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KAPITEL 1. 

INLEDNING 
 

Hemavan och Tärnaby har en svårslagen 

variation av naturmarker tillgängligt för 

friluftsliv som fjäll, myr, odlingsmark och äng.  

Kungsleden vilket är en av världens mest 

kända vandringsleder ligger på två kilometers 

avstånd från de centrala delarna av Tärnaby, 

det finns med andra ord goda förutsättningar 

för friluftslivet. I likhet med den variationen 

av naturområden finns även en stor variation 

av tillgängliga rekreationsaktiviteter. 

Vintersäsongen möjliggör en rad 

friluftsaktiviteter som snöskoteråkning, 

skidåkning och pimpelfiske. Fiske, paddel, 

bärplockning eller vandring för den hurtige är 

vanliga friluftsaktiviteter under 

barmarkssäsongen.  

Storuman kommun har som ambition att alla 

invånare ska ha tillgång till trivsam utemiljö 

för friluftsliv och rekreation. I samband med 

att Tärnaby och i synnerhet Hemavan 

förtätas är det extra viktigt att ambitionen 

gällande goda utemiljöer finns med ända från 

planeringsstadiet och fram till färdiga 

bostäder. En kartläggning av friluftslivet görs 

för att på sikt säkerställa en god tillgång på 

olika naturmiljöer. De områden och grönstråk 

som är värdefulla för friluftsliv och rekreation 

ska värnas och bevaras långsiktigt för att på 

så sätt säkerställa en god möjlighet till att 

utöva friluftsliv över tid.  

Den stora variation av rekreation och 

friluftsliv som finns tillgängligt för både 

invånare och besökare är nödvändigt att 

värna, utveckla och prioritera i 

samhällsplaneringen då dessa värden ofta 

inte har tydliga avgränsningar. Möjligheterna 

till utövandet av ett aktivt friluftsliv har inte 

bara ett egenvärde i form av upplevelser utan 

är även en viktig förutsättning för en god 

folkhälsa och hur attraktivt Hemavan och 

Tärnaby upplevs vara för både invånare och 

besökare. Att främja ett levande friluftsliv 

bidrar också till att man värnar om 

friluftsmiljöer genom att beakta den som en 

resurs inte bara sett till markförsörjning utan 

även som naturområden i sin egen rätt. 

Denna friluftsplan innefattar både Hemavan 

och Tärnaby av den anledning att områdena 

bör planeras ur en gemensam synvinkel när 

det kommer till rekreation och friluftsliv.  

Kommunikationer mellan orterna består inte 

enbart av riksväg E12, leder sammanbinder 

båda platser under såväl barmarksperioden 

som vintertiden.  

Översiktsplanering och detaljplaneringen 

väger ofta olika intressen mot varandra när 

det kommer till markanvändning. Syftet med 

framtagandet av en Friluftsplan är att planera 

för friluftsliv, infrastruktur och bebyggelse i 

samklang så att olika typer av 

markanvändning kan vägas mot varandra i 

ett tidigt stadie. Hemavan och Tärnaby är 

omgivet av naturmiljöer med höga 

friluftslivsvärden, men dessa riskerar att 

avskärmas om inte friluftslivet beaktas i 

översiktsplanering. 

I linje med nationella friluftsmålen ska 

friluftslivet vara inkluderande, invånare ska 

inte känna att tillgängligheten till friluftsliv 

minskar på grund av en ökad nyttjad av 

besökare för samma ändamål. Rennäringen 

ska också kunna verka i samklang med 

friluftslivet att planera för tätortsnära 

rekreationsmiljöer är i samband med detta 

essentiellt då de kan nås på 

promenadavstånd från bostäder. Individer 

utövar olika fritidsaktiviteter och det ska 

finnas lika mycket utrymme för lugnare 

aktiviteter som explosiv utförsåkning eller 

skoteråkning.
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Definition av friluftsliv 
 

Friluftsliv uppfattas av många som en central 

del i svensk kulturtradition och nationell 

identitet. Definitionen rymmer ett brett 

perspektiv av vad friluftsliv är och omfattar 

på så vis vitt skilda aktiviteter. Friluftslivet 

inrymmer allt från mer vardagliga aktiviteter 

och vistelser i naturen till mer fartfyllda och 

utmanande aktiviteter. 

I den nationella friluftspolitiken definieras 

friluftsliv som ”Vistelse utomhus i natur- eller 

kulturlandskapet för välbefinnande och 

naturupplevelser utan krav på tävling.” (SFS, 

2010:2008). Friluftsliv är ett brett begrepp 

och innefattar olika aktiviteter, viktigast för 

denna friluftsplan är att friluftsliv ska 

inbegripa de friluftsaktiviteter som invånare 

och besökare utövar och värdesätter. 

Rekreation är en del av friluftslivet, men 

kopplas inte till en särskild aktivitet som 

skoteråkning eller skidåkning utan syftar till 

vistelsen i natur för återhämtning i form av 

promenad, löpning eller dylikt.  

 

 

 

 

Ordlista 
 

Gröna strukturer  

Att arbeta med grön infrastruktur är att gå 

ifrån tankesättet med punktinsatser inom 

mindre områden i form av skydd och 

förvaltning. Gröna strukturer premierar ett 

landskapsperspektiv där ekologiska och 

funktioner och kvaliteter värdesätts. I Sverige 

har vi en samlad definition för gröna 

strukturer framtagen av Naturvårdsverket; 

”Ett ekologiskt funktionellt nätverk av 

livsmiljöer och strukturer, naturområden 

samt anlagda element som utformas, brukas 

och förvaltas på ett sätt så att biologisk 

mångfald bevaras och för samhällets viktiga 

ekosystemtjänster främjas i landskapet” 

I denna definition innefattas fungerande 

livsmiljöer och nätverk av natur för både djur 

och människor vilket medför att arbetet med 

grön infrastruktur viktigt för de nationella 

friluftlivsmålen.  

 

 

 

 

Alpin struktur 

Hemavan- Tärnabyområdet är utpräglade 

turistorter där besöksnäringen är den 

dominerande näringen och en bas för hela 

bygdens försörjning. Besöksnäringen har sin 

främsta grund i områdenas natur men även 

utbudet på alpin utförsåkning. För att 

känneteckna dessa alpina områden som 

används för nedförsåkning används 

benämningen alpin struktur. Den alpina 

strukturen får även användning under 

barmarksperioden då sommarleder finns 

inom strukturen.  

Tätortsnära natur 

För att kartlägga friluftslivet inom det 

angivna planområdet görs en del 

kategorisering dels för att värdera dessa, dels 

för att särskilja områden där exempelvis 

tätortsnära natur definieras som större 

naturområden inom 3 km från bebyggelse.  

 

Planområdet 

Syftar på avgränsningen för friluftsplanen för 

Tärnaby och Hemavan. Avgränsningen avser 

framför allt fånga in tätortsnära 

friluftsområden samt andra aspekter som 

kartläggs för friluftsplanen, badplatser, 

parkeringar, stigar och leder. 
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Syfte 
 

Storumans kommun har som ambition att 

alla invånare ska ha tillgång till trivsam 

utemiljö för friluftsliv och rekreation. I 

samband med att Tärnaby och i synnerhet 

Hemavan utvecklas är det i synnerhet viktigt 

att ambitionen gällande goda utemiljöer 

finns med från planeringsstadiet och fram till 

färdiga bostäder.  

Storumans kommun har som ambition att 

förankra planeringen av friluftslivet i den 

översiktliga planeringen. Ett led i detta 

arbete är framtagandet av denna Friluftsplan 

där målsättningar tydliggörs. Det 

kunskapsutbyte och engagemang som 

skapas genom dialoger med invånare och 

olika aktörer hjälper kommunen dels med att 

se till vilka värden områden har och hur de 

brukas. Det medverkar också till att planering 

för friluftslivet utövas långsiktigt. 

Naturvärden lyfts naturligt fram i samband 

med framtagandeprocessen då det inte kan 

finnas ett aktivt friluftsliv utan tillhörande 

natur. Friluftslivet är en viktig del av arbetet 

med ekologiska, sociala och ekonomiska 

värden i Storumans kommun. 

 

 

Friluftslivet har länge varit en del av Tärnaby 

och Hemavans identitet. Tärnaby och 

Hemavan har ett rikt rekreations- och 

friluftsliv det ligger i kommunens intresse att 

dels utveckla och förvalta det friluftsliv som 

finns. Naturområden som frekventeras av 

invånare ska identifieras och lyftas fram i 

samband med framtida planering av 

områdena.  Det är särskilt viktigt att 

tillgodose de tätortsnära naturområdena i 

detta avseende. Förtätning och konsolidering 

av bebyggelse medför att friluftslivsområden 

måste pekas ut i ett tidigt skede. En viktig del 

av friluftsplaneringen är att säkerställa det 

tätortsnära friluftslivet i relation till detta för 

att arbeta strategiskt och målinriktat med att 

förvalta och utveckla friluftslivet i området. 

Ett led i att strategiskt arbeta med 

friluftsfrågor är att kartlägga vilka 

naturområden som har höga rekreations- 

och friluftslivsvärden, på så vis får friluftslivet 

ett egenvärde och inriktning i planeringen. 

Det är även viktigt att se vilka förutsättningar 

som finns för friluftslivet vad gäller andra 

aspekter som exempelvis parkering och 

tillgänglighet. 

Friluftsplanen tas fram som ett tematiskt 

tillägg till den övergripande översiktsplanen, 

den fastställer kommunens vilja med 

friluftslivet.  

Storumans kommun har som viljeinriktning 

att värna om naturområden med höga 

friluftsvärden och ge allmänheten goda 

möjligheter till naturupplevelser. Det finns 

ett tydligt behov av att prioritera tätortsnära 

friluftslivet då dessa platser är tillgängliga 

och möjliggör den omfattande delen av 

friluftsliv som är vardaglig. 

Friluftslivet blir en alltmer en central fråga för 

både invånare och besöksnäringen, 

planeringen måste följaktligen reflektera 

detta. Genom att kartlägga olika frilufts- och 

naturområden får både invånare, politiker 

och tjänstemän en tydligare bild av 

friluftslivet. Friluftslivsplanen ämnar göra 

värden och förutsättningar för friluftsliv mer 

överskådliga, samtidigt som kommunens mål 

med friluftslivet i Tärnaby och Hemavan 

tydliggörs. 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Användningsområden 
 

Friluftsplanen ska underlätta och förbättra 

kommunens arbete med strategiska frågor 

rörande friluftslivet och belysa det breda 

spektrum av aktiviteter friluftslivet idag 

utgör. Den kartläggning och det 

kunskapsunderlag som ligger till grund för 

friluftsplanen är tänkt vägleda efterföljande 

översiktsplanering och detaljplanering i 

Hemavan och Tärnaby, när friluftsliv och 

rekreation ska vägas mot andra intressen 

inom planområdet. En annan viktig 

utgångspunkt är att friluftsplanen ska finnas 

tillgänglig för både invånare och aktörer för 

information gällande friluftslivet i allmänhet 

men även inför dialoger. 

I planeringssammanhang är det svårt att 

tillgodose intressen där inte markanvändning 

är tydligt i samma omfattning som 

organiserade aktiviteter då de ofta är 

oorganiserade aktiviteter som saknar en 

sammanhållen röst. Det är därför viktigt att i 

planeringssammanhang prioritera aktiviteter 

kopplade till friluftslivet. Friluftsplanen ska 

finnas tillgänglig för både invånare och 

aktörer som underlag för dialog och samråd 

när det gäller friluftsliv och rekreation inom 

planområdet.  

 

Ett annat viktigt användningsområde för 

friluftsplanen är generellt att den ska öka 

förståelsen och kunskapen om naturen och 

friluftslivet bland tjänstepersoner, politiker, 

utbildning och allmänheten. 

Kunskapsunderlaget ska ge sig uttryck i 

framtagande av detaljplaner genom att 

planlägga grönområden där kartläggningen i 

denna friluftsplan tas i beaktning. Strategiskt 

viktiga områden för friluftslivet kan även 

behöva förvärvas i framtiden. 

Underhåll är en central fråga när det kommer 

till anläggningar och leder, kommunen söker 

i detta avseende aktörer, föreningar och 

andra intressenter för ett utökat samarbete. 

Det är viktigt att kunna förvalta det utbud av 

rekreation och friluftsliv som erbjuds 

långsiktigt ur miljöhänsyn och för de boende 

i området. 

 

 

 

 

 

 

 

Omfattning och avgränsningar 
 

KARTA 

Friluftsplanen för Hemavan- och 

Tärnabyområdet är ett tematiskt tillägg till 

den kommunövergripande översiktsplanen.  

Friluftsplanen omfattar all mark inom 

planområdet oavsett markägare, men styr 

inte över fysiska åtgärder annat än på den av 

Storumans kommunägda mark.  

Storumans kommun har som avsikt att med 

ett större geografiskt planområde ta ett 

helhetsgrepp om friluftslivet i områden kring 

Hemavan och Tärnaby under olika delar av 

året. Friluftsplanen är avgränsad till att 

omfatta det rörliga, icke 

anläggningsbaserade friluftslivet däremot tas 

anläggningar för det rörliga friluftslivet i 

beaktning. Skoteråkning är en självklar del av 

friluftslivet i Hemavan och Tärnaby, men det 

är rimligt att skilja på friluftsliv, som i 

grunden är icke-motoriserat och 

skoteråkning som är motoriserat. 

Barmarksperioden skapar en naturlig 

säsongsrelaterad avgränsning där vandring, 

fiske och cykling tar plats, medan den 

snötäckta tiden av året följaktligen ger plats 

åt skoter- och skidåkning.  
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Ansvarsfördelning 
 

Friluftslivet är till stor del beroende av 

tillgänglig infrastruktur i form av till exempel 

markerade leder, rastplatser, samt 

cykelvägar till och från friluftsområden. 

Kommunal förvaltning av friluftsliv berör på 

så vis ett flertal förvaltningar. Storumans 

kommun är en stor kommun till ytan och 

planområdet för friluftsplanen reflekterar 

detta. I många fall får kommunen göra 

avvägningar var insatser och förvaltning på 

bästa sätt möjliggör ett aktivt friluftsliv för 

kommuninvånaren.  

Tekniska avdelningen ansvarar även för en 

del av den service som tillhandahålls för 

friluftslivet genom vandrings-, rid- och 

cykelleder, vindskydd, grillplatser och 

toaletter. Tekniska förvaltningen ansvarar 

även för lekplatser och flertalet utegym. 

Tekniska avdelningen förvaltar anläggningar 

och leder de har ansvar för genom skötsel 

och underhåll.  

Kommunstyrelsen är ansvarig för 

kommunens översiktsplanering vad gäller 

friluftslivet. Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden har ett visst 

ansvar under planens framtagande. 

Kommunstyrelsen beslutar om kommunens 

översiktsplan med fördjupningar, 

områdesbestämmelser och detaljplaner, där 

det i alla skeden är viktigt att gröna värden 

beaktas. På uppdrag av kommunstyrelsen 

arbetar tekniska avdelningen för en 

betydelsefull del av underhållet av 

friluftslivet. 

Friluftsplanen inkluderar inte frågor rörande 

idrotts- och motionsanläggningar då det 

rörliga friluftslivet är i fokus. Fritids-, kultur- 

och utbildningsförvaltningen ansvarar för att 

tillhandahålla idrottsanläggningar i form av 

idrottshallar, idrottsplatser, bollplaner, 

tennisplaner, motionsspår, friluftsbad, 

utegym och andra idrottsanläggningar för 

allmänhet och föreningsliv. Förvaltningen har 

även en viktig funktion att stimulera barn och 

unga att vara fysiskt aktiva på sin fritid, bland 

annat genom stöd till idrottsföreningar.  

Fritids-, kultur- och utbildningsförvaltningen 

har även en viktig uppgift i att säkerställa att 

barn och skolelever får tillgång till friluftsliv, 

särskilt genom implementering av 

kursplanen för idrott och hälsa.  
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Utmaningar och förutsättningar 

Landskapet i den västra delen av kommunen 

präglas av fjäll och Umeälvens framfart. En 

hög andel orörd naturmark i form av skog 

kombinerat med samiska kulturlandskap. De 

västra delarna av kommunen är relativt glest 

befolkade med en utbred besöksnäring i 

Hemavan och Tärnaby. De västra 

kommundelarna fyra specifika utmaningar 

och förutsättningar vad gäller friluftslivet. 

 

1. Upplevelserika naturområden i 

västra delarna av kommunen  

 
I kommunens västra kommundelar finns 

några av Västerbottens mest besökta 

naturområden. Landskapet är varierat och 

bjuder besökaren på vackra skogar, fjäll, 

myllrande våtmarker, sjöar och ett utbrett 

utbud av ledsystem för friluftsliv. Vissa av 

dessa, exempelvis Rutjebäcken och 

Laisaliden upplever i dagsläget ett mycket 

högt besökstryck. Planering av kommunens 

friluftsliv bör därför ha ett regionalt 

perspektiv i åtanke. 

 

 

2. Utbrett ledsystem och 

tillgänglighet 

 

Landskapet runt Hemavan och Tärnaby är 

varierat och bjuder besökaren på vackra 

skogar, fjäll, myllrande våtmarker, sjöar. I 

den här delen av kommunen finns även ett 

utbrett utbud av ledsystem för friluftsliv. 

Ledsystem och naturområden är sprida över 

ett stort geografiskt område. Detta ställer 

stora krav på kommunala planerare samt 

folkvalda politiker att inte bara säkerställa 

och bevara utan även förbättra 

tillgängligheten för att möta en efterfrågan 

på behov av vistelse i natur och utövning av 

friluftsliv.  

 

3. Hållbar friluftlivsplanering 

Det är viktigt att alla aktiviteter som har 

allemansrätten som grund till sitt utövande 

ges likvärdiga förutsättningar för utövande 

men även ansvar. I de västra delarna av 

kommunen finns många intressen som har 

nytta av naturen. Det rörliga friluftslivet och 

besöksnäringen ska utvecklas i samklang 

med rennäringen.   

 

 

4. Hemavan och Tärnaby växer  

När Hemavan och Tärnaby växer ställer det 

stora krav på kommunala planerare samt 

folkvalda politiker att inte bara säkerställa 

och bevara samt tillgängliggöra grönstruktur 

för att möta en efterfrågan på behov av 

vistelse i natur och utövning av friluftsliv. 
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KAPITEL 2. MÅL 

OCH 

FOKUSOMRÅDEN 
 

I Tärnaby finns ett rikt friluftsliv med goda 

förutsättningar för många varierande 

friluftsaktiviteter. Denna friluftsplan är hur 

detta rika utbud av friluftsliv och rekreation 

kan förvaltas och samordnas även hur 

friluftslivet kan utvecklas vidare. 

Friluftsplanen ämnar ha ett långsiktigt 

perspektiv där möjligheter och hinder 

identifieras. I enlighet med den fördjupade 

översiktsplanen är hållbar utveckling centralt 

för de olika delarna av strategin. 

 

God förvaltning av frilufts- och 

naturområden 
 

Storuman kommun ska säkerställa tillgången 

på frilufts- och naturområden i Hemavan- 

Tärnabyområdet. Viktiga områden för 

friluftslivet ska identifieras och bevaras. Den 

övergripande översiktsplanen gör anspråk på 

att även områden utöver de riksintressanta 

rekreationsområdena ska skyddas som är 

betydelsefulla för kommunens invånare.  

Det finns ett varierat utbud av kultur- och 

naturmiljöer i Tärnaby. Det är därför viktigt 

att lyfta dessa i relation till friluftsliv då 

tillhörande miljöer är en förutsättning. 

Tärnaby är även attraktiv som turistort vilket 

kan medföra positiva synergieffekter när det 

gäller utveckling av friluftslivet om det sker 

på ett hållbart vis med hänsyn till invånare 

och samiska intressen 

 

Ett attraktivt och tillgängligt 

friluftsliv för alla 
 

Tanken med friluftsplanen för Tärnaby och 

Hemavan är att den långsiktigt ska 

säkerställa ett aktivt friluftsliv för invånarna. 

Leder och friluftsområden ska delvis 

prioriteras utifrån hur mycket de används 

och tillför orterna med friluftsliv.  

 

 

 

 

God samverkan för ett hållbart 

friluftsliv 
 

Kartläggningen av områden samt samråd 

med allmänheten och aktörer som berörs av 

friluftslivet i Tärnaby och Hemavan ligger till 

grund för de utvecklingsmöjligheter som 

identifieras efter kartläggningen och 

inventeringen. Från samråd och dialoger 

framgår det att barmarksperioden är en tid 

då friluftslivet kan lyftas särskilt. 

Vandringsleder, cykelstråk och 

naturområden kan sammanbindas för att 

Tärnaby och Hemavan ska få en tydligare 

friluftsstruktur som i sin tur utgörs av 

grönstrukturer, leder och stråk. 
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Fokusområden för arbete med friluftsliv i Hemavan 

och Tärnaby 

Nedan följer de fokusområden kommunen bör arbeta med för att införliva nationella 

friluftspolitiska, regionala och kommunala mål. Varje fokusområde följs av en kort 

beskrivning av vad kommunen verkar för: I åtgärdsbiblioteket listas prioriterade åtgärder 

för att säkerställa genomförande av fokusområdena.  

1. God förvaltning av frilufts- och 

naturområden 
• Storumans kommun ska säkerställa tillgången på 

frilufts- och naturområden i tätortsnära områden.  

• Viktiga områden för friluftslivet ska identifieras och 

bevaras. Den övergripande översiktsplanen gör 

anspråk på att även områden utöver de riksintressanta 

rekreationsområdena ska skyddas som är 

betydelsefulla för kommunens invånare. 

 

2. Ett attraktivt och tillgängligt friluftsliv 

för alla 
• Planeringen av friluftslivet ska långsiktigt säkerställa 

ett attraktivt och tillgängligt friluftsliv för både 

invånare och besökare.  

• Leder och friluftsområden ska prioriteras utifrån hur 

mycket de används och tillför i form av naturvärden.  

• Anpassa friluftsområden med god tillgänglighet för 

personer med funktionsnedsättning och barn. 

 

3. God samverkan för ett hållbart friluftsliv 
• Barmarksperioden bör prioriteras till en högre grad i 

friluftsplaneringen för att tillgodose en ökad 

efterfrågan.  

• Planeringen av friluftslivet ska verka för en långsiktigt 

hållbar utveckling för invånare, besöksnäring och 

rennäringen.  

• Planering och åtgärder för friluftslivet bör ha ett 

regionalt perspektiv för att bemöta ett högt 

besökstryck. 

 

Tillämpning och 

genomförande  

Friluftsplanen ska vara vägledande i 

Storumans kommuns planerings- och 

förvaltningsarbete avseende frågor 

som påverkar friluftsliv i Hemavan 

och Tärnaby. Friluftsplanens 

ställningstaganden ska utgöra 

underlag till: 

• Översiktsplan  

• Fördjupande översiktsplaner  

• Detaljplaner 

• Projektverksamhet 

• Mark- och bostads-

försörjningsprogram  

• Grönprogram  

• Gestaltningsprogram  

• Skötselplaner 

Kartläggning av 

områden för friluftsliv  

Kartläggningen kategoriserar 

naturområden för friluftslivet i 

Hemavan och Tärnaby och ska fungera 

som vägledning för efterföljande 

planering vad gäller förvaltning och 

åtgärder.  

Kartläggningen ska användas som 

underlag för samråd och dialoger med 

aktörer och föreningar verksamma i 

Hemavan och Tärnaby vad gäller 

samarbete och utveckling av 

friluftslivet.  
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Strategisk plan 2020–

2023      

I Hemavan och Tärnaby har naturen 

Storumans kommuns viktigaste 

uppgift, oavsett politisk ledning eller 

tidpunkt, är att skapa sådana 

förutsättningar att människor vill bo 

kvar flytta hit och besöka oss. För våra 

medborgare och besökare ska det 

finnas möjligheter till upplevelser, 

kultur och meningsfulla aktiviteter 

genom livets alla skeden.  

Storumans kommun ska planera för 

attraktiva centra, bostadsområden och 

industrimark 

En utmaning i kommunen är att 

integrera folkhälsoarbetet i våra 

verksamheter. 

Nationella friluftsmål 

• Attraktiv tätortsnära natur 

• Hållbar regional tillväxt och 

landsbygdsutveckling 

• Skyddade områden som 

resurs för friluftslivet 

• Starkt engagemang och 

samverkan för friluftslivet 

• Tillgång till natur för 

friluftslivet 

• God kunskap om friluftslivet 

• Tillgänglig natur för 

friluftslivet 

• Allemansrätten 

• Friluftslivet för god hälsa 

• Ett rikt friluftsliv i skolan 

 

Översiktsplan 

I linje med den kommunövergripande översiktsplanen ska 

friluftslivet vara till gagn för invånarna, invånare ska inte 

känna att tillgängligheten till friluftsliv och rekreation 

minskar utan blir mer tillgängligt. För den översiktliga 

fysiska planeringen är det angeläget att säkra områden, 

platser och vatten med speciella kvaliteter för 

friluftsverksamhet. 

Grön infrastruktur Västerbotten 

Västerbottens län har tagit fram en regional 

handlingsplan för gröna infrastrukturer, kartläggningen 

för friluftsplanen utgår från att identifiera 

friluftsområden, men i samband med detta identifieras 

tätortsnära gröna strukturer. Prioriteringar i planering 

görs utifrån vilka grön- blåa strukturer har höga värden i 

ekosystemstjänst och biologisk mångfald. Möjligheten till 

att utöva friluftsliv är i sig en ekosystemstjänst som drar 

nytta av en ostörd natur med hög biologisk mångfald.  

Friluftsplan för Hemavan och Tärnaby 

Friluftsplanen har framarbetats med de nationella 

friluftsmålen och kommunala styrdokument som grund. Det 

tematiska tillägget till översiktsplanen är en bra 

utgångspunkt för att arbeta mot att integrera 

folkhälsoarbete, klimatanpassning och friluftslivet i både 

översiktsplanering och detaljplanering. 
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KAPITEL 3. 

FRILUFTSLIVET I 

HEMAVAN OCH 

TÄRNABY 
 

Hemavan och Tärnaby omges av en av 

Sveriges mest storslagna fjällmiljöer med ett 

utbrett nätverk av ledsystem. Stundtals kan 

det höga besökstrycket i Hemavan och 

Tärnaby föra med sig utmaningar, att 

bibehålla den attraktiva och storslagna 

naturmiljön i balans. Tillgången på 

friluftslivsmiljöer är det ingen brist på, men 

tätortsnära naturområden kommer 

efterfrågas i allt högre grad, nätverk av leder 

och stigar som leder ut mot fjällen från 

Hemavan och Tärnaby anses inneha ett högt 

värde. I samband med utvecklingen av både 

Hemavan och Tärnaby behöver natur- och 

kulturlandskapet värnas samtidigt som 

förutsättningar för friluftslivet blir bättre.  

 

 

 

I Hemavan och Tärnaby finns det en 

långtgående historia och kultur av 

friluftlivsutövning.  Till skillnad från högt 

urbaniserade samhällen finns det konkreta 

relationer för allmänheten till det fysiska 

landskapet. Friluftlivsutövningens former är 

däremot alltid i förändring och med det 

uppkommer nya former av friluftsliv vilket 

behöver bejakas i planeringen av friluftslivet.  

Efterkrigstidens materiella välfärdssamhälle 

påverkade friluftslivet som blev alltmer 

"materialiserat" i form av fritidshus, 

husvagnar, skoter, fritidsbåtar och avancerad 

utrustning. Friluftsplanen fokuserar på det 

rörliga friluftslivet, men det går inte att 

utesluta att exempelvis bilen gav fritiden och 

friluftslivet nya dimensioner 

(Naturvårdsverket, 2005). Denna utveckling 

har tillgängliggjort en mängd nya 

naturområden för friluftslivet, men samtidigt 

ökat trycket på vår natur. Parkeringar blir på 

så vis en förutsättning att ta sig till olika 

friluftsmiljöer. 

 

 

 

 

 

En levande landsbygd 
 

Sammanhängande gröna stråk och 

ledsystem är förutsättningar för en levande 

landsbygd, invånare ska ha möjlighet till en 

god livskvalitet genom att erbjuda 

tätortsnära natur, genom parker och gröna 

stråk för promenader och rekreation i 

vardagen. Åtgången på naturmiljöer har även 

påvisat en tendens att höja platsers 

ekonomiska värde. Människors tillgång till på 

natur och rekreationsmöjligheter gynnar 

även individens hälsa vilket medför att 

tillgången blir både en rättvisefråga och 

folkhälsofråga. Västra kommundelarna är en 

arena för många olika intressen. Det är en 

plats där människor bor, vistas och verkar, 

ett omtyckt besöksmål i Västerbotten, en 

plats kännetecknad av samisk kultur och 

rennäring. En stor del av kommunens 

friluftsliv upplevs på privat mark med 

allemansrätten som grund. Detta medför 

utmaningar såsom kanalisering av besökare 

bort från störningskänsliga områden. Vidare 

är naturligtvis kommunens frihet att anlägga 

infrastruktur för friluftslivet såsom 

vandringsslingor, vindskydd, rastplatser och 

parkeringsplatser större på kommunägd 

mark än på privat mark. För att möjliggöra 

anläggning av infrastruktur samt kanalisering 

av besökare på privatägd mark ingår 
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kommunen i avtal och överenskommelser 

med privata markägare. Skötsel samt service 

såsom vindskydd och grillplatser skrivits 

mellan kommunen och markägare. 

Länsstyrelsen har även ansvar för vissa 

ledsystem där den kanske mest nämnvärda 

är Kungsleden som har sin början i Hemavan.  

Storumans kommun behöver hantera de 

många olika intressena i de västra 

kommundelarna och ge goda förutsättningar 

för näringsliv, friluftslivet och rennäringen.  

Barn och ungas behov 
 

Barn och ungas möjlighet att dagligen kunna 

röra sig ute i sin närmiljö påverkar deras 

välbefinnande. Begränsade möjligheter leder 

till att deras välbefinnande påverkas negativt 

och risken för försämrad hälsa ökar. 

Närheten till naturmiljöer är därför av stor 

betydelse då barns rörelsefrihet ofta är 

begränsad. 

Naturmiljöer är inte bara nödvändiga ur ett 

hälsoperspektiv utan även pedagogiskt. 

Naturmiljöer i närområdet nyttjas ofta av 

skolor och förskolor för lärande om natur och 

miljö. Orörd tätortsnära natur blir därför 

viktigt från ett pedagogiskt perspektiv genom 

att uppmuntra till kreativ lek där barnens 

upptäckarglädje och nyfikenhet kan 

utvecklas.   

Skolan kan göra stor skillnad för barn 

eftersom fysisk aktivitet bidrar till bland 

annat förbättrad kondition, ökad 

muskelstyrka, motverka oro och bidrar till att 

förbättra barns självuppfattning. Till och med 

senare i barnens liv med minskad risk för 

hjärt- och kärlsjukdomar. I skolan läggs en 

grund för fortsatt fysisk aktivitet genom livet. 

För skol- och förskoleverksamhet är 

avståndet till natur- och grönområden  

avgörande för att barn och ungdomar ska få 

tidig vardagskontakt med naturen. I den 

årliga nationella undersökningen 

”Ungdomsbarometern” som görs 

tillsammans med Riksidrottsförbundet om 

barn och ungas inställning till motion, 

Figur 1. Ungdomsbarometern 2020 
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träning och idrott rankas friluftsliv högt. På 

frågan ”hur ofta tränar eller motionerar du, 

utöver eventuell idrott i skolan? ” svarar tre 

av fyra att ”de tränar minst någon gång i 

veckan”, Fig 1. Svarar nästan en av tre 

ungdomar tränar i föreningsregi, Fig 2. Från 

undersökningen ”En engagerad 

idrottsgeneration?” (Ungdomsbarometern, 

2020).  

Coronapandemin har haft en effekt på ungas 

träningsvanor. På frågan ”Till följd av 

coronapandemin, har du på något sätt 

förändrat hur du tränar/motionerar?” 

Varannan ung konstaterar att vanorna 

förändrats till följd av pandemin, tjejer i 

något högre grad.  På följdfrågan hur 

träningen förändrats? Svarar ungdomar i 

huvudsak att träningen förflyttats till 

hemmet eller utomhus under året som gått, 

Fig 3. (Ungdomsbarometern, 2021).  

Naturområden har även pedagogiska värden 

för barn och ungdomar. En betydande del av 

det svenska utomhuspedagogiska arbetet 

bedrivs i skolskogar. En skolskog är ett 

område som disponeras av en skola för 

utomhuspedagogiska aktiviteter och där ett 

nyttjanderättsavtal upprättats mellan skola 

och markägare.  

Skolskogen är tänkt som en lärosal, där 

lärare har möjlighet att bedriva förskole- och 

skolverksamhet i utemiljö. Det är viktigt att 

skolskogar är tillgängliga för alla elever, även 

utöver skoltid är naturpedagogik en viktig del 

av folkbildningen. När barn och unga vistas i 

friluftsområden som kännetecknas av fjäll, 

myr eller andra typer av naturområden är det 

också tillfällen för lärande. Kommunen bör 

där det är lämpligt samverka för att inte bara 

informera om leder och avstånd, men även 

tänka på vilka särskilda naturvärden som 

finns i området genom skyltning eller andra 

digitala kanaler. Det ökar förståelsen för 

kommande generationer om varför naturen 

är viktig att värna om och att vad den tillför 

oss genom olika ekosystemtjänster.  

 

 

 

 

 

Figur 2. Ungdomsbarometern 2020 
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Figur 3. Ungdomsbarometern 2021 
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Atoklimpen och Naturum 
 

Atoklimpen är ett kulturreservat i nordvästra 

delen av kommunen nära intill den norska 

gränsen, det är en utpräglad samisk miljö där 

man kan ta del av samisk historia och 

religion. I den samiska religionen är 

Atoklimpen ett heligt fjäll och en miljö där 

människan lämnat spår i tusentals år, i 

risbäcken och dalgången finns det lämningar. 

Atoklimpen är ett kulturreservat anpassat för 

att vara tillgängligt för alla besökare, 

handikappanpassat och digitalt tillgängligt. I 

området omkring Atostugan kan man hitta 

rastplatser, bänkar och en gångbro. 

Kulturreservatet fyller en funktion som ett 

stillsamt rekreationsområde, följaktligen är 

det inte lämpligt med mer fartfyllande 

friluftsaktiviteter som mountainbike.  

Naturum i Hemavan är en port till 

Vindelfjällens naturreservat, i direkt 

anslutning till Kungsledens start i Hemavan 

här erbjuds bland annat guidade turer. 

Naturum har även en utställning och 

informerar om Vindelfjällens naturreservat 

och Kungsleden. Ovanför Naturum ligger en 

Fjällbotanisk trädgård, här har barn som 

vuxna möjlighet att lära sig mer om fjällets 

flora och fauna.   

 

Kommunikation 
 

Storumans kommun kommunicerar aktivt 

om nya friluftsanläggningar och friluftslivet i 

allmänhet genom sina olika medier. Det går 

även att hitta information på kommunens 

webbsida storuman.se, Med den digitala 

friluftsguiden Naturkartan kan du enkelt hitta 

nya utflyktsmål. 

Kommunen kommunicerar kring friluftsliv via 

kommunens hemsida, storuman.se, 

informationsskyltar placerade ute i 

kommunens friluftsområden samt genom 

Visit Hemavan Tärnaby. Naturum har en 

särskild satsning där man informerar om 

Naturums aktiviteter på skrylle.se samt 

sociala medier. Naturums aktiviteter 

marknadsförs också via Länsstyrelsens 

nyhetsbrev. Naturum i Hemavan samverkar 

också med andra naturum runt om i Sverige, 

främst de som finns i norra Sverige. I övrigt 

information kommunen om friluftsliv på 

sociala medier. Inom andra områden har 

kommunen arbetat framgångsrikt med 

sociala medier och resurser borde även 

satsas på att göra detta inom natur och 

friluftsliv med tanke på dess stora potential 

att nå ut till många invånare. 

 

Samverkan  
 

På kommunal nivå samarbetar kommunen 

främst med föreningar, länsstyrelsen och 

markägare framför allt genom olika råd och 

arbetsgrupper som fokuserar på specifika 

områden. Kommunen har i dagsläget ingen 

allmän samverkansgrupp för friluftsfrågor 

rörande hela kommunen, sammantaget har 

dock kommunen en relativt god överblick 

över kommunens friluftsbehov genom 

deltagande i de mindre grupperna. 

Naturvårdsverket rekommenderar att 

kommunerna upprättar friluftsråd där 

kommunens övergripande frågor om 

friluftsliv diskuteras med allmänhet, ideella 

organisationer och markägare. Givet att 

friluftsplanen täcker ett relativt stort 

geografiskt område där flertalet markägare, 

friluftsutövare och organisationer verkar är 

det sannolikt mer effektivt med flera mindre 

samverkansgrupper koncentrerade till 

specifika frågor och områden än en 

övergripande.  
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Regional samverkan 

Friluftsliv och rekreation är eftertraktat, hela 52 procent 

av svenskarna tycker att möjligheten till friluftsliv är 

viktig när man väljer bostadsort (enkätundersökning 

utförd av Mittuniversitet). 
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Även om implementeringen av den 

nationella friluftspolitiken främst sker på 

kommunal nivå är friluftsliv i mångt och 

mycket en regional angelägenhet. Större 

sammanhängande naturområden breder 

ofta ut sig över flera olika kommuner. För de 

flesta besökare spelar sannolikt ett områdes 

tillgänglighet, nåbarhet och karaktär större 

roll än i vilken kommun det specifika 

friluftsområdet ligger. Hemavan och Tärnaby 

attraherar besökare från hela regionen, 

Sverige samt besökare över landsgränsen. I 

samband med detta är regional samverkan 

viktigt. Länsstyrelsens uppdrag är att leda 

och samordna arbetet i länet. Länsstyrelsen 

samarbetar och har dialog med regionen, 

kommunerna, Skogsstyrelsen, föreningar, 

företag, markägare och andra aktörer i länet 

som arbetar med och berörs av friluftsliv. I 

Västerbotten finns ett friluftslivsnätverk för 

länets alla kommuner. 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgång till natur för friluftsliv 
 

Den uppföljning som Naturvårdsverket gjort 

av de nationella friluftslivsmålen pekar på att 

80 % av friluftslivsutövandet sker inom 10 

kilometer från hemmet.  

Tidsbrist är det vanligaste hindret för 

friluftsaktiviteter. Andra problem kan vara 

familjesituationen, att sakna sällskap vid 

aktiviteten samt brist på lämpligt område 

eller plats att ägna sig åt friluftsaktiviteter. 

Kommunal fysisk planering har en viktig roll i 

att förbättra för friluftsmöjligheter. 

Friluftsorganisationerna och föreningslivet 

har en viktig roll för det sociala i friluftslivet 

(Naturvårdsverket 2014). 

En större del av friluftlivsutövandet sker i 

tätortsnära natur, forskningen visar även att 

med ett ökat avstånd minskar nyttjandet av 

friluftsområden (Naturvårdsverket, 2018). 

Tillgången på rekreations- och friluftsliv i 

tätortsnära områden är central, enligt 

Naturvårdsverkets riktlinjer är 1–3 kilometer 

ett rimligt avstånd mellan bostad och 

närmaste naturområde. Detta är särskilt 

viktigt med tanke på att inte alla grupper kan 

transportera sig längre sträckor, som bar och 

funktionsvarierade. Inom de västra delarna 

av kommunen ser vi ett ökat behov av ökad 

tillgång till friluftslivet. Detta kan delvis lösas 

genom att utveckla befintliga områden för 

att hantera ett allt högre besökstryck. 

Tätortsnära ledsystem är i detta avseende 

viktiga, då utvecklingen av dessa både 

gynnar både besöksnäringen i form av 

synergieffekter samt verkar mot att minimera 

störningar för rennäringen. En sådan 

inriktning tillgängliggör tätortsnära områden 

för rekreation och friluftsliv. Kommunen har 

även möjlighet att samarbeta med flera 

aktörer och föreningar när förvaltning och 

utveckling sker nära tätorter.   

Tillgången till friluftsliv kan också höja 

platsers ekonomiska värde. För cirka 52 % av 

svenskarna är friluftsliv så viktigt att det 

påverkar deras val av bostadsort. Värdet på 

mark och bostäder kan öka på platser där det 

finns tillgång till rekreation- och 

friluftlivsområden i anslutning. I regeringens 

proposition ”Framtidens friluftsliv” står 

följande att läsa: ”Jordbruksverkets studie 

om ängs- och betesmarkers betydelse för 

fastighetsvärden” (rapport RA10:4) pekar på 

natur- och kulturmiljöns betydelse vid val av 

boende. 
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Kartläggning av områden för 

friluftsliv  
 

Storumans kommun har arbetat 

förvaltningsöverskridande med att kartlägga 

viktiga friluftsområden i Hemavan och 

Tärnaby. På en övergripande nivå för hela 

planområden har anläggningar som 

rastplatser, leder och stigar kartlagts. En 

betydande del av de friluftsområdena som 

innefattas av friluftsplanen är i dagsläget inte 

tillgängliga med kollektivtrafik vilket medför 

att parkeringar som används för 

friluftlivsutövning är viktiga anläggningar.  

Möjligheten att åka kollektivt ut till 

naturområden, samt tillgång till 

parkeringsplatser är avgörande faktorer för 

människors åtkomst till naturen. Utanför 

riksvägen E12 finns begränsade möjligheter 

att ta sig kollektivt till naturområden. 

Kartläggningen av parkeringar som används 

för friluftsliv kan fungera som ett underlag för 

dialoger och samråd mellan kommunen och 

markägare. Badplatser fungerar som 

mötesplatser för rekreation och har en 

särskild betydelse för friluftlivsutövande.  

Inriktningen för friluftsplanen är i huvudsak 

att kartlägga tätortsnära rekreation- och 

friluftsområden det icke- 

anläggningsbaserade friluftslivet i synnerhet.  

Tätortsnära friluftsområden har kartlagts 

utifrån naturvårdsverkets metod. 

Kartläggningen av områden för friluftsliv har i 

så stor utsträckning som möjligt baseras på 

befintliga underlag, 

förvaltningsöverskridande arbete, dialoger 

och samråd. Enkätundersökningen av 

friluftsvanor i den västra delen av kommunen 

har även fungerat som planeringsunderlag. 

Grundprincipen för insamlingen är att 

underlag bör ha hög detaljeringsgrad, vara 

aktuella och ha lokal relevans. 

Med stöd av underlaget som samlats in 

definieras områdestyper och kategorier. 

Kategorierna fångar upp allt från små och 

tätortsnära områden till vidsträckta 

naturområden. Ju närmare tätorter 

områdestypen finns desto viktigare är 

detaljeringsgraden i kartläggningen. 

Områden som inte har kvaliteter av betydelse 

för friluftsliv tas inte med som områdestyp. 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Karta 1 Övergripande kartläggning för planområdet 
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En värdering görs sedan för att tydliggöra 

områdens kvaliteter och brister. Genom 

värderingen får man fram vad som behöver 

skyddas respektive utvecklas för att möta 

människors intressen och behov av 

friluftsområden exempelvis synliggöra 

upplevelsekvaliteteter, barriärer, grad av 

tillgänglighet bland annat. Sammantaget ger 

detta 15 olika kriterier som använts för 

utvärdering och värdering, kriterierna 

värderas på en skala 1–3. Sju av dessa 

kriterier bedöms vara särskilt viktiga och 

berör faktorer som nåbarhet, tillgänglighet, 

upplevelsekvaliteter (se nästa avsnitt), 

service och besöksfrekvens. Övriga är 

stödjande kriterier som hjälper till i 

klassningen av de olika områdena. 

Kommunens friluftsområden klassificerades i 

fyra olika kategorier:  

Mycket viktigt (A) – Område av särskilt högt 

värde för friluftslivet, ett mycket stort antal 

besökare dagligen samt mycket hög nivå på 

service och tillgänglighet. Främst rör det sig 

om större områden i tätortsnära läge eller 

med regionalt och nationellt 

upptagningsområde, exempelvis  

(A) Minst två kriterier med värdet 3 

 

 

Viktigt (B)– område med mycket högt värde 

för friluftslivet i Hemavan och Tärnaby och 

med många besökare samt en hög nivå av 

service i form av parkering, information och 

stigar. Vissa av dessa områden skulle kunna 

hamna i högsta kategorin genom förbättrad 

nåbarhet.  

(B) Minst två kriterier med värde 2, 

alternativt ett kriterium med värdet 2 

och ett med värdet 3. 

Övrigt (C) – område med särskild betydelse 

för friluftslivet i Storumans kommun eller 

område med potential för friluftslivet genom 

upplevelsekvaliteter som kan utvecklas. 

Servicenivån är normalt ganska låg i dessa 

områden.  

(C) Uppfyller inte kraven för A och B. 

 

Saknar klassificering (D) -  

(D) Ej klassificerat område. Värdering är 

inte möjlig eller genomförd.  

 

 

 

 

 

Kartläggningen för tätortsområdena i 

Tärnaby och Hemavan är mer ingående. När 

tätorterna växer är det viktigt att parallellt 

med denna utveckling se till de gröna 

strukturer som finns för friluftslivet.  

Friluftsplanen omfattar all mark inom 

planområdet oavsett markägare, men styr 

inte över fysiska åtgärder annat än på den av 

Storumans kommunägda mark. Utpekandet 

av friluftsområden kan beaktas som ett 

planeringsunderlag för berörda markägare. 

Inom Hemavan utpekas fem friluftsområden 

ut dels för att tillgodose ett långsiktigt behov 

för friluftslivet, dels se till den gröna struktur 

som finns i Hemavan. På det 
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Figur 5. Kartläggning av friluftsområden i Hemavan. 
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Figur 6. Kartläggning av friluftsområden i Tärnaby. 
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Upplevelsevärden 
 

Olika naturtyper bidrar med olika 

upplevelsevärden och vad vi upplever vara 

en attraktiv plats varierar från person till 

person. Landskap förändras även över tid 

med årstiderna som kan framhäva vissa 

värden särskilt. Det vi uppfattar vara viktigt  

 

för olika människor kan också variera utifrån 

tillfälle och vilken typ av friluftsliv man tänker 

utöva. Människor söker ibland aktivitet och 

äventyr vid andra tillfällen föredrar man 

stillhet och tystnad. En plats med många 

upplevelsevärden lockar fler typer av 

friluftsutövare.  

 

Det finns en mängd olika typer av 

kategoriseringar av dessa upplevelsevärden. 

På 1980-talet tog Patrik Grahn vid SLU Alnarp 

fram en modell med åtta 

upplevelsekvaliteter som finns i parker och 

naturområden (1986). Modellen används idag 

som grund i många olika arbeten om 

grönstruktur om något vidareutvecklad. För 

denna friluftsplan används modellen som en 

grund antalet upplevelsevärden är något 

färre och har andra namn. För denna 

friluftsplan används 7 upplevelsevärden.  

Vissa av upplevelsevärdena kan motverka 

varandra, upplevelsevärden som ”Orördhet 

och trolska naturer” kan stå i motsats till 

upplevelsevärden som ”Samvaro och 

service”. I detta avseende är god 

friluftsplanering viktigt då en kanalisering av 

besökare får en viktig roll. 

Upplevelsevärden 

• Orördhet och trolska naturmiljöer. 

• Skogskänsla. 

• Utblickar och öppna landskap 

• Variationsrikedom och naturpedagogik. 

• Kulturhistoria och levande landskap. 

• Aktivitet och utmaning. 

• Samvaro och service. 

 

Figur 7. Enkätundersökning "Friluftsplan Hemavan och Tärnaby" 
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I samband med enkätundersökningen 

”Friluftsplan för Hemavan och Tärnaby” som 

genomfördes 2021 ställdes frågan kring vilka 

upplevelsevärden som behöver prioriteras i 

friluftsplaneringen.  

En majoritet av de tillfrågade cirka 60% ser ett 

stort behov av att prioritera ”Orördhet och 

trolska naturmiljöer”. ”Kulturhistoria och 

levande landskap” tillsammans med ”Aktivitet 

och utmaning” är även andra 

upplevelsevärden som eftertraktas. Utfallet av 

enkäten exemplifierar hur olika människor ser 

på naturen beroende på plats och vilken typ 

av friluftlivsutövare man är. Det är därför av 

stor vikt att friluftlivsområden används för det 

som är lämpligast då en del upplevelsevärden 

inte är förenliga. Alla ska ha utrymme att ta 

del av friluftslivet på sina villkor.  
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Ekosystemtjänster och 

friluftsliv 
 

Naturområden som utgör arenor för 

friluftslivet tillgodoser oss med 

ekosystemtjänster som är grunden för vår 

välfärd. Ekosystemtjänster är alla produkter 

och tjänster som ekosystemen ger 

människan vilket i sin tur bidrar till vår 

välfärd och livskvalitet. Naturområden kan 

även bidra till att anpassa samhället till ett 

förändrat klimat, upprätthållande av andra 

ekosystemtjänster, folkhälsa, 

landskapsperspektivet är bara några av de 

faktorer som ställer krav på att vi värdesätter 

miljöer utifrån flera synvinklar och använder 

naturen som ett utvecklade 

planeringsunderlag.  

Ekosystemtjänster kan delas in i olika typer 

och definieras internationellt och nationellt 

utifrån fyra olika kategorier. Inom ramen för 

denna friluftsplan kommer vi främst fokusera 

på de kulturella tjänsterna. Denna kategori 

definierar det välbefinnande vi får av 

naturen. Grönstrukturen bidrar med 

upplevelsevärden, ger kunskap och 

inspiration (Naturvårdsverket, 2012).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. visar från vänster till höger,  

Fysisk hälsa den kulturella 

ekosystemtjänsten som exemplifierar att 

grönska och natur gynnar fysisk aktivitet som 

motion, lek och friluftsliv.  

Mentalt välbefinnande kännetecknar att 

vistelse i grönska och natur främjar hälsa, 

välbefinnande och mental återhämtning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskap och inspiration symboliserar att 

grönska och natur kan ge inspiration, 

kunskap och åka förståelsen för 

ekosystemens samband och betydelse för 

människan.  

Social interaktion, grönska och natur 

erbjuder mötesplatser för människor av olika 

bakgrund och åldrar. Kulturarv och identitet, 

grönska och natur skapar attraktiva miljöer, 

Stödjande                                                                                                                                                                                            

ekosystemtjänster 

 

Försörjande                                                                                                                                                                                       

ekosystemtjänster 

 

Reglerande                                                                                                                                                                                            

ekosystemtjänster 

 

Kulturella                                                                                                                                                                         

ekosystemtjänster 

Figur 8. Bilden illustrerar de fyra områden som ekosystemtjänsterna delas in i- stödjande, reglerande, kulturella samt försörjande 
ekosystemtjänster. Illustration: The New Division/Boverket. Inga bearbetningar är gjorda. Länk till licens: 
https://creativecommons.org/licences/by-nd/4.0/legalcode.sv 



25 
 

bidrar till den lokala identiteten och är en del 

av kulturarvet. 

Hemavan- och Tärnabors 

friluftsvanor 
 

I samband med framtagandet av 

friluftsplanen undersökte Storumans 

kommun friluftsvanor i Hemavan och 

Tärnaby genom enkätundersökningen 

”Friluftsplan för Hemavan och Tärnaby”. En 

stor andel äldre medborgare deltog i enkäten 

där en övervägande majoritet 

kännetecknade sig själva med att vara aktiva- 

eller mycket aktiva i sitt friluftsutövande 

Fig.3, Fig.4.Enkätundersökningen visar på en 

stor variation i antalet olika friluftsaktiviteter. 

Promenader, vandringar i närområdet och 

skog är tillsammans med längdskidåkningen 

de vanligaste friluftsaktiviteterna för 

Hemavan- och Tärnabor En förändring i 

människors vistelse i skog och mark från 

klassiska aktiviteter som fågelskådning och 

promenader till en tendens där friluftslivet 

blir mer och mer ”sportifierat” kan urskiljas 

under 2000-talet. Aktiviteter som 

extremskidåkning, löpning, klättring, MTB, 

våg- och kitesurfing, samt 

trailrunning/terränglöpning blir mer och mer 

populära (Naturvårdsverket, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Enkätundersökning "Friluftsplan för Hemavan och Tärnaby". 

Figur 10. Enkätundersökning "Friluftsplan för Hemavan och Tärnaby". 
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Tillgänglighet och 

framkomlighet 
 

Tillgänglighet handlar både om fysisk och om 

kunskapsrelaterad tillgänglighet. Den fysiska 

tillgängligheten handlar om terrängens 

karaktär och topografi men också om byggda 

föremål som spångar, vägar och anpassning 

av områden som i vissa fall kan skapa 

tillgänglighet för några men kan vara svåra 

att ta sig förbi för andra. Den 

kunskapsrelaterade tillgängligheten handlar 

dels om att känna till vilka 

rekreationsområden som finns att besöka. 

Denna kunskap gäller sen i sin tur vad som 

finns att uppleva, hur terrängen och miljön är 

att vistas i och hur man kan ta sig dit och 

därifrån. Kunskapen kan vara mer eller 

mindre tillgänglig för olika grupper.  

Bra underlag, underhåll samt god tillgång till 

information för olika grupper ökar till-

gängligheten. Individer med nedsatt 

rörelseförmåga är i behov av 

rekreationsmöjligheter nära hemmet och 

utanför det egna närområdet blir 

handikappanpassning viktigt.  

 

 

 

En god spridning av rekreationsmöjligheter 

är en tillgänglighetsfråga, optimalt är om det 

går att gå, cykla eller resa kollektivt till 

friluftsområdet. Denna möjlighet finns inte 

till alla rekreationsområden då de kan vara 

avlägsna samt ligga utanför kollektivtrafikens 

ruter. Detta medför att bilparkeringen får en 

stor betydelse vad gäller tillgänglighet eller 

nåbarhet.   

 

 

 

I sin tur är det viktigt att veta vilken 

information och service som finns i området. 

En del friluftsmänniskor kanske drar sig från 

att ge sig ut i områden om det saknas toalett, 

särskilt viktigt är detta för funktionshindrade 

varpå toaletten/dasset behöver vara 

anpassat för rörelsehindrade även vetskapen 

om parkeringsmöjligheter kan påverka. I 

mångt och mycket känner boende i Hemavan 

och Tärnaby till stigar i olika områden, med 

för att besökare ska hitta vägen behövs en 

god skyltning med vägvisning.  
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Figur 11. Enkätundersökning "Friluftsplan för Hemavan och Tärnaby" 
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Tillgänglighet ingriper således en rad faktorer 

naturförhållanden, vegetation, 

iordningställda stigar, information och 

orienteringsförmåga.  

Storumans kommun arbetar aktivt med att 

säkerställa en hög tillgänglighet i 

kommunens naturområden genom att 

tillhandahålla rast- och grillplatser, 

vindskydd, markerade leder och 

informationsskyltar. Kommunen bedriver 

också ett aktivt arbete med att sprida 

information om rekreationsområden bland 

annat via olika publikationer och via 

kommunens hemsida, storuman.se och 

sociala medier. Länsstyrelsen i Västerbotten 

arbetar på samma sätt aktivt med åtgärder 

för att öka tillgängligheten och informera om 

friluftslivet inom planområdet. 

Det geografiska avståndet är både en styrka i 

utbudet av natur och landskap, men även 

den största utmaningen i landskapet för 

friluftslivet i kommunen. I den västra delen 

av kommunen finns stora geografiska med 

ett utbrett system av stigar och leder. 

 

 

 

Den näst mest största utmaningen är att 

underhålla och utveckla ett så utbrett 

nätverk, här behöver prioriteringar göras vad 

gäller satsningar och underhåll. För att 

arbeta strategiskt med utvecklingen av 

friluftslivet har ett ”Friluftsbibliotek” 

framarbetats i samband med friluftsplanen. 

Tanken med biblioteket är att samla åtgärder 

som kommunen, föreningar, näringslivet och 

samebyar kan använda som underlag.  

Två konfliktpunkter mellan 

trafikinfrastrukturen och friluftslivets behov 

av passager är dels vid Vikmyranområdet, 

dels vid Avanäset. Där riksväg E12 delvis 

fungerar som en barriär.  

Det finns även naturliga barriärer i form av 

sjöar, våtmarker och vattendrag som delvis 

kan åtgärdas genom broar och spänger. De 

tillför även värden till friluftslivet, 

Björkforsleden som följer Stormyren är ett 

gott exempel på hur en våtmark kan tillföra 

friluftsvärden 

Samtidigt är ofta sjöar och vattendrag viktiga 

stråk i friluftslandskapet och tack vare 

strandskyddet ges möjlighet att säkerställa 

stråken för friluftslivet. Friluftsområdet intill 

Tärnaån är ett bra exempel på ett område 

som kännetecknas av den vackra naturen 

runt ån. 

För cyklande är trafikintensiteten ett 

avgörande hinder i blandtrafik. I kommunen 

finns ett viktigt samband som kan åtgärdas 

med anlagda cykelvägar. Det är möjligheten 

att cykla mellan Hemavan och Tärnaby en 

cykelväg längs E12:an mellan tätorterna 

skulle sammanbinda båda tätorter.  

 

Naturområden för friluftslivet 
 

Storumans kommun har omväxlande natur 

med fjäll, myr, lövskogar, barrskogar, sjöar och 

vattendrag liksom tätortsnära naturområden. 

Genom att förstärka varje områdes 

egenskaper och karaktär skapas en tydlig 

identitet. Ett områdes upplevelsekaraktär 

framkommer ur landskapstyp, kultur- och 

naturvärden, aktiviteter och anläggningar 

samt tillgänglighetsgrad. Det innebär fysiska 

förutsättningar på plats likväl som information 

till besökare före och efter besöket. Utveckla 

innebär även att tillgängliggöra friluftslivet för 

människor med olika funktionsnedsättningar. 
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Friluftsaktiviteter i Hemavan 

och Tärnaby 
 

I Tärnaby och Hemavan finns ett rikt 

friluftsliv med många varierande aktiviteter 

och möjligheter till rekreation. Promenader 

är kanske den vanligaste uteaktivitet. 

Trevliga, trygga och vackra stråk att 

promenera i får fler att röra sig ute. 

Undersökningar tyder på att attraktiva 

parker och promenadstråk nära hemmet 

inspirerar till längre turer ut i skog och mark. 

Många uppskattade vandrings- och 

promenadstråk i Storumans kommun är 

knutna till specifika friluftsområden. 

Vikmyranområdet har en central roll som 

friluftslivsområde här finns ett varierat utbud 

på både vinter- och sommarleder i området. 

Här finns även en ny Pump-track bana samt 

en fotbollsplan som kommunen underhåller.  

Laxfjället utgör kärnan i Tärnabys alpina 

struktur och har ett antal 

utförsåkningsmöjligheter samt ett attraktivt 

skoterområde. Det finns goda 

utvecklingsmöjligheter till att planera för mer 

pister i detta område långsiktigt. Laxfjället 

brukas till en hög grad av både invånare och 

besökare vintertid. Laxfjället innefattar även 

viktiga sommarstigar som förbinder 

tätortsnära natur i Tärnaby och är därför ett 

område av särskilt intresse både under 

vinter- och sommartid. Det finns höga 

upplevelsevärden uppe på Laxfjället med 

goda utsiktspunkter över sjön Gäutan och 

fjäll.  

Vandring 

Kungsleden har sin början i Hemavan och är 

en Sveriges mest kända vandringsleder. 

Under sommaren kan du vandra genom 

fjällvärldens alla naturtyper inom, från 

dalgångarnas barrskog till de kargaste 

fjällhedarna. Drottningleden, Björkforsleden, 

och Tärnaleden  

Vandring är den vanligaste friluftsaktiviteten. 

Vistelse i skog- och mark, trädgårdsarbete, 

nöjes- och motionspromenader är de tre 

vanligaste friluftsaktiviteterna enligt 

enkätundersökningen som genomfördes av 

Mittuniversitet på uppdrag av 

Naturvårdsverket (2015).  

 

Fågelskådning och andra naturstudier  

Naturstudier har sedan början av 1900-talet 

främst en aktivitet som forskare ägnade sig åt 

men har på senare tid utvecklats till en 

populär sysselsättning med många utövare. 

Fågelskådning är det mest populära 

specialintresset.   

Ahasjön och Laisholmen deltat är värdefulla 

för fågellivet i egenskap av rast- och 

häckningslokaler för främst vadare och 

änder. Inom Hemavandeltat häckar 

fortfarande några par av den numer ovanliga 

dubbelbeckasinen. Det finns även vadararter 

som häckar i området bl.a. myrsnäppa, 

brushane, drillsnäppa, grönbena och 

gluttsnäppa. Kricka och bläsand är vanliga 

änder. Tidigare var särskilt Laisholmsdeltat 

en viktig vårrastlokal för fjällgås med 100-tals 

rastande individer (Länsstyrelsen i 

Västerbotten län, 2001). 

Ängen runt byn Laisholmen kännetecknar en 

frisk äng med tämligen artrik växtlighet som 

domineras av rödven, vårbrodd, smörbollar 

och ormrot. Här växer exempelvis fjällviol, 

norsknoppa, låsbräken, slidstarr, brudborste 

och fjällstarr. 

De många deltan och det tämligen varierade 

landskapet i kommunen samt förekomsten 

av naturum i Hemavan gör att tillgången är 

mycket god för naturstudier och 

naturpedagogik.  Vindelfjällen är ett av 

Europas största skyddade naturenområden. 

Människan har under 8 000 år lämnat 

varsamma avtryck i Vindelfjällen och här är 

vildmarken också kulturbygd för samer. 

Vintern är en särskilt spännande tid då det 

finns möjlighet att skymta fjällrävar. 
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Löpning  

Tärnaby och Hemavan har sina respektive 

motionsanläggningar med elljusspår och i 

anslutning till dessa även andra spår för 

motionslöpning.  

Terränglöpning, även kallad traillöpning efter 

engelskans ”trail running” är en snabbt 

växande sport. Björkforsleden i Hemavan är 

en välbesökt led för detta ändamål. 

Tärnaleden används också för detta ändamål 

och 2021 anordnades Run of Hope i Tärnaby i 

samband med en insamling för 

Barncancerfonden. Distanser varierar från 

kortare turer på någon kilometer till de som 

springer för dagsturer likt vanlig vandring i 

fjällmiljö, gemensamt för terränglöpning är 

själva tävlingsmomentet och 

naturupplevelsen viktiga inslag. Ett känt 

nationellt traillopp är Kullamannen i Hö-

ganäs kommun som har upplevt en kraftig 

ökning i antal deltagare de senaste åren. Det 

finns även internationella exempel utspridda 

över världen.  

Jakt, fiske, bär och svampplockning  

Fiske, jakt, bär och svampplockning, 

aktiviteter som är en del av försörjningen för 

en del och har blivit populära fritidsintressen 

för andra.  

Sportfiske är en av de mest populära 

aktiviteterna på nationell nivå med cirka 2 

miljoner utövare varje år (Sportfikarna, 

2017).  

På flera platser i Hemavan och Tärnaby finns 

möjligheter till fritidsfiske. Det är normalt 

markägaren som har fiskerätten och ger 

möjlighet för andra att fiska genom att lösa 

fiskekort.  

Inom planområdet finns fyra 

fiskevårdsområden, i vattendragen runt 

Tängvattnet (Rönäs-Tängvattnets FVOF), 

Joesjö (Joesjö FVO), Tärnaby (Tärnaby FVO) 

och Hemavan (Björkfors 

samfällighetsförening) har markägarna gått 

samman i fiskevårdsförbund som 

tillsammans förbättrar förutsättningarna för 

fiskarna i vattendragen och säljer fiskekort 

till fritidsfiskare. I Tärnaby och Hemavan har 

vissa områden tillgänglighetsanpassats för 

mer information kan man kontakta 

respektive fiskevårdsförening.  Det finns en 

stor variation på fiskarter och många 

skiftande fiskemiljöer i Hemavan och 

Tärnaby; fiskeintresserade kan både hitta 

lättillgängligt fiske för hela familjen, eller mer 

avancerade vatten i otämjda forsar och sjöar. 

Öring, röding, Kanadaröding och Sik är 

fiskarter som finns.  Det finns en stor 

variation på fiskeområden allt ifrån 

dalgångarna till kalfjäll.                            

Hemavan Tärnaby Turistbyrå där vi hjälper vi 

dig med tips och råd för ett lyckat fiske. Fiske 

är en aktivitet året runt på sommaren kan 

man både fiska vanligt eller lite mer 

avancerat med flugspö, pimpelfiske är även 

populärt på vintern och är då en av områdets 

största tillgångar. Några särskilt bra platser 

för flugfiske är Tärnaån och bron över 

Umeälven i Hemavan. 

Hemavan och Tärnaby erbjuder goda 

möjlighet till jakt, här jagas högvilt som älg 

och björn, det finns också goda möjligheter 

till jakt på småvilt såsom skogsfågel. I 

samband med vandring och friluftsliv gäller 

det att vara särskilt varsam inom 

jaktområden i jakttider för att undvika 

olyckor, generellt förekommer det jakt i 

augusti och september.  

Jakten är begränsad till de som har tillgång 

till mark eller jakträtt. För intresserade finns 

möjlighet att ansluta till jaktvårdsföreningar 

för att få möjlighet att jaga utan egen mark. 

Om man är intresserad av jakt finns det 

auktoriserade jaktarrangörer för högvilt och 

småvilt.  Aktiviteten är svår att utveckla från 

kommunalt håll.  Enligt allemansrätten så 

har alla möjlighet att plocka bär och svamp 

för sitt eget hushåll på all mark. Detta är 

främst en aktivitet på sensommaren och 

hösten och förutsättningarna är mycket goda 

i kommunen. 



30 
 

Ridning  

Ridning är en mycket populär aktivitet räknat 

i antalet utövare i kommunen. Ett stall finns i 

Granås som drivs av en ideell förening. 

Bad  

I Hemavan och Tärnaby finns inga 

kommunalt förvaltade naturbadplatser. 

Befintliga naturbadplatser finns och utgörs 

främst av sandstränder, till exempel 

Avanäset strand och Solberg strand. 

Solbergsstranden och området kring 

hängbron är viktiga för lokalbefolkningen 

och besökare ur rekreationssynpunkt. Det är 

dessutom kärnan i Tärna Fiskevårdsområdes 

strömmande fiskevatten.  

Det finns även badplatser vid Tängvattnet 

och Ahasjön. Samtliga av dessa har 

uppkommit spontant och sedan har åtgärder 

gjorts av markägare, kommun och 

länsstyrelsen för att öka säkerheten och 

renhållningen samt tillgång till service i form 

av dass och parkeringsmöjligheter. 

Antalet badande vid stenbrottet i Ahasjön är 

relativt få, vid Avanäset något fler och vid 

Solberg kan ett 30-tal bilar finnas på 

parkeringarna sommartid. En särskild 

utredning om badplatser bör tillsättas och 

hur dessa skall förvaltas.  

Kommunen eller länsstyrelsen bör överväga 

att på lång sikt se över om Solberg strand 

borde vara en offentlig badplats allt eftersom 

Tärnaby med omnejd utvecklas.  

 

Camping och övernattning utomhus  

Att sova i tält, vindskydd eller under bar 

himmel är en aktivitet som är starkt 

förknippad med friluftsliv. Tältning är tillåten 

en natt i naturen om det inte sker så det stör 

boende eller påverkar känslig vegetation. 

Bäst är dock att alltid fråga markägaren om 

lov. I reservaten finns särskilda regler och 

tältning är ofta reglerad. Camping och 

övernattning utomhus är slutdestinationen 

för både löpning, vandring, skoter- och 

skidturer 

Inom planområdet finns en mängd 

lägerplatser med vindskydd och möjlighet att 

slå upp tält. Intresset för fler möjligheter till 

tältning bedöms som stort exempelvis för 

cykelturism och övrig naturturism. 

 

Skidåkning 

Skidåkning är en vanlig friluftsaktivitet i både 

Tärnaby och Hemavan, både utförsåkning 

och längdskidor. När det gäller längdskidor 

är det viktigt att det finns upplysta spår i 

närhet till bebyggelse, dels för att locka fler 

till att åka skidor men också för att göra det 

tillgängligt utan att använda bilen som 

färdmedel till skidspåret. Det är därför viktigt 

att det finns elljusspår tillgängliga i både 

Hemavan och Tärnaby. I dagsläget har 

Tärnaby elljusspår och friluftsanläggning i 

anslutning till Vikmyranområdet. I Hemavan 

finns det utvecklingsmöjligheter i detta 

avseende med möjligheter till liknande 

elljusspår och anläggning.  

Skoter 

I Storumans kommun finns över 130 mil 

skoterled, varav många av dessa skoterleder 

är belägna i anslutning till Hemavan och 

Tärnaby. Dessa leder löper genom svårslagna 

landskap, allt från fjäll, skog och myr. 

Lederna används också för t.ex. skidåkning. 

Storuman kommun och skoterföreningar har 

en aktiv roll i skoterledernas drift i den västra 

delen av kommunen, informerar och säljer 

ledbevis till privatpersoner.  Avtal med olika 

byar är gjorda med kommunen. Genom 

destinationsbolaget i Hemavan Tärnaby har 

turistnäringen bidragit till olika aktiviteter, 

information, uppföljning och i viss mån 

utvecklingsinsatser.  

Körning med skoter i snötäckt terräng är i 

grunden tillåten, men det finns vissa 

begränsningar. Det är förbjudet att köra på 
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skogs- och jordbruksmark, om det inte är 

uppenbart att det kan ske utan risk för skada 

på skog eller mark. Generellt är det enklare 

och säkrare att hålla sig till angivna 

skoterleder för skoterkörning. Skoterleder 

kan vara gemensamma med skidleder och 

därför gäller det att ha hänsyn till andra 

individer på leden. 

I Hemavan och Tärnaby är vissa områden 

under vissa perioder reglerade eller 

förbjudna vad gäller skotertrafik. Stora delar 

av fjällen är sådana områden. I fjällen finns 

regleringsområden enligt 

terrängkörningslagen där man bara får köra 

på skoterleder. Ett viktigt sådant förbud är 

majförbudet. I Västerbottens län infaller 

skoterförbud på all statlig mark väster om 

odlingsgränsen den 5:e maj.  Detta förbud är 

till för att undvika störning av Vajorna under 

kalvningstiden då de är särskilt känsliga vid 

denna tid. Det finns även lokala 

trafikföreskrifter vad gäller skoterkörning. 

Inom detaljplanelagda områden i Hemavan 

samt skidbackar, pulkbackar och skidspår i 

Hemavan och Tärnaby förekommer det 

förbud för skoterkörning.  

 

 

 

Cykling  

 

Cykling i olika former är en aktivitet som tar 

fart i Storuman kommun. Idag finns en rad 

olika modeller av cyklar för stig-, grus- och 

landsvägscykling. Detta märks tydligt på 

lokal, regional såväl som nationell och 

internationell nivå. Turistdestinationer som 

Hemavan och Tärnaby i fjäll- och alpvärden 

har på grund av det stigande intresset för 

framför allt MTB gått från att vara 

vinterdestinationer till året runt-

destinationer. I Tärnaby kan man 

cykla  Tärnaleden till badstranden i Solberg. I 

Solberg finns en sandstrand med långgrunt 

vatten som gör att vattnet snabbt blir varmt 

en solig dag. Att cykla Björkforsleden ner till 

bron över till Jofjället. Den som vill ha lite av 

en utmaning kan cykla Drottningleden från 

Hemavan till Laiholmen sträckningen är 

ungefär 9 km lång, bitvis stenig och brant, 

men bjuder på otroligt vackra vyer under 

färden.   I likhet med andra friluftsaktiviteter 

får man samsas och ta hänsyn andra 

människor på leden. 

 

 

 

Klättring  

 
Utomhusklättring är en aktivitet som inte har 
någon officiell plats att bedrivas på i 

kommunen utöver anläggningsbaserade 
platser. Eventuellt skulle något plats kunna 

utvecklas för att ge möjlighet till säkra 
klättringsmöjligheter.  

 
 

Paddling  

I Hemavan finns mycket goda föutsättningar 

för paddling Ahasjön, Gäutan, Stor-Laisan 

och Västansjön utgör stora områden. Här 

finns rastplatser i anslutning till sjöarna. Det 

kan finnas ett antal barriärer med lyft 

försvårar dessutom längre paddlingar mellan 

sjöarna. Stand Up Paddling (SUP) är en ny typ 

av paddling som ökat explosionsartat de 

senaste åren, vilket innebär att man står upp 

på en surfbräda och paddlar.  

SUP-paddling har observerats i sjön Gäutan 

vid Tärnaby. Vid sjön Gäutan finns en stor 

potential för utveckling av aktiviteter kring 

olika typer av paddling. 

 

 

 

 

http://boka.hemavantarnaby.com/sv/se-gora/a1213863/t%C3%A4rnaleden/detaljer?filter=c%3D32536%2C32535
http://boka.hemavantarnaby.com/sv/se-gora/248109/stranden-i-solberg/detaljer
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DiscGolf 

Discgolf är ett nytt och växande 

friluftsintresse i Storumans kommun. 

DiscGolf liknar vanlig golf men i stället för 

boll och klubba används discar (frisbees) där 

hålen representeras av korgar som man ska 

träffa. I de västra kommundelarna finns i 

dagsläget inte en DiscGolf-bana men det 

pågår utvecklingsarbete mellan Storumans 

kommun och föreningslivet i frågan.  

 

Allemansrätten 
 

För att friluftsområden ska vara tillgängliga, 

användbara och upplevas som 

omhändertagna och attraktiva behöver 

friluftsanläggningar och naturområden vara 

väl skötta. Insatser prioriteras av kommunen 

således där många människor generellt är i 

rörelse. I Storumans kommun ska ekologiska 

och sociala värden gynnas i friluftsområden. 

Det sker genom hänsyn till naturvärden vid 

olika typer av anläggningar såsom 

grillplatser, spångar och grusade gångvägar. 

På detta sätt möjliggörs ett rikt växt- och 

djurliv samtidigt som området är attraktivt 

för besökare.  

 

 

Allemansrätten är en unik möjlighet för både 

besökare och kommuninvånare att röra sig 

fritt i naturen. Med denna rätt följer även krav 

på hänsyn och varsamhet mot växt- och 

djurlivet, markägare och mot andra 

människor i naturen. Inte störa, inte 

förstöra är den grundläggande tanken i 

allemansrätten. Dessa grundläggande tankar 

kan efterföljas genom att undvika 

nerskräpning och ha uppseende för boende i 

området.  

 

Allemansrätten är inskriven i en av Sveriges 

grundlagar (2 kap. 15 § Regeringsreformen). 

Allemansrätten är en sedvanerätt och det 

finns ingen lag som exakt definierar den.  
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KAPITEL 4. 

RAMVERK 
 

Statens intresse för att planera och styra 

friluftslivet blev mer påtagligt, bland annat 

genom den fysiska riksplaneringen som 

började 1967. Naturvårdsverket fick sedan 

ansvar för friluftslivsfrågor med tiden blev 

det en del av deras kärnverksamhet. Den 

offentliga friluftspolitiken utvecklades till att 

innefatta åtgärder som friluftsanläggningar, 

kanalisering till vissa områden och att 

undanröja hinder för friluftslivet, 

iordningställa parkeringsplatser, 

vandringsleder och vindskydd 

(Naturvårdsverket, 2005). På uppdrag av 

regeringen arbetar Naturvårdsverket med att 

förutsättningarna för friluftslivet ska bevaras 

och utvecklas, samt samordnar 

myndigheternas arbete. I mitten på 1980-

talet var grunden lagd för friluftslivet, och 

Naturvårdsverkets utvecklingsarbete och 

bidrag till friluftsanläggningar upphörde. 

Runt sekelskiftet 2000 kännetecknas 

friluftslivet av en ökande kommersialisering 

och en dragning åt äventyrs- och ekoturism.  

Friluftsplanen har framarbetats med hänsyn 

till friluftsmål och miljömål på olika plan. 

Dessa miljömål är riktlinjer för friluftsplanen 

och beaktas i den mån de berörs. De särskilt 

viktiga målen för friluftsplanen tas upp 

särskilt för att ingående behandla potentiella 

strategier och åtaganden.  

Internationella miljömål 
 

De internationella miljömålen är framtagna i 

Agenda 30 av FN:s generalförsamling för att 

uppnå en hållbar utveckling. Agendan 

innehåller 17 mål där FN:s medlemsländer 

anslutit sig för att uppnå dessa. Målen utgår 

ifrån tre hållbarhetsperspektiv ekonomisk, 

social och ekologisk för att uppnå en hållbar 

värld till 2030. Målen ska betraktas som en 

helhet där inget mål ska uppnås på 

bekostnad av det andra. Kunskapsutbyte och 

inkluderande är centralt för att uppnå målet, 

i detta sammanhang har Storuman kommun 

en nyckelroll som del av den offentliga 

sektorn då civilsamhälle, näringsliv och 

individer kan inkluderas i framtagande 

processen. I huvudsak berörs sex av dessa 

miljömål i mån av denna friluftsplan. De 

globala målen är alla beroende av varandra, 

en grundläggande förutsättning är väl 

fungerande ekosystem. 

Figur 12. Agenda 2030, 17 globala mål för hållbar utveckling. 
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God hälsa och välbefinnande 

 

Storuman kommun har en central roll när det 

gäller god hälsa och välbefinnande i Tärnaby. 

Friluftsplanen tas fram för att dels planera för 

friluftsliv inom planområdet, men även för 

att främja rekreation och friluftsliv i området. 

Det främsta målet är att skapa en trivsam 

livsmiljö för invånarna i Tärnaby, tillgängligt 

friluftsliv är en stor bidragande faktor till 

detta. Storuman kommun vill i detta 

avseende utforska vilka möjligheter det finns 

att främja ett mer aktivt friluftsliv.  

Hållbara städer och samhällen 

 

Genom att planera utifrån de tre 

övergripande hållbarhetsperspektiven när 

det gäller friluftsliv skapas bättre 

förutsättningar för ett hållbart Tärnaby. 

Framförallt delmålet 11.7 ”att skapa säkra 

och inkluderande grönområden för alla” 

eftersträvas i denna friluftsplan. I samarbete 

med invånarna i Tärnaby och andra berörda 

aktörer identifieras utvecklingsmöjligheter 

samt hinder. 

 

 

Bekämpa klimatförändringarna  

 

Att bekämpa klimatförändringar är ett 

omfattande mål, i termer av en friluftsplan 

för ett lokalt område som Tärnaby samhälle 

gäller frasen tänk globalt agera lokalt. 

Storuman kommun kan i detta avseende 

lyfta fram innovationer och samarbeten som 

främjar hållbarhet samt aktivt söka dessa. I 

detta avseende har Storuman kommun 

samarbetat med bland annat Visit Hemavan 

Tärnaby och deras projekt för att engagera 

aktörer kring friluftslivet och se vilka 

utvecklingsmöjligheter som finns.  Allmänna 

intressen har identifierats genom samråd 

med invånare i Tärnaby för att inte gå miste 

om viktiga kunskaper kring brukandet av 

leder. Att bekämpa klimatförändringar görs 

på olika nivåer där kunskapsutbyte är en 

viktig resurs. Ett aktivt friluftsliv där 

naturvärden premieras stärker banden till 

naturen och i förlängningen dess långsiktiga 

hållbarhet.  

 

 

 

 

 

Ekosystem och biologisk mångfald  

 

Ekosystem och biologisk mångfald är viktiga 

för ett samhälle utöver friluftsliv, men i 

samband med friluftsliv är det i flera 

avseenden en förutsättning. Det finns även 

motsättningar i de fall friluftsliv inte sker 

ansvarsfullt. I fallet med Tärnaby finns det 

möjligheter till ett mer aktivt friluftsliv under 

barmarksperioden. När det gäller 

turistnäringen är en tilltagande ekoturism 

önskvärd då ekologiska värden kan knytas till 

ekonomiska.  

Ekoturism är en typ av ansvarsfullt resande 

där involverade aktörer främjar ett hållbart 

friluftsliv. Detta medför positiva effekter för 

bosatta då ekosystem och biologisk 

mångfald inte utnyttjas i samma utsträckning 

som i samband med andra turistnäringar. 

Värdet för denna turism är den biologiska 

mångfalden och ekosystemen i sig. Den 

bidrar i detta avseende till skydd av naturen 

och möjliggör en levande landsbygd med 

lokala jobb och företag. Ekoturism är 

ansvarsfullt resande som respekterar lokal 

kultur, bidrar till skydd av naturen och 

möjliggör en levande landsbygd med lokala 

jobb och företag. Ekoturism en framgångsrik 

idé som ger konkreta resultat och bidrar till 

en hållbar global utveckling. 
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Fredliga och inkluderande samhällen 

 

Friluftsliv och rekreation har en speciell plats 

i samhället, i många avseenden är det en av 

de få aktiviteter vi kan enas kring och 

värdesätter gemensamt. Ett tillgängligt 

friluftsliv bidrar till ett inkluderande samhälle 

genom vår allemansrätt. Alla har rätt att 

vistas i naturen och på så vis ges det 

möjlighet till möten mellan människor på ett 

vis som andra aktiviteter inte kan tillföra.  

 

Nationella friluftsmål 
 

Sverige har tio friluftlivsmål där kommuner är 

viktiga aktör när det gäller realiseringen av 

dessa. I kontexten av Hemavan och Tärnaby 

är alla dessa mål viktiga för utvecklingen av 

friluftslivet samt samhället i helhet. 

Friluftslivet bidrar till en ökad folkhälsa där 

aktiviteten i sig är förebyggande och agerar 

som rehabiliterande hälsovård.  

Till höger presenteras hur Storumans 

kommun på en övergripande nivå kan arbeta 

med samtliga nationella friluftsmål. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attraktiv tätortsnära natur  

Kartläggning och beskrivning av tätortsnära 

områden värdefulla för friluftsliv och 

rekreation. Säkerställa tillgången på och 

kvaliteterna i den tätortsnära naturen. 

 

Tillgång till natur för friluftslivet 

Långsiktigt förvalta det utbud av rekreation och 

friluftsliv som erbjuds för invånare i Hemavan- 

Tärnabyområdet. 

Tillgänglig natur för friluftslivet 

Identifiera tätortsnära naturmark i Hemavan och 

Tärnaby. Tillgänglighetsanpassade frilufts- och 

rekreationsområden. 

Hållbar regional tillväxt och 

landsbygdsutveckling 

Besöksnäringen ska beaktas inom 

planeringen av friluftslivet. Storuman 

kommun ska verka för en hållbar 

destinationsutveckling i Hemavan- 

Tärnabyområdet. 

Skyddade områden som resurs för 

friluftslivet 

Planeringen ska beakta tillgängligheten och 

ledsystem till planområdets skyddade fjäll 

och myrar. Lyfta natur- och friluftsvärden i 

skyddade områden. Lyfta de 

ekosystemtjänster redan skyddade 

områden tillför.  
Friluftsliv för god hälsa 

Skapa goda förutsättningar i planeringen för 

regelbunden fysisk aktivitet i tätortsnära 

naturområden. 
Starkt engagemang och samverkan för 

friluftslivet 

Storuman kommun ska stödja och aktivt 

söka samordningslösningar med 

friluftsföreningar och turistnäringen. 

Utveckla ledsystem för såväl vandring, 

skidåkning som skoter. 

 

God kunskap om friluftslivet 

Öka kunskapen om naturen och friluftslivet i 

Hemavan- Tärnabyområdet. Öka kunskapen om 

friluftslivets utveckling över tid och hållbarhet. 

 Allemansrätten 

Kommunicera om allemansrätten till markägare, 

föreningar och allmänheten. Motverka och förebygga 

motsättningar som kan uppstå i samband med 

allemansrättsligt utövande. 

Ett rikt friluftsliv i skolan 

God förvaltning av skolskogar och samverkan med 

skolans verksamheter i frågan om friluftsliv. 
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Regionala miljömål 
 

De regionala miljömålen berörs i den 

fördjupade översiktsplanen för Tärnaby 

tillsammans med generationsmålet. Ett av 

dessa regionala miljömål ”En god bebyggd 

miljö” lyfts särskilt fram i denna friluftsplan 

då den har stor betydelse för planområdet 

och samhället i stort.  

 

God bebyggd miljö 

 

En god bebygg miljö är inte enbart en 

produkt av bebyggelse och infrastruktur i sig 

utan det finns andra typer av strukturer i 

samhället, grönområden kan anses vara 

gröna strukturer som anknyter till 

bebyggelsen de angränsar. På samma vis kan 

gröna strukturer sammanbinda bebyggelse 

på sätt som inte vägar eller spår kan. Dessa 

gröna förbindelser sätter ingen begränsning 

på lägsta hastighet och inbjuder på så vis till 

rekreation och friluftsliv. Gröna strukturer 

sammanbinder bebyggelse eller 

naturområden med stråk där både 

människan och djur kan röra sig fritt utan att 

konkurrera med fordon. Det centrala med 

begreppet är att dessa gröna strukturer är 

sammanhållna. Tätortsnära gröna strukturer 

är prioriterade då de inte förutsätter att man 

tar sig till platsen med en bil eller annat 

färdmedel, alla ska ha rekreation och 

friluftsliv tillgängligt på promenadavstånd. I 

linje med detta mål ämnar friluftsplanen: 

• Framföra förslag på gröna strukturer 

och områden av särskilt intresse för 

friluftsliv och rekreation. 

 

• Identifiera tätortsnära områden av 

särskild betydelse för de nationella 

friluftsmålen. 

 

• Underhåll är en viktig fråga när det 

kommer till anläggningar och leder, 

kommunen söker i detta avseende 

aktörer, föreningar och andra 

intressenter för ett utökat samarbete. 

Det är viktigt att kunna förvalta det 

utbud av rekreation och friluftsliv 

som erbjuds långsiktigt. 
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Kommunala 

styrdokument 

 

Fördjupad översiktsplan Hemavan 

Ett tillgodoseende av riksintresset Friluftsliv 

ligger enligt kommunens mening i att väl ut 

veckla Hemavan till en fungerande och 

attraktiv baspunkt för turism och rörligt 

friluftsliv. 

Kommunövergripande översiktsplan 

I linje med den kommunövergripande 

översiktsplanen ska friluftslivet vara till gagn 

för invånarna, invånare ska inte känna att 

tillgängligheten till friluftsliv och rekreation 

minskar utan istället blir mer tillgängligt. 

Tätortsnära rekreationsmiljöer är i samband 

med detta essentiella då de kan nås på 

promenadavstånd från bostäder. Alla är 

förstås olika och fritidsaktiviteter reflekterar 

detta, det ska finnas lika mycket utrymme för 

lugnare aktiviteter som explosiv 

utförsåkning. För den översiktliga fysiska 

planeringen är det angeläget att säkra 

områden, platser och vatten med speciella 

kvaliteter för friluftsverksamhet. För den 

översiktliga fysiska planeringen är det 

angeläget att säkra områden, platser och 

vatten med speciella kvaliteter för 

friluftsverksamhet. I kommunen finns stora 

områden av riksintresse för friluftsliv. 

Kommunerna är ålagda att i översiktsplan 

redovisa hur riksintresset tillgodoses. 

Kommunens rika möjligheter till högklassiga 

friluftsaktiviteter är en resurs som skall 

förvaltas och utvecklas väl. Den utgör en 

viktig livskvalitet för kommuninvånarna men 

också ett konkurrensmedel ur 

näringslivspolitiks synpunkt. Friluftsplanen 

är ett bra underlag för samråd och utveckling 

när samordningslösningar med föreningar, 

turistnäringen m.fl. som gagnar och 

optimerar friluftslivets kvaliteter för 

kommuninvånarna. 
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