magnusson och Norrving (1977); Magnusson (1980).
60 Naturvårdsverket (1990b), s 84.
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Skogs- och jordbruket
Skogsbruket kan med dagens moderna brukningsmetoder orsaka
skada både på mark och vatten som är av intresse för det rörliga fri¬
luftslivet. Genom dikesplöjning, slutavverkning och gödsling kan
framkomligheten i ett område försvåras och vattendrag kan försäm¬
ras ur fiskesynpunkt. Jordbrukets verksamhet kan även försämra kva¬
liteten på viktiga fiskevatten genom användning av kemikalier och av
djurhållning. Utövande av friluftsliv kan å andra sidan verka menligt
för jordbruket genom åverkan på grödor. Jord- och skogsbruket kan
också påverka landskapsbilden i negativ bemärkelse genom förbusk-
ning, skogsplantering och kalavverkning.

Skogen är en viktigt arena för friluftslivet vilket också har fram¬
hållits i ett flertal studier61 och av några kommuner som ingår i stu¬
dien. Som sådan utgör skogen också en arena där konflikter kan
uppstå avseende markens användning. Skogsbruket är framförallt
reglerat av skogsvårdslagen och skogsvårdsförordningen. Skogs¬
vårdslagens allmänna hänsynsregler avseende natur- och kulturvär¬
den (§ 21)62 är rekommendationer som alltid gäller vid skogsbruk63,
oavsett om det sker i ett område av riksintresse eller ej. I skogsvårds¬
förordningen § 21 angavs att en naturvårdsinriktad skogsvårdsplan
kunde upprättas i de områden där naturvårdens och friluftslivets
intressen var starka. Den arbetades dock bort i och med lagändringen
1993.

Skogsbruket skall i sin verksamhet ta särskild hänsyn enligt
skogsvårdslagen § 21 i närheten av motionsspår, naturstigar, leder,
vattendrag och kulturhistoriska miljöer. De allmänna hänsynsreg¬
lerna används flitigt av kommunerna som berörs i denna studie.
Denna rekommendation anser kommunerna räcker som skydd för
områden av riksintresse för friluftsliv.

Men de utgör inget fullgott skydd utan måste kompletteras på
något sätt för att riksintresseområdena skall vara tillgodosedda.64 Ett

61 Se till exempel Kardell (1982); Hultman (1983 och 1986); Axelsson Lindgren
(1990a).
62 § 21 i skogsvårdslagen benämns efter 1993 års lagändring § 30. Fortsättningsvis
kommer dock den gamla paragrafbeteckningen att användas då det är den som an¬
vänts i plandokumenten. Hänsyn till kulturmiljövården infördes i samband med lag¬
ändringen 1993. Samtidigt försvann rekommendationen om hänsyn till friluftslivet.
63 SKSFS 1993:2, § 30.
64 Länsstyrelsen i Gävleborgs län (1991-04-15); Blom (1997-08-13).
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riksintresse borde betinga ett mer långtgående skydd än dessa all¬
männa hänsynsregler.

Hur efterlevs den allmänna hänsynen i skogsbruket? För att få en
bild av det skydd som framhålls av kommunerna har jag tagit del av
studier som gjorts av tillämpningen av skogsvårdslagens § 21. Dessa
visar inte upp något klart positiv bild.651 en studie gjord av Skogs¬
styrelsen av ett stort antal hyggen visade det sig att andelen sparad
hyggesareal ökat under senare år vilket sågs som en positiv utveck¬
ling.66 Men hänsyn till natur- och kulturvärden i skogsbruket är
mycket mer än bara sparad hyggesareal, det rör även det sätt som
avverkningen sker på.

En viktig del av friluftslivet är den visuella upplevelsen. Ett
inslag i denna upplevelse är landskapets utformning. Av vikt är såle¬
des att landskapet bibehålls för att inte minska värdet av friluftslivs¬
utövandet. Samtliga kommuner poängterar betydelsen av att
skogsbruk inte bedrivs så att förfulande inslag i landskapet uppstår
till exempel genom slutavverkning på skogsklädda höjdpartier. Jord¬
bruket spelar också en viktig roll för landskapets gestaltning genom
öppethållande, vilket alla kommuner i studien framhållit.

Den kritik som riktas mot plandokumenten får illustreras med
hjälp av Vindelns översiktsplan, samtidigt som det illustrerar det sätt
som många kommuner handlar på i en situation då en av kommu¬
nens viktigaste näringar kritiserar ett visst förslag. Skogsbrukets
företrädare ansåg att samrådsplikten uppfattades som utökad. Kom¬
munen förklarade att denna samrådsplikt enbart skulle ha gällt inom
områden som var av riksintresse för friluftslivet och naturvården.
Trots detta backade kommunen och ändrade den särskilda samråds¬

skyldigheten till särskild hänsyn.67 Företrädare för skogsbruket kriti¬
serade också andra punkter. Domänverket menade till exempel, i
samband med sitt yttrande över Gällivares översiktsplan, att skogs¬
bruket inte tillmätts tillräckligt stor betydelse i översiktsplanen
enligt vad naturresurslagen fastslog. Detta tog kommunen till en del
fasta på men menade också att större delen av de skyddade områ¬
dena inte utgjordes av skogsmark. SCA Skog AB framhöll att Råne,
Lina och Kalix älv inte hade ett så stort värde att de berättigade till

65 Se Eckerberg (1983), (1986), (1988) och (1990).
66 Skogsvårdsstyrelsen (1996).
67 Vindelns kommun (1990).
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samråd utöver skogsvårdslagens allmänna hänsynsregler. Detta
avfärdades av kommunen eftersom beslutet var taget av Naturvårds¬
verket enligt förslag från länsstyrelsen.68

Kritik mot skogsbruket framkom också avseende den särskilda
hänsyn som skogsbruket skulle ta till friluftslivet enligt skogsvårds¬
lagen. Det ansågs att den generella hänsynen enligt lagen inte inne¬
bar något skydd alls dels för att skogsnäringen saknade kompetens
på naturområdet dels för att de satte ambitionerna för lågt. Från kom¬
munens sida ansåg man att om skogsvårdslagens hänsynsregler inte
gav tillräckligt skydd för naturen var det inget kommunen kunde råda
över utan en fråga som måste tas upp på ett mera generellt plan.69

Vattenkraft
En annan konkurrent till det rörliga friluftslivet i detta sammanhang,
är vattenkraften och dess intresse för just älvdalar vilka också är de
mest attraktiva områdena för aktiviteter såsom fritidsfiske. Utbygg¬
nad av vattenkraften i ett vattendrag kan resultera i att fisket spolieras
eller att värdefull mark för strövande och vandring går förlorad.
Älven i sin egenskap av fritt strömmande vatten har sedan dess för¬
måga att skapa energi togs i bruk varit föremål för många och heta
debatter för och emot vattenkraft. Samtliga i denna studie ingående
älvar blev i och med naturresurslagens ikraftträdande undantagna
från vidare utbyggnad i syfte att utvinna energi (naturresurslagen
3:6). Detta har samtliga kommuner uppmärksammat i den kommu¬
nala översiktsplanen. Av de berörda älvarna är två utbyggda, Ljusnan
och Indalsälven, och två outbyggda, Vindelälven och Kalixälven.
Indalsälven är en av landets hårdast exploaterade älvar.

I 1970-talets kommunöversikter behandlades vattenkraften inte i

någon omfattande mening. Det var först i och med att naturresursla¬
gen avsatte vissa älvar och vattendrag undantagna från utbyggnad,
som de skrevs in i den kommunala planen. Det var dock inte första
gången älvar pekats ut som värdefulla och därför skulle undantas
vidare reglering för vattenkraft (se kapitel 3).

De flesta kommuner trycker starkt på att naturresurslagen avsatt
älvarna som undantagna från fortsatt vattenkraftsutbyggnad. Två av

68 Gällivare kommun (1991).
69 Vindelns kommun (1990).
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älvarna, Vindelälven och Kalixälven har också erhållit klassifice¬
ringen nationalälv. Några av kommunerna i denna studie anger dock
att små vattenregleringar som inte gör någon större skada mycket väl
kan tänkas få utföras. I samrådsyttranden framförs också från vatten¬
kraftens företrädare att hinder för utbyggnad ej får bli så kraftiga att
det i framtiden inte finns några möjligheter att utveckla vattenkraf¬
ten. En del kommuner framhåller att det inte går att bygga ut vatten¬
kraften på ett miljovänligt sätt medan andra menar att små kraftverk
för husbehovsel kan få anläggas. Faktum är att i och med att naturre¬
surslagen trädde i kraft så får de i lagen upptagna vattendragen ej
byggas ut och om så skulle bli fallet så måste, som Gällivare kom¬
mun framhöll, en helt ny översiktsplan upprättas, men framförallt
måste en lagändring till.

Fritidsbebyggelse
En starkt konkurrent till det rörliga friluftslivet, framförallt om kust¬
områdena, är fritidsbebyggelsen. Som beskrivningen av den fysiska
riksplaneringens utveckling i kapitel 3 visade, ökade trycket mot
stränderna kraftigt under 1960-talet speciellt mot attraktiva områden
som stränder och kustområden. Strandområdet är attraktivt för fri¬
tidsboende samtidigt som det är av primärt intresse för friluftslivsak¬
tiviteter som fiske, bad, kanoting och båtsport. Fritidsbebyggelse
kan minska tillgängligheten till ett område som är attraktivt från fri¬
luftslivssynpunkt. Samtidigt kan fritidsboendet ge underlag för upp¬
rätthållande av service i en ort.

När det gäller fritidsbebyggelse så anges ofta i de kommunala
planerna att denna kan komma i konflikt i med det rörliga friluftsli¬
vet. Här gäller naturligtvis samma regler som för annan bebyggelse¬
exploatering. Vissa kommuner anser dock att den typ av fritidsbe¬
byggelse som finns i det riksintressanta området bör bevaras, till
exempel för att den utgör en del av kulturlandskapet.

Övriga verksamheter
Att fisket spelar en stor roll för de kommuner som berörs av fallstu¬
dien är naturligt, eftersom samtliga områden är älvdalar som är
kända för sitt fiske. Fritidsfisket är en av de aktiviteter som en stor

del svenskar sysselsätter sig med på sin fritid. Det största hotet mot
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fritidsfisket betraktas Östersjöfisket vara genom att de laxar som
skall återvända till sina ursprungsvatten fiskas upp och därmed kan
inte fortplantning ske.

Täktverksamhet kan påverka landskapsbilden och vattenföringen
och därmed möjligheterna till visuella upplevelser och fritidsfiske.
Ett par kommuner har berört täktverksamhet, men betraktar inte detta
som ett hot mot friluftslivet, utan snarare gentemot landskapsbilden.
Det rör sig dock om en verksamhet som är starkt begränsad till vissa
områden och beroende av vissa förutsättningar. I norra delarna av
landet kan rennäringen genom att sätta upp renstängsel försvåra
framkomligheten för friluftslivsutövare.

Friluftslivet å sin sida är idag starkt motoriserat genom bland
annat skoteråkning. Detta har en negativ effekt på renskötsel och
skogsbruk. Yrkesfisket i havet beskylls ofta för att förstöra för fritids¬
fisket i älvarna. Det anläggningsbundna friluftslivet och mer turistbe-
tonade aktiviteter inverkar i sin tur negativt på det rörliga friluftslivet
genom att förfula landskapet och minska framkomligheten genom att
stora anläggningar byggs. Det rörliga friluftslivet innebär också ett
slitage på mark och vatten som, om ett område överutnyttjas, kan
innebära att det förlorar de värden som gjorde det attraktivt för fri¬
luftslivet. För att kunna förebygga, förhindra och lösa konflikter reg¬
leras nyttjandet av mark och vatten genom lagstiftning och offentliga
dokument, sedvanerätt samt seder och bruk inom olika näringar.

Sammanfattande diskussion
Klassificeringen av de fyra älvdalarna som riksintresseområden för
det rörliga friluftslivet kännetecknas till stora delar av de förutsätt¬
ningar som de olika riksintresseområdena har i form av natur- och
kulturlandskap. Det är ett självklart förhållande. Utan naturen och
kulturen skulle vi inte ha någon arena för det rörliga friluftslivet. Det
kan dock synas som att de naturgivna egenskaperna ibland får allt för
stor betydelse jämfört med de egenskaper som det rörliga friluftslivet
efterfrågar. I klassificeringen av riksintresseområdet Indalsälven år
1972 och 1976 framförs till exempel endast områdets naturgivna
egenskaper i beskrivningen men inte själva nyttjandet. Kopplingen
till det rörliga friluftslivet finns endast i form av ett konstaterande om
att området hade en av landets förnämsta turistvägar. När det gäller
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klassificeringen av områden av riksintresse för naturvården var för¬
hållandet delvis det motsatta 1972. För Ljusnans del har flera av

naturvårdsobjekten klassats som riksintresse för naturvården just för
att de utgjorde förnämliga utsiktspunkter med starka kopplingar till
landskapsbilden. Detta har naturligtvis sin förklaring i att riksintres¬
seområdena under 1970-talet var en ny typ av områden som skulle
beaktas i planeringen. Kunskapen om de olika områdenas förutsätt¬
ningar och möjligheter var små. Detta förhållande har förändrats
betydligt under 1980- och 1990-talet.

Avgränsningen av områden riksintresse för det rörliga friluftsli¬
vet har i många fall bidragit till att områdena blivit oerhört stora.
Framförallt rör det områden som är belägna i norra delarna av landet
som till exempel fjällområdena och älvdalarna. Detta är ett förhål¬
lande som också stämmer för de fyra fallstudieområdena. Redan
under 1970-talet kom kritik från kommunerna mot detta förhållande
eftersom de ansågs vara svåra att hantera i planeringen.

Analysen av olika kommunala plandokument visar att kommu¬
nerna omtolkar begreppet riksintresse. Kommunernas användning
av begreppet riksintresse brister dels avseende gränsdragningen dels
avseende innebörden i själva begreppet. Kommunerna har i stor
utsträckning valt att anpassa begreppet till sina egna lokala förutsätt¬
ningar. Den delvis inkorrekta användningen av begreppet skulle dels
kunna vara att kommunerna misstolkat eller inte fullt ut förstått
innebörden det vill säga en språklig sammanblandning dels vara en

politisk handlingen från kommunernas sida. Det finns onekligen
vinster att göra för kommunen genom att nyttja begreppet riksin¬
tresse enligt den egna tolkningen. Det kommunala handlingsutrym¬
met har stor betydelse. Genom att statsmakten ålägger kommunen
att planera för en viss verksamhet krymper detta handlingsutrymme.

Säkerställandet av riksintresseområden i den kommunala plane¬
ringen är inte fritt från svårigheter. Den första svårigheten består i att
områdena ytmässigt är mycket stora och därmed svåra att adminis¬
trativt hantera. Den andra svårigheten består i hur ett riksintresseom¬
råde skall skyddas. Liksom Staffan Westerlund påpekat innebär den
kommunala planläggningen egentligen enbart en möjlighet att
skydda i förhållande till bebyggelseutvecklingen. Övriga verksam¬
heter omfattas inte av plan- och bygglagen. Ett område som skyddas
genom att för stunden undantas från bebyggelse har erhållit ett nega¬
tiv säkerställande. Ett positivt säkerställande kan enbart erhållas
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genom att ett område avsätts genom naturvårdslagens instrument.
Kommunens nyttjande av de allmänna hänsynsreglerna i bland annat
skogsvårdslagen försvagar riksintresseområdena genom att de inte
tillmäts större vikt än vilket annat område som helst i landet. Natur¬

resurslagen försvagar säkerställandet av riksintresseområdena efter¬
som lagen i sig inte innebär något skydd.

Analysen tyder på att ett riksintresseområde betraktas som en
börda för kommunerna och som statsmakten ålagt dem att planera
för. Samtidigt har klassificeringen riksintresse för rörligt friluftsliv
gett kommunerna ett erkännande av ett attraktivt område för turism
vilket kan inbringa inkomster till kommunen. Närrekreationen har
under 1990-talet fått en allt större roll för kommunerna. Tillgänglig¬
heten till friluftslivsområdena är av stor vikt vilket också kommu¬
nerna framhållit. Men den får inte bli så stor att ett områdes värden
hotas. Det senare är ett uttalande som framförallt de mer fjällnära
kommunerna gjort, naturligtvis med tanke på de värden som fjällom¬
rådet besitter. Maktförskjutningen mellan statsmakt och kommun
kan avläsas i de kommunala plandokumenten genom att kommu¬
nerna ofta agerar utifrån sina egna förutsättningar och sitt eget bästa.
Förskjutningen kommer till uttryck genom att turismen och basnä¬
ringarna det vill säga de kommunala särintressena framhålls tydligt.
Givet att kommunens yta inbegriper ett riksintresse är det i kommu¬
nens intresse att inte betrakta det som vistelse i skog och mark utan
som en del av näringslivet. Som en del av näringslivet får riksintres¬
seområdena status på den kommunala nivån.

De konflikter som statsmakten framförde som akuta under 1970-
talets början var inte de som främst kom att beröras i den kommunala
planeringen. Kommunerna gjorde under slutet av 1970-talet framfö¬
rallt avvägningar mellan jordbruk och tätortsutbyggnad samt mellan
rörligt friluftsliv, fritidsbebyggelse och skogsbruk. Under 1990-talet
kan en viss förändring i uppfattningen av konfliktbilden märkas från
hos statsmakten genom att jord- och skogsbruket samt vattenkraften
vid sidan om exploateringar fått ökad betydelse. På den kommunala
nivån var detta inte lika märkbart, eftersom detta var verksamheter
mellan vilka kommunerna fått göra avvägningar redan under 1970-
talet. Det som framförallt prioriteras av kommunerna är det lokala
näringslivet och tätortsutbyggnaden.70 Analysen av plandokumenten

70 Jämför Wahlstedt (1991).

10 Geografiska regio...
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visar att de främsta hoten mot det rörliga friluftslivet är skogs- och
jordbruk, vattenkraft och fritidsbebyggelse. De verksamheter som
har starka företrädare och spelar en avgörande roll för ekonomin och
sysselsättningen i kommunen är också starka i de kommunala plan¬
dokumenten.



Kapitel 6

Attraktivitet och besöksmönster
i fyra älvdalar

Områden av riksintresse för det rörliga friluftslivet har avsatts för att
säkra tillgången till mark och vatten för befolkningens möjligheter
att idka friluftsliv. Samtidigt som dessa områden skall skyddas mot
exploatering skall de utnyttjas. Bevarande och nyttjande skall ske
samtidigt. Statsmakten har vissa föreställningar om vilka som nyttjar
områdena. I dessa föreställningar antas att de s k riksintresseområ¬
dena besöks av personer som rest långt, övernattar och söker rekrea¬
tion genom friluftsliv. Något empiriskt belägg för hur rekryteringen
sker finns inte, varför föreliggande studie syftar till att jämföra stats¬
maktens föreställning om rekrytering och det faktiska rekryterings¬
mönstret till ett riksintresseområde. I föreliggande kapitel är det
således svar på frågor om individen och dess nyttjande av områden
av riksintresse för det rörliga friluftslivet som skall sökas enligt
avhandlingens andra syfte.

Naturen som arena för olika friluftslivsaktiviteter spelar en stor
roll för individen och många människor söker sig ut i naturen, dagli¬
gen och under semestertid. Det finns emellertid en social snedfördel¬
ning hos friluftslivsutövarna, med en överrepresentation av högutbil-
dade.1 Det kan därför vara av intresse att studera om detta allmänna
förhållande också gäller friluftslivsnyttjandet av de så kallade riksin¬
tresseområdena. I detta kapitel fokuseras intresset till att studera
besökarna till de fyra riksintresseområdena och nyttjandet av områ¬
dena. Urvalet av områden är detsamma som den tidigare genom¬
gången av planeringsgenomförandet (kapitel 4).

Det första frågekomplexet i detta kapitel är: Vilka är det som

1 Urry (1995) har funnit att de som söker sig ut i naturen i allt högre utsträckning är
högutbildade.
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besöker områdena och stämmer statsmaktens föreställning om besö¬
karna överens med de faktiska nyttjarna? Utnyttjar man områdena
till det de är klassificerade som? För att kunna besvara dessa frågor
har en enkätundersökning genomförts bland besökare i de fyra älv¬
dalarna. Det andra frågekomplexet gäller om riksintresseområdena
erbjuder det individen efterfrågar och vad det är som är viktigt för
individens friluftslivsutövande. För att relatera friluftsutövandet i
områdena för riksintresse har för det tredje frågor ställts kring besö¬
karnas fritidsaktiviteter i allmänhet. Detta har gjorts för att få svar på
frågan om det finns någon skillnad mellan de aktiviteter besökarna
normalt utövar under sin fritid jämfört med de man utövat under sitt
besök i riksintresseområdet. Det fjärde frågekomplexet som knyter
an till det andra behandlar ett områdes attraktivitet. Vilka företeelser
är det som påverkar en individs uppfattning om ett område sett ur
friluftslivssynpunkt?

Anknytning till modellen
Utgångspunkten för studien är den modell som redovisas i kapitel 2.
I föreliggande kapitel ligger intresset i första hand på den tidsgeo¬
grafiska delen i modellen, varvid särskild vikt kommer att läggas på
ett antal restriktioner, institutionella och individbundna. Utövandet
av friluftsliv är förbundet med en mängd restriktioner. Det är till
exempel kapacitetsrestriktioner såsom kostnader, tillgång till färd¬
medel och fysisk förmåga. Under fritiden är individens handlingsut¬
rymme som störst och begränsas främst av nödvändiga aktiviteter
såsom sömn och måltider. Vid en viss tidpunkt måste individen åter¬
vända till sin bostad eller det övernattningsställe den nyttjar. I min¬
dre utsträckning styrs friluftslivsutövandet av kopplingsrestriktio¬
nerna eftersom det i stort sett är fritt att vistas i skog och mark, med
andra ord det finns inga öppettider som begränsar. Är däremot den
aktivitet som skall utövas knuten till någon form av anläggning med
vissa öppettider begränsas individens handlingsutrymme ytterligare.
Många övernattningsställen har sin verksamhet förlagd till vissa tid¬
punkter på året och har också regler för ankomst och avresa. Mycket
av friluftslivet har en social aspekt såtillvida att det utövas med
någon eller några andra individer. Det har därför betydelse i vilken
mån olika personer kan träffas vid samma tidpunkt och på samma
plats, det vill säga i vilken mån kopplingsrestriktionerna verkar. Fri-
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luftslivsutövande påverkas av tillgången till friluftslivsområden, det
vill säga institutionella förhållanden så kallade styrningsrestriktioner,
vilket i sin tur styrs av hur statsmakten och kommunerna planerar för
mark- och vattenanvändningen. Själva utövandet av friluftsliv är
dock inte belagt med några juridiska regler utan snarare styrs de av
vett i naturen och sedvanor såsom allemansrätten.

Empiriskt material och kallkritik
Val av studieobjekt
Undersökningen är en urvalsundersökning. I respektive område gjor¬
des punktvisa nedslag i orter där något av Svenska Turistföreningens
vandrarhem var lokaliserat. Vandrarhemmens gästböcker utgjorde
källa för urvalet av undersökningspopulationen. För att begränsa
populationen valdes ett enskilt år (1994) ut som studieår.2 Antalet
besökare uppgick till drygt 25 000 och från denna rampopulationen
(tabell 6.1) gjordes urvalet.3

Urvalet gjordes från vandrarhem som dels ligger i själva älvdalen
dels i anslutning till älvdalen. Anledningen till att enbart vandrarhem
valdes som källa till urval av undersökningspopulationen var för att
göra arbetet hanterligt och för att möjligheten till att utnyttja andra
källor visade sig vara begränsad.4 Vandrarhemmen ger också ett till¬
fredsställande urval, demografiskt och socioekonomiskt, av de över¬
nattande.5

En källkritisk aspekt på gästböckerna är huruvida de är kompletta
eller ej. Alla personer som övernattar på ett av Svenska Turistfören¬
ingens vandrarhem är anmodade att skriva in sig i gästboken. Det är
stugvärdens ansvar att se till att detta efterlevs. Det är rimligt att anta

2 Att skicka ut en brevenkät till personer som besökt området längre tillbaka i tiden
skulle innebära att personerna i fråga skulle ha svårt att komma ihåg besöket och de
intryckt de fick av området. Se Langlet I: Wärneryd (1990).
3 Gästnätter som mått har använts av andra forskare vid studiet av turismens utbred¬

ning och rörelsemönster. Se till exempel Aldskogius (1985).
4 Ett försök gjordes att kontakta andra typer av övernattningsalternativ. Resultatet
blev negativt. Av fyrtio förfrågningar inkom endast nio svar varav tre kunde erbjuda
mig att ta del av deras gästförteckningar. En av dessa (Jockfalls camping) ingår för
Kalixälvens del eftersom antalet vandrarhem (två stycken) ej är så stort utefter äl¬
ven.

5 Jansson (1994).
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Tabell 6.1 Antalet gäster och gästnätter år 1994 vid de vandrarhem
som ingår i undersökningen.

Vandrarhem Antal gäster Antal gästnätter
Bollnäs 2402 3343

Järvsö 1108 1567

Hovra 801 1324
Sundsvall 9252 15319
Liden 520 1084
Östersund 3636 4682

Umeå 1991 3113
Vännäs 367 555

Vindel Gransele 230 313

Sorsele 580 658

Kalix 452 648

Jockfall 733 -

Kiruna 3298 4443
Totalt 25370 37049

Anmärkning: Siffrorna i tabellen innefattar både svenska och utländska besökare
utom för Jockfall som enbart innefattar svenska besökare.

Källa: Svenska Turistföreningen (1995) Årsrapport till STF för vandrarhem,
Landskapsvis 1994. Datum: 95-02-13.

att så sker och att gästböckerna på denna punkt är kompletta. För att
begränsa populationens storlek ställdes följande kriterier upp; samt¬
liga informanter skulle vara fyllda 16 år, vara bosatta i Sverige samt
att deras namn och hemadress skulle gå att utläsa.6 Ett internt bort¬
fall har uppstått i de fall uppgifter om namn, ålder eller adress sak¬
nades eller ej gått att uttyda. Detta bortfall har kompenserats med att
den individ som skrivit in sig i gästboken ovanför eller under den
först utvalda fått ingå i populationen.

Antalet informanter fastställdes till cirka tusen personer7 lika för¬
delade på de fyra älvdalarna, det vill säga cirka 250 informanter per
älvdal. Därefter fördelades dessa på de olika vandrarhemmen i res-

6 Ur materialet som erhölls från Svenska Turistföreningen fanns information om
samtliga besökares medlemsnummer, för- och efternamn, fullständig adress, an¬
komst- och avresedatum samt persondata. Av intresse för denna studie var indivi¬
dernas namn, ålder och fullständiga adress. Persondata har enbart använts vid
urvalet samt för att beskriva bortfallet.
7 För att bestämma storleken på populationen konsulterades en person vid Statistis¬
ka centralbyrån (SCB).
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pektive område varvid ett bundet slumpmässigt urval genomfördes.
En beräkning, där det totala antalet besökare dividerades med antalet
informanter, gjordes för att kunna avgöra med vilka intervall urvalet
skulle ske för att informanterna skulle rymmas inom vandrarhem¬
mets totala antal besökare.

Insamlingen av materialet
Det ursprungliga urvalet bestod av 995 individer. Allt eftersom
enkätundersökningen pågick har korrigering av antalet enkäter gjorts
(se avsnittet om bortfall och tabell 6.2) då några av individerna avli¬
dit, flyttat från Sverige eller varit förhindrade att svara på grund av
sjukdom (4 personer).

I mitten av juni 1995 gjordes det första enkätutskicket. I början av
juli sändes den första påminnelsen ut till dem som ej svarat. En sista
påminnelse skickades ut i början av augusti för att kunna erhålla svar
från dem som av någon anledning varit borta från hemmet under
sommaren. Några fåtal svar inkom även under hösten.

Enkätformulärets utformning
Frågeformuläret var uppdelat på tre frågeområden (se bilaga II).8 Det
första frågeområdet behandlade bakgrundsuppgifter om individen
och dess hushåll såsom hushållets storlek, hemort, utbildning, yrke/
sysselsättning samt medlemskap i förening med anknytning till fri¬
luftsliv. Det andra området behandlade frågor som rörde individens
besök i respektive älvdal under sommaren 1994. Frågorna behand¬
lade bland annat vilka individen rest med, vilket färdmedel man

använt, vistelsetid och vad man ägnat sig åt under sitt besök. Det
tredje området bestod av frågor om friluftslivsvanor under fritiden.
Denna del sökte svar på vad individen sysslade med för aktiviteter på
fritiden och hur ofta och hur långt (i kilometer) från bostaden detta
skett. Vidare innehöll enkäten frågor om hur olika typer av störningar
inverkade på individens uppfattning om friluftslivsområdet samt vad
det var som gjorde ett visst område attraktivt för individen. Avslut¬
ningsvis fick respondenten frågan om hur mycket tid (i minuter) han/
hon skulle lägga ned på att resa för att utföra en viss aktivitet.9

8 Frågorna 15, 19, 20 och 21 används också för analysen i kapitel 7.



142 Attraktivitet och besöksmönster i fyra älvdalar

De svarsalternativ som gavs10 till några av frågorna är grundade på
de kriterier som Naturvårdsverket tagit fram för att klassificera
områden av riksintresse för det rörliga friluftslivet. Detta gjordes för
att få en tydlig koppling till klassificeringen av områden av riksin¬
tresse för friluftslivet och därmed göra det möjligt att diskutera skill¬
nader mellan undersökningens resultat och vad Naturvårdsverket har
ansett vara viktigt vid klassificeringen. En del tillägg har gjorts för
att föra in aktiviteter som kan sägas vara på modet, till exempel
golf.11

Bortfall
Av de 991 individerna som efter korrigeringar kom att utgöra under-
sökningspopulation var det 699 som besvarade enkäten och vars
svarsformulär sedan bearbetades12, det vill säga 71 procent. En
sådan svarsfrekvens får anses tillfredsställande vid denna typ av
undersökningar.13 Fördelningen av populationen på respektive älvdal
är dessutom mycket jämn (se tabell 6.2).

Bortfallsanalysen utgår från vandrarhemmens gästböcker, vilka
ger information om individernas födelseår, hemort samt vistelsetid
vid det aktuella vandrarhemmet.14

Liksom för totalpopulationen är det en övervikt för män i bortfal¬
let.15 I flertalet fall representerar dock den enskilde individen ett
större hushåll och därmed inverkar denna övervikt i mindre grad på

9 Innan enkäten skickades ut lämnades den för läsning till en liten grupp personer,
både forskare och icke-forskare. Enkäten modifierades därefter på grundval av de¬
ras kommentarer.
10 Detta rör frågorna 14, 17, 18, 21 och 22.
11 En del synpunkter framfördes av de personer som fick studera enkätformuläret
innan det sändes ut, främst avseende valet av aktiviteter och andra beteckningar. Ef¬
ter diskussion så framstod det dock som optimalt att använda de begrepp som fanns
med i Naturvårdsverkets kriterier.

12 Resultaten av enkätundersökningen har kodats och sedan lagts in i ett kalkylpro¬
gram (Excel) och ett statistikprogram (SPSS) för bearbetning.
13 Bäck och Bäck (1986).
14 För de individer som besökt Jockfalls camping i Kalix älvdal kan födelseår inte
redovisas.

151 bilaga III finns uppgifter som beskriver bortfallet i förhållande till de som be¬
svarat enkäten.
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Tabell 6.2 Populationsbeskrivning.

Totalpopulationen Antal

Ursprungligt antal individer och utsända enkäter 995

därav avlidna 2

därav avflyttade från Sverige 1

därav sjukdom 1

Korrigerat antal individer 991

Bortfall 292
därav ej svar 235

därav okänd adress 33
därav vill ej delta 24

Bearbetade enkäter 699

Antalet bearbetade enkäter fördelat på respektive älvdal Antal

Ljusnan 182

Indalsälven 177

Vindelälven 176

Kalix älv 164

resultatet. De individer som ingår i bortfallet är också i medeltal ett
par år yngre, födda kring 1947, än enkätpopulationen i sin helhet.
Det är dock en marginell skillnad, som inte anses påverka resultatet.
Bortfallet är överrepresenterat för storstadslänen. Skillnaderna mel¬
lan bortfallet och svarspopulationen är mycket små vilket gör att
påverkan på resultaten in sin tur blir små.

Materialets tillförlitlighet16
Insamlingen av det empiriska materialet har skett via brevenkät.
Denna metod har den fördelen att den ger låga kostnader per upp-
giftslämnare samt att en liten personell insats fordras. Genom att
använda intervjuer skulle det kunna ha varit möjligt att uppnå en mer
nyanserad bild samt ökad förståelse för olika aktiviteters betydelse
för individen.

Enkäten begränsar undersökningen till en mer koncis frågeställ¬
ning som ställts till ett stort antal besökare. Eftersom undersökningen
vänder sig till besökare i olika älvdalar oavsett hemort innebär det att
de uppvisar en mycket stor geografisk spridning vilket motiverar
användningen av en enkät.17 Enkäten sändes ut sommaren 1995, det
16 Enkäter som metod har behandlats utförligt av Wärneryd (1990), Holme och Sol-
vang (1991) och Eljertsson (1996).
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vill säga i tid till säsongen året efter det att individerna besökt områ¬
dena. Förklaringen till att enkäten inte kunde sändas ut tidigare lig¬
ger i att Svenska Turistföreningen inte hade möjlighet att överlämna
de gästböcker ur vilka urvalet skulle göras förrän de själva hade
sammanställt sin statistik med hjälp av dem. Att enkäten sändes ut
ett år efter personernas besök skulle kunna betraktas som en nack¬
del. Men den nya sommarsäsongen verkar istället ha friskat upp
minnet från förra säsongen, vilket i viss mån förklarar den relativt
höga svarsfrekvensen.

Besökarnas egenskaper18
Inledningsvis nämndes att det finns en social snedrekrytering till fri¬
luftslivsaktiviteter. I allt större utsträckning har högutbildade börjat
att söka sig ut i naturen för rekreation. Nedan redovisas demogra¬
fiska karakteristika för besökarna liksom socioekonomiska egenska¬
per. De individbaserade faktorerna (enligt modellen i kapitel 2)
spelar en stor roll dels för att karaktärisera efterfrågan dels för att
bestämma individens rörlighet. Efterfrågan bestäms delvis, som
visats i teoridiskussionen, av individens egenskaper, det vill säga
vad den kan tänkas efterfråga. De individbaserade funktionerna
avgör också i vilken utsträckning individen kan förflytta sig och den
tid den har till sitt förfogande. Här inverkar således kapacitetsres¬
triktionerna.

Demografiska karakteristika
Fritidsresandet innebär för de flesta att detta sker i grupp. De som
besöker områdena representerar också i de flesta fall ett större hus¬
håll (se figur 6.1). Det är få, inte fullt 10 procent, som reser
ensamma. Medelåldern bland besökarna är hög, cirka 50 år. Lik¬
nande resultat erhölls i en studie av vandrare i Norrbottensfjällen.
Besökarna var födda under 1940-talet och reste i sällskap med
familjen eller vänner och bekanta.19 Sommar- och semestertid är de
perioder under året som de flesta tillbringar tillsammans med famil-

17 Se Bäck och Bäck (1986), s 20-22.
181 bilaga III finns ytterligare beskrivning över besökarna, urvalet samt bortfallet.
19 Bäck och Hedlund (1982).



Attraktivitet och besöksmönster i fyra älvdalar 145

jen, släkt eller vänner. Undersökningen baseras också på aktiviteter
som i grunden oftast utövas i grupp.

Figur 6.1 Besökarnas fördelning på hushållstyp.
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Det är ingen större skillnad i åldersfördelningen mellan besökarna i
de olika älvdalarna. Det kan dock sägas att besök i älvdalarna inte är
aktiviteter som lockar ungdomar. En stor andel av besökarna (24 pro¬
cent) är pensionärer. Det faktum att medelåldern är hög bland besö¬
karna liksom andelen pensionärer är intressant att koppla till
tidsanvändningen. Pensionärer är en grupp som har mycket tid till
sitt förfogande det vill säga tidsrestriktionerna för en pensionär är få.
Flera studier har visat att de som har mest fri tid till sitt förfogande är
dels ungdomar dels pensionärer.20 Gruppen pensionärer har dock
andra kapacitetsrestriktioner, nämligen i fysiskt och i ekonomiskt
avseende. Bertil Vilhelmson framhåller att människans aktivitetsrum

krymper med ökad ålder.21 Undersökningar visar dock att trots att det
är pensionärerna som har mer fri tid till sitt förfogande är det också
den grupp människor som tillbringar större delen av sin fria tid
ensamma. Den tid en individ tillbringar i sällskap av andra minskar
ju äldre individen blir. Mest tid tillsammans med andra tillbringar de
individer som hör till gruppen barnfamiljer.22

20 Flood och Klevmarken (1990); Statistiska centralbyrån (1992d).
21 Vilhelmson (1985).
22 Statistiska centralbyrån (1992d), s 95.
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Socioekonomiska karakteristika
En kapacitetsrestriktion är inkomst, vilket i många fall är liktydigt
med förvärvsarbete. Besökarna är till övervägande del (59 procent)
förvärvsarbetande. Det är 6 procent av besökarna som är egna före¬
tagare, vilket motsvarar ungefär riksgenomsnittet.23

Merparten är högutbildade och andelen personer med eftergym¬
nasial utbildning är hög. Närmare hälften har angett att de har efter¬
gymnasial utbildning och drygt en fjärdedel, 28 procent har angett
att de har gymnasial utbildning och en knapp fjärdedel har angett att
de har 7/9-årig grundskola. Som jämförelse kan nämnas att cirka 20
procent av Sveriges befolkning hade eftergymnasial utbildning
1992.24 Resultatet visar, liksom John Urry hävdar, att det är individer
med högre utbildning som söker sig ut i naturen, vilket Urry benäm¬
ner den nya naturturismen.25 Merparten av besökarna är medlem i
Svenska Turistföreningen (69 procent). Medlemskap i någon annan
friluftsförening, som till exempel Naturskyddsföreningen eller fri¬
luftsfrämjandet, var dock av begränsad omfattning. Allmänt kan
sägas att andelen av befolkningen i Sverige som 1987 respektive
1992 var medlem i en friluftslivsförening var 11 respektive 10 pro¬
cent.26 Den senaste undersökningen kunde konstatera att medlem¬
marna var högutbildade tjänstemän27, vilket styrks av resultaten i
denna studie.

Studerar vi besökarna fördelade på respektive älvdal framkom¬
mer det att Kalixälven har en jämnare fördelning över de olika
utbildningskategorierna. Den största andelen av älvens besökare
återfinner vi bland personer med enbart 7/9-årig utbildning (37 pro¬
cent). Den näst största finner vi i gruppen eftergymnasial utbildning
(34 procent). Den lägre utbildningsnivån bland besökare till Kalixäl¬
ven kan förklaras med att besökarna uppvisar ett lokalt/regionalt
rekryteringsmönster, det vill säga besökarna kommer i huvudsak

23 I fallande skala har sedan följande sysselsättning angetts; arbetslösa (3,3 pro¬
cent), studerande (4,9 procent) och föräldraledig (0,6 procent). Det interna bortfal¬
let är 0,1 procent.
24 Statistiska centralbyrån (1992c).
25 Urry (1995).
26 Peterson, Westholm och Blomberg (1989), s 108; Häll (1994), s 138.1 gruppen

friluftslivsföreningar ingår ej Svenska naturskyddsföreningen som enligt dessa ut¬
redningar klassificerats som en miljöorganisation.
27 Häll (1994).
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från det egna länet. Norrbottens län är ett av de län i landet som har
lägst utbildningsnivå. De övriga tre älvarna har till största andelen
besökare med eftergymnasial utbildning och till minst andel 7/9-årig
utbildning.

Sammanfattningsvis kan konstateras att de grupper som har
besökt de fyra riksintresseområdena kännetecknas av medelålders
personer som reser tillsammans med familjen, släkt eller vänner. De
är också förvärvsarbetande och högutbildade. De tillhör i liten
utsträckning en förening med anknytning till friluftslivet, med
undantag för medlemskap i Svenska Turistföreningen. De söker såle¬
des inte några äventyrliga och resurskrävande aktiviteter utan snarare
ett rörligt friluftsliv som kännetecknas av vistelse i skog och mark i
samvaro med andra samt upplevelseturism.

Rekryteringsmönster till älvdalarna
Besökare till ett riksintresseområde förutsätts rekryteras inte enbart
lokalt och regionalt utan till stor del nationellt. Tidigare forskning
har dock visat att människans rörelsemönster till stora delar är regi¬
onalt och lokalt bundet, det vill säga vi reser inte särskilt långt för att
rekreera oss.28 Under semestertid och under längre ledigheter sker

Tabell 6.3 Det genomsnittliga avståndet (mil) mellan hemorten och
besöksområdet.

Medel Median Stdav

Ljusnan 30,7 29,5 13,5

Indalsälven 45,1 43,8 18,0

Vindelälven 64,5 65,5 25,2

Kalixälven 81,0 90,1 39,5

Totalt 54,7 48,4 31,8

dock rekreationsresor över ett längre avstånd än sett över hela året.
Besökarna till älvdalarna hade i genomsnitt färdats 55 mil. Resläng-
den varierar kraftigt mellan de olika älvdalarna, vilket tabell 6.3
visar. Besökarna till ett riksintresse för rörligt friluftsliv skall enligt
definitionen komma från en annan del av landet än den region områ-

28 Se till exempel Jansson (1994); Pearce (1996).



148 Attraktivitet och besöksmönster i fyra älvdalar

det är beläget i.29 Med detta har Naturvårdsverket menat dels en halv
dags resande dels ett annat län. Från karteringen av besökare till de
fyra områdena visar det sig att en relativt stor andel också kommer
från andra län än det egna samt att reseavstånden, mätt i medelav¬
stånd och medianavstånd är relativt stora. I figur 6.2 visas andelen
besökare inom ett visst avstånd från respektive område. Det är stora
skillnader mellan de olika områdena. För Ljusnans del har 50 pro¬
cent av besökarna fångats upp inom ett avstånd på 30 mil medan
motsvarande siffra för Kalixälvens del fångats upp inom ett avstånd
på 90 mil. Det förefaller naturligt att de som besöker Kalixälven har
rest längre än besökare till de övriga älvdalarna eftersom det är den
älv som ligger mest avsides sett ur befolkningssynpunkt.

Figur 6.2 Andelen besökare inom ett visst avstånd från respektive
älvdal.

Avstånd i mil

För att få en bild av hur besökarna fördelade sig över landet sam¬
manställdes med hjälp av postnummer antalet besökare efter hemlän
(se tabell 6.4). De län som är mest representerade är storstadslänen:
det vill säga Stockholms, Malmöhus samt Göteborgs och Bohus län.
Även Norrbottens län är väl representerat i undersökningen genom

29 Avstånden är beräknade med hjälp av Pythagaros sats och motsvarar fågelvägs-
avståndet mellan hemorten och besöksorten. Se vidare i kapitel 7 för diskussion om
avstånd. Detta innebär att avstånden blir något kortare än vad de i verkligheten är.
För att kunna föra en diskussion om varifrån besökarna kommer fyller detta ändå
sitt syfte.
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dess stora andel besökare till Kalixälven. I absoluta tal kommer såle¬
des merparten av besökarna från andra delar av landet än där riksin¬
tresseområdet är beläget.

Tabell 6.4 Besökarna fördelade på hemlän (procent) för de fyra älv¬
dalarna.

Län Ljusnan Indalsälven Vindelälven Kalixälven Totalt

Stockholms län 37 23 22 19 25
Malmöhus län 3 4 9 7 6

Göteborgs o Bohus län 3 6 11 8 7

Gävleborgs län 6 6 3 2 4

Västernorrlands län 3 2 6 4 4

Jämtlands län 2 1 3 0 2

Västerbottens län 2 3 2 3 3
Norrbottens län 2 3 5 17 7

Övriga Svealand 18 28 20 22 22

Övriga Götaland 25 23 19 18 21

Det är inte helt korrekt att endast se varifrån besökarna kommer, utan

befolkningskoncentrationerna måste också tas i beaktande. Riksin¬
tresseområdenas läge i förhållande till befolkningskoncentrationerna
i landet har framhållits vid ett flertal tillfällen i samband med klassifi¬

ceringen av desamma.
Rekryteringsmönstret till riksintresseområdena måste således

relateras till bosättningsmönstret i landet. Generellt kan antas att
rekryteringen till de fyra undersökta älvdalarna har ett starkt sam¬
band med befolkningsfördelningen i landet samt tillgängligheten, det
vill säga i princip avståndet mellan befolkningen och områdena för
riksintresse.

Beaktar vi befolkningsfördelningen i landet ökar Norrbotten sin
betydelse som hemlän för besökarna. Även de län som är belägna
utefter Norrlandskusten och ned till Stockholms län får en mer fram¬

skjuten position (se karta 6.1 a-d). I en undersökning gjord av Sveri¬
ges turistråd över svenskamas resande i Sverige visades det sig att
besökare till de i denna undersökning ingående länen30 framförallt
kom från det egna länet.

De län som hade det högsta antalet inom-regionala resor var
Norrbottens och Västerbottens län, med cirka 1,2 miljoner fritidsre-

30 Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.
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Karta 6.1 a-b Antalet besökare per 100 000 invånare i Ljusnans och
Indalsälvens dalgångar fördelat på län.
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Karta 6.1 c-d Antalet besökare per 100 000 invånare i Vindelälvens
och Kalixälvens dalgångarfördelat på län.

11 Geografiska regio..
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sor från det egna länet. I övrigt kom besökarna från Stockholms stad
och län samt de angränsande länen.31

För Ljusnans del är det egna länet och de närmast belägna länen
som dominerande (se karta 6.1a). Indalsälvens besökare kommer
främst från Gävleborgs, Kopparbergs, Uppsala och Älvsborgs län
(se karta 6.1b). Hemlän för besökare till Vindelälven är i stor
utsträckning något av Norrlandslänen samt Västmanlands län (se
karta 6.1c). För Kalixälvens del framträder Norrbottens län som det
klart dominerande hemlänet för dess besökare (se karta 6.1d), vilket
tyder på att en stor del av resandet i norra Sverige är inom-regio¬
nalt.32 Stockholms län framstår som en stor givare till samtliga fyra
områden.

Det är således tre mönster som kan konstateras. För det första
slår befolkningsnumerären igenom, i det att rekryteringen är stor
från de tre storstadslänen. Det andra är att de närliggande länen i för¬
hållande till respektive områdes läge är framträdande och det tredje
är hemlänets stora betydelse. Det är sålunda befolkningsunderlag
och avstånd som påverkar varifrån ett riksintresseområde rekryterar
sina besökare. Betydelsen av den egna regionens befolkning visar att
närrekreationen har en stor inverkan på rekryteringsmönstren till de
fyra riksintresseområdena.

Vistelsens varaktighet och innehåll
Vistelsetid
Bruno Jansson framhåller i sin avhandling att större delen av semes¬
terledigheten normalt tillbringas i hemmet. Oftast företar individen
kortare resor, till exempel över dagen, vilka avbryts av vistelse i
hemmet.33 Semestern är dock den tiden då individen har möjligheten
att resa bort både över ett längre avstånd och under en längre tid. Det
kan antas att det finns ett samband mellan avståndet till ett visst
område och den tid man vistats där; ju längre resa, desto fler dagar
lägger man på vistelsen. Skälet är att få en avkastning på den
ansträngning det är att ta sig till området ifråga. Individen har en
begränsad räckvidd i tidrummet under en dag, i tidsgeografin

31 Sveriges turistråd (1991).
32 Jämför Pearce (1996).
33 Jansson (1994).
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benämnt prisma. Den baspunkt som individen utgår från, må det vara
hemmet eller ett övernattningsställe, utgör också den punkt som
ytterst begränsar individens räckvidd. Beroende på individens för¬
flyttningskapacitet bestäms räckviddens storlek i tidrummet. Prismat
sätter gränserna för hur långt individen kan nå under en dag.

I genomsnitt vistades besökarna två dygn i något av de fyra riks¬
intresseområdena.34 Extremvärdena ligger på mellan 6 (10 för
Kalixälven) och 150 dagar. Figur 6.3 visar vistelsetid fördelat på res¬

pektive älvdal. Extremvärdena förklaras av att besöket i området inte
var det främsta syftet med resan utan man har haft andra mål som till
exempel arbete, besök hos släkt och vänner eller sommarhus. Detta
innebär inte att dessa besökare ej har utövat friluftsliv i riksintresse¬
områdena. Den svarta horisontella linjen i varje box i figur 6.3 mot¬
svarar medelvärdet. Varje box innefattar 50 procent av de uppmätta
värdena. Värden som avviker från dessa representeras av de lodräta
linjerna i diagrammet. Det framgår tydligt, genom boxens förskjut¬
ning i förhållande till medelvärdet, att besökare till Kalixälven stan¬
nar längre än besökarna i de övriga tre områdena, i genomsnitt 2,9
dagar.35 Kortast vistelsetid hade de som besökt Vindelälven. Andelen
besökare som stannar mer än tre dagar i Kalixälven är högre än för
de övriga älvdalarna och andelen som stannar enbart en dag är min¬
dre än för de andra.

34 De beräkningar som är utförda avseende vistelsetiden är utförda utan så kallade
outlying values, de så kallade outliers och extremes. Outliers är de värden som i en
boxplot är 1,5 boxlängd från den 25:e eller 75:e percentilen. Extremes är de värden
som är 3 boxlängder från den 25:e eller 75:e percentilen. Den 25:e respektive den
75 :e percentilen är den nedre och den övre gränsen på boxploten. Inom denna box
finns 50 procent av alla värden i det statistiska materialet på vilket beräkningar har
gjorts. (Norusis/SPSS Inc. 1993, s 185f) Outliers är värden som avvikit från övriga
värden. De kan endera bero på fel i insamling, kodning eller bearbetning av materi¬
alet. Om så är fallet bör detta korrigeras och därefter göra om beräkningarna. Om så
inte är fallet bör en förklaring sökas i förhållande till andra variabler i materialet.
(Norusis/SPSS Inc. 1993, s 312)
35 Ett källkritiskt problem är att de som besökt området flera gånger under 1994 kan
ha räknat samman samtliga dagar de besökt området. Detta kan röra sig om personer
som regelbundet besöker området eftersom de har fritidshus, släkt/vänner i området
eller personer som tillfälligt haft arbete i området. Det finns en tendens att de som
svarat att de vistats extremt länge inte har haft området som mål. Det skulle kunna
innebära att dessa personer angett vistelsetid utifrån hur länge hela deras resa/se¬
mester pågick. En annan förklaring är att området i sig inte betraktats som målet
utan mer som syftet med resan, till exempel förvärvsarbete eller arbete med fritids¬
hus.



154 Attraktivitet och besöksmönster i fyra älvdalar

Figur 6.3 Antalet vistelsedagar i respektive älvdal exklusive outly-
ing values.
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Flertalet av besökarna hade någon gång tidigare besökt området. För
Vindelälvens och Kalixälvens del var det hälften som tidigare besökt
området. Två tredjedelar av individerna hade besökt Ljusnan och
Indalsälven tidigare.

Vistelsens innehåll

Utgångspunkten för analysen är att alla övernattat i området. I över¬
lag har övernattning skett på vandrarhem. En del besökare har även
övernattat i andra logiformer under sin vistelse i respektive område.

För att klargöra betydelsen av de olika övernattningsalternativen
jämfördes antalet nätter man övernattade på de olika alternativen. I
den jämförelsen framstår vandrarhemmen som den klart övervä¬
gande logiformen med i genomsnitt 2,2 nätter. Besökarna i Vindeläl-
ven (1,9) och Kalixälven (1,6)36 har övernattat i snitt något mindre
på vandrarhem än besökarna i Ljusnan (2,8) och Indalsälven (2,4).

Frågan är om besökarna till de fyra fallstudieområdena faller
inom ramen för definitionen av ett riksintresse för det rörliga fri¬
luftslivet. Ett riksintresse bygger på begreppet turism konstaterar
Naturvårdsverket.37 För att en besökare skall klassificeras som turist

36 För Kalixälvens del förklaras det till stor del av att en campingplats ingår i urva¬
let.
37 Statens naturvårdsverk (1986-01-24).
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måste den företa en övernattning. Det kan därför konstateras att
samtliga personer som ingår i denna studie faller in under begreppet
turist eftersom de har övernattat i områdena.38

Utövandet av aktiviteter påverkas av klimat och längden på den
ljusa delen av dygnet. Möjligheterna till rekreation ökar med ökad
temperatur och de resor som innefattar minst en övernattning är mer
beroende av fint väder och tillgången till fri tid än en-dags resan.39
Vidare förändras friluftslivsutövandet med ökad ålder genom att den
fysiska förmågan avtar. Med ökad ålder byts aktiviteter, till exempel
upplevelse av naturen genom fysisk ansträngning mot sinnesupple¬
velser och social inlärning. Friluftslivet blir mer passivt än aktivt.40

I en studie av besökare till Sverige från Europa41 fann Sveriges
turistråd att de mest framträdande kriterierna var landskapets skön¬
het, frånvaro av massturism, välbevarad miljö samt lugn och ro.42
Sverige är ett land med kvaliteter som främst hör den naturliga mil¬
jön till. I utlandet marknadsförs Sverige med aktiviteter som kan¬
oting, vandring, fiske, flottfärder, klättring och skidåkning.43 I
riktlinjerna från Naturvårdsverket avseende områden av riksintresse
för det rörliga friluftslivet framhölls aktiviteter som fritt strövande,
vandring, fritidsfiske, båtliv, camping, skidåkning, skridskofärder,
natur- och kulturstudier med mera.44

Skillnaden mellan marknadsföringen utomlands och de aktivite¬
ter som statsmakten fört fram ligger i den upplevelse som söks. I de
förra är det något mer äventyr och fysisk ansträngning än i de senare
som mer är kopplat till stillsammare aktiviteter och sinnesupplevel¬
ser. Av dem som besvarat frågan (99 procent) om vad man sysselsatt

38 Gruppen övriga består av ett antal personer vilkas svar ej gått att tolka då de till
exempel angett att de vandrat och åkt skidor under ett besök i Sundsvall i mitten av
juli. Det har heller inte gått att avgöra utifrån svarsformulären om dessa personer
varit där fler än en gång under 1994 vilket varit fallet för de som ingår i gruppen
sommar/vinter. Gruppen övriga består av endast 3 personer och påverkar således
inte resultatet.
39 Hultkrantz (1992).
40 Hendee, Gale och Catton (1971) I: Walmsley och Lewis (1984).
41 De länder i vilka man ställt frågan om de vanligaste skälen för besök i Sverige var
Storbritannien, Frankrike, Holland, Schweiz samt Västtyskland.
42 Sveriges turistråd (1990), s 51-78.
43 Hultkrantz (1993), s 122.
44 Statens naturvårdsverk (1986-01-24), s lOff.
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sig med under sin vistelse i älvdalen hade besökarna i genomsnitt
ägnat sig åt två aktiviteter. Det finns inga skillnader mellan älvda¬
larna på denna punkt.45

Figur 6.4 Olika typer av friluftslivsaktiviteterfördelat på säsong.
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De klart dominerande aktiviteterna för besökarna till de fyra riksin¬
tresseområdena, vilka framgår av enkäten, är natur- och kulturstu¬
dier samt strövande, vilket är helt väntat. Dessa aktiviteter är starkt
förknippade med varandra då de oftast utövas (upplevs) samtidigt
(se figur 6.4). I ett försök att avgöra om det är vissa kombinationer
av aktiviteter som varit vanliga framstod natur- och kulturstudier till¬
sammans med strövande som den mest frekvent förekommande

45 Ett av svarsalternativen i frågan var "enbart för att övernatta". Tanken var att de
som ej gjort något i området utan övernattat för att fara vidare skulle använda sig
av detta alternativ. Det har dock visat sig att flera av besökarna har fyllt i detta al¬
ternativ som ett komplement till andra aktiviteter. Detta får tolkas som att övernatt¬
ningen spelat en stor, om inte överordnad, roll för besökarna under deras vistelse i
området.
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kombinationen. En del varianter fanns, men en av dessa aktiviteter
ingick alltid. Detta styrker slutsatsen att de oftast utövas tillsammans.
Det kan dock diskuteras vad dessa aktiviteter innebär. Det finns en

tendens att vissa besökare tolkat aktiviteten "ströva" dels som en kor¬
tare tur i skog och mark dels som en promenad till affären. Syftet
med frågan var naturligtvis inte det senaste och det är få som använt
alternativet med denna innebörd.

De aktiviteter som besökarna ägnat sig minst åt under respektive
säsong (se figur 6.4) är vinteraktiviteter, jakt, båtsport, kanoting samt
golf. Att en stor del av aktiviteterna som är förknippade med vinter¬
halvåret inte angetts i någon större omfattning har sin förklaring i att
flertalet av vandrarhemmen endast har öppet under sommarmåna¬
derna och att 90 procent av individerna besökt något av områdena
under sommaren.46

Drygt en fjärdedel har angett att de sysselsatt sig med någon form
av "annan aktivitet". Framförallt handlar det om besök hos släkt,
vänner eller bekanta. Som flera studier visat spelar upprätthållande
av sociala kontakter en viktig roll i rekreationsprocessen.47 En del av
besökarna kan betecknas som så kallade hemvändare det vill säga
personer som på sin lediga tid reser till den gamla hembygden för att
träffa släkt/vänner eller sköta om en släktfastighet. Arbete/utbildning
är också en kategori av aktivitet som fångas in när urvalet görs från
gästförteckningar.

Finns det en viss typ av aktivitet som går att hänföra till ett visst
område? För några av aktiviteterna kan ett visst områdesspecifikt
mönster skönjas (se tabell 6.5). I Ljusnans älvdal har fler besökare
ägnat sig åt turåkning på skidor och utförsåkning jämfört med de
övriga älvdalsområdena. Det senare har ingen sysselsatt sig med vare
sig längs Vindelälven eller Kalixälven. Naturligtvis beror det låga
antalet utövare på att de personer som besvarat enkäten för dessa älv¬
dalar enbart besökt området under sommarhalvåret. Men det är heller
inte överraskande eftersom skidåkning är något man ofta utövar

46 Av stor betydelse för de aktiviteter som besökarna har angett är vilken period av
året de besökt området. Det är enbart besökare vid samtliga vandrarhem vid Ljusnan
samt Sundsvalls och Lidens vandrarhem vid Indalsälven som gjort det under vinter¬
säsongen (november-april). Övriga vandrarhem hade endast öppet under somma¬
ren. Besökarna fördelade sig enligt följande på respektive säsong: sommar 90
procent, sommar/vinter 2 procent, vinter 7 procent samt övriga 0,4 procent.
47 Se diskussion i kapitel 5 samt Axelsson Lindgren (1990b).
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under en kortare tidsrymd och därmed närmare bostaden. Ljusnan
ligger närmare de stora befolkningskoncentrationerna i Mälardalen
på ett avstånd som innebär att kortare besök till exempel under hel¬
ger kan göras. Indalsälvens profil liknar i mångt och mycket Ljus¬
nans då de mest utövade aktiviteterna är natur- och kulturstudier
samt strövande. En skillnad mellan dessa två är dock att besökarna i
Indalsälven mer ägnat sig åt vandring istället för skidåkning. Ett
utpräglat drag för Vindelälvens älvdal är att området lockar fler
motionärer (bland annat genom Vindelälvsloppet) än de övriga
områdena.

Tabell 6.5 De fem mest utövade aktiviteterna (rangordnade) i de fyra
riksintresseområdena.

Ljusnan Indalsälven Vindelälven Kalixälven

Kulturstudier Naturstudier Strövande Naturstudier

Strövande Strövande Naturstudier Strövande

Naturstudier Kulturstudier Kulturstudier Kulturstudier

Bad Bad Motion Fritidsfiske

Turåkning Vandring Bad Vandring

Den mest utpräglade profilen får dock Kalixälvens älvdal sägas ha,
som ett område som lockar besökare till ett vildmarksliknande fri¬
luftsliv i form av vandring och fritidsfiske. Kalixälven är inte
utbyggd i vattenkraftshänseende, den utgör ett av landets viktigaste
fiskevatten och den har en genetiskt intakt laxstam.48 Andra studier49
visar också på detta förhållande.

Besöker man ett riksintresseområde?
Staten har haft vissa intentioner med att avsätta områden för riksin¬
tressen. Frågan är om besökarna uppfattat det riksintressanta områ¬
det som målet för sin resa. Intresset rör besökarens nytta av sitt
besök det vill säga i vilken mån besökaren tillfredsställt sina behov

48 Kalixälvens betydelse som laxälv har varit fokus för ett par projekt som idag
övergått till Kalix Älv ekonomisk förening som driver verksamhet för att mark¬
nadsföra och utveckla fisket i älven. Holmström och Lång (1996.11.07); Se även
Weissglas, Alatalo och Appelblad (1996).
49 Se till exempel Weissglas, Alatalo och Appelblad (1996).
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genom besöket i älvdalen. Frågan ställdes till besökarna i älvdalen.
Endast 24 procent av besökarna har ansett att området var det huvud¬
sakliga resans mål. Merparten, 75 procent, har angett att området ej
var målet med resan. Målen som dessa individer angett varierar kraf¬
tigt, dels har man angett målet för resan dels har man angett syftet
med resan. Flertalet av besökarna har angett någon form av annat
geografiskt mål som till exempel orter, landskap, rundresor i Sverige
eller Norrland. Inlandsbanan har också angetts som mål. Ett flertal
personer har rest med Inlandsbanan och gjort en övernattning på
vandrarhemmet i Östersund. En del har angett någon form av aktivi¬
tet som dock måste betraktas mer som ett syfte med resan, till exem¬
pel cykling, fiske, att skriva, spela musik eller festivaler och
tävlingar. De angivna aktiviteterna stämmer väl överens med de akti¬
viteter besökarna har angett i samband med frågan om vad de syssel¬
satt sig med i området.

Finns det några skillnader mellan de besökare som ansett att
området varit målet med deras resa och de som haft ett annat mål än

det där de befann sig vid frågetillfället? Det genomsnittliga antalet
aktiviteter för de som haft området som mål för resan var 3,2 medan
de som inte hade området som mål ägnade sig i snitt åt 2,4 aktivite¬
ter. De klart dominerande aktiviteterna för båda grupperna är natur-
och kulturstudier samt att ströva. För de som ej haft området som mål
för resan är detta aktiviteter som är enkla att utföra och som inte nöd¬

vändigtvis behöver uppta någon längre tidsperiod. Det rör således
aktiviteter med en viss flexibilitet avseende tidsåtgången vid utföran¬
det. Här finner vi personer som besökt lokala attraktioner, tagit en
promenad i naturen eller sett på utsikten. Den mest tydliga tendensen
är just att de som haft området som målet för sin resa utövar aktivite¬
ter som kräver att man vistas en något längre tid på platsen och där¬
med kunnat ägna sig åt betydligt fler aktiviteter.

Besökarnas vardagliga friluftslivsutövande
Av intresse är att pröva hur representativt besökarnas beteende under
vistelsen i riksintresseområdena är i förhållande till deras vardagliga
fritidsvanor. Är de aktiviteter man ägnar sig åt under besöken unika i
förhållande till de vardagliga fritidsaktiviteterna?

Fördelningen av aktiviteter ser ut på ett något annorlunda sätt än
för de aktiviteter besökarna angett att de utövade under sin vistelse i
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någon av älvdalarna (se figur 6.5). Att ströva ligger fortfarande
mycket högt liksom de mer vardagliga aktiviteterna som cykling,
bär- och svampplockning samt badning. Därefter följer de aktiviteter
som låg i topp för besöket i älvdalarna, nämligen natur- och kultur¬
studier. Fastän det kommer längre ner som fritidsaktivitet är det ändå
en betydande andel individer som sysselsätter sig med detta på sin
fritid. Aktiviteter som jakt, skoteråkning och golf utövas inte ofta.
Det ligger nära till hands att förknippa vistelse inom ett riksintresse¬
område med ett i allmänhet aktivt liv. Det föreligger små skillnader
mellan de aktiviteter som utövas under fritiden i förhållande till det
man gjort under sin vistelse i riksintresseområdena.

Figur 6.5 Besökarnas fritidsaktiviteter.
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För att kunna få en överblick över hur ofta man utövade olika aktivi¬
teter delades dessa in i tre olika grupper efter en tidsdimension; akti¬
viteter som utövas veckovis, aktiviteter som utövas månads-/
kvartalsbasis och säsongsaktiviteter (se figur 6.5).

I kategorin aktiviteter som utövas veckovis finner vi strövande,
cykling och motion. Kategorin "annan aktivitet" faller även in här. I
kategorin med aktiviteter som utövas på månads-/kvartalsbasis finns
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natur- och kulturstudier, golf och bad. Aktiviteter som individen nor¬
malt inte hinner med i samband med sitt vardagliga liv utan kanske
har som hobby.

Säsongsaktiviteterna dominerar stort och här märks framförallt
sådana aktiviteter som utövas under en längre sammanhängande tids¬
rymd som vandring, skidåkning, båtsport, kanoting, fiske och jakt.
Även utpräglade vinteraktiviteter hamnar här som skridsko- och sko¬
teråkning. I denna grupp finner vi även bär- och svampplockning,
vilket förklaras av dess starka säsongsanknytning. Det är bara under
en begränsad del av året som bär och svamp kan plockas och under
denna säsong sker det inte ofta, däremot är utövarna många.

Av intresse i en undersökning av riksintresseområden är på vilket
avstånd från bostaden man utövar aktiviteterna under sin fritid.
Genom att studera relationen mellan hemmet och platsen för frilufts¬
livsutövandet går det att analysera olika aktiviteters avståndskänslig¬
het och därmed kunna särskilja de aktiviteter som borde vara en del
av ett riksintresse. Studier visar att människor inte ägnar någon
längre tid åt en viss friluftsaktivitet. Samma studier visar också att de
flesta aktiviteter utförs inom en radie av 1-2 timmar från bostaden.50
Friluftslivsutövarna i denna studie befinner sig till cirka 85 procent
inom en radie av 2 timmar från bostaden (se figur 6.6).

Figur 6.6 Andelen aktiviteter som utövas inom ett visst avstånd mel¬
lan bostad och platsen för utövandet.

40,0

50 Hultkrantz (1991), s llff.
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Föreliggande studie visar att friluftslivsaktiviteter under fritiden utö¬
vas inom framförallt ett avstånd på 0-20 kilometer från bostaden (se
figur 6.6). Detta styrker teorin om att individen under sin fritid efter
avslutat arbete begränsas av kapacitetsrestriktioner och därför utövar
friluftslivsaktiviteter i huvudsak i anslutning till bostaden (närrekre¬
ation). Vanligt är också att individerna utövar en del av aktiviteterna
på avstånd över 300 kilometer, framförallt vandring, utförsåkning
och skoteråkning. Sådana aktiviteter är starkt kopplade till längre
ledighet såsom semester. Detta möjliggör i sin tur för individen att
färdas längre bort från bostaden förutsatt att denne har de kapacitets¬
resurser som krävs.

Är det så att vissa typer av friluftslivsaktiviteter utövas på längre
avstånd från bostaden och andra närmare? I samtliga avståndskate¬
gorier är det natur- och kulturstudier och strövande som är vanligast.
Det är aktiviteter som innehållsmässigt har olika betydelse för olika
individer. På ett avstånd mellan en och tio mil är fiske också en frek-
vent utövad aktivitet.

Vissa aktiviteter är således mer avståndskänsliga än andra, ett
förhållande som Edward Ullman påvisade i en studie av individers
deltagande i olika aktiviteter i förhållande till avståndet mellan hem¬
met och rekreationsområdet.51 För att diskutera olika aktiviteters

avståndskänslighet ökas generaliseringsgraden något. Fem aktivite¬
ter valdes ut, utförsåkning, vandring, fritidsfiske, naturstudier samt
bad. För dessa aktiviteter beräknades det avstånd människor var

beredda att resa för att utöva dessa aktiviteter. Detta anknyter till den
i kapitel 2 beskrivna modellen över utbud och efterfrågan. Det visar
sig att avståndskänsligheten varierar påtagligt mellan dessa aktivite¬
ter. Bad och naturstudier är kraftigt känsliga för avståndet. Männis¬
kor är endast beredda att åka en kort sträcka för att utöva dessa akti¬
viteter. För utförsåkning gällde motsatt förhållande. Man är beredd
att åka långa sträckor för att utöva denna aktivitet, sannolikt också
för att denna förenas med semester under kortare eller längre tid.
Vad gäller vandring och fritidsfiske intar dessa aktiviteter en mellan¬
ställning; de påverkas inte mycket av avståndet. Det finns flera tolk¬
ningar till detta. För en del människor är till exempel fritidsfiske av
hög angelägenhet och då är man beredd att resa långa sträckor för att
tillfredsställa detta behov, medan det för andra inte alls är lika bety-
51 Ullman (1980), s 156. Smith (1983) påvisar samma förhållande genom ett antal
hypotetiska distance-decay-kurvor för ett antal olika aktiviteter.
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delsefullt. Man kan också se fiske och vandring som aktiviteter man
utför när man ändå gör andra saker.

Attraktivitet
Vad är det då som gör att ett område blir attraktivt för en besökare?
Vad som tilltalar en enskild individ är en fråga om preferenser.
Bakom dessa finns de specifika behov som individen vill uppfylla.
Vissa platser kan uppfylla individens behov medan andra inte kan
det. Vad det är som avgör vilken plats individen väljer beror på den¬
nes specifika behov och motiv för att utöva friluftsliv. Preferenserna
formas dels från uppfattningen av en viss plats dels av tidigare erfa¬
renhet av platsen eller liknande platser. Platsens sammanlagda kvali¬
teter är det som avgör den upplevelse som kan uppnås. Rekreations¬
processen genom vilken individen försöker uppfylla sina behov, det
vill säga erhålla en viss nytta av sin aktivitet, är en konsumerande
process. Utövandet av friluftsliv behöver således en plats där vissa
kvaliteter finns bevarade samtidigt som dessa skall nyttjas. I förelig¬
gande studie är det naturen som representerar en sådan plats. Sverige
karaktäriseras av stor tillgång på orörd natur men saknar i stort sett
unika attraktioner.52

I de riktlinjer som statsmakten dragit upp för att klassificera riks¬
intresseområden för det rörliga friluftslivet finns flera variabler som
anges som viktiga för att ett område skall vara attraktivt. Dessa berör
dels växt- och djurlivet dels kommunikationer och hinder av olika
slag.

För att få kunskap om vad det är som gör ett visst område attrak¬
tivt för den enskilde individen ställdes just den frågan till besökarna i
de fyra områdena. Av intresse var också att få en bild av hur besökar¬
nas uppfattning om vad som gör ett område attraktivt för den
enskilde stämde överens med de riktlinjer som statsmakten dragit
upp. Ett antal variabler ställdes upp vilka besökarna fick gradera på
en skala mellan ett och fem, där lägsta värdet innebar liten betydelse
och det högsta värdet stor betydelse för ett områdes attraktivitet ur

friluftslivssynpunkt. Värdet tre betraktas som ett neutralt värde. I
tabell 6.6 redovisas det medelvärde de olika kategorierna erhållit.

52 Hultkrantz (1993).
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Tabell 6.6 Det genomsnittliga attraktivitetsvärdetför ett antalförete¬
elser som kan göra ett område attraktivtförfriluftsliv.

Resultaten visar att det är de fysiska aspekterna som är av störst
betydelse för ett områdes attraktivitet. Området skall ha en intressant
och vacker natur och kultur, det vill säga det skall vara ett intressant
landskap att besöka. Tillgång till orörd natur som arena för frilufts¬
livsutövande är den viktigaste variabeln.53 I undersökningen av
vandringsturismen i Norrbotten fann man att landskapets skönhet
samt växt- och djurlivet var två av de faktorer som påverkade valet
av besöksområde.54

Störningar som finns i anslutning till den egna bostaden i form av
buller, lukt och föroreningar vill man komma bort ifrån. George
Stankey och Richard Schreyer talar om escapism.551 flera studier om
vad som är viktigt i ett bostadsområde har liknande resultat uppnåtts
det vill säga friheten från störningar är av stor betydelse.56 Sveriges
turistråds undersökning bland europeiska besökare till Sverige
visade också att lugn och ro är en avgörande faktor till varför man

53 Se kapitel 2; Driver, Nash och Haas (1985); Axelsson Lindgren (1990b).
54 Bäck och Hedlund (1982), s 74f.
55 Se diskussion i kapitel 2; Stankey och Schreyer (1985).
56 Magnusson och Berger (1996); Magnusson (1997).

Företeelse Medelvärde

Frihet från störningar som till exempel buller, lukt, föroreningar
Tilltalande landskapsbild
Intresseväckande naturföreteelser

Orördhet

Bra vatten, bottnar och stränder
Intresseväckande kulturföreteelser

Lämplig terräng
Områdets mångsidighet
Bra boende-/övemattningsmöjligheter
Marker med god tillgång på bär och svamp
Frånvaro av restriktioner/hinder

Framkomligheten i området
Kommunikationer till och från området

Tillgång till friluftsanläggningar
Vatten med god tillgång på fisk
En etablerad friluftslivsverksamhet

Marker med attraktiv fauna för jakt

4.6
4.4
4,2
4,1
4.0
3,8
3.7
3.7
3,6
3.6
3.5
3,5
3.1
2.8
2.7
2.7
1.8



Attraktivitet och besöksmönster i fyra älvdalar 165

besöker landet.57 Människan vill att området i mångt och mycket
skall vara så lite påverkat som möjligt av olika ingrepp. Möjligheten
att kunna bo/övernatta är dock av viss vikt liksom möjligheterna till
att ta sig fram till och i området.58 Av liten betydelse är tillgången till
etablerad friluftslivsverksamhet och friluftsanläggningar, liksom fau¬
nan för jakt och fiske. Allt detta visar på att vi söker efter områden
som skiljer sig från det individen vanligtvis vistas i för att komma
undan (flyr) det vardagliga. Det visar också på att det är naturen som
är av störst betydelse för friluftslivet (jämför diskussionen i kapitel
2).

Men det är inte bara ett områdes attribut som påverkar dess att¬
raktivitet. Andra verksamheter kan inverka negativt på uppfattningen
om ett område. Besökarna till fallstudieområdena fick dels ta ställ¬

ning till vad som påverkade deras uppfattning om ett områdes attrak¬
tivitet dels hur upplevelsen av besöket i ett område påverkades av
andra verksamheter.59 Dess inverkan betygsattes efter en femgradig
skala. Samtliga alternativ60 som gavs avseende påverkan på ett områ¬
des attraktivitet erhöll mycket låga genomsnittspoäng, under 3
poäng. I undersökningen bland vandrare i Norrbottensfjällen fann
man att över 60 procent av besökarna uppfattade motsvarande aktivi¬
teter som mycket negativt.61 Besökarna till de fyra riksintresseområ¬
dena ansåg att skadegörelse, nedskräpning och markslitage hade
negativ inverkan på deras vistelse i ett rekreationsområde, medan
andra nyttjare och jakt hade en mindre negativ inverkan.

Det står helt klart att det är många faktorer som spelar in på ett
områdes attraktivitet. Trots det så framstår vissa saker som mer

utmärkande. Det är ostördhet och orördhet som eftersträvas i ett

rekreationsområde. Det är också viktigt med en vacker natur samt att
den byggda och av människan påverkade miljön spelar en mindre
roll för ett områdes attraktivitet.

57 Sveriges turistråd (1990).
58 Se figur 2.6 i kapitel 2.
59 Ytterligare diskussion kring dessa faktorers inverkan återfinns i kapitel 7.
60 Miljöstörande anläggning, ökad fritidsbebyggelse, gruvdrift, skogsbruk, vatten¬
kraftsutbyggnad och vägbyggnation.
61 Bäck och Hedlund (1982).
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Sammanfattande diskussion
I detta kapitel har svar sökts på frågor som rör individen och dess
nyttjande av områden av riksintresse för det rörliga friluftslivet.
Statsmakten har en föreställning om hur rekryteringsmönstret till ett
riksintresseområde ser ut. I kapitlet jämförs statsmaktens föreställ¬
ning med det faktiska rekryteringsmönstret för fyra riksintresseom¬
råden. Det är fyra övergripande frågeställningar som har behandlats
i kapitlet.

En första fråga som behandlas i kapitlet är hur rekryterings¬
mönstret ser ut till riksintresseområdena ?

Merparten av besökarna kommer från en annan region än den
riksintresseområdet är beläget i. Det kan konstateras att hälften av
besökarna rekryteras på avstånd som ligger mellan 30-90 mil, bero¬
ende på vilket område som avses. Därvid uppfylls statsmaktens mål
med de relativt oprecisa kriterier statsmakten ställde upp för klassifi¬
cering av riksintresseområden. För att erhålla en korrekt bild av

rekryteringsmönstret är det dock av vikt att relatera besökarna till
befolkningsfördelningen i landet. Riksintresseområdenas läge i för¬
hållande till befolkningskoncentrationerna har varit ett viktigt inslag
i riktlinjerna för klassificeringen av områden av riksintresse för det
rörliga friluftslivet. Sett ur den synvinkeln kommer besökarna till
områdena av riksintresse för det rörliga friluftslivet i första hand från
närområdet och det egna länet. Rekryteringsmönstret blir regionalt
istället för nationellt. Undantaget är Indalsälven som har ett mer
utpräglat nationellt rekryteringsmönster än de övriga älvarna.
Kalixälven är det område som har det mest regionala rekryterings¬
mönstret. Eftersom områdenas läge i förhållande till befolknings¬
koncentrationerna framhållits som viktigt är det av intresse att ifrå¬
gasätta varför så stor andel av riksintresseområdenas läge är att
betrakta som avlägset. I ett optimeringsperspektiv kan det inte
betraktas som rimligt att områden som bygger på nyttjande och till¬
gänglighet är avsides belägna i förhållande till de potentiella utö¬
varna.

En andra fråga som besvarats i kapitlet är i vilken mån statsmak¬
tens föreställning om besökarna och de aktiviteter de utövar över¬
ensstämmer med de faktiska nyttjarna?

Det som karaktäriserar besökarna till de fyra områdena för riks¬
intresse är att de är medelålders personer, att de reser i grupp, i första
hand med familjen eller släktingar, att de har förvärvsarbete och är



Attraktivitet och besöksmönster i fyra älvdalar 167

högutbildade. De är också medlemmar i någon friluftslivsorganisa¬
tion, i första hand Svenska Turistföreningen, Detta mönster överens¬
stämmer med resultaten från andra studier, det vill säga en överrepre¬
sentation för medelålders och äldre människor och med relativt hög
socioekonomisk status.

Vad gäller de aktiviteter som utövas är överensstämmelsen med
de aktiviteter som angetts som utmärkande för de fyra områdena (se
kapitel 5) vid klassificeringen inte exakt. Samtliga älvar hade vid
klassificeringen fritidsfiske som en utmärkande aktivitet. Förelig¬
gande undersökning visar dock att det är enbart i Kalixälven där fri¬
tidsfisket är en ofta utövad aktivitet. Natur- och kulturstudier är de
aktiviteter som angetts vid klassificeringen och som också utövas
frekvent i samtliga älvar. Undantaget gäller naturstudier i Kalixälven.
Det är således framförallt den fysiska och den sociala dimensionen
av områdena som har störst betydelse. Det framstår som tydligt att
klassificeringen av älvdalarna i stor utsträckning grundar sig på de
förutsättningar som riksintresseområdena förutsätts ha och inte på
vad besökarna gör i områdena. Det är därför intressant att fråga om
det är så att det är områdes förutsättningar som skall vara det avgö¬
rande och inte att besökarna reser till områdena för att stanna en

längre tid.
Det visar sig också att besökarna inte kommer till området av

riksintresse med det uttalade målet att besöka just ett riksintresse.
Studien är ett exempel på random tourism, det vill säga besökare har
Norrland som det huvudsakliga målet och så hamnar man på en viss
plats. Det är således inte älvdalen i sig som är det huvudsakliga målet
utan snarare ses syftet med resan som målet, det vill säga vad man
kan göra i området.

Detta visar ytterligare på betydelsen av områdena som plats för
aktiviteter. Besökarna befann sig i området och utövade vissa aktivi¬
teter, till exempel aktiviteter som står till buds eller sådana som de
även utför hemma. De flesta studier av varför människor besöker ett

område visar på att anledningen till vistelsen är att man enbart passe¬
rar området på sin resa eller att det rekommenderas av vänner eller
bekanta.

Naturligtvis kan området även besökas av individer som inte
övernattar men ändå utnyttjar det för friluftsliv. Människor reser till
ett område oavsett om det är av riksintresse eller ej.

En tredje fråga som besvaras i kapitlet är i vilken mån friluftslivs-

12 Geografiska regio...
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utövande i ett riksintresseområde motsvarar det individen utför
under sin fritid i hemmet?

I överlag visar studien på att besökarna allmänt är relativt aktiva
under sin fritid. Många av de aktiviteter som besökarna utövar är
också aktiviteter som man utövar under vardagen det vill säga
någonstans i anslutning till bostaden. Utmärkande är att besökarna i
mindre utsträckning utövar natur- och kulturstudier till vardagslag
än under sitt besök i något av riksintresseområdena. Ett undantag är
dock de som besökt Kalixälven. Besökarna rekryteras i första hand
på en lokal/regional marknad och främst sådana besökare som är
intresserade av fiske och vandring. En tolkning av resultatet skulle
kunna vara att just detta område av riksintresset har dubbla funktio¬
ner dels som ett närrekreationsområden dels som ett område för

fjärrekreation.
Resultaten visar också, liksom många andra studier gjort, att

olika aktiviteter har olika avståndskänslighet. Det är tydligt att akti¬
viteter som kräver en längre sammanlagd tid för att utövas till exem¬
pel vandring också förläggs till längre ledigheter då individen kan
färdas längre. Avståndskänsligheten är av stor vikt vid planeringen
av olika aktiviteters lokalisering. Om någon av individerna skall
utöva någon form av aktivitet som kräver en viss miljö eller mer tid
så färdas man längre bort. Aktiviteter av denna typ är vandring, tur¬
åkning och utförsåkning på skidor.

En fjärde fråga av intresse i detta kapitel rörde vad det är som

gör ett visst friluftslivsområde attraktivtför besökaren?
Av störst vikt för ett områdes attraktivitet visar sig naturmiljön

och möjligheten till lugn och ro det vill säga friheten från störningar.
Den fysiska dimensionen av miljön spelar således en mycket bety¬
dande roll för attraktiviteten. Men även friheten från störningar av
olika slag påverkar attraktiviteten, en resultat som tyder på att flyk¬
ten från den urbana miljön inverkar på valet av friluftslivsområde.



Kapitel

Avstånd och attraktivitet
- en modellansats

I föregående kapitel påbörjades en analys av besöksfälten för de fyra
fallstudieområdena. I detta kapitel fortsätter denna analys med
tyngdpunkt på två frågor av teoretiskt intresse: dels hur en destina-
tions attraktivitet skulle kunna beräknas dels avståndets inverkan på
friluftslivsresandet. Det är således definition och avgränsning samt
nyttjande av ett riksintresse för det rörliga friluftslivet som skall ana¬
lyseras, problemområde tre och fyra i kapitel 1.

Ett område av riksintresse för det rörliga friluftslivet skall locka
besökare från en annan region än den området är beläget i och från
ett betydande avstånd. Med annan region har avsetts ett annat län än
det området är beläget i och med betydande avstånd har avsetts en
halv dags resande. Ett betydande antal besökare innebär att ett riks¬
intresseområde måste uppfattas som attraktivt av en större grupp
människor.

Begreppen avstånd och attraktivitet tillmäts således en stor bety¬
delse. Ett område som kan erbjuda kombinationer av olika frilufts¬
livsaktiviteter samt natur och kultur anses vara mer attraktivt än ett

som är mer ensidigt.

Att mäta och beskriva rumslig interaktion
En modell som tidigt kom att nyttjas för att beskriva flöden inom
migrations- och transportforskningen är gravitationsmodellen.1 Den
har också tillämpats inom turismforskningen för att beskriva resan-

1 En bra översikt över modellens utveckling och möjligheter erbjuder Walter Isards
"Methods of regional analysis" (1960). Se även Abler, Adams och Gould (1971);
Bradford och Kent (1977).
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det.2 I dess grundläggande form uttrycker gravitationsmodellen ett
samband mellan massan, vanligtvis befolkningens storlek i ur¬
sprungsorten och destinationsorten samt avståndet mellan dessa
båda orter. Tidiga varianter av gravitationsmodellen inom turism¬
forskningen var mycket enkla till sin utformning, med syftet att en¬
bart visa på förhållandet mellan antalet besökare och det avstånd
som dessa rest mellan hemmet och besöksområdet.3

Gravitationsmodellen förutsätter att flödena går i båda riktning¬
arna (symmetriskt) vilket inte är fallet i fråga om friluftslivsresande.4
För resande i samband med friluftsliv är flödet asymmetriskt och
påverkas inte av om destinationen har en befolkning eller inte.5 Av
större betydelse är besöksområdets attraktivitet, avståndet till områ¬
det samt mellanliggande möjligheter (se avsnittet om interaktion
och avstånd i kapitel 2).

Försök till beräkningar med gravitationsmodellen i föreliggande
studie visade på ett tidigt stadium att metodologiska problem före¬
låg.6

Istället för denna modell valdes ett annat tillvägagångssätt, näm¬
ligen att studera besöksfälten runt friluftslivsområdena med
utgångspunkt i en regressionsfunktion med följande utformning:
In y=a+bln x alternativt y-ea x

Här avser y = mängden interaktion
e = basen i det naturliga logaritmsystemet
x = avstånd
a och b = konstanter.7

I praktiken innebär detta att denna regressionsfunktion anpassas till
en serie värden för frekvenserna av besökare från olika avståndszo¬
ner. Exponenten b beskriver hur snabbt besöksfrekvensen faller med
ökande avstånd, och skulle i viss mening kunna betraktas som ett

2 Se Archer och Shea (1973) för sammanställning.
3 Lowe och Morryadas (1975).
4 Smith (1983).
5 Pearce (1996) pekar på det faktum att resande i friluftslivssyfte beror mindre av

populationen i destinationsområdet än vad resor till släkt och vänner respektive af¬
färsresor gör.
6 Almstedt och Magnusson (1996).
7 Abler, Adams och Gould (1971), s 220f; Haggett (1983), s 445.
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objektivt8 mått på ett områdes attraktivitet, en fråga som dock kan
diskuteras men i ett helt annat perspektiv, med utgångspunkt i områ¬
desspecifika resurser.

Attraktivitet hos ett riksintresseområde
Med tanke på att definitionen av ett riksintresse, säger att ett områdes
attraktivitet höjs genom att olika kombinationer av aktiviteter före¬
kommer inom ett och samma område, skulle ett attraktivitetsmått för
ett riksintresse kunna räknas fram just på dessa grunder. En annan
möjlighet är att övernattningskapaciteten i form av antalet bäddar i
ett område skulle kunna få representera attraktiviteten. Antalet gäst¬
nätter skulle kunna användas som ett mått på ett områdes attraktivi¬
tet, under sommar- respektive vintersäsong. Vidare skulle olika
miljökvaliteter kunna värdesättas och räknas in i ett attraktivitets-
mått, som till exempel naturlandskapets attraktivitet.

Dessa mått skulle i så fall kunna betraktas som objektiva mått på
ett områdes attraktivitet. En alternativ metod vore att låta besökare
till ett rekreationsområde poängsätta olika företeelser som kan göra
att ett område framstår som attraktivt för dem. Dessa värden skulle
sedan kunna adderas för ett område och därmed bilda ett aggregerat
attraktivitetsmått baserat på besökarens subjektiva bedömning.

Till besökarna i de fyra älvdalarna ställdes just frågan vilken
betydelse ett antal företeelser hade för att ett område skulle anses
vara attraktivt för friluftslivssynpunkt. De företeelser som gav högst
medelvärde var friheten från störningar såsom buller, lukt och förore¬
ningar, tilltalande landskapsbild och intresseväckande naturföreteel¬
ser (se kapitel 6). Minst betydelse tillmätte respondenterna kommu¬
nikationer till och från området, tillgång till friluftsanläggningar, en
etablerad friluftslivsverksamhet, god tillgång på fisk samt attraktiv
fauna för jakt.9 Detta skulle kunna tas som en indikation på vad
potentiella besökare anser vara och inte vara attraktivt i ett frilufts¬
livsområde. Miljöpsykologer har arbetat mycket med olika scheman
där individer fått ange sin uppfattning om olika företeelser. En vida-

8 Jag vill påpeka att jag inte är ute efter att finna ett objektivt mått som på något sätt
representerar den objektiva sanningen. Liksom Myrdal (1968) påpekade så influe¬
ras forskaren av tradition, miljö och den egna personligheten.
9 Betydelsen av olika företeelser diskuteras utförligare i kapitel 6 där också tabell
över de erhållna värdena finns.
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reutveckling av sådana metoder för att beräkna ett attraktivitetsmått
för olika friluftslivsområden är av stort intresse för vidare forskning.

En annan faktor som skulle kunna beaktas i försök att mäta att¬

raktivitet är hur andra verksamheter inverkar på ett områdes attrakti¬
vitet. Besökarna fick i föreliggande undersökning ta ställning till ett
antal verksamheter och gradera dem efter deras inverkan. Det kan
anföras att svaren på en sådan fråga är givna, i den meningen att
samtliga kan antas inverka negativt på attraktiviteten. En liten skill¬
nad kan dock iakttas mellan olika typer av verksamheter (se tabell
7.1). Mest negativ inverkan på ett områdes attraktivitet anses miljös¬
törande industrier ha, medan vattenkraftsutbyggnad, gruvdrift, väg¬
byggen, ökad fritidsbebyggelse och skogsbruk anses ha mindre om
än negativ inverkan på områdets attraktivitet. De verksamheter som
graderades som mest negativa är sådana som innebär stora ingrepp i
naturen och som på ett drastiskt sätt förändrar miljön och därmed
förutsättningarna för friluftslivet. De övriga kan betecknas som
verksamheter som inte inverkar på friluftslivsutövandet på samma
sätt som de förra. I viss mån kan de också inverka positivt på fri¬
luftslivsutövandet till exempel genom att förbättra tillgängligheten
till ett område.

Tabell 7.1 Olika exploateringsverksamheters inverkan på ett områ¬
des attraktivitet (medelvärden för enkätpopulationen).
Verksamhet Inverkan

Skogsbruk 2,5
Ökad fritidsbebyggelse 2,3

Vägbyggnation 2,2
Gruvdrift 2,2

Vattenkraftsutbyggnad 1,9

Miljöstörande anläggning 1,3

Anmärkning: Exploateringsverksamhetens inverkan på ett områdes attraktivitet
har angetts på en skala mellan ett och fem där fem motsvarar positiv inverkan och
ett negativ inverkan

Ett attraktivitetsmått byggt på subjektiva värderingar skulle också
kunna inbegripa individens upplevelser, i positiv eller negativ
bemärkelse, under vistelsen i ett område. Föreliggande studie visar
att nedskräpning och skadegörelse är det som mest påverkar upple-
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velsen negativt (se tabell 7.2). Markslitage, jakt och andra nyttjare
har mindre betydelse för upplevelsen.

Tabell 7.2 Olika företeelsers påverkan på besökarens upplevelse i ett
område (medelvärden för enkätpopulationen).

Verksamhet Påverkan

Nedskräpning 4,6

Skadegörelse 4,6

Markslitage 3,7

Jakt 2,8

Andra nyttjare 2,4

Anmärkning: Påverkan av andra verksamheter på en individs upplevelse av besö¬
ket i ett område har angetts på en skala mellan ett och fem där ett motsvarar ingen
påverkan och fem negativ påverkan.

Att konstruera subjektiva mått på vad som attraherar olika besökare
är alltså en möjlighet. Svårigheten är att avgöra vilka företeelser som
är relevanta att ta med i bedömningen av ett visst område eller en viss
plats, det vill säga vilka egenskaper det är som kännetecknar platsen.

Ett försök att beräkna de fyra älvdalarnas attraktivitet
I ett försök att skapa ett attraktivitetsmått för olika riksintresseområ¬
den som kan användas som vikt i regressionsfunktionen, användes
uppgifter från den enkätundersökning som genomförts inom ramen
för denna studie. Besökarna ombads att lista ett antal attraktioner
eller platser som de besökt under sin vistelse i respektive älvdal,10
samt att gradera varje angiven plats/attraktion på en skala från ett till
fem, där ett representerar låg attraktivitet och fem hög attraktivitet.
Antalet angivna attraktioner/platser uppgick till omkring 500
stycken. Det visade sig att dessa platser var spridda över hela norra

10 Ett problem är att inte alla respondenter angett någon attraktion/plats i överhuvud¬
taget. För de flesta av områdena är det dock mer än hälften som angett minst en att¬
raktion/plats. Ett blankt svar kan förklaras med att respondenten inte kan minnas
vilka attraktioner/platser som vederbörande besökte eller att respondenten inte be¬
sökte några attraktioner/platser i området och därmed saknat intresse för att besvara
frågan. Området kan ha varit en genomströmningsnod, det vill säga endast nyttjats
vid övernattning för vidare färd mot annan slutdestination.
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delen av landet, och att till och med ett par platser angivits i Norge
och i södra Sverige. Med tanke på syftet med denna studie valdes att
endast inbegripa de platser/attraktioner som direkt kunde lokaliseras
eller kopplas till älvdalarna samt låg inom riksintresseområdenas
gränser. I tabell 7.3 redovisas det totala värdet som beräknats för res¬

pektive riksintresseområde.

Tabell 7.3 Attraktivitetsmåttför respektive riksintresseområde.
Område Erhållet värde

Ljusnan 249

Indalsälven 99

Vindelälven 158

Kalixälven 164

Att Ljusnan och Kalixälven erhåller de högsta attraktivitetsvärdena
kan ha flera förklaringar. Ljusnan har ett brett utbud av friluftslivs¬
aktiviteter i kombination med natur- och kulturattraktioner. Området

ligger också, i förhållande till de övriga älvdalarna, närmast de stora
befolkningskoncentrationerna i Mellansverige vilket gör att utbudet
kan vara bredare och att det kan attrahera besökare både för kortare
och längre vistelse. Kalixälven ligger långt från befolkningskoncen¬
trationerna och har ett utbud av speciella friluftslivsaktiviteter, fram¬
förallt fritidsfiske och fjällvandring som trots att det är begränsat
attraherar en stor grupp människor.

I följande avsnitt analyseras besöksfälten för de fyra undersök¬
ningsområdena med avseende på sambandet mellan besöksfrekvens
och avståndet mellan besökarnas hemorter och destinationer.

Hur mäts avståndet?
Som framgick i kapitel 2 finns det flera olika sätt att definiera
avstånd - där diskuterades ekonomiskt avstånd, avstånd mätt i tid,
geografiskt avstånd, perceptionsavstånd samt socialt avstånd. I
denna studie har det geografiska avståndet mellan hemorten i och
destinationen j använts.111 föreliggande studie är destinationema de
olika vandrarhemmen. Frågan är sedan om fågelvägsavstånd eller
resvägsavstånd skall nyttjas.

Det främsta skälet för att använda fågelvägen som mått på
avståndet mellan två punkter är att det är operationellt enkelt. En
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sådan rät linje kan sägas utgöra en så kallad desire line som utgör
den kortaste vägen mellan ursprungspunkten och destinationen.12
Den motsvarar inte det faktiska avståndet som en individ reser, men

väl den väg som individen skulle vilja resa om möjligheten fanns.
Undersökningsområdets storlek har betydelse för vilket sätt avstån¬
det bör mätas.

Fågelvägsavståndet lämpar sig bäst för stora områden. För min¬
dre områden kommer fågelvägsavstånd och resvägsavstånd att skilja
sig mer från varandra. I ett par geografiska studier användes en för¬
längningskonstant (1,3) för att få fågelvägsavståndet att approxima¬
tivt motsvara det verkliga.13 En sådan uppräkning av avståndet skulle
i föreliggande studie inte påverka resultatet och därför har det rena
fågelvägsavståndet använts genomgående.

För beräkningen av avståndet mellan hemort och besöksort koor-
dinatsattes besökarnas hemorter och de orter som vandrarhemmen
var belägna på.14 Avståndet beräknades sedan med hjälp av Pythaga-
ros sats med utgångspunkt från ett rätvinkligt koordinatsystem där
rutornas storlek var 10x10 kilometer. Felmarginalerna blir i detta fall
mycket små.15

Med hjälp av en karta över befolkningens geografiska fördel¬
ning16 kunde befolkningen i landet knytas till dessa rutor. Varje besö¬
kare vid de tretton vandrarhemmen under tiden juni-augusti har
också knutits till respektive hemort genom angivandet av koordina-

11 Valet att använda geografiskt avstånd mätt i mil motiveras av att det är lättare att
beräkna än tidsavstånd. Tidsavståndet skulle kunna beräknas genom att estimera ti¬
den det tar att resa från ursprungspunkten till destinationen. Syftet med att använda
tidsavstånd är att mätt i restid kan avståndet mellan två punkter skilja sig åt genom
att terrängens beskaffenhet gör att det tar längre tid att färdas dit än att resa mellan
två andra punkter med exakt samma geografiska avstånd.
12 Abler, Adams och Gould (1971).
13 Aldskogius (1968), S 81ff; Törnqvist (1963), s 198ff.
14 Koordinaterna för detta ändamål hämtades från en befintlig koordinatsamman-
ställning och från programmet Sverigekartan som ges ut av Lantmäteriverket
(Sverigekartan 1995).
15 Samtliga rutor fick en koordinatbeteckning bestående av 3 siffor, vilket motsvarar
en mil. I rikets nät anges en punkts läge på kilometern när med fyra siffror. Varken
hemorterna eller destinationerna blir på detta sätt exakt lägesbestämda utan endast
lokaliserade till en central punkt. Koordinatsättningen följer således principen om
att all information med samma koordinat knyts till en central punkt i rutan.
16 Sveriges nationalatlas (1991), s 18ff.
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ter.171 föreliggande studie har landet delats in i 15 avståndszoner
enligt följande:18 0-10, 10-20, 20-30, ..., 130-140, 140-150 mil.
Samtliga avståndsklasser inkluderas vid beräkningar av avstånds-
elasticiteten (£>-värdet). Antalet avståndszoner varierar beroende på
vilken destination det gäller. Beroende på var i landet destinationen
är belägen täcker avståndszonerna landet olika snabbt.19

Resultat och tolkning
För att kunna mäta och illustrera resandets avtagande med ökat
avstånd används en distansexponent. Många forskare har ansett att
exponenten skall ha ett fast värde som ofta sätts till -1 eller -2. Expo¬
nenten b har varit lika med -2, vilket betyder att resandet avtar med
kvadraten på avståndet. Det är ett antagande som länge ansetts
accepterat. Det är ett värde som stämmer väl med vad Peter Haggett
fann när han sammanställde exponentvärden för 26 svenska studier
och räknade fram medelvärdet 1,94.20 Som illustrerades i kapitel 2
varierar dock avståndselasticiteten för olika aktiviteter. Därför måste
det anses vara korrekt att bestämma avståndelasticiteten utifrån det

empiriska materialet.
Värdet kan dock, vilket andra studier visat, variera ganska kraf¬

tigt i tid och rum. De tidsmässiga och rumsliga skillnaderna beror på
"... urban-rural contrasts in awareness space, opportunities, the differential
characteristics of individuals, and, the availability of transportation facili-
ties."21

Det har alltmer uppmärksammats att även exponentens värde liksom
övriga parameterar i en avståndsmodell är empiriskt bestämda. Den
mångfald av studier som på ett eller annat sätt beräknat distansexpo-

17 Eftersom undersökningspopulationen är liten i jämförelse med totalbefolkningen
i landet transformerades värdena till antal besökare per 100 000 invånare i respek¬
tive avståndszon. För att undersöka om analysen skulle påverkas av om man räk¬
nade enbart med besökare under en del av året eller för hela året, genomfördes ett
test för några vandrarhem där antalet besökare beräknades också för hela året. Av¬
vikelserna blev så små att man kan anta att sommarmånaderna ger en fullgod grund
för beräkningarna.
18 Arbetet skedde med hjälp av statistikprogrammet SPSS.
19 Se Jakobsson (1969).
2,1 Hagget (1965), s 30.
21 Lowe och Morryadas (1975), s 184.
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nenter visar upp en stor variation.22 Eftersom ingen direkt teori exis¬
terar finns det heller ingen möjlighet att förklara dessa skillnader.23
Ett högt värde på avståndsexponenten genererar ett snabbt avtagande
av resande med ökat avstånd. Ett lågt värde på exponenten innebär
ett långsammare avtagande med ökat avstånd. Grafiskt visas detta
genom lutningen (gradienten) på kurvan.

John Lowe och S Morryadas pekar på några möjliga tolkningar
som skulle kunna användas som hjälp att förklara en viss situations
exponentvärde. Distansexponenten skulle kunna vara en funktion
som är omvänt relaterad till avståndet snarare än till befolkningen.
Det skulle betyda att avståndskänsligheten skulle vara större på kor¬
tare distanser än på längre, beroende på vilken nivå som förflytt¬
ningen är tänkt att ske.241 små orter där alla verksamheter finns på
nära håll blir exponentvärdet högt, till skillnad från i en storstad där
aktiviteterna är mer utspridda och befolkningen därmed är tvungen
att färdas över längre avstånd av ren vana och nödvändighet.

En annan förklaringsfaktor till värdet på exponenten är avstån¬
dets förhållande till massan. En stor massa antas generera ett stort
flöde, varav flertalet resor förväntas ske över långa avstånd. Ett
områdes storlek och form är något som ofta bortses från i avstånds¬
funktioner. Om undersökningsområdet är stort kan mycket av inter-
aktionen vara inom-regionalt, och därför försvinna i analysen.
Interaktionen kan vara större inom en region än mellan denna och
andra regioner. Ett annat sätt att förklara exponentvärdet är att olika
flöden har olika Z?-värden. Att då beräkna b-värden för olika typer av
flöden, det vill säga syfte med förflyttningen, skulle kunna framhäva
skillnader mycket bättre. Ett annat är att beräkna interaktionsfrek-
vensen avseende olika typer av transportmedel, där exponenten blir
beroende av skilda kostnader och liknande mellan de olika transport¬
medlen.25

Det är inte självklart att avståndsfriktionen alltid existerar, det vill
säga att avståndsexponenten alltid är negativ. Vissa individer kan när
de reser nå ett tillstånd som resulterar i att ju längre de reser desto
längre måste de resa för att uppnå tillfredsställelse. Resan i sig kan

22 Jämför Jakobsson (1969); 0'Kelly, Song och Shen (1995).
23 Isard (1960); Lowe och Morryadas (1975).
24 Lowe och Morryadas (1975).
25 Lowe och Morryadas (1975).
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betraktas som ett nöje. Vistelse i ett område kan leda till att en mätt¬
nad uppstår, som i sin tur leder till en önskan att nå längre bort till
nya områden där möjligheten att utföra den aktuella friluftsaktivite-
ten finns. I och med att rörligheten ökat finns också möjligheten att
nå längre bort. Som tidigare nämnts menar Bertil Vilhelmson att den
tidsvinst som görs i och med att rörligheten ökar läggs på att ytterli¬
gare öka sin geografiska räckvidd.26

Värdet på konstanterna a och b i regressionsfunktionen bestäm¬
des empiriskt genom att en log linjär funktion estimerades (se tabell
7.4). Först beräknades en regressionsfunktion för vart och ett av
områdena för att kunna göra jämförelser mellan dem. Samtliga
områden har därvid erhållit olika värden på båda konstanterna base¬
rade på avståndet och antalet besökare som uppmäts till området
under juni-augusti. Det innebär att både besöksfrekvensen och
avståndselasticiteten kommer att variera. Värdet på exponenten är
mestadels negativ. Variationen på distansexponenterna går från -1,8
till 0,7. Det lägsta värdet har Jockfall vars &-värde ligger nära -2,0.
För tre av destinationerna, Sorsele, Östersund och Kiruna är dock

2 o

exponenten positiv. R -värdet varierade mellan 0,2 och 0,8. Områ¬
dena anses alltså vara attraktiva även över mycket långa avstånd. För
Sorsele och Kiruna kan man knappast påstå att det finns något sam¬
band mellan avstånd och besöksfrekvens. Östersund däremot uppvi¬
sar ett klart positivt samband mellan avstånd och besöksfrekvens.

Tabell 7.4 Beräknade distansexponenterför respektive destination.

Destination Älvdal Konstanten b Konstanten a R2
Östersund Indalsälven 0,74 0,44 0,749
Jockfall Kalixälven -1,85 9,82 0,773
Vindelgransele Vindelälven -0,83 4,24 0,528
Vännäs Vindelälven -0,46 3,14 0,218
Kalix Kalixälven -0,91 5,13 0,419
Hovra Ljusnan -1,14 4,99 0,859
Liden Indalsälven -0,77 4,13 0,490
Sorsele Vindelälven 0,48 -0,37 0,287
Järvsö Ljusnan -0,71 4,44 0,521
Umeå Vindelälven -1,10 7,33 0,739
Sundsvall Indalsälven -0,85 6,80 0,602
Kiruna Kalixälven 0,40 1,82 0,206
Bollnäs Ljusnan -1,02 6,03 0,779

26 Vilhelmson (1994).
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Jämför vi b-värdet mellan de olika platserna kan ett par grupperingar
utläsas (se tabell 7.4). De tre orter som erhållit positiva värden är
samtliga orter som är belägna inom fjällområdet i landet. Deras läge
innebär att det finns ett rikt utbud att välja från dels västerut i form av
fjällen med skidanläggningar och möjlighet till vandring dels österut
mot skogslandet med fiske och ett rikt kultur- och naturutbud. Älvda¬
len i sig spelar här en mindre roll i attraktiviteten till skillnad från
vad fjällområdet gör. För Kirunas del förklaras den positiva lutningen
till stor del av att befolkningsunderlaget är litet nära området jämfört
med på längre avstånd. De orter som erhållit de lägsta värdena, Jock-
fall och Hovra, utgör en annan grupp vars fokus ligger mot just själva
älven och vad den kan erbjuda i form av fiske och vandringsmöjlig¬
heter. Det är två små orter som ligger i inlandet. De övriga orterna
utgörs dels av större städer som i sig besitter en attraktivitet som i
liten utsträckning har med naturen och mer med kulturen att göra
dels mindre orter som är fokuserade mot älven och dess natur. Det
som kan sägas vara en gemensam nämnare för alla, utom Järvsö som
har ett stor friluftslivsutbud, är att de i stor utsträckning utgör orter
vilka framförallt fungerar som genomströmningsnoder, det vill säga
de fungerar som övernattningsorter under resa mot annat mål.

Det kan konstateras att de b-värden som räknats fram inom
ramen för denna studie ligger, med undantag för destinationen Jock-
fall, ganska långt ifrån idealvärdet -2,0. Förklaringen till detta skulle
kunna vara att resande i friluftslivssyfte har en låg avståndskänslig¬
het. Det kan antas att många människor är beredda att resa långt för
att besöka en speciell plats. Det har också visats att många männis¬
kor hamnar i besöksområdet det vill säga random tourism. I motsats
till detta står det faktum att större delen av individens friluftsliv utö¬

vas i nära anslutning till den egna bostaden. Det kan till stor del för¬
klaras med det faktum att ^-värdena faktiskt varierar i tid och rum.

Ökad rörlighet i samhället och möjligheten att på kortare tid kunna
färdas en längre sträcka kan ha gett upphov till förhöjda värden på
distansexponenten.

Genom att studera kurvorna i figur 7.2a och b kan något om de
olika områdenas dragningskraft sägas. Klart är att de tre destinatio-
nerna med positiv lutning har den högsta attraktivitetsgraden, här
existerar i stort sett ingen avståndskänslighet. Till stor del kan detta
förklaras av deras geografiska läge, närheten till fjällområdena. Fjäll¬
området i Sverige står för mycket av det som friluftsmänniskan efter-
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frågar. Frihet, närhet till naturen, orördhet, avskildhet samt möjlig¬
heten att kunna utöva en mängd av sådana aktiviteter. Det är den
svenska naturmiljön som lockar till friluftsliv.27

Figur 7.2 a Distance-decay fördelning för de olika orterna
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Figur 7.2 b Distance-decay fördelning för de olika orterna
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Destinationen Jockfall har den snabbast avtagande kurvan vilket
också indikerar den största avståndskänsligheten (se figur 7.2a). För¬
klaringen kan finnas i att platsen skiljer sig från de övriga genom att

27 Hultkrantz (1991).
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den är en campingplats. Den är framförallt en attraktion för fiskare,
vilket gör att området utanför den kretsen är mer eller mindre okänd.
Resultatet för Jockfalls del tyder också på att området framförallt
nyttjas till närrekreation det vill säga området rekryterar en stor andel
besökare på kort avstånd.

För att med säkerhet kunna uttala något om i vilken mån
avståndselasticiteten kan förklara variationerna i besöksfrekvens val¬
des att utföra regressionsanalysen med en konstant hållen avstånds-
elasticitet. Funktionen fick följande utformning:

12

In y=a+b In x+XgA
i=l

Här avser y=besöksfrekvens
a, b och c-parametrar
x=avstånd

Dummyvariabler för:
Z);=Östersund
D2=Jockfall
D3=Vindelgransele
D4=Vännäs
D5=Kalix
£>ö=Hovra
D7=Liden
D8=Sorsele
Z)9=Järvsö
D;0=Umeå
D;;=Sundsvall
£>72=Kiruna
D73=Bollnäs (basen)

Konstanterna beräknades åter utifrån det empiriska materialet.
Avståndselasticiteten beräknades till -0,617. Konstanten a och c,
varierades beroende på vilken ort det rörde sig om. I tabell 7.5 visas
samtliga resultat från beräkningarna. Givet avståndselasticiteten
visar beräkningarna att avståndet kan förklara en stor del av variatio¬
nerna i besöksfrekvens. Signifikansen är således hög.

För att komma åt vad attraktiviteten i sig har för betydelse för
besöksfälten genomfördes ytterligare en beräkning. I denna ingick
tre avståndselasticiteter för att minimera inverkan från de orter som

har en positiv lutning på distance-decay-krnvan (se ovan), nämligen
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Tabell 7.5 Resultat från beräkningar med konstant hållen avstånds-
elasticitet

Oberoende variabel Parametrar t-värde

Konstant 4,685 9,610

In(avstånd) -0,617 -6,312

Dummys för:
Östersund 0,557 1,141
Jockfall 0,256 0,565

Vindelgransele -1,300 -2,641
Vännäs -0,954 -2,029
Kalix -0,693 -1,515
Hovra -1,476 -2,947
Liden -1,102 -2,258
Sorsele -0,862 -1,862
Järvsö -0,578 -1,154
Umeå 0,842 1,792
Sundsvall 1,269 2,599
Kiruna 0,770 1,691

Tabelltext: Beroende variabel=ln(besöksfrekvens)

Östersund, Sorsele och Kiruna samt inverkan från Vännäs som hade
en avståndselasticitet som avvek såväl från de tre nämnda orterna

som från de övrigas. Funktionen fick följande utformning:28
12

lny=a+b]ln(avstånd)+b2(Dj+Dg+D]2)ln(avstånd)+b^D4 ln(avstånd)+gA+Zc(Di
i=J

Här avser g=parameter för attraktivitet

A=uppmätt attraktivitet
Resultaten från beräkningarna med attraktivitetsmåttet visas i tabell
7.5. Attraktiviteten i sig har en statistiskt mätbar effekt. Resultatet
visar att både avståndet och attraktiviteten tillsammans kan förklara
delar av variationer i besöksfrekvens (signifikansen är hög). Detta
ger vid handen att avståndet inverkar på besöksfrekvensen samtidigt
som attraktiviteten kan förstärka eller försvaga avståndets inverkan
på besöksfrekvensen.

28 Bollnäs och Sorsele utgör båda basen i denna funktion.
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Tabell 7.6Resultat från beräkningar med attraktivitetsmåttet.
Oberoende variabel Parametrar t-värde

Konstant -4,602 -4,441

In(avstånd) -1,091 -11,470

(D1+D8+D12)lnavstånd 1,551 8,870

D4 Inavstånd 0,633 2,293

Attraktivitetsmått 0,04357 8,886

Dummys för:
Östersund -0,851 -2,268
Jockfall 4,276 8,912

Vindelgransele 2,991 5,711
Vännäs 0,856 0,799
Kalix 3,293 6,865
Hovra -1,416 -3,621
Liden 5,547 7,564
Järvsö -0,518 -1,324
Umeå 5,012 10,005
Sundsvall 7,919 10,799
Kiruna -1,536 -3,694

Tabelltext: Beroende variabel= ln(besöksfrekvens)

Douglas Pearce har i sin studie av det inhemska turistresandet i
Sverige funnit att det avseende friluftslivsresor finns ett starkt inslag
av intra-regionalt resande. Detta gäller framförallt i de norra delarna
av landet. Genom att bryta upp de nordligaste länen i mindre regio¬
ner minskas risken för att viktig information försvinner då det inom
dessa län föreligger betydande regionala skillnader. Pearce anser att
det mönster som kan studeras i de fyra nordligaste regionerna skulle
kunna förklaras av deras avskildhet från andra delar av landet och de

komplementära resurserna mellan inlandet och kustregionerna, vilka
också har den största urbaniseringsgraden.29

Det intra-regionala resandet i norra Sverige kanske egentligen
inte är intra-regionalt med tanke på den yta som avses. Hur stor del
av individerna inom ramen för denna studie kan ges benämningen
intra-regionalt resande enligt Pearce definition? Hur stor del av
resandet kommer utifrån övriga delar av landet? Med tanke på defini¬
tionen av områden av riksintresse för rörligt friluftsliv är dessa frågor
av central betydelse. Om de södra delarna av landet också var indelat
i till ytan lika stora områden som norra Sverige skulle även resandet
29 Pearce (1996).

13 Geografiska regio...
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Karta 7.1 a-b Besökare till Ljusnans (a) och Indalsälvens (b) älvda¬
lar under juni-augusti 1994 per 10 000 invånare (postnummerområ¬
desnivå 2).

El 0,01-2,9

120km

Indalsälven

M >10
M 5,0 - 9,9
■ 3,0 -4,9
Ej 0,01 - 2,9
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Karta 7.1 c-d Besökare till Vindelälvens (c) och Kalixälvens (d) älv¬
dalar under juni-augusti 1994 per 10 000 invånare (postnummerom¬
rådesnivå 2).

mårn ^ i ^ ssäåsi , w ~ C,

EU 3,0 -4,9 □ 3,0 -4,9
0 0,01-2.9 □ 0,01-2,9
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där anses vara intra-regionalt. Skalan har stor betydelse. Pearce
menar på att det finns en risk att mönstren ej är lika tydliga då endast
sommarmånaderna ingår. Stämmer det eller kan man ändå se mönst¬
ret? För att söka svar på den frågan var det nödvändigt att skapa en
regionindelning där dels det regionala dels det intra-regionala resan¬
det kunde åskådliggöras.

I studien av Douglas Pearce skapades en regionindelning som
kunde visa att resandet i norra delarna av landet framförallt skedde
mellan inlandet och kustområdena. Jag ville försöka uppnå en mer
nyanserad bild av resandet och ansåg därför att den regionindel¬
ningen var för grov. Den administrativa indelningen av Sverige i län
och kommuner är en ojämn fördelning. I södra Sverige är regionerna
små i förhållande till regionerna i norra delen av landet. I kapitel 6
användes länsindelningen för att åskådliggöra andelen besökare i
förhållande till länsbefolkningen. Samtidigt som indelningen skall
ge en nyanserad bild av resandet är det av stor vikt att kunna koppla
annan typ av data eller statistik till regionerna för att öka jämförbar¬
heten med andra studier. En indelning som verkade lämplig var då
landets postnummerområden.30 På kartorna 7.1 a-d redovisas för
antalet besökare till respektive område under sommarmånaderna
juni, juli och augusti fördelat på hemregion.

För Ljusnans del kan vi se att det endast är få regioner som
bidrar med många besökare. Fördelning över landet är relativt jämn
med en viss övervikt åt sydöstra delarna av landet. Kartan (7.1a) ger
en bild av ett regionalt resande. För Indalsälvens del (karta 7.1b) är
förhållandet annorlunda. Älvdalen lockar besökare från olika delar
av landet men med vissa koncentrationer till större städer/orter.
Resandet kan sägas vara nationellt. En förklaring till den höga ande¬
len besökare från så många regioner är naturligtvis att både Öster¬
sund och Sundsvall är belägna i anslutning till älvdalen. Dessa orter
lockar i sig många turister med olika evenemang under sommarmå¬
naderna. Besökarna till Vindelälven kommer till största delen från
norra delarna av landet, det vill säga ett regionalt resande dock med
3,1 Ett postnummer består normalt i Sverige av fem siffror. De områden som mot¬
svaras av ett fem-siffrigt postnummer är mycket små och lämpar sig inte för att kar-
tografiskt gestalta var i landet besökarna kommer ifrån. I denna studie har endast
de två första siffrorna i postnummret använts och på så vis har små postnummer¬
områden slagits samman till större områden som lämpar sig väl för kartografisk ge¬
staltning. Denna regionindelning utgör också en jämnare fördelning av områdena
över landet jämfört med till exempel kommunindelningen.
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tyngdpunkten norr om älvdalen. För Kalixälvens del är förhållandena
än mer extrema än för Vindelälven. Här kommer de flesta av besö¬
karna från de egna regionerna samt de närmast liggande, ett tydligt
regionalt resande. Intressant är att se att ju längre norrut och ju längre
bort från befolkningskoncentrationerna i landet besöksområdet är
beläget desto mer regionalt blir resandet. De regionala och delvis
intra-regionala resmönstren går således att se då endast sommarmå¬
naderna ingår.

Sammanfattande diskussion
Resultaten från beräkningar med regressionsfunktionen visar att
resandet i landet är att betrakta som regionalt beroende på vilken
regionindelning som nyttjas. Det generella antagandet om avstånds¬
friktion är således giltigt för områden av riksintresse för det rörliga
friluftslivet. Beräkningarna i detta kapitel visar att variationer i
besöksfält kan förklaras med hjälp av avståndet mellan hemort och
besöksområde. Liksom redogörelsen i kapitel 6 visar också beräk¬
ningar i detta kapitel att besökarna till riksintresseområdena kommer
från ett betydande avstånd och från en annan region än den egna.
Resultaten i denna studie styrker således de fyra områdenas klassifi¬
cering som områden av riksintresse för det rörliga friluftslivet.

Om avståndskänsligheten betraktas som en spegling av besökar¬
nas åsikter om förutsättningar för natur- och kulturupplevelser i
besöksområdet spelar områdets attraktivitet en avgörande roll. Om
attraktivitet mäts som jag gjort i detta kapitel visar det sig att det inte
är anläggningar och iordningställda friluftslivsområden som är det
som attraherar utan det urbana livets kontraster. Med detta avser jag
orörd natur och friheten från störningar av olika slag. Som visats i
flera andra studier pekar även denna mot att människor utövar fri¬
luftsliv och vistas i naturen som ett sätt att fly undan den vardagliga
levnadsmiljön. Beräkningarna i kapitlet visar att attraktivitet i kom¬
bination med avstånd har en statistiskt mätbar effekt och därmed
också kan förklara en del av variationerna i besöksfrekvensen.



 



Kapitel 8

Friluftsliv - förr, nu och i framtiden

Under den period som Sverige har utvecklats till en välfärdsstat har
statsmakten haft ett betydande ansvar för planeringen av arbete,
boende, service, utbildning och fritid. Till en början syftade välfärds¬
bygget primärt till att förbättra arbetsvillkoren och de materiella vill¬
koren för människan. Under 1960- och 1970-talet kom turen till
fritiden. I samband med den fysiska riksplaneringen uppmärksam¬
mades friluftslivet, såväl närrekreation som bevarandefrågor. För att
tillgodose människors behov av mark och vatten för friluftslivsutö¬
vande avsattes områden av riksintresse för det rörliga friluftslivet.

Denna studie har två syften. Det första är att analysera hur det
rörliga friluftslivets anspråk i fråga om nyttjandet av mark och vatten
beaktas i den fysiska planeringen och senare kommer till uttryck i
kommunala plandokument. Det andra är att granska kriterierna för
klassificeringen av områden av riksintresse för det rörliga friluftslivet
och att analysera hur avsatta riksintresseområden nyttjas.

Utgångspunkten i denna avhandling är att det finns verksamheter
i samhället som konkurrerar om hur mark och vatten skall nyttjas.
Den fysiska planeringens uppgift är att synliggöra dessa intressen
och verka för att mark- och vattenresurser används till det de är mest

lämpade för.

Utgångspunkter
I kapitel två formulerades en analysmodell över friluftslivets omgiv¬
ningsstruktur som utgjort grunden för analysen av områdena av riks¬
intresse för det rörliga friluftslivet. I modellen innefattas fyra
teoretiska infallsvinklar: en ekonomisk, en beteendevetenskaplig, en
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tidsgeografisk infallsvinkel samt en fjärde som fokuseras på interak-
tion och avstånd. Resulaten av denna studie visar att en modell som

inbegriper samtliga dessa perspektiv ger bättre förståelse för vilka
faktorer som påverkar individens möjligheter till nyttjande av områ¬
den av riksintresse för det rörliga friluftslivet jämfört med modeller
som formulerats av till exempel John Pigram och Bertil Vilhelmson.
Utgångspunkten för analysmodellen är teorier om utbud och efter¬
frågan, det vill säga en ekonomisk infallsvinkel. I detta perspektiv
ses friluftslivet som en marknad där det existerar ett utbud och en

efterfrågan. Utbudet utgörs av de omgivningsbundna faktorerna hos
besöksområdet såsom tillgänglighet, attraktivitet och faciliteter.
Efterfrågan består av individbundna faktorer, till exempel socioeko-
nomiska resurser och förflyttningsresurser, i samspel med individens
rörlighet. För att utöva friluftsliv måste individen ha ett behov att
tillfredsställa. Genom den beteendevetenskapliga infallsvinkeln
inkorporeras individens behov och motiv i modellen. Motiv och
behov betraktas också som en del av de individbundna faktorerna.
Här förutsätts att miljön, särskilt naturmiljön, spelar en mycket
avgörande roll för friluftslivsutövandet. Den tidsgeografiska infalls¬
vinkeln fångar upp hur individens val av aktiviteter och besöksmål
påverkas av tids- och rumsrestriktionen. Det tidsgeografiska tanke¬
sättet ger genom domänbegreppet också basen till analysen av för¬
hållandet mellan statsmakt och kommun samt förhållandet mellan
friluftslivet och andra verksamheter. Genom den fjärde infallsvin¬
keln som fokuseras på avstånd och attraktivitet vidgas modellen till
en analys av besöksfältet kring ett område av riksintresse för det rör¬
liga friluftslivet.

Statsmakt versus kommun

Fyra problemområden har behandlats i avhandlingen. Ettförsta pro¬
blemområde är samspelet och avvägningen mellan planering på
nationell och lokal nivå och hur detta har påverkat synen på områ¬
den av riksintresse för det rörliga friluftslivet.

Den fysiska riksplaneringen som initierades under 1960-talet
syftade bland annat till att stärka statsmaktens inflytande i den
fysiska planeringen. Att kommunerna enbart planerade utifrån sitt
eget bästa ansågs från statsmaktens sida som otillfredsställande.
Områden av riksintresse för det rörliga friluftslivet inrättades för att
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trygga allmänhetens tillgång till mark och vatten för friluftslivsutö¬
vande. Det blev kommunernas uppgift att tillgodose dessa intressen i
sin planering, ansvaret för riksintresseområdena decentraliserades.
Länsstyrelsen skulle agera som statsmaktens förlängda arm.

Under 1970-1980-talet började ansvaret för allt fler viktiga sam¬
hällsfrågor att decentraliseras. Parallellt med denna utveckling har
också intresset för och nödvändigheten av att beakta de globala frå¬
gorna i planeringen uppmärksammats i allt större utsträckning. Kom¬
munernas ansvar har därmed ökat avsevärt.

Tanken med att bevara mark och vatten för ett visst syfte har
också förändrats över tiden. Bevarandet av ett område inskränker

nyttjandet av det samtidigt som det inte finns någon ekonomisk lön¬
samhet i ett bevarande. Markägarens möjligheter att nyttja sin mark
minskar till fördel för allmänhetens bästa. Från denna utgångspunkt
förefaller det som om statsmakten alltid har sökt efter ett motiv till
att bevara ett visst område från exploatering.

Under början av 1900-talet var det främst av sociala skäl och häl¬
soskäl som statsmakten avsatte speciella områden för rekreation.
Motivet var att stadsborna behövde mark och vatten för att rekreera

sig och återhämta sig från stadens misär. Samtidigt avsattes områden
för framtida forskning och resursutvinning. Under 1960-1970-talet
tillkom nya aspekter och motiv till bevarande av områden. Nyttjande
och tillgänglighet framhölls som betydelsefulla aspekter för beva¬
rande. Nu skulle människan få tillgång till och nyttja områden som
var lämpade för friluftslivsutövande. Idag motiveras bevarande av
områden med att olika arter håller på att utrotas och hushållning med
resurser är viktigt för kommande generationer. Kopplingen till män¬
niskans tillgång till och nyttjande av de skyddade områdena har
under den gångna tjugoårsperioden underordnats bevarandetanken.

I takt med denna utveckling har friluftslivet i allt större utsträck¬
ning kommit att bli anläggningsbundet. Anläggningsbundenheten
och den starka kopplingen till aktiviteter förefaller vara ett motiv för
statsmakten att kanalisera besökarna till vissa områden i syfte att
bevara naturen. Till en början avsattes områden av riksintresse för det
rörliga friluftslivet för att säkra tillgången till mark och vatten för
utövande av aktiviteter i naturen.

Områdena har dock under den tid de existerat i allt större

utsträckning kommit att knytas till vissa utpekade aktiviteter som
också har bidragit till att öka behovet av anläggningar. Resultaten i
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denna studie visar på att det finns fog för att ifrågasätts det ursprung¬
liga syftet med riksintresseområdena.

Även synen på innebörden av begreppet friluftsliv har föränd¬
rats. Under den tjugoårsperiod som passerat sedan områden av riks¬
intresse för det rörliga friluftslivet instiftades har dess innebörd
skiftat från ett mer renodlat friluftsliv till en allt starkare koppling
till turism. Den vikt som tidigare lades vid närrekreation har ersatts
av fjärrekreation. Kommunerna ser i större utsträckning till turismen
än till det rörliga friluftslivet, det vill säga den kommersiella sidan
och inte den icke-kommersiella. Från statsmaktens sida har arbetet
med riksintresseområdena under 1970-talet genomsyrats av en syn
där miljön betraktades som en extern fysisk plats där upplevelsen av
den fysiska dimensionen var av överordnad betydelse. Under 1980-
talet har synen på miljön i allt större utsträckning kommit att handla
om miljön som en plats för aktivitet.

Statsmakten har således stärkt sin inflytande, det vill säga utökat
styrningsrestriktionerna, i den kommunala fysiska planeringen
genom att legitimera rätten att ingripa om den anser att en kommun
inte agerar enligt dess intentioner. Samtidigt är det kommunerna
som har ansvaret för den egna domänen och det finns få incitament
till varför kommunen skulle agera som statsmakten vill.

Betraktat ur ett tidsgeografiskt perspektiv är det tydligt att olika
individer eller grupper av individer förfogar över olika domäner.
Dessa domäner kan vara överordnade eller underordnade varandra.
Det är dock fruktbart att gå ett steg längre i diskussionen om bety¬
delsen av olika domäner. Trots att vissa domäner är över- respektive
underordnade varierar styrkan eller betydelsen hos domänerna vid
olika tidpunkter. Det finns således en vertikal dimension i det hierar¬
kiska systemet av domäner som gestaltar respektive domäns styrka
eller betydelse vid en given tidpunkt och i ett givet sammanhang.
Framförallt är detta tydligt i förhållandet mellan statsmakt och kom¬
mun. Under slutet av 1960-talet och början av 1970-talet stärkte
statsmakten sitt inflytande över planeringen rörande mark- och vat¬
tenanvändningen. Statsmakten hade således en stark position i för¬
hållande till den kommunala nivån. Under 1970-talet men framfö¬
rallt under 1980-talet började dock statsmakten att decentralisera
ansvaret för den fysiska planeringen. Detta innebar att kommunen
stärkte sin ställning på bekostnad av statsmakten.
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Konkurrens eller samverkan?
Det andra problemområdet i avhandlingen berör förhållandet mellan
olika verksamheter på nationell och lokal nivån och hur dessa har
förändrats över tiden.

Friluftsliv är en icke-kommersiell verksamhet men kan också ses

som en kommersiell verksamhet, det vill säga turism. Friluftslivet
sett som en icke-kommersiell verksamhet väger lätt i förhållande till
andra ekonomiska verksamheter när kommunen planerar för nyttjan¬
det av mark och vatten. Den maktförskjutning som ovan diskuterats
kommer till uttryck genom att kommunen i stor utsträckning planerar
för särintressen. Kommunen planerar inte för icke vinstgivande
rekreation för den egna befolkningen. Ser vi till riksintresseområ¬
dena så är det inte i kommunens intresse att betrakta det som vistelse
i skog och mark utan mer som en del av näringslivet. Som sådant har
det status på den kommunala nivån. För många kommuner handlar
planeringen i mångt och mycket om överlevnad, det vill säga att
kunna erbjuda arbete, service samt bibehålla sitt befolkningsunder¬
lag. Denna konkurrenssituation har inte förändrats nämnvärt under
den studerade perioden. Kommunerna har pliktskyldigt redovisat fri¬
luftslivets intressen men i mycket liten utsträckning redogjort för hur
de planerar att säkerställa riksintresseområdena.

Områden av riksintresse för det rörliga friluftslivet är till ytan
oftast mycket stora jämfört med till exempel områden av riksintresse
för den vetenskapligt kulturella naturvården. I många fall innebär
detta att hela den yta som är av riksintresse inte kan säkerställas utan
avvägningar måste göras mellan olika verksamheter. Denna avväg¬
ning skall i första hand ske på den kommunala nivån. Förfoganderät¬
ten över olika domäner har i en konkurrenssituation stor betydelse i
kombination med styrkan hos den individ eller grupp av individer
som representerar en viss verksamhet. Analysen i denna studie visar
att friluftslivet sett som en icke-kommersiell verksamhet inte kan
betraktas som konkurrenskraftig jämfört med andra ekonomiska
verksamheter i en konkurrenssituation. Trots att statsmakten under
slutet av 1960-talet och början av 1970-talet framhöll friluftslivet
som en viktigt samhällsfaktor som skulle beaktas i den fysiska plane¬
ringen, har andra verksamheter kunnat konkurrera ut friluftslivet.
Tydligast är det i förhållande till de basnäringar som dominerar på
den kommunala nivån, såsom skogs- och jordbruk. I takt med att
kommunerna i allt större utsträckning återfått makten över den egna
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domänen har dess särintressen fått ökat utrymme. Samtidigt har
konkurrenskraftiga enskilda intressen i stor utsträckning kunnat
stärka sin makt över marken genom att erbjuda kommunen något i
utbyte mot exploateringsrättigheter.

Ett riksintresse för rörligt friluftsliv
Ett tredje problemområde berör definition, avgränsning och tolkning
av ett område av riksintresse för det rörliga friluftslivet.

Statsmakten har angivet riktlinjer för klassificering av områden
av riksintresse för det rörliga friluftslivet samt beslutat om vilka
områden som är av riksintresse. Innebörden av begreppet riksin¬
tresse är dock inte okomplicerad. I naturresurslagen anges att områ¬
den som är av riksintresse för friluftslivet skall skyddas, men inte
någonstans i lagen anges vad som avses med ett riksintresseområde.
Den uppgiften har delegerats till Naturvårdsverket. I och med att
begreppet riksintresse är inskrivet i lagen är det att betrakta som en
institution. Den innebörd statsmakten eller av statsmakten utsedd

myndighet ålagt ett riksintresse är den som skall gälla. Men naturre¬
surslagen klargör inte vad som avses med ett riksintresse för frilufts¬
liv. Denna oklarhet är en orsak till att begreppet givits olika innebörd
på den kommunal nivån. Kommunernas agerande kan vara en omed¬
veten handling där begreppet misstolkats men resultaten i denna stu¬
die tyder på att det är en medveten (politisk) handling där kommu¬
nerna agerar för att inte inskränka sitt handlingsutrymme.

Ett problem är hur ett område av riksintresse skall avgränsas. De
gränser som är fastslagna i samband med beslut om områden av
riksintresse för friluftslivet är de som skall gälla. Många kommuner
anser dock att gränserna inte stämmer överens med den uppfattning
som finns på den lokala nivån. Det kan röra själva avgränsningen
eller delar av området som man från kommunens sida anser skall

ingå eller inte. Det sätt på vilket riksintresseområdet avgränsats
inverkar också på säkerställandet av området. Tanken är att hela det
riksintressanta området skall tillgodoses med någon form av rekom¬
mendationer. Som tidigare konstaterats är det inte rimligt att kräva
att hela den riksintressanta ytan skall säkerställas enligt naturvårds¬
lagens skyddsregler. Det är dock rimligt att kommunerna uttalar
rekommendationer om hur friluftslivets intressen skall behandlas i
en möjlig konfliktsituation. Ofta splittras dock det riksintressanta



Friluftsliv - förr, nu och i framtiden 195

området upp i mindre delområden varav vissa avsätts för friluftslivet
medan andra i första hand avsätts för någon annan verksamhet, utan
rekommendationer om hänsyn till friluftslivet.

Definitionen av ett riksintresseområde har förändrats sedan områ¬
dena inrättades i början av 1970-talet. Riksintresseområdenas förhål¬
lande till befolkningsfördelningen i landet har vid flertalet tillfällen
framhållits som betydelsefullt. I relation till befolkningskoncentra¬
tionerna i landet är en stor del av områdena av riksintresse för det

rörliga friluftslivet att betrakta som avsides belägna. Med en ökad
koncentration av befolkning kan det från tillgänglighetssynpunkt
framstå som mindre lämpligt att större delen av riksintresseområ¬
dena, ytmässigt sett, är belägna i den norra delen av landet.

Ur ett optimeringsperspektiv förefaller det som om nyttjandet har
fått en underordnad roll i förhållande till bevarandeaspekten. Defini¬
tionen av ett område av riksintresse för det rörliga friluftslivet knyter
sedan år 1986 an till begreppet turism. Närrekreationen har ersatts av
fjärrekreation. I samband med anknytningen till turism har också
betoningen av möjligheterna till utövande av olika aktiviteter ökat.
Turister är besökare som rest långt för att utöva en viss aktivitet och
behöver övernattningsmöjligheter och service på besöksorten. Bety¬
delsen av nyttjande och tillgänglighet till områdena har således mins¬
kat till förmån för avståndet mellan riksintresseområdena och

befolkningskoncentrationerna.
Den geografiska aspekten på nära och fjärran blir därför intres¬

sant. Samtidigt som områdena skall locka besökare långt ifrån skall
de nyttjas och vara tillgängliga. Områden vars läge är att betrakta
som avlägsna i förhållande till befolkningskoncentrationerna blir sett
från nyttjande- och tillgänglighetssynpunkt svåra att motivera. En
förklaring är den diskussion som tidigare förts om motiven till avsät¬
tande av områden av riksintresse för det rörliga friluftslivet. Nyttjan-
deaspekten skulle utifrån ett sådant synsätt vara något som legitime¬
rade bevarandet av områdena. Ser vi till skalan är det är stora skillna¬
der mellan olika riksintresseområden, som till exempel mellan
Stockholms skärgård och Norrbottens fjällområde. Bevarandeintres¬
set skiljer sig också åt mellan olika områden, vilket också gäller det
skydd som åläggs områdena. Det finns ingen lönsamhet i att bevara
ett område och därför kanske nyttjandeaspekten används för att moti¬
vera beslutet.

Den juridiska sidan av riksintresseområdena är också av stor vikt.
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Riksintressena regleras genom naturresurslagen som dock är en

ramlag och därmed skall tillämpas genom andra lagar. Naturresurs¬
lagen anger att områden av riksintresse skall skyddas, vilket innebär
ett absolut skydd. Trots detta är inte avsikten att riksintresseområ¬
dena i sin helhet skall skyddas genom naturvårdslagens instrument.
Lagstiftningen är otydlig och vag när det gäller riksintresseområ¬
dena. Styrkan i skyddet av områdena beror på andra myndigheter, i
detta fall kommunerna i första hand, snarare än den lagstiftande, vil¬
ket gör att vi måste fråga oss vilket syfte lagen har. Det skulle kunna
vara ett taktiskt drag av lagstiftarna i ett försök att inte skapa en allt¬
för stel lagstiftning. Naturresurslagen innehåller mängder av hon¬
nörsord som till exempel ekologisk, social, samhällsekonomisk och
god hushållning. Detta är en lagstiftning som talar om vad som är
bäst för människan i ett långsiktigt perspektiv, dock utan att klargöra
hur. Nyttjandet av mark och vatten är i realiteten en oreglerad sektor
trots en omfattande lagstiftning.

Nyttjande kontra bevarande
Det fjärde problemområdet berör individen och dess tillgång och
nyttjande av områden av riksintresse för det rörliga friluftslivet.

Statsmakten har vissa föreställningar om vilka det är som nyttjar
riksintresseområdena. Det är turister som söker rekreation genom
friluftsliv och som kommer från ett betydande avstånd från besöks¬
området. I föreliggande studie har undersökts i vad mån denna före¬
ställning stämmer överens med vilka som verkligen nyttjar områ¬
dena.

Besökarna till de områden av riksintresse för det rörliga frilufts¬
livet som här särskilt studerats kännetecknas av medelålders perso¬
ner som reser tillsammans med familjen, släkt eller vänner. De är
förvärvsarbetande och därtill högutbildade. De tillhör i liten
utsträckning en förening med anknytning till friluftslivet, med
undantag för Svenska Turistföreningen. De söker inte några äventyr¬
liga och resurskrävande aktiviteter utan snarare ett rörligt friluftsliv
som kännetecknas av vistelse i skog och mark i samvaro med andra
samt upplevelseturism.

Samtliga individer som ingår i undersökningen är sådana som
övernattar, vilket kvalificerar dem som turister. En relativt stor andel
av besökarna kommer från ett avstånd längre än en halv dags
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resande och dessutom från ett annat län än det där riksintresseområ¬
det är beläget. Detta innebär att två av de övergripande kriterierna för
ett riksintresseområde är uppfyllda.

Det kan dock inte betraktas som helt korrekt att enbart studera
hur långt besökarna rest och varifrån besökarna kommer i förhål¬
lande till det riksintressanta området. Områdenas läge i förhållande
till befolkningsfördelningen i landet måste också beaktas. Relateras
antalet besökare från olika län till hemlänens totala befolkning
erhålls ett förändrat rekryteringsmönster jämfört med om enbart
antalet besökare från olika län beaktas. Det län i vilket riksintresse¬
området är beläget liksom de närmast belägna länen ökar sin bety¬
delse väsentligt som hemlän för besökarna. Det egna länets betydelse
som hemlän skulle med stor sannolikhet ha förstärkts ytterligare om
samtliga friluftslivsutövare kunnat fångas in, det vill säga om även
närrekreationen inbegripits. Rekryteringsmönsterna skiljer sig åt för
de fyra studerade riksintresseområdena. Ljusnan och Kalixälven har
mer utpräglade regionala rekryteringsmönster jämfört med Indalsäl¬
ven och Vindelälven. Speciellt Indalsälven kan sägas ha ett rekryte¬
ringsmönster av nationell art.

Beräkningar med en regressionsanalys visar att det generella
antagandet om avståndsfriktion också gäller för områden av riksin¬
tresse för det rörliga friluftslivet. Trots detta visar resultaten i studien
att de fyra riksintresseområdenas besöksfält stöder klassificeringen
av områdena som riksintresseområden för det rörliga friluftslivet.
Besökarna kommer från ett betydande avstånd och från en annan
region än den som området är beläget i. Samtidigt visar studien att
besökarnas resmönster inte är att betrakta som nationellt utan snarare

regionalt, något som också bekräftar resultat som framkommit i
andra studier. Beräkningarna i denna studie visar att resfrekvensen
avtar kraftigt inom 15 mil från besöksområdet för att sedan avta i
mindre takt. Resultaten av regressionsanalysen visar också att både
avståndet och attraktiviteten kan förklara delar av variationerna i
besöksfrekvens mellan olika områden.

Ur ett optimeringsperspektiv är det av intresse att diskutera om de
besökare som fångats upp av denna studie besöker de fyra älvdalarna
Ljusnan, Indalsälven, Vindelälven och Kalixälven i deras egenskap
av riksintresseområde. Föreliggande studier visar att få av besökarna
har haft området som mål för sin resa. Studien är ett exempel på ran-
dom tourism där besökarna har hela Norrland som mål eller också är
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besökaren på väg mot ett annat geografiskt mål och nyttjar området
som en plats för övernattning. Det resultatet gäller för samtliga av de
studerade områdena.

Besökarna i riksintresseområdena är således individer som i hög
grad reser utan mål. Denna typ av besökare utgjorde 75 procent av
undersökningspopulationen. Resterande 25 procent var sådana som
skulle besöka släkt och vänner eller under en viss tid arbetat i områ¬
det. Att besökarna utgör random tourists styrks också av den relativt
korta vistelsetiden i de olika områdena, nämligen två dygn. Den
korta vistelsetiden och det faktum att få av besökarna haft riksintres¬
seområdet som mål för sin resa gör att områdenas klassificering som
område av riksintresse för det rörliga friluftslivet kan ifrågasättas.

Att riksintresseområdet inte är målet med resan utesluter inte att

besökarna utövar friluftsliv under sin vistelse där. Flertalet besökare
har utövat någon friluftslivsaktivitet, dock inte i den utsträckning
som kanske skulle ha skett om samtliga besökare haft området som
mål och därmed vistats där en längre tid. Framförallt är det natur-
och kulturstudier i kombination med strövande som besökarna ägnat
sig åt. Resulaten visar också att det går att finna ett visst områdes-
specifikt mönster för vissa aktiviteter. Skidåkning framstår i Ljus¬
nans älvdal som en aktivitet som utövas mer ofta än i några av de
övriga älvdalarna. I Kalixälven framstår fritidsfiske och vandring
som aktiviteter som utövas mer frekvent, medan det i Vindelälvens
älvdal motioneras mycket mera. I Indalsälven framstår bad och
vandring som en vanlig aktivitet.

Samtidigt visar studien att besökarna till vardags är relativt
aktiva personer som utövar friluftsliv i sitt närområde. Det är snarare
så att vi inte ska förvänta oss att turister är personer som söker rekre¬
ation genom friluftsliv utan som är ute efter att besöka attraktioner
och ströva kortare sträckor i anpassade miljöer. I vilken utsträckning
statsmakten verkligen reflekterar över hur länge individerna stannar
i ett besöksområde och vad de egentligen gör är svårt att säga. Men
det förefaller som att detta är underordnat det faktum att förutsätt¬

ningarna för att utöva en viss aktivitet existerar.
Vad är det då som gör att besökarna uppfattar ett område som att¬

raktivt? Föreliggande studie visar liksom andra studier av attraktivi¬
tet att friheten från störning av olika slag och den fysiska
dimensionen av miljön är av största vikt. Anläggningar och tillrätta-
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lagda områden betyder lite för ett områdes attraktivitet från frilufts¬
livssynpunkt. Den anläggningsbundenhet och det större fokus mot
turismen som klassificeringen av riksintresseområden för det rörliga
friluftslivet motsvarar därför inte den allmänna uppfattningen om vad
som är attraktivt.

Återigen är det intressant att fundera över relevansen av områden
av riksintresse för det rörliga friluftslivet. Det är av stor vikt att till¬
gången till mark och vatten säkras för människors möjligheter till fri¬
luftslivsutövande. Att detta sker genom att kommunerna planerar för
turism är inte en säkerhet snarare tvärtom. Det rörliga friluftslivet är
mindre beroende av anläggningar än vad turismen är och en plane¬
ring som framförallt tar hänsyn till turismen kan leda till att friluftsli¬
vets behov blir åsidosatta. Motiven till att avsätta områden av

riksintresse blir därmed åter relevant. Det kan förefalla som att beva¬

randeaspekten är det överordnade och att nyttj andeaspekten enbart
syftar till att legitimera det första. Statsmakten har vid flertalet tillfäl¬
len framhållit att just naturen och kulturen är det primära i ett riksin¬
tresse för det rörliga friluftslivet. Resultaten i denna studie gör att det
ursprungliga syftet med riksintresseområden för det rörliga friluftsli¬
vet inte längre kan sägas vara giltigt. Bevarande av naturen (den bio¬
logiska mångfalden) är idag överordnat nyttjandet av dessa områden.
Vidare har det rörliga friluftslivet i stor utsträckning ersatts av turism
och en stark anläggningsbundenhet. Planeringen för friluftsliv kan
idag betraktas som en restpost i statsmaktens budget, likaså på det
kommunala planet. Den plats i planeringen som friluftslivet tillskrevs
i början av 1970-talet kan inte sägas ha infriats.

Fortsatt forskning
Resultaten från studien visar bland annat att större delen av besö¬
karna till områden av riksintresse för det rörliga friluftslivet inte
besöker området primärt för dess egenskap av riksintresseområde.
Man besöker området i stor utsträckning av en tillfällighet eller som
en del av en rundresa. Besökarna utför dessutom ett antal aktiviteter
som vi kan kalla basaktiviteter såsom att ströva, vandra eller titta på
naturen samt tar del av kulturen. Andra aktiviteter är mer plats¬
bundna som till exempel fritidsfisket. Vissa platser lockar med unika
företeelser eller ett specialiserat utbud av aktiviteter. Med utgångs¬
punkt från den gjorda studien skulle det vara intressant med en riktad

14 Geografiska regio...
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studie. Till exempel en studie som fokuserar ett visst område med till
exempel ett specialiserat aktivitetsutbud. En infallsvinkel är att för¬
söka utveckla metoden att mäta ett områdes attraktivitet.

Många faktorer begränsar vårt resande dagligen. Närrekreatio¬
nens betydelse har i föreliggande studie påpekats ett flertal gånger.
Denna studie har visat att människans rörelsemönster är begränsat,
vilket ökar intresset för studier av närrekreationen. En intressant

fortsättning på denna studie är således en studie som fokuserar indi¬
videns friluftslivsutövande i relation till dess fasta punkt i tillvaron,
hemmet och hemorten samt tillgången till rekreationsområden. En
frågeställning av intresse är i vilken utsträckning och hur rekrea¬
tionsområden i nära anslutning till tätorter eller bostadsområden
nyttjas. En annan intressant frågeställning är hur utbudet av grönom¬
råden och rekreationsområden varierar över landet. Ett av statsmak¬
tens mål är att alla skall ha möjlighet att utöva fritidsaktiviteter. Men
konsekvenserna av förändrade ekonomiska förutsättningar gör att
många människor inte har möjlighet att utöva fritidsaktiviteter. Till¬
gången till rekreationsområden i nära anslutning till bostaden kan
därför för många människor vara den enda möjligheten att utöva fri¬
tidsaktiviteter av olika slag.

På den formella sidan är det av intresse att fråga sig om riksin¬
tresseområdena har spelat ut sin roll, vilket vore mycket intressant
att studera. Har utvecklingen sedan 1970-talet gjort att riksintresse
som institution börjat bli förlegad och andra former för att säkra till¬
gången till mark och vatten för friluftslivsutövande behövs. Är det
så att människans behov är detsamma som det varit men att stats¬

maktens och kommunerna agerar utifrån andra premisser? I en stu¬
die skulle intervjuer kunna göras med politiker och tjänstemän för
att utröna vilken status friluftslivet har i planeringen och i vilken
mån riksintresseområdena i framtiden kommer att uppfylla sitt
ursprungliga syfte.



Summary

Outdoor recreation - past, present and future
During the period in which Sweden developed into a welfare state,
government authorities have had substantial responsibility for the
planning of work, housing, services, education and leisure. Initially
the welfare construction was primarily aimed at repairing both
labour and material conditions. During the 1960s and '70s it was the
turn of leisure. In connection with physical national planning, atten-
tion was directed towards outdoor recreation, both local recreation
and conservation questions, and areas of national importance for out¬
door recreation were established.

The aims of this study are twofold. The first is to analyse how the
demands of outdoor recreation with regard to the use of land and
water are taken into consideration in the physical planning and how
they are låter expressed in local authority planning documents. The
second aim is to examine the criteria for the classification of areas of
national importance for outdoor recreation and to analyse how areas
reserved in the national interest are utilized.

The starting point in this thesis is that there are activities in
society which compete with regard to how land and water should be
used. The task of physical planning is to make these interests visible
and to try to ensure that land and water resources are used for the
purposes to which they are most suited.

Results
In chapter two an analytical model is formulated of the outdoor
recreation's environmental structure which formed the basis for the
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analysis of the areas of national importance for outdoor pursuits.
The model incorporates four theoretical approaches; an economic, a
behavioural-scientific, a time-geographical and a fourth one that
focuses on interaction and distance. It turns out that a model that
takes into account all of these perspectives provides a better under-
standing than other models (for example by John Pigram and Bertil
Vilhelmson) about which factors affect the individual's possibilities
of utilizing areas of national importance for outdoor recreation.

The modeTs starting point is theories about supply and demand,
i.e. the economic point of view. From this perspective, outdoor
recreation is seen as a märket in which there is a supply and a dem¬
and. The supply is made up of the environmentally-bound factors
within the visitor area. The demand consists of individual-related
factors in combination with the individuaPs mobility. In order to
engage in outdoor recreation the individual must have a need to
satisfy. By means of the behavioural-scientific approach the indivi¬
dual's needs and motives are incorporated within the model. Here it
is assumed that the environment, especially the natural environment,
plays a very decisive role for the outdoor pursuits. Through the time-
geographical approach we capture the individual's choice of activi-
ties and places to visit, as affected by time and space restrictions.
The time-geographical approach also provides the basis for the
analysis of the relationship between state and local authority by
means of the domain concept. By focusing on distance and attrac-
tion, the fourth approach broadens the model into an analysis of the
visitor field around an area of national importance for outdoor recre¬
ation.

State power versus local authority
Four problem areas have been dealt with in the present thesis. The
first problem area is how the relationship between state and local
authority has changed over time and how this affected views on out¬
door recreation.

The physical national planning that was initiated during the
1960s aimed among other things at strengthening the state's influ-
ence on physical planning. That the local authorities merely planned
in their own best interests was not regarded as satisfactory by the
state authority. Areas of national importance for outdoor recreation
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were established in order to safeguard public access to land and
water for purposes of outdoor pursuits. It became the task of the local
authorities to satisfy these interests in their planning and the
responsibility for the areas of national interest was decentralized.
The county administration was to act as the extended arm of the
state. During the 1960s the state authority strengthened its influence.
During the 1970s and '80s confidence in the state declined at the
same time as the responsibility for several important social questions
was decentralized. Parallel with this development, planning has also
changed its focus from local to global matters. The local authorities'
responsibility has thus increased twofold.

The idea of preserving land and water for a given purpose has
also changed over time. In the early 1900s the state set aside recrea-
tional areas for social and health reasons. When outdoor recreation
was identified as an important activity during the 1960s and '70s, the
rights of usage and access to various areas were added. Today preser-
vation is above all a question of biological diversity. Seen in this way,
it appears as if the state has always sought a motive for preserving a
nature area. The preservation of an area naturally restricts the usage
to a certain extent, at the same time as there is no direct profit in the
preservation. The landowner's possibilities for using his/her land are
reduced for the benefit of the public good. Initially the preservation
was motivated by the argument that city-dwellers needed land and
water to refresh themselves and recover from the misery of the city.
At the same time areas were set aside for future research and
resource extraction. When this proved insufficient the concept of pre¬
servation was widened during the 1960s to also include usage and
accessibility. Now people would have access to the areas and they
could be used for outdoor recreation. Today preservation is moti¬
vated on the grounds that various species are dying out and that we
must consider the future generations. People's access to and enjoy-
ment of such areas are largely things of the past. Outdoor recreation
has become increasingly tied to facilities. This confinement to facili-
ties and the focus on activities seems to be a way for the state to
channel visitors into certain areas in order to preserve nature.

The view of outdoor recreation has also been altered. One can say
that a shift has taken place even here. During the twenty-year period
that has passed since the areas of national importance for outdoor
recreation were established, the focus has been moved from a more



204 Summary

absolute outdoor recreation towards an ever stronger connection to
tourism. The importance that was previously given to local recrea¬
tion has been replaced by long-distance recreation. Local authorities
are concerned more with tourism than outdoor recreation, that is to
say more with the commercial side rather than the non-commercial.
From the side of the state, the work with national interest areas

during the 1970s has been pervaded by a view in which the environ-
ment was regarded as an externat physical space where the expe-
rience of the physical dimension was given priority. During the
1980s the view of the environment has more than ever before
become a question of the environment as space for activity.

Seen in one way, the state has thus strengthened its influence, i.e.
extended the steering restrictions, in local authority physical plan-
ning by holding the right to intervene if it considers that the local
authority is not acting according to the state's intentions. At the
same time it is the local authorities that are responsible for their
domains and there are few incentives to persuade them to act as the
state wants.

Viewed from the time-geographical perspective, it is clear that
different individuals or groups of individuals have recourse to diffe-
rent domains, some of which can be superordinate and others sub-
ordinate. It is fruitful, however, to go one step further in the
discussion of the significance of different domains. Despite the fact
that different domains are superordinate or subordinate at a given
point in time, their strength or importance can vary. There is thus a
vertical dimension in the hierarchical system of domains which
forms the strength or importance of the respective domain at a given
point in time and in a given context.

This is particularly apparent in the relationship between state and
local authority. During the end of the 1960s and the early 1970s the
state authority increased its influence over planning regarding the
use of land and water. The state thus had a strong position in compa-
rison with local government.

During the 1970s and especially during the 1980s, however, the
state began to decentralize responsibility for physical planning. This
meant that the local authority strengthened its position in relation to
the state, which indirectly lost large parts of its former power.
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Competition or cooperation?
The second problem area in the thesis deals with the relationship bet-
ween different activities at national and local levels and how these
have changed over time.

Outdoor recreation can be regarded partly as a non-commercial
activity such as sojourns in forest or countryside and partly as a com-
mercial activity, i.e. tourism. The shift of power discussed above is
manifested through the fact that to a large extent the local authority
plans for special interests. Seen as a non.commercial activity, out¬
door recreation carries little weight in relation to other economic
activities when the local authority plans for the use of land and water.
Consequently the local authority does not plan for non-profitable
recreation for its own population. If we consider the areas of national
interest, it is not in the interest of the local authority to regard visits
merely as sojourns in forest and countryside but rather as part of the
local economy. Through their economic potential these areas attain
status at local authority level. Outdoor recreation mostly competes
with the staple economic activities of forestry and agriculture, which
are generally given high priority by the local authorities. For many
local authorities planning is in many respects a question of survival,
that is to say to be able to offer employment and service and to retain
its population base. This competitive situation has not changed
appreciably during the study period. The local authorities have duti-
fully accounted for the interests of outdoor recreation but only to a
very small degree have they described how they plan to safeguard the
areas of national interest.

The areas of national importance for outdoor recreation are much
larger than for example the areas of national interest for scientific
and cultural nature conservation. In many cases this means that the
whole area of national interest cannot be safeguarded but priorities
must be made between different activities. In a competitive situation
the right of disposition over different domains has great importance
in combination with the power of the individual or group of individu-
als representing a given activity. In such circumstances outdoor
recreation as a non-commercial activity does not appear to be com¬
petitive in comparison with other economic activities - something
that is also shown in this study. Thus other activities have been able
to push aside outdoor recreation, despite the fact that during the late
1960s and early '70s the state emphasized it as an important factor in
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society that should be taken into consideration in physical planning.
This is most apparent in relation to the basic economic activities that
dominate at the local authority level, such as forestry and agricul-
ture. As the local authorities have increasingly regained control over
their own domains so these special interests have been given more
scope.

Anational interest for outdoor recreation
A third problem area concerns the definition, delimitation and inter¬
pretation of an area of national importance for outdoor recreation.

The state has on the one hand set guidelines for classifying areas
of national importance for outdoor recreation and on the other deci-
ded which areas are of national interest. The purport of a national
interest is not so simple however. In the natural resources act it is
stated that areas that are of national interest for outdoor recreation
should be protected, but nowhere in the act is the concept of national
interest defined. That task has been delegated to the National Nature
Conservancy Board. Since the concept of national interest is written
into the act it should be regarded as an institution. The purport that
the state intended for a national interest is the one that should apply.
On the basis of the natural resource act, however, nothing is self-evi-
dent as the act itself does not clarify what is meant. Probably as a
result of the act not being clear on this point, different applications
of the concept appear at the local authority level. The actions of the
local authority may be, on the one hand, an unconscious act where
the concept is misinterpreted or, on the other, a conscious (political)
act where the local authority attempts to avoid restricting its free-
dom of action.

The same applies to the problem of delimiting boundaries. Those
boundaries that are drawn in connection with a decision about the
areas of national interest for outdoor recreation are those that should

apply. Many local authorities consider, however, that the boundaries
do not coincide with local-level opinion. It may be a question of the
actual boundary line or the areas that in the view of the local autho¬
rity should or should not be included. Boundaries are also of interest
from the point of view of security. The idea is that the entire area of
national interest should be supplied with some form of recommen-
dations. As stated earlier, it is unreasonable to demand that the
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whole of the area of national interest should be safeguarded accor-
ding to the nature conservancy act's protection regulations. However,
it is reasonable that the local authorities provide recommendations
about how the interests of outdoor recreation should be dealt with in
a possible conflict situation. Frequently, however, the area is divided
into smaller parts of which some are stated to be for outdoor recrea¬
tion while others will primarily be used for some other activity with-
out any recommendations regarding outdoor recreation.

The definition of an area of national interest has evolved since
such areas were first designated. In spite of this it is of interest to
consider the relevance of the areas after more than twenty years of
existence. The definition of an area of national interest is strongly
tied to the nation's population concentrations, the distribution of
which has changed during this period. A great many of the national
interest areas for outdoor recreation are situated in the northern parts
of the country. Today, when the population is becoming increasingly
concentrated in certain other parts of Sweden, this can appear to be
less justified from the viewpoint of accessibility. Viewed from an
optimization perspective it seems that utilization has been given a
subordinate role in relation to the preservation aspect. That the defi¬
nition of an area of national interest for outdoor recreation has since
1986 been linked increasingly to the concept of tourism and the emp-
hasis of activities instead of experiences, should be regarded as an
adaptation of the the definition to the current concentrations of popu¬
lation. Instead of, as before, emphasizing local recreation and setting
aside areas adjacent to the densely populated regions, the definition
is being adapted to the prevailing conditions.

The adaptation of the areas of national interest has thus not been
geographical but rather a question of definition, i.e. the definition has
been adjusted according to the prevailing conditions. It appears the-
refore that it is not the area's location that decides whether it is a

national interest or not, but rather the location of the population con¬
centrations. The geographical aspect on local and distant therefore
takes on extra significance. At the same time as the areas should att-
ract visitors from far away they should also be used and be acces-
sible. Seen from the viewpoint of utilization and accessibility, areas
with locations that can be regarded as remote therefore become diffi-
cult to motivate. One explanation is the motives for setting aside
areas of national interest for outdoor recreation. Viewed in this way
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the utilization aspect ought to be something that legitimizes the pre-
servation of the areas. If we look at the scale, there are major diffe-
rences between the various areas of national interest, for example
between Stockholm's archipelago and Norrbotten's mountain area.
The preservation interest differs between the various areas, as does
the protection that is imposed on them. There is no profit in preser-
ving an area and therefore the utilization aspect perhaps is used to
motivate the decision.

The juridical side of the areas of national interest is also of great
importance. The national interests are regulated through the natural
resources act which is however an overall law and hence should be

applied through other laws. In the planning and building act it is sta-
ted that the local authorities should look after these interests in their
area plan. The natural resources act states that the areas of national
interest should be protected, which means an absolute protection.
Despite this, as I have discussed earlier, it is not the intention that the
areas of national interest should be protected by means of the instru¬
ments of the nature conservation act. In regard to the areas of natio¬
nal interest the legislation is thus unclear if not, to put it plainly,
mixed-up. The strength in the protection of the areas depends on aut¬
horities other than the legislative ones, in this case principally local
government, which means that we must ask ourselves about the pur¬
pose of the law. It might just be a tactical move by the legislators in
an attempt not to create an over-rigid legislation. The natural resour¬
ces act contains numerous prestige words such as ecological, social,
national economic and good economic management. The law can
therefore be considered as paternalism in all its glory; a legislation
that says what is best for people in a long-term perspective without
clarifying how. The use of land and water is thus a comparatively
unregulated sector despite the legislation that exists today.

Use contra preservation
The last and fourth problem area concerns the individual and his/her
access to and use of the areas of national importance for outdoor
recreation.

The visitors to the areas of national interest are characterized as

middle-aged persons travelling together with their family, relatives
or friends. They are gainfully employed and well educated. They
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belong in a small extent to an organization connected to outdoor
recreation. Consequently they are not seeking adventurous and
resource-demanding activities but rather an outdoor recreation that is
characterized by sojourns in forest and countryside together with
others and by experience tourism.

The state has certain ideas about who the people are that use the
areas of national interest. They are tourists who seek recreation
through outdoor pursuits and they come to the visitor areas over sig-
nificant distances. The present study has examined the degree in
which this conception is in accordance with those who actually use
the areas. All of the individuals included in the investigation are
people who stay overnight, which naturally qualifies them as tourists.
A relatively large proportion of the visitors come from distances
involving more than half-a-day's travel and, furthermore, from
another county than that in which the area of national interest is situ-
ated. This means that two of the overall criteria are met.

It cannot however be regarded as completely correct to only study
from where the visitors come, but the population distribution in the
country must also be considered. If we reläte the number of visitors
from different counties to the total population in the county visited a
somewhat different pattern of recruitment arises. The county itself
and the nearest situated counties increase their share of the visitors

significantly. The importance of the county in question would have
been further reinforced if all of those participating in outdoor recrea¬
tion could be embraced, i.e. if local recreation could be included.

The study has also been able to establish that the general assump-
tions about decreasing friction also apply for areas of national inte¬
rest for outdoor recreation. Despite this the study has been able to
ascertain that the areas' visitor field is consistent with the definition
of an area of national interest for outdoor recreation.

The visitors come from a considerable distance away and from a
region other than the one in which the area is situated. At the same
time the study shows that the patterns of the visitors' holiday trips
should not be regarded as national but rather as intraregional, thus
confirming the results obtained by other investigations. It has been
established that the trip frequency falls sharply within 200 kilometres
from the visitor area and thereafter decreases at a lower rate. The

study shows that both distance and attractivity can explain the varia¬
tions in visitor frequency between different areas.
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From a usage perspective it is of interest to discuss whether or not
the visitors captured in this study visit the four valleys of the rivers
Ljusnan, Indalsälven, Vindelälven and Kalixälven in their capacity
of areas of national interest. The present study shows that very few
people have targeted the area for their trip. The study is an example
of random tourism, i.e. visitors have the whole of Norrland as their
objective and happen to end up in the area or that the visitor is on the
way to another geographical destination and uses the area as a place
to overnight. Consequently, these are visitors who to a large extent
travel without a definite destination and they comprised 75 per cent
of the investigated population. The remainder were those who were
to visit relations and friends or work in the area for a while. That the
visitors consisted of random tourists was also confirmed by their
relatively short stays in the different areas, namely two days.

That the areas of national interest are not the objectives for the
trip does not exclude that the visitors engage in outdoor recreation
during their stays there. The majority of visitors have carried out
some form of outdoor pursuit, but not to the extent that that might
have occurred had all of the visitors targeted the area and accor-
dingly stayed there for a longer period. Above all, the visitors devo-
ted themselves to nature and cultural studies in combination with

rambling. The study also reveals that a certain area-specific pattern
can be found for certain activities. Skiing stånds out as an activity
practised more in the Ljusnan valley than in any of the other valleys.
Sport fishing and rambling are the most frequent activities in
Kalixälven, while taking exercise is more populär in the valley of
Vindelälven. Bathing and rambling are more frequent in Indalsäl¬
ven.

At the same time the study shows that the visitors are generally
active individuals who normally carry on outdoor recreation in their
local areas. It seems that we should not expect that tourists are
people looking for recreation through outdoor pursuits but rather
that they are out to visit attractions and wander shorter distances in
adapted environments. It is hard to say to what extent the state really
reflects upon how long individuals stay in a vistor area and what
they actually do there. But it appears as though this is subordinate to
the fact that the conditions exist for carry ing out a given activity.

What is it then that makes the visitors consider an area to be att-

ractive? Like other studies of attractivity, the present study shows
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that most importance is given to freedom from different types of dis-
turbance and the physical dimension of the environment. From an
outdoor recreation point of view, facilities and arranged areas have
little significance for attractivity. The importance of tourist installa¬
tions and the greater emphasis on tourism in the classification of
areas national interest do not correspond therefore to the general
understanding of what is attractive.

Once again it is interesting to think about the relevance of areas
of national interest for outdoor recreation. It is clearly very important
that access to land and water should be safeguarded in order to give
the public the opportunity of outdoor recreation. That this takes place
through the local authorities planning for tourism is not a certainty,
rather the reverse. Consequently, the motive for setting aside areas of
national interest becomes relevant once again. It can appear as
though preservation is the principle aspect and that the usage aspect
merely aims to legitimize the former. In most cases the state has
maintained that nature and culture are of primary importance in an
area of national importance for outdoor recreation.
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kommunfullmäktige 1990-06-18. Beslutet har vunnit laga kraft
1990-07-17.

Vännäs kommun

(1977) Vännäs kommun; Förslag till kommunöversikt. VAB fe¬
bruari 1977.

(1990) Översiktsplan Vännäs kommun 1990. Markanvändnings-
och rekommendationskarta som anger grunddragen i använd¬
ningen av mark- och vattenområden och som visar gällande re¬
kommendationer för olika områden. Tillhör kommunfullmäkti¬
ges beslut 1990-09-17, Kf § 57. Beslutet har vunnit laga kraft
1990-10-12.

Överkalix kommun
(1977) Förslag till kommunöversikt för Överkalix. NAB Konsult
planavdelningn Luleå. Februari 1977.
(1990) Översiktsplan Överkalix kommun. Huvudhandling, del
1-3 samt bilaga 1-5. Upprättad i juni 1989, senast reviderad i feb
1990.

Övriga källor
Gästböcker från Svenska turistföreningens vandrarhem i Bollnäs,

Järvsö, Hovra, Sundsvall, Liden, Östersund, Umeå, Vännäs,
Sorsele, Vindel-Gransele, Kalix och Kiruna år 1994.

Gästförteckningfrån Jockfalls camping år (1993-)1994.
Länsstyrelsen i Gävleborgs län (1977-02-25) Samrådsyttrande, An¬

teckningar från samråd 1977-02-18 enligt 14 § byggnadsstad¬
gan beträffande förslag till kommunöversikt för Bollnäs kom¬
mun.

Länsstyrelsen i Gävleborgs län (1991-04-15) Granskningsyttrande,
Kommuntäckande översiktsplan för Ljusdals kommun.

Naturvårdsverket (1996-10-07) Projektplan, Översyn av områden av
riksintresse enligt naturresurslagen (NRL) 2 kap 6 §.

Naturvårdsverket (1997) Statistik över antal förordnande enligt natur¬
vårdslagen.

Statens naturvårdsverk (1986-01-24) Översyn av områden av riksin¬
tresse för naturvård och friluftsliv: Allmänna råd. Promemoria
1985-09-23 reviderad 1986-01-24. Bilaga till Statens Planverk
med fleras meddelande.

Statens naturvårdsverk (1986-06-16) Anteckningar från regionala ar¬
betsmöten om översyn av riksintressen för naturvård/friluftsliv/fri¬
tidsfiske våren 1986.

Statens naturvårdsverk (1987-1989) Beslut om områden av riksintresse
för naturvård ochfriluftsliv i (Sveriges) län.

Statens naturvårdsverk (1989-03-20a) Beslut om områden av riksintres¬
se för naturvård och friluftsliv i Jämtlands län.
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Statens naturvårdsverk (1989-03-20b) Gransknings-PM, Granskning
av förslag till områden/objekt av riksintresse för naturvård och
friluftsliv i Jämtlands län.

Svenska Turistföreningen (1995) Årsrapport till STF för vandrarhem,
Landskapsvis 1994. Datum:95-02-13.

Sverigekartan (1995), CD-rom för Windows. Lantmäteriet, Kartförla¬
get. Gävle: Lantmäteriverket.

16 Geografiska regio...



 



233

Bilaga 1. Urval av områden för fallstudien

Sammanställning av potentiella fallstudieområden efterförsta urva¬
let (de kursiverade är de som sedan kom att ingå)

Område Berörda kommuner Area Berörda Övrigt
(ha) NP/NR

/NVO

X2 Ljusnans dalgång
Y2 Övre Ådalen
Y3 Nedre Ådalen
Y5 Indalsälvens
dalgång
Y6 Indalsälvens delta
AC4 Vindelälven

AC9 Öre älv

AC6 Byske älv
BD4 Torne-Muonio-
Könkämä älvar

BD5 Kalix-
Kaitum älvar

BD6 Pite älv

Bollnäs, Ljusdal
Sollefteå
Sollefteå, Kramfors
Sundsvall

(z-län;Ragunda)
Timrå
Vännäs, Umeå,
Vindeln, Lycksele,
Sorsele

Nordmaling,
Bjurholm , Lycksele
Skellefteå

Kiruna, Pajala,
Övertorneå

Kalix, Överkalix,
Gällivare, Pajala,
Kiruna

Arvidsjaur, Arjeplog,
Älvsbyn, Jokkmokk

95 000 1 NR, 1 NVO Reglerad
13 980 1 NR Reglerad
29 320 1 NR Reglerad

30 790 2 NR, 1 NVO Reglerad
1 180 1 NR Oreglerad

66 000 8 NR Oreglerad

26 000 1 NR Oreglerad
13 700 Oreglerad

102 100 1 NR Oreglerad

89 700 2 NR Oreglerad

40 300 1 NR Till en viss
del reglerad

Tabelltext: NP=Nationalpark, NR=Naturreservat, NVO=Naturvårdsområde
Källa: Naturvårdsverket 1991.
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Bilaga 2. Enkätformuläret

Område D
Kodnummer
Ankom

ÄRADE BESÖKARE IKALIXÄLVENS DALGÅNG
SÄSONGEN 1994!

Mitt namn är Malin Almstedt och jag är forskarstuderande i kulturgeografi vid Uppsala
universitet. Jag arbetar just nu med min avhandling som handlar om fysisk planering
med inriktning mot friluftsliv. En del av mitt avhandlingsprojekt syftar till att studera ur
just Du upplever friluftsliv och betydelsen av natur och kultur i vårt land. Jag studerar
fyra områden i Sverige, nämligen Ljusnans, Indalsälvens, Vindelälvens och Kalixälvens
dalgångar. För mig är det viktigt att veta vilka som besöker dessa områden, vad de ägnar
sig åt för aktiviteter samt vad som påverkar besökarnas friluftslivsutövande både i
området och på hemorten. Det är min förhoppning att undersökningen skall leda fram till
en förbättrad planeringssituation för friluftslivet i Sverige. Undersökningen vänder sig
till Dig som besökte ett av dessa områden under säsongen 1994.

Det är av stor betydelse för mig att Du besvarar enkäten då undersökningen ingår i mitt
avhandlingsarbete. Det är också viktigt för undersökningens tillförlitlighet att Du som nu
fått ett frågeformulär svarar så noga som möjligt och sedan insänder Ditt svar i bifogat
svarskuvert inom ijorton dagar.

Uppgifter om Ditt namn och adress har jag fått genom den gästbok som Du fyllde i på
det vandrarhem Du bodde på under Din vistelse i Kalixälvens dalgång, med tillstånd från
Svenska Turistföreningen (Svenska turistföreningen). När jag fått Din besvarade blankett
noterar jag att Du har svarat och sedan förstörs namn- och identifikationsuppgifter.
Svaren sammanställs därefter i statistiska tabeller och diagram där inget kan utläsas om
enskilda individer. Det kodnummer som anges på frågeformuläret är såldes endast till för
att jag skall kunna se vilka personer som erhållit respektive besvarat enkäten. Din
medverkan är frivillig, men tänk på att undersökningens kvalitet beror på hur många som
besvarar enkäten. Ditt svar kan inte ersättas med någon annans. Var och en som sänt in
ett fullständigt svar och på sista sidan av enkäten anger att hon/han önskar ta del av
resultaten kommer att få en sammanfattning av undersökningsresultaten.

Om du har några frågor är Du välkommen att kontakta mig på telefon 026-147700. Vill
Du istället kontakta mig skriftligen är Du välkommen att skriva till mig på adress:
Uppsala universitet, Institutet för bostadsforskning, Box 785, 801 29 Gävle.

JAG TACKAR PÅ FÖRHAND FÖR DIN MEDVERKAN I UNDRSÖKNINGEN!

Malin Almstedt
Doktorand

Lennart Bäck
Docent och Handledare
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Fråga 1-8 är frågor som tar upp allmänna saker om Dig och Ditt hushåll.
1 Är Du man eller kvinna?

2 Ditt födelseår 19

3 Vilken är Ditt postnummer och Din hemort?
Postnummer

Hemort

4 Hur ser Dina familjeförhållanden ut?
Ensamstående □
Gift/sambo □
Bor fortfarande i föräldrahemmet □

5 Har Du barn? Ja, stycken Nej □

6 Vilken utbildning har Du?

7/9-årig grundskola (el motsv) □
Gymnasial utbildning □
Eftergymnasial utbildning □
Annan utbildning, nämligen

7 Vilken är Din nuvarande sysselsättning?
Förvärvsarbetande □ ange yrke
Egen företagare □ ange bransch
Föräldraledig □
Studerande □
Arbetslös □
Pensionär □
Annan sysselsättning, nämligen

8 Är Du medlem i någon frilutslivsförening?

Ja □ Nej □

Om ja, i så fall vilken/vilka (flera alternativ kan anges)?
Friluftsfrämjandet □

Annan friluftslivsförening, nämligen

Fråga 9-16 rör Ditt besök i Ljusnans älvdal.
9 Vilka var Du i sällskap med under besöket i Ljusnans älvdal?

Man □ Kvinna □

STF

Naturskyddsföreningen
Jaktförening
Fiskeförening

□

□
□

□

Ensam

Med make/maka/sambo

Med egna barn
Med andra släktingar
Med vänner/bekanta

□

□

□ antal
□ antal därav barn (under 18 år)....
□ antal därav barn (under 18 år)....
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10 Vilken typ av färdmedel använde Du Dig av för att komma till Ljusnans älvdal? Om Du
använt flera färdmedel än ett för Din resa ange ordningen genom att sätta en etta för
det först utnyttjade färdmedlet, en tvåa för det nästkommande osv.

Bil □
Bil med husvagn/husbil □
Buss □

Tåg □

Flyg □
Annat färdmedel, nämligen

11 Hur länge vistades Du i Ljusnans älvdal? dagar

12 Har Du tidigare besökt Ljusnans älvdal?
Ja □

Nej □
Om ja, i så fall hur många gånger under de senaste 10 åren
(1984-1994)? gånger.

13 Hur övernattade Du under Din vistelse i Ljusnans älvdal? Flera alternativ kan anges.
Ange antalet nätter Du övernattat enligt de olika alternativen.

nätter på vandrarhem
nätter på hotell
nätter i stugby
nätter på campingplats
nätter hos släkt och/eller vänner

nätter på annat sätt, nämligen
14 Vilka aktiviteter ängnade Du Dig åt under vistelsen i Ljusnans älvdal säsongen 1994?

Om flera alternativ anges, försök att gradera dem på en skala 1-5 genom att markera
den viktigaste aktiviteten med 5 och den minst viktiga aktiviteten med 1.
Enbart för att övernatta □
Naturstudier □
Kulturstudier □
Strövande (turer kortare än en halv dag) □

Vandring (turer längre än en halv dag) □

Cykling □

Turåkning på skidor □
Utförsåkning på skidor □
Skridskofärder □

Skoteråkning □
Bad □

Båtsport □

Kanoting □
Fritidsfiske □
Bär- och svampplockning □
Jakt □
Golf □
Motion, löpning, orientering □
Annan än ovan nämnda anledningar, nämligen.
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15 Ange de platser/attraktioner Du besökte då Du befann Dig i Ljusnans älvdal Poänasätt
dem på skalan 1-5, där 1 motsvarar låg attraktivitet och 5 hög attraktivitet för just Dig.

Låg Hög
1 2 3 4 5

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □

□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □

16 Var besöket i Ljusnans älvdal det huvudsakliga målet för Din resa?
Ja □ Nej □
Om nej, vilket var då målet för Din resa

Fråga 17-22 vänder sig allmänt till Dig om Dina friluftslivsvanor.
17 Vilka friluftslivsaktiviteter och hur ofta sysslar Du med dem på Din fritid under aktuell

säsong (vinter- och/eller sommarsäsong)? Sätt kryss i tillämplig ruta. Ange endast ett
alternativ per friluftslivsaktivitet.

Flera

gånger i
veckan

Någon
gång i
veckan

Någon
gång i
månaden

Någon
gång i
kvartalet

Någon
gång
per år

Aldrig

Naturstudier
Kulturstudier

Strövande

(turer kortare än en
halv dag)
Vandring
(turer längre än en
halv dag)
Cykling
Turåkning på skidor
Utförsåkning på
skidor

Skridskofärder

Skoteråkning
Bad

Båtsport
Kanoting
Fritidsfiske
Bär- och

svampplockning
Jakt

Golf

Motion, löpning,
orientering
Annan aktivitet
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18 Markera i rutorna för olika avståndszoner hur långt från bostaden Du brukar utöva
den/de aktiviteter som Du angett i fråga 17. Ange det vanligaste avståndet från
bostaden som Du utövar aktiviteten på genom att kryssa i tillämplig ruta i
nedstående tablå. Ange endast ett alternativ per friluftslivsaktivitet.

0-5 km 6-20
km

21-50
km

50-99
km

100-
199 km

200-
300 km

>300
km

Naturstudier
Kulturstudier
Strövande

(turer kortare än en
halv dag)
Vandring
(turer längre änen
halv dag)
Cykling
Turåkning på skidor
Utförsåkning på
skidor

Skridskofärder

Skoteråkning
Bad

B åtsport
Kanoting
Fritidsfiske
Bär- och

svampplockning
Jakt

Golf

Motion, löpning,
orientering
Annan aktivitet

19 Ange genom att sätta en ring runt en siffra 1-5 hur följande former av xploaterings-
verksamhet inverkar på ett områdes attraktivitet för Dig, där 1 nnebär en negativ
inverkan på områdets attraktivitet, 3 att attraktiviteten inte åverkas och 5 en positiv
inverkan på områdets attraktivitet.

Vägbyggnation inom ett område

Vattenkraftsutbyggnad i ett område

Skogsbruk inom ett område

Gruvdrift inom ett område

Ökad fritidsbebyggelse i ett område

Miljöstörande anläggningar i ett område

Negativ

inverkan

Positiv

inverkan

5

5

5

5

5

5

17 Geografiska regio..
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20 Gradera följande störningar i ett område genom att sätta 1 för den störning Du nte
anser påverkar upplevelsen av Ditt besök, 5 om Du anser att företeelsen åverka Din
upplevelse negativt.

Ingen

påverkan

Jakt

Markslitage

Nedskräpning

Skadegörelse

Andra nyttjare i området

Negativ

påverkan

5

5

5

5

5

21 Ange genom att sätta en ring runt en siffra 1-5 betydelsen av nedanstående
företeelser för att ett område skall bli attraktivt för Dig ur friluftslivssynpunkt. Siffran 1
innebär att företeelsen har mycket liten betydelse (eller ingen alls), siffran 5 att
företeelsen är av stor betydelse för ett områdes attraktivitet.

Intresseväckande naturföreteelser

Intresseväckande kulturföreteelser

Tilltalande landskapsbild

Orördhet

Lämplig terräng

Bra vatten, stränder och bottnar

Vatten med god tillgång på fisk

Marker med attraktiv fauna för jakt

Marker med god tillgång på bär och svamp

Områdets mångsidighet

Kommunikationer till och från området

Framkomligheten i området

Bra boende-/övemattningsmöjligheter

Frihet från störningar som
t ex buller, lukt, föroreningar

Frånvaro av restriktioner/hinder

En etablerad friluftslivsverksamhet

Tillgång till friluftsanläggningar

Liten

betydelse

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Stor

betydelse

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5



Bilaga 2. Enkälformuläret 241

22 Hur mycket tid skulle Du kunna tänka Dig att lägga ned på resande för att utföra
nedstående aktiviteter? Ange med ett kryss i tillämplig ruta i nedstående tablå. Ange
endast ett svarsalternativ per friluftslivsaktivitet.

0-10
min

11-30
min

31-60
min

61-120
min

120-180
min

> 180
min

Naturstudier

Kulturstudier

Strövande

(turer kortare än en
halv dag)
Vandring
(turer längre än en
halv dag)
Cykling
Turåkning på skidor
Utförsåkning på
skidor
Skridskofärder

Skoteråkning
Bad

Båtsport
Kanoting
Fritidsfiske
Bär- och

svampplockning
Jakt
Golf

Motion, löpning,
orientering
Annan aktivitet

TACK FÖR DIN MEDVERKAN!

□ Jag vill gärna ta del av resultaten av undersökningen och önskar därmed få en
sammanfattning översänd när undersökningen är avslutad. Jag tillåter därmed att min

adress förs upp på en separat utsändningslista utan koppling till enkätens kodnummer.



 



Bilaga 3. Översikt över imdersökningspopulationen

Tabell III. i Bortfall och enkätpopulation fördelat på hemlän, i
relation till totalbefolkningen i riket
Län Bortfall Enkät

population
Riket

Stockholms län 25 25 19

Uppsala län 5 5 3

Södermanlands län 1 4 3

Östergötlands län 2 2 5

Jönköpings län 1 4 4

Kronobergs län 1 1 2

Kalmar län 1 2 3

Gotlands län 0 0,4 1

Blekinge län 1 1 2

Kristianstads län 1 2 3

Malmöhus län 5 5 9

Hallands län 3 2 3

Göteborgs och Bohus län 6 7 9

Älvsborgs län 4 5 5

Skaraborgs län 2 3 3

Värmlands län 1 1 3

Örebro län 2 4 3

Västmanlands län 4 4 3

Kopparbergs län 4 4 3

Gävleborgs län 4 4 3

Västernorriands län 2 4 3

Jämtlands län 2 2 2

Västerbottens län 8 3 3

Norrbottens län 13 6 3

Anmärkning: Personer med anknytning till Danmark respektive Norge ingår ej.
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Tabell III. ii Besökarnas (+16 år) egenskaper (i procent) i
jämförelse med landets befolkning (16-64 år)

Kategori Urvalet Sverige
Kön

Kvinna 44,8 50,6
Man 55,2 49,4
Civilstånd

Gifta/sammanboende 80,1 57,4
Ensamstående 17,9 42,5
Utbildning
7/9-årig grundskola (el motsvarande) 22,9 37,7
Gymnasial utbildning 27,9 38,6
Eftergymnasial utbildning 47,8 18,7
Sysselsättning
Förvärvsarbetande 58,9 60,8
Egen företagare 6,4 3,9

Källa: Statistiska centralbyrån (1992a, b, c) Folk och bostadsräkningen: del 2, 5, 6.

Figur III. iii Sysselsättning bland besökarna

Sysselsättning Antal Procent

Förvärvsarbetande 412 58,9

Pensionär 167 23,9

Egen företagare 45 6,4

Studerande 34 4,9

Arbetslös 23 3,3

Annan sysselsättning 13 1,9

Barnledig 4 0,6

Uppgift saknas 1 0,1

Figur III. iv Utbildningsnivån bland besökarna

Utbildning Antal Procent

Eftergymnasial 313 44,8

7/9-årig grundskola 217 31

Gymnasial 144 20,6

Annan utbildning 20 2,9

Uppgift saknas 5 0,7
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Tabell ///.v Besökarnas fördelning (procent) på yrkeskategori
(ensijfernivå)

Yrkeskategori Enkäten Riket

Tekniskt, naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt,
humanistiskt och konstnärligt arbete 30,6 14,8
Administrativt, kameralt och kontorstekniskt arbete 23,5 14,4
Hälso- och sjukvårds, socialt arbete 17,0 14,7
Tillverkningsarbete, maskinskötsel mm 12,4 21,3
Servicearbete mm 5,6 8,7
Kommersiellt arbete 4,6 8,1
Lantbruks-, skogs- och fiskeriarbete 1.7 3,0
Transport- och kommunikationsarbete 1.7 5,3
Gruv-, stenbrytnings- och petroleumutvinningsarbete 0,2 0,2
Uppgift saknas 3 -

Källa: Statistiska centralbyrån (1992b) Folk och bostadsräkningen: del 5.

Figur III.vi Besökarnas medlemskap i förening med anknytning
till friluftslivet (n-698)

Förening Antal Procent

STF 429 68,5

Naturskyddsföreningen 82 13,1

Annan förening 72 11,5

Friluftsfrämjandet 46 7,3

Jaktförening 36 5,8

Fiskeförening 33 5,3



 



GEOGRAFISKA REGIONSTUDIER
Utgivna av Kulturgeografiska Institutionen vid Uppsala universitet

Nr 1 Uppsala län med omnejd. (The County of Uppsala with Environs.) Del I:
Gerd Enequist och Lennart Hartin: Folkmängd, odling och industri. (Distri¬
bution ofpopulation, cultivated areas and manufacturing industries.) 1958.

Del II: Björn Bosaeus: Resor till arbete och service. Regionindelning. (Travel to work
and service. Regional division) 1958.

Nr 2 Uppsala län. (The County ofUppsala.)
Inga Söderman: Jordbruksnedläggelse och storleksrationalisering 1951-
1961. (Changes in number and size offarms in Uppsala County 1951-1961.)
1963.

Nr 3 Maj Ohre: Förorter i Mälar-Hjälmarområdet. (Suburbs in the Mälar-Hjäl-
mar region) 1966.

Nr 4 Hans Aldskogius: Studier i Siljansområdetsfritidsbebyggelse. (Studies in the
Geography ofVacation House Settlements in the Siljan Region) 1968.

Nr 5 Maj Ohre-Aldskogius: Folkmängdsförändring och stadstillväxt. En studie av
stora och medelstora stadsregioner. (Population Change and Urban Sprawl.
A study oflarge and middle size city regions) 1968.

Nr 6 Hans Aldskogius: Modelling the Evolution ofsettlement Patterns: Two Stu¬
dies ofVacation House Settlement. 1969.

Nr 7 Hans Ländell: Marknad och distrikt. Metodstudier med anknytning tillföre¬
tagslokalisering. (Märket and MärketAreas. Some methods ofAnalysing the
LocationofEconomicActivity) 1972.

Nr 8 Hans Ländell: Analyser av partihandelns lokalisering. (Analysis ofthe Loca-
tion ofWholesale trade) 1972.

Nr 9 Sune Beiger: Företagsnedläggning - konsekvenserför individ och samhälle.
(Plant shut down - consequencesfor man and society) 1973.

Nr 10 Lena Gonäs: Företagsnedläggning och arbetsmarknadspolitik En studie av
sysselsättningskriserna vid Oskarshamns varv. (Plant Shut-down andLabour
Märket Policy. A study ofthe employment crises at Oskarshamns shipyard)
1974.

Nr 11 Jan Strinnholm: Varutransporter med flyg. Flygfraktstudier med empirisk
belysning av flygfrakt i Sverige, utrikeshandel samtflygfrakt över Atlanten.
(Goods Transport by Air. Air Freight Studies Empirically Illustrated with
Datafrom Sweden Foreign Trade andAirFreight via Arlanda) 1974.

Nr 12 Uppsala - Samhällsgeografiska studier. Redigerade av Maj Aldskogius.
(Uppsala - Studies in social geography) 1977.

Nr 13 Jan Öhman: Staden och det varjedagliga utbytet. (The City and the Everyday
Exchange) 1982.

Nr 14 Magnus Bohlin: Fritidsboendet i den regionala ekonomin. Vart fritidshus¬
ägarnas pengar tar vägen. (Second Homes in the Regional Economy: Where
the Cottagers Money Go) 1982.

Nr 15 Kulturgeografiska perspektiv. Forskningsbidrag från Uppsala 1985. Red.:
Hans Aldskogius, Ragnar Bergling, Sölve Göransson. (Uppsala Studies in
Human Geography, 1985) 1985.



GEOGRAFISKA REGIONSTUDIER

Nr 16 Mengistu Woube: Problems ofLand Reform Implementation in Rural Ethio-
pia: A Case Study ofDejen and Wolmera Districts. 1986.

Nr 17 Ali Najib: Migration ofLabour and the Transformation ofthe Economy ofthe
Wedinoon Region in Morocco. 1986.

Nr 18 Roger Andersson: Den svenska urbaniseringen. Kontextualisering av
begrepp och processer. (The Urbanization of Sxveden. Contextualization of
Concepts and Processes.) 1987.

Nr 19 Mats Lundmark och Anders Malmberg: Industrilokalisering i Sverige - regi¬
onal och strukturell förändring. (Industrial Location in Sweden - Regional
and Structural Change.) 1988.

Nr 20 Gunnel Forsberg: Industriomvandling och könsstruktur. Fallstudier på fyra
lokala arbetsmarknader. (Industrial change and gender structure. Case stu¬
dies onfour local labour märkets) 1989.

Nr 21 Kjell Haraldsson: Tradition, regional specialisering och industriell utveckling
- sågverksindustrin i Gävleborgs län. (Tradition, regional specialization and
industrial development - The sawmill industry in the County of Gävleborg,
Sweden.) 1989.

Nr 22 Naseem Jeryis: Small-Scale Enterprises in Arab villages. - A Case Studyfrom
the Galilee Region in Israel. 1990.

Nr 23 Inga Carlman: Blåsningen. Svensk vindkraft 1973 till 1990. (Gone With the
Wind. Windpowerin Sweden 1973 until 1990.) 1990.

Nr 24 Bo Malmberg: The Effects ofExternal Ownership - A Study ofLinkages and
Branch Plant Location. 1990.

Nr 25 Erik Westholm: Mark, människor och moderna skiftesreformer i Dalarna.
(Modern Land Reforms in Dalarna, Sweden.) 1992.

Nr 26 Margareta Dahlström: Service Ptoduction. Uneven Development and Local
Solutions in Swedish Child Care. 1993.

Nr 27 Lena Magnusson: Omflyttning på den svenska bostadsmarknaden. En studie
av vakanskedjemodetier. (Residential Mobility on the Swedish Housing Mär¬
ket. A Study Using Markov Chain Models.) 1994.

Nr 28 Göran Hallin: Struggle over Stråtegy. States, Localities. and Economic
Restructuring in Sunderland and Uddevalla. 1995.

Nr 29 Clas Lindberg: Society and Environment Eroded. A Study of Household
Poverty and Natural Resource Use in Two Tanzanian Villages. 1996.

Nr 30 Brita Hermelin: Professional Business Services. Conceptual Framework and
a Swedish Case Study. 1997.

Nr 31 Aida Aragäo-Lagergren: Working Children in the Informal Sector in Mana¬
gua. 1997.

Nr 32 Irene Molina: Stadens rasifiering. Etnisk boendesegregation i folkhemmet
(Racialization ofthe City. Ethnic Residential Segregation in the Swedish Folk¬
hem.) 1997.

Nr 33 Urban Fransson: Ungdomars hushållsbildning. Processer på en lokal
bostadsmarknad. (Young People 's Household Formation. Processes within a
Local Housing Märket.) 1997.

Nr 34 Mekonnen Tesfahuney: Imag(in)ing the Othefs). Migration, Racism and the
Discursive Constructions ofMigrants. 1998.



GEOGRAFISKA REGIONSTUDIER

Nr 35 Staffan Larsson: Lokalförankring och global räckvidd. En studie av teknikut¬
veckling i svensk maskinindustri. (Local embeddedness and global reach. A
study oftechnological development in the Swedish machinery industry.) 1998.

Nr 36 Andreas Sandberg: Integrationens arenor. En studie av flyktingmotta¬
gande, arbete, boende, förenings- och församlingsliv i tre kommu¬
ner. (Arenas ofIntegration. A Study ofRefugee Policy, Employment,
Housing, and Social and Community Ajfiliations in three Swedish
Municipalities.) 1998.

Nr 37 MalinAlmstedt: En plats i planeringen. En studie av områden av riks¬
intresse för det rörliga friluftslivet (A place in planning. A study of
areas ofnational importance for outdoor recreation.) 1998.



 



 



Malin Almstedt

En plats i planeringen
En studie av områden av riksintresse för det rörliga
friluftslivet

Att fritt få ströva i skog och mark betraktas i Sverige
som en medborgerlig rättighet och en del av välfärden.
Under 1970-talet började friluftslivet att beaktas i den
fysiska planeringen. För att tillgodose människors
behov av mark och vatten för utövande av friluftsliv
avsattes särskilda områden, vilka benämndes områden
av riksintresse för rörligt friluftsliv.

I denna avhandling studeras hur rörligt friluftsliv
samverkar och konkurrerar med andra verksamheter. En

frågeställning är i vilken utsträckning statsmaktens
intentioner för dessa områden får genomslag i den kom¬
munala planeringen. En annan frågeställning är vilka
avvägningar som görs mellan friluftslivets och konkur¬
rerande verksamheters anspråk på mark och vatten.

I studien analyseras också hur områden av riksin¬
tresse för det rörliga friluftslivet nyttjas. Statsmaktens
föreställningar om nyttjandet ställs mot det faktiska
nyttjandet. I detta sammanhang diskuteras i vad mån
områdena fortfarande efter de 20 år som förflutit sedan
inrättandet uppfyller sitt ursprungliga syfte.

Avslutningsvis diskuteras två centrala begrepp för
klassificeringen av områden av riksintresse för det rör¬
liga friluftslivet: avstånd och attraktivitet. Med en reg-
ressionsfunktion analyseras om avståndet mellan
hemort och riksintresseområde samt ett områdes attrak¬
tivitet kan förklara dess besöksfrekvens.
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