
Sorsele Kommun i Västerbotten



Vision

Ett livskraftigt Sorsele - där vi tillsammans skapar ett hållbart och 
generöst samhälle för alla

Värderingar
Glädje, mod, respekt

Friluftsliv 
https://www.dropbox.com/s/1uubhkiox8c3o3r/soresele720_cykel_ther

ese.mp4?dl=0

https://www.dropbox.com/s/1uubhkiox8c3o3r/soresele720_cykel_therese.mp4?dl=0


”Sorsele årets friluftskommun 2023”

• Friluftsplan 2021- 2030
• Friluftsårshjul - kvalitetshjul
• Tematiska friluftsdagar – Event – nationalälvensdag, skogensdag, 

kulturarvsdagar- Lona dagar.
• Friluftsskola – elevens val i grundskola
• Fritidsbanken 2021, 
• Friluftsforum 
• Nära vardagsfriluftsliv i byarna – serviceorterna 
• Restaureringar – dokumentation av leder
• Fritid – och Friluftsamordnare 20% 



Vår omvärld är  
• Vi har många barn och äldre som vi måste ta hänsyn till i friluftsprocessen 

som ser det lokala friluftslivet som en möjlighet genom ökad tillgänglighet!

• Våra förväntade nya inflyttade och unga Sorselebor tros ha ett högre behov 
friluftsliv med olika arenor och ser gärna en utveckling av modernare 
friluftsanläggningar samt att de också digitala i realtid.. 

• Våra befintliga föreningar och anläggningar har idag en varierad standard 
Våra framtida friluftsutövare tros ha en högre digital mognad och vill boka 
tjänster till sitt friluftslivs utövande- guider, hyra cyklar, servicestationer och 
närleder i lopar. 



Prioriterat i friluftsprocessen

• Friluftslivet skall spegla vardagsnära friluftsområden som ökar 
tillgängligheten för alla i och på en serviceort – information på 
servicepunkten  både digitalt och i print.

• Sorsele kommun kommer prioritera  barn- och ungdomsfriluftslivet
genom satsningar på serviceorterna med koppling till skolan.   
förskolan. 



Friluftsdestination – Vart ska vi vara om 
fyra år?
• Steg ett: Kartläggning /kartering av friluftsområden, 
• Steg två:  Data och analys behov genom enkäter. Vad är behov och 

efterfrågan hos medborgarna – enkäter och medborgardialoger!

• Steg tre: Friluftsplan ----- Friluftsdestination 

• Steg fyra: Implementering – genomförande 



Transformationsplan för Friluftsplanen 
Sorsele
• Vision och mål för Politiker och Tjänstepersoner samt medborgarna-

och besökarna. Att friluftslivet är en framgångsfaktor både för 
hållbarheten- ekonomiskt och hälsovinster.

• Förankringsprocess – skapa förståelse och insikt om kommande 
förändringar inom friluftslivet och dess krav. Internt och externt.

• Utveckling och spridning av goda exempel



Lona Bike 
• Fatbikeled med Bro Mål : Verka för den första sommar fatbikeleden mellan Sorsele och Skibbikken.

Tidsperiod 2020-01-01 – 2020-10-31.

Projektplan/processplan – masterplan 
Planen bygger på en inventering som gjort 2017 samt vilka åtgärder som skall 
göras och byggas samt skyltas. Vikten av en bro över idbäcken är sommarens 
arbete 2020 (Byggstart i början på Juni)- skyltning och stolpning sker i sommar 
och höst.  

Organisation
Sorsele kommun med Sorsele skidklubb /cykelsektionen är sökande att bygga 
en fatbikeled mellan punkterna Sorsele Visitor Center till friluftsområdet 
Skibbikken med badplats och grilplatser. 

Metod ( vandringsled 2015 / Inventering cykelled 2017, dialog med skogsägare-
kyrkan- sveaskog samt skogsvårdsstyrelsen. Dialog med Älvkungen,  
Skidklubben/cykelavd, Dialog med besöksnäringen Visitor center ,Pensionat 
Holmen.

Läget just nu
Upphandlar material , byggare inför maj. Möten  1 gång månaden med 
Bikegruppen. Förslag på skyltprogram.

Erfarenheter Samtalen med Länsstyrelsen på friluftsliv och fjällenheten, bättre 
kartmaterial samt en fastlagen skyltprofilmanual. 

Möjligheter med nya Naturreservatet Kvarnbäcken. Renovering av Benstampen 
skapar en mötesplats mitt på leden med friluftsinformationscentral samt rastplats

Lona Naturv. Bike Sorsele



Lapplands första året runt led 
”Fatbikeleden- Kibbikken ”- 365 dagar 



Friluftsprogram – kartering…

Umeå kommun:

Mål: Friluftsprogram (strategi för friluftsliv), KF-uppdrag.

Kartlägga friluftsområden och målpunkter som är av vikt för 

friluftslivet och dess intressenter.

Tidsperiod: 2018-2020 (-21). Uppdateras/mandatperiod



Friluftsprogram – kartering…

Projekt-/processplan: 

Påbörjad…, Övergripande planering



Friluftsprogram – kartering…

Organisation: 

Fritid äger och driver projektet – förankr. med fritidschef

Arbetsgrupp - Fritid stab, drift och föreningsbyrån

”Expertgrupp” - G/P, MEX, Miljö/Hälsa, Detaljpl.

Övr. sakkunniga vid behov – Lst., skola, fastighet m fl.



Friluftsprogram – kartering…

Metod: Lst. förslag till arbetsgång

Bruttokarta – ÖP, FÖP, Detaljplaner… utpekade/potentiella 

frilufts- och rekreationsområden – klassning – värdering. (Arb.gr)

Expertgrupp - justera/yttra utifrån resp. ansvarsområde.

Föreningar/organisationer - riktade frågor till ”berörda”

Medborgare - Stadsdelsdialoger, frågor – fysiskt på plats samt digitalt



Friluftsprogram – kartering…

Nuläge: 

Jobbar på… Bruttokarta klar, HUR gå vidare – bena ur mtrl.?

Erfarenheter: …av arbetet där vi befinner oss idag.

Bra - personella resurser och kunnande inom verksamheten och i kommunen, 

intresset från andra förvaltningar/verksamheter…



” Kartering av friluftsområden i Vännäs”
Erfarenhetsutbyte Skype 2020-04-01



”Kartering av friluftsområden i Vännäs”

• Beviljat LONA-projekt
• Projekttid: 20191001-20211231 (27 månader)
• Projektkostnad: 480 000 varav 50 procent i 

bidrag (ffa lönekostnader + GIS online)



”Kartering av friluftsområden i Vännäs”
Ger kunskap om:
• om hur och var friluftsliv bedrivs i kommunen, vilka områden 

som har potential att utvecklas och lyfter fram känslighet av 
olika slag.

• vilka natur- och grönområden som är mest viktiga att bevara 
och utveckla inte minst i tätorterna Vännäs och Vännäsby 
som just nu står under högt bebyggelsetryck. Därför kommer 
också fokus att ligga just på tätorterna under det första 
projektåret.

• Blir ett planeringsunderlag kopplat till ÖP



Naturvårdsverkets vägledning och metod
• Genomfört:
• Etablera en arbetsgrupp + styr- och referensgrupp
• Pågående:
• Samla in underlag: Fokus 2020 på tätorterna inkl. Gothnellska

halvön
• Kartlägga områdestyper:
• Kommande:
• Värdera områden
• Klassificera områden
• Visualisera och dokumentera
• Följa upp och uppdatera

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Friluftsliv/Kartlagga-naturomraden/Etablera-en-arbetsgrupp/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Friluftsliv/Kartlagga-naturomraden/Samla-in-underlag/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Friluftsliv/Kartlagga-naturomraden/Kartlagga-omradestyper/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Friluftsliv/Kartlagga-naturomraden/Vardera-omraden/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Friluftsliv/Kartlagga-naturomraden/Klassificera-omraden/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Friluftsliv/Kartlagga-naturomraden/Visualisera-och-dokumentera/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Friluftsliv/Kartlagga-naturomraden/Folja-upp-och-uppdatera/


Organisation
Styrgrupp:
• Karolina Johansson, kommunchef
• Henrik Åström bitr. kommunchef
Referensgrupp: 
• Carina Zakrisson, kultur-, biblioteks- och förskolechef
• Maria Bränström, Barn- och utbildningsförvaltningen, grundskola
• Ulrica Westerlund, staben vård- och omsorgsförvaltningen
• Tore Forsberg, Samhällsbyggnadschef, Kommunstyrelseförvaltning
• Christer Nygren, Park- och gatuchef, Kommunstyrelseförvaltning
• Peter Lundström, ungdom och fritid, Kommunstyrelseförvaltning
• Maria Öhgren, gymnasiechef, Liljaskolan
Arbetsgrupp:
• Malin Karlsson, kollektivtrafik, friluftsliv, Kommunstyrelseförvaltning
• Viktoria Nilsson, GIS-tekniker, Kommunstyrelseförvaltning
• Peter Lundström, föreningsutvecklare (föräldraledig åter aug. 2020)
• Nyckelpersoner inom Barn och Utbildnings- samt Vård- och omsorgsförvaltning



Faktiska/praktiska exempel
• Kartor över all tätortsnära grönstruktur
• Enkel webbenkät under framtagande till verksamheterna 

kring tätortsområdena. Vad nyttjas idag, av vilka, vilken årstid 
etc. Nyttjas inte? Varför? Önskade förbättringsåtgärder. Klar 
att köra till hösten.

• Nyttja befintliga GIS-skikt 
• Externt öppen kartwebb kopplad till app. för 

medborgardialog kopplad till geografiska områden. 



Vännäs tätort:
Hotspots för utveckling:
1. Gothnellska halvön
2. Fritidsområdet m. bad- & camping m.m.
3. Liljaskogen
+ Hela strandpromenadsstråket
+ Loopande leder

2

1

3



Vännäsby tätort: 
Hotspots för 
utveckling:
1. Rompa
2. Festplatsområdet
3. Skidstadion
+ Hela 
strandpromenadsstråk
et
+ Loopande leder

1

2

3



Beslut att kartlägga och ta fram plan?

 Indirekt uppdrag  genom LONA 
projektet och översiktplaneuppdrag.

 Samhällbyggnadsförvaltningen ansvarig 

 Planuppdraget  lyfts till KS i höst – nu 
gällande plan är från 2006.



Vilken sorts plan?
Diskuterat koppling till kommunens gällande fritidspolitiska program och 
avgränsning vad som är friluftsliv. 

De får samspela och ev. avgränsning klargörs under processen.    
Upplevs ej problematiskt

Lutar åt:
 En mer detaljerad PLAN som antas av Kommunstyrelsen
 ÖP får utgöra kommunens POLICY för Natur och friluftsliv 
 KOMBINERAD plan natur/friluftsliv. Kommunens naturvårdsansvar 

sammanfaller oftast med friluftslivshänsyn . För Lycksele lämpligt med 
färre styrdokument jämfört med en storstadskommun.

MEN – Underlaget ska uppfylla krav för att integreras i ÖP/ ÖP processen.



Vi har 
hunnit hit

Kartläggning



Etablering arbets- projektgrupp

 Arbetsgrupp:  
Friluftlivsamordnare, GIS-samordnare, Projektledare/Skogsmuseet

 Projektgrupp
Arbetsgrupp + Planerare, Enhetschef Fritid, Näringslivsenheten,
Folkhälsosamordnare

 Referensgrupper:  
Naturvårdsgrupp, Folkhälsoråd, Besöksnäringsgrupp, Handikapp-
och pensionärsråd   



Vi utgår från äldre planer, projekt och upprop som;

 Naturvårdsstrategi 
 Översiktsplan
 Mångbruksplan för tätortsnära skogar
 FVO
 LONA projekt
Nya områden får komma in under remiss- och dialogrundan

Arbetar delområdesvis, tätort och byar samt älv/vägstråken

 Lycksele, Örträsk, Rusksele, 
 Biosfär - Vindelälven – väg 363
 Öreälven
 Umeälven/E-12

Insamling underlag - pågår 



Kartläggning av friluftsliv
Lycksele kommun 

Resultatmål
 Aktuellt underlag till ÖP och Natur- och friluftslivsplan framtaget enligt 

Naturvårdsverkets modell.
 Natur- och friluftlivsplan antagen av politiken 2021, tydliggör hur 

Lycksele kommun kan bidra till de nationella friluftsmålen (samt vissa 
miljö- kulturmiljö- och folkhälsomål).

Effektmål
 Friluftsliv och naturaspekter beaktas i  kommunal planering, åtgärder 

och projekt.  
 Förbättrade förutsättningar för friluftsliv och naturbaserad 

besöksnäring.
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