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Handlingsplan för friluftsliv i Piteå 

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär till 

genomförandet av detta projekt. 

Diarienummer: 501 13653 14 

Denna naturvårdssatsning har medfinansierats genom stadsbidrag 
förmedlade av Länsstyrelsen i Norrbotten. 
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1. Bakgrund 

Sedan 2010 har Naturvårdsverket årligen utsett ”Sveriges Friluftskommun”. Utnämningen 
baserar sig på en enkätundersökning om kommunernas arbete med friluftsliv. Kommunerna 
har en nyckelroll i att skapa förutsättningar för ett väl fungerande friluftsliv. 
Naturvårdsverket vägleder kommunerna i att ta fram planer för friluftsliv och arrangerar 
årligen en nationell ”Tankesmedja” för dialog, erfarenhetsutbyte och framtidsutsikter kring 
friluftsliv. 

Hos länsstyrelsen i Norrbotten kan man ansöka om bidrag till lokala naturvårdsprojekt 
(LONA) för satsningar på naturvård och friluftsliv. Piteå kommun har beviljats bidrag för 
framtagandet av en handlingsplan för att stärka och kvalitetssäkra friluftslivet inom 
kommunen. 

Norrländska friluftsnätverket sträcker sig från Gävle i söder till Kiruna i norr och är ett 
forum för kommunsamverkan gällande friluftsfrågor. Det gemensamma uppdraget är att 
förbättra och säkra långsiktigt goda förutsättningar för friluftsliv i respektive kommun. 
Kommunala handlingsplaner för friluftsliv har legat i fokus och ses som en framgångsfaktor. 

EU-projektet European outdoor network experiences (E-ONE), ett erfarenhetsutbyte med 
åtta länder med fokus på hälsofrämjande effekter av friluftsliv och utomhussport resulterade 
i ett friluftslyft i Piteå. Ett strukturerat och välplanerat arbete för friluftslivet stimulerar till 
ökad utevistelse och intresset för utomhusaktiviteter växer i hela landet. 

Forskningsrapporter visar tydligt att vi mår bra av att vistas i naturen. Det finns studier som 
visar att friluftsliv förbättrar folkhälsa och livskvalité, ökar kunskapen om natur och miljö, 

förbättrar samhällsekonomin och ökar välfärden samt stärker demokratin. I skriften ”Mer 
friluftsliv – fakta om friluftslivets positiva effekter” som Svensk Friluftsliv har sammanställt 
kan man läsa om hur friluftsliv bidrar till förbättrade prestationer i skola och arbetsliv, ökat 

välbefinnande, goda resultat vid rehabilitering och minskning av stress. Att ta tillvara på 
naturens hälsobringande effekter är både kostnadseffektivt och en viktig strategi för att 
motverka hälsans ojämlika fördelning hos befolkningen. 

2. Inledning 

Att friluftsliv har ett stort egenvärde är välbekant för alla som utövar någon form av 
friluftsaktivitet. Att kunna vistas i naturen är för många en självklar och viktig del av livet. 
Friluftsliv förknippas med en rad positiva värden; frihet, allemansrätt, frisk luft, gemenskap, 
motion, avspänning och levande natur. Friluftsliv är en aktivitet som når alla och kan utövas 

genom hela livet. Det kan ta en timme eller flera dagar men gemensam nämnare är alltid att 
man är utomhus och att man gör det man tycker om. För vissa är upplevelsen av naturen det 
viktigaste och för andra är det aktiviteterna som är det centrala. I Piteå finns möjlighet till ett 
rikt och varierat friluftsliv året runt. Här finns natursköna områden att besöka, fantastiska 
upplevelser att upptäcka och en mängd aktiviteter att prova på. Möjligheterna till friluftsliv 
och utesport är nästintill obegränsade! Friluftsliv sträcker sig över flera 
verksamhetsområden och för att kunna ta ett helhetsgrepp kring natur- och friluftsfrågorna 
krävs ett bra samarbete över förvaltningsgränserna. För att bli en friluftskommun av rang 
behövs en långsiktig plan med en tydlig viljeinriktning och målsättning! 
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3. Definitioner 

Friluftsliv: vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och 
naturupplevelse utan krav på tävling. 
Utesport: aktivitet i natur- eller kulturlandskapet där aktiviteten i sig är det centrala. 
Naturturism: omfattar människors aktiviteter när de vistas i naturområden utanför sin 
vanliga omgivning. 
Friluftsorganisation: ideell organisation/förening som har till huvudändamål eller som i en 
väsentlig del av sin verksamhet bedriver eller främjar långsiktigt hållbart friluftsliv. 
Naturvägledning: kommunikation, information och andra pedagogiska aktiviteter för att 
förbättra möjligheterna till positiva naturupplevelser och ökad miljömedvetenhet hos den 
enskilde och i samhället. 
Geografiskt Informations System, GIS: ett system för att skapa, samla och utforska 
information i en geografisk kontext. Olika typer av information koordinatsätts och kan visas 
på en kartbild som lager på varandra för att visa hur de förhåller sig till varandra. GIS-
databasen används som ett verktyg i arbetet med friluftsliv och som ett stöd för kommunens 
planering av mark- och vattenanvändning. 

4. Framtagande av handlingsplan för friluftsliv i Piteå 

Det har länge saknats formell samordning kring friluftslivet i kommunen. Eftersom ansvaret 
för frågor som rör friluftsliv är spridda på flera kommunala förvaltningar och nämnder 
innebär det svårigheter att hantera dessa. Upprättandet av en handlingsplan för friluftsliv är 
ett initiativ till ett förvaltningsövergripande samarbete gällande friluftsfrågor med avsikten 
att markant flytta fram kommunens positioner vad gäller friluftslivets samtliga värden. 
Handlingsplanen ska ses som en möjlighet till optimering av alla insatser som redan idag 
utförs inom kommunens verksamheter och resultera i bättre planering, samordning och 
kunskapsspridning om naturens potential och möjligheter. En kartläggning över natur- och 
friluftsområden samt dess intressenter har gjorts och dokumenterats i GIS. En digital 
friluftskarta med information om friluftsområden, elljusspår, motionsspår, fiskeplatser, 
badplatser och vandringsleder. Grillplatser, vindskydd, utsiktsplatser, fågeltorn, 
parkeringsplatser, utedass med mera finns också markerade på kartan. 

Syfte med handlingsplanen 

- Väcka intresse för natur och friluftsliv 
- Tydliggöra kommunens friluftspolitik 
- Bidra till folkhälsomålen genom ökade möjligheter till fysisk aktivitet 
- Aktuellt kunskapsunderlag som beskriver kommunens friluftsområden 
- Utgöra underlag för fysisk planering och samhällsplanering, så att friluftslivets intressen tas 
tillvara och utvecklas. 
- Förbättrad åtkomst (tillgänglighet) till friluftsområden 

”Handlingsplan för friluftsliv i Piteå” utgår från den nationella friluftspolitiken och omfattar 
alla insatser på friluftslivets område. 
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5. Mål och riktlinjer 

5.1 Översiktsplan 

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska alla kommuner ha en översiktsplan. Den ska ge 
vägledning och stöd i beslut om hur mark, vatten och bebyggd miljö ska utvecklas, bevaras 
och användas. Piteå kommuns gällande översiktsplan (ÖP 2030) antogs i 
kommunfullmäktige 19 december 2016.  

Vision: Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man 
kommer när man kommer hem. 

Prioriterade övergripande mål för Piteå kommun: 
 Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030, 46 000 invånare. 
 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund. 
 Piteå ska erbjuda attraktiva och varierade boendemiljöer. 

Naturen är en viktig tillgång för att Piteå ska uppfattas som en attraktiv ort att leva, bo och 
verka i. Naturen ger oss möjligheter till en meningsfull fritid i form av upplevelser, 
rekreation, friluftsliv, jakt, fiske, välmående, folkhälsa med mera. Naturen är också en arena 
för möten mellan människor. Vardagsnära natur är viktig för positiv utveckling av 
folkhälsan och tillgången på gröna miljöer har dokumenterat positiva hälsoeffekter. I 
översiktsplanen finns en tydlig koppling mellan friluftsliv och folkhälsa samt att kommunen 
aktivt ska planera för att naturområden skyddas så att behovet av natur, friluftsliv, 
utevistelse och rekreation tillgodoses på lång sikt. 

5.2 Grönstrukturplan 

Grönstrukturplanen utgör underlag och komplement till översiktsplanen. Att identifiera och 
säkerställa de gröna värdena i staden och dess närmaste omgivning är viktigt för ett 
långsiktigt hållbart samhälle där framtidens pitebor har tillgång till gröna ytor för friluftsliv, 
rekreation och fritidsaktiviteter. Grönstrukturplanen ska vara vägledande i frågan om hur 
staden kan växa och om det finns begränsningar för stadens expansion. Kommunen bör 

aktivt köpa in strategiskt viktiga gröna markområden samt vid försäljning av kommunal 
mark villkora avtalen vad gäller grönstrukturen. Strandområdena är pitebornas mest 
uppskattade vistelseområden därför är det viktigt att det finns sammanhängande 
grönområden längs stränderna där allmänheten kan röra sig fritt utan barriärer och avbrott. 

5.3 Park- och trädplaner 

Kommunen har ett övergripande ansvar för skötsel och utformning av natur- och 
grönområden kring staden och tätorterna. Kommunen kan mera detaljerat uttrycka en 
långsiktig vilja att utveckla parker och stadsgrönska i ett särskilt parkprogram. För 

utvecklande av stadens trädbestånd bör en långsiktig trädplan tas fram. Den tätortsnära 
skogen används av många människor för olika friluftsaktiviteter och intressen. Skolskogar i 
närheten av förskolor och skolor har ett högt pedagogiskt värde och bör bevaras. En 
skogsbruks- och skötselplan med hänsyn till sociala och ekologiska värden bör tas fram. 
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5.4 Plan för hållbarhet 

En hållbar samhällsutveckling innebär att våra gemensamma resurser förvaltas på ett sätt 
som är långsiktigt, effektivt och stabilt för kommande generationer och andra delar av 
världen. För att tydliggöra och stärka arbetet med hållbarhet i Piteå har beslut tagits om elva 
inriktningar som beskriver hur Piteå kommun ska arbeta för en hållbar utveckling. 

 Social hållbarhet: mångfald, hälsa, delaktighet och trygghet 
 Ekologisk hållbarhet: miljö, klimat & energi, konsumtion 
 Ekonomisk hållbarhet: Ekonomisk långsiktighet, demografi, utbildning & 

sysselsättning, utveckling & tillväxt 

Hållbar utveckling förutsätter en helhetssyn med balans mellan sociala, ekologiska och 
ekonomiska perspektiv. I kommunens hållbarhetsarbete är friluftsliv en viktig del. 

 Social hållbarhet: Friluftsliv leder till hälsa och välbefinnande. 
 Ekologisk hållbarhet: Friluftsliv utvecklar en starkare känsla för naturen och ett 

större miljöengagemang. När människor får ökad kunskap om natur och miljö skapas 
en förståelse och en medvetenhet som främjar det lokala och globala miljöarbetet. 

 Ekonomisk hållbarhet: Naturturism och den omfattande industri som förser 
friluftslivet med utrustning är av stor ekonomisk betydelse. 

5.5 Gång- och cykelplan 

Varje år avsätter kommunen medel till utbyggnad av gång- och cykelnätet. Målsättningen är 
att erbjuda en säker, trygg, trivsam och tillgänglig trafikmiljö så att fler väljer aktiva och 
hållbara transporter som färdmedel. Gång- och cykelnätverket ska prioriteras likvärdigt med 
bilnätet avseende planering, anläggande, drift och underhåll. Piteå ska erbjuda goda 
förutsättningar för hälsosamma och miljövänliga val i vardagen. Att nå ut med information 
och kunskap om gång- och cykelnätet och dess positiva miljö- och hälsoeffekter är viktigt. 

5.6 Miljökvalitetsmålen 

Riksdagen har beslutat om 16 miljökvalitetsmål för Sverige. Många av dessa är av betydelse 
för friluftslivet eftersom de värnar om upplevelsevärden som utgör en grund för friluftslivet. 
De gäller t.ex. Frisk luft, Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Levande 
skogar, Ett rikt odlingslandskap samt Ett rikt djur- och växtliv. Målen för friluftslivet utgör 

en komplettering till de preciseringar om friluftslivet som finns i flera av 
miljökvalitetsmålen. 
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5.7 Den nationella friluftspolitiken 

I regeringens proposition Framtiden friluftsliv 2009/10:238 beskrivs det övergripande målet 
för friluftslivet på följande sätt: 

”Målet för friluftslivspolitiken är att stödja människor möjligheter att vistas i naturen och 
utöva friluftsliv där allemansrätten är en grund för friluftslivet. Alla människor ska ha 
möjlighet att få naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om 
natur och miljö.”. 

Regeringens kompletterande skrivelse 2012/13:51, redovisar tio mätbara mål för 

friluftspolitikens genomförande: 

1. Tillgänglig natur för alla 

2. Starkt engagemang och samverkan 

3. Allemansrätten 

4. Tillgång till natur för friluftsliv 

5. Attraktiv tätortsnära natur 

6. Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling 

7. Skyddade områden en resurs för friluftslivet 

8. Ett rikt friluftsliv i skolan 

9. Friluftsliv för god folkhälsa 

10. God kunskap om friluftslivet 

6. De nationella målen och arbetssätt för Piteå kommun 

Sveriges friluftsmål blir en självklar utgångspunkt för friluftsarbetet i Piteå. Först presenteras 
det nationella målet och därefter kommer en nulägesbeskrivning och framtida 
utvecklingsområden för Piteå Kommun. 
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Mål 1 

Tillgänglig natur för alla 

Ansvarig myndighet: Boverket 

Möjligheten att vistas i och njuta av natur- och kulturlandskapet är stor och människors 
olika behov tillgodosedda. Områden med god tillgänglighet finns utpekade, är kända och 
uppskattade och förvaltas långsiktigt. Tillgängligheten har hög prioritering inom planering, 
information och förvaltning av natur- och kulturlandskapet samt andra områden av betydelse 
för friluftslivet. 

Friluftsliv och vistelse i naturen kan utövas av alla, men möjligheten att utöva friluftsliv kan 
vara begränsad på olika sätt. För att skapa goda förutsättningar för ökad tillgänglighet till 
naturen krävs en kombination av god fysisk tillgänglighet och information. Kommunikation 
av hög kvalitet är en förutsättning för ett framgångsrikt utvecklingsarbete. För att ändra 
människors vanor och beteendemönster krävs genomtänkta informationsinsatser. Såväl 
traditionella och som nyare kanaler bör användas för att uppnå bättre tillgänglighet, ökad 

kunskap och intresse för friluftsliv. Det ska vara lätt att hitta och ta sig ut i naturen. Ibland 
behövs riktade insatser för att alla ska ges möjlighet till naturupplevelser. För ovana 
friluftsutövare kan steget att ta sig ut i naturen vara stort även mentalt. Då kan gemensamma 
friluftsaktiviteter och utflykter i grupp vara ett sätt att locka nya besökare. En aktiv 
friluftskommun som Piteå bör också vara bra på att uppmärksamma nya och växande trender 
inom friluftsliv och utesport. 

Handlingsplan/Åtgärder/Strategier 

 God information om vilket utbud som finns (kartor, broschyrer, ledmarkeringar, appar, 
webbinformation, annonser). 

 Tydlig skyltning som visar vägen för både bilförare, cyklister och fotgängare. 
 God service och friluftsanordningar såsom grillplatser, toaletter, parkeringsplatser, 

informationstavlor och uppmärkta vandringsleder på våra natur- och friluftsområden. 
 Underlätta transport till och från natur- och friluftsområden med säkra gång- och 

cykelvägar eller busslinje som stannar i närheten. 
 God fysisk tillgänglighet och tillgänglighetsanpassade områden för personer med 

funktionsvariation. 
 En introduktion till vår fantastiska natur är en del i det viktiga integrationsarbetet. Lära 

personer med utländsk bakgrund mer om naturen och öka deras intresse för att vara ute i 
skog och mark. 

 Naturupplevelser för alla ska vara ett ledord och särskilt fokus ska läggas på grupper som 
av olika anledningar kan ha svårt att ta sig ut i naturen. Det kan handla om riktade 
insatser till barn och unga, personer med funktionsvariation och äldre. 
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Mål 2 

Starkt engagemang och samverkan 

Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket 

Fler människor ägnar sig åt friluftsliv. Det finns etablerade strukturer för dialog och 
samordning av friluftslivet lokalt, regionalt och nationellt. 

Ett gemensamt engagemang för friluftsliv där kommun, föreningar, organisationer och 
invånare arbetar tillsammans för att fler ska hitta ut i naturen oftare. Ökad samverkan bidrar 
till ett rikt och varierat friluftsliv. De som vet mest om friluftslivet är självklart de som utövar 

friluftsliv och vistas i naturen. För att få en heltäckande bild är det av största vikt att 
involvera allmänheten i friluftsfrågorna. Kommunen har en viktig roll i att samordna och 
skapa nätverk mellan olika aktörer. Friluftslivet bedrivs eller möjliggörs i många fall av 
ideella föreningar. Det lokala engagemanget är avgörande för att kunna erbjuda aktiviteter 
och kunskap om friluftsliv. Evenemang, guidade turer och gruppaktiviteter är viktiga för att 
väcka pitebornas intresse för natur och friluftsliv. Många av de natur- och friluftsområden 
som redovisas i översiktsplanen ligger helt eller delvis på privat mark, bolagsmark eller 
statlig mark. Därför är det viktigt att det finns en bra dialog mellan kommun och markägare 
för att säkerställa ett långsiktigt rikt friluftsliv. 

Handlingsplan/Åtgärder/Strategier 

 Kultur- och fritidsnämnden bör få ansvaret för samordning av kommunens insatser 
avseende friluftsliv. KFN driver denna fråga. 

 Bilda en samverkans- eller planeringsgrupp för friluftsliv där flera förvaltningar ingår. 
Verksamheter som berörs är exempelvis naturvård, parkskötsel, tätortsnära skog, fysisk 
planering, utomhuspedagogik, folkhälsa, turism, landsbygdsutveckling och kultur. 

 Utveckla Natur- och friluftsrådet där kommunmedborgarna har möjlighet att komma med 
synpunkter, ta initiativ och komma med förslag på den kommunala verksamheten inom 
allt som rör friluftsliv. 

 Stödja natur- och friluftsföreningar i deras verksamhet så att det leder till fler 
föreningsarrangemang, vilket i sin tur leder till ökade möjligheter till friluftsliv, bättre 
folkhälsa och ökat samhällsengagemang. 

 Bjuda in till samordningsträffar för fiskevårdsföreningarna. 
 Kommunen ska verka för prova på-aktiviteter utomhus i samverkan med föreningslivet 

och andra intressenter. 
 Förenkla medborgardialogen genom att aktivt använda sociala medier som arena för 

friluftsfrågor. Facebook-sidan ”Pite Outdoor” är en viktig kanal där man snabbt och lätt 
kan komma i kontakt med varandra. 

 Länsstyrelsen Norrbotten ses som en vägledare och viktig samarbetspart. 
Erfarenhetsutbyte och samverkan i huvudsak på regional men även på nationell nivå i 
form av konferenser, workshops, utbildningar m.m. 
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Mål 3 

Allemansrätten 

Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket 

Allemansrätten värnas och har starkt stöd hos allmänhet, markägare, föreningar och 
företag. 

Allemansrätten är en förutsättning för människors möjlighet att fritt vistas i naturen. Kärnan i 
allemansrätten kan sammanfattas ”inte störa, inte förstöra”. Utgångspunkten är respekt och 
ansvar för såväl naturen som markägare och andra användare av marken. Det är viktigt att 
allmänhetens kunskap om allemansrätten är god. För att öka kunskap och förståelse är det 
viktigt med dialog och information om allemansrätten. 

Piteå Naturskola arbetar för att säkerställa att alla barn i Piteå kommuns skolor får uppleva 
utomhuspedagogik med inslag av friluftsliv inom ramen för sin skolgång. Detta är särskilt 
viktigt för de elever som aldrig annars får uppleva friluftsliv med sina anhöriga hemmavid. 
Genom sin verksamhet bidrar de till en ny generations friluftsintresse och miljömedvetenhet. 
”Håll Sverige rent” samt ”Ett skräp om dagen”-kampanjen bidrar till att skapa förståelse och 
konsekvenstänk och visar hur man kan vistas i naturen utan att störa och förstöra. 

Handlingsplan/Åtgärder/Strategier 

 Sprida information om allemansrätten via kommunwebben; länka till 
Naturvårdsverket där det finns informationsbroschyrer, foldrar och en kort film om 
allemansrätten. Det finns även informationsmaterial på andra språk och teckenspråk. 
Håll Sverige Rent har också bra information om allemansrätten och bör länkas till. 

 Förskola och skola lär barnen om allemansrätten. Piteå Naturskola har en viktig roll 
och bör uppmärksammas. 

 Riktade informationsinsatser för nysvenskar i samarbete med SFI. 
 Stödja föreningar och intressegrupper som anordnar aktiviteter och sprider 

information om allemansrätten. 
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Mål 4 

Tillgång till natur för friluftsliv 

Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen 

Samhällsplanering och markanvändning tar hänsyn till friluftslivets behov av tillgång till 
attraktiva natur- och kulturlandskap. 

Det är kommunens ansvar att säkerställa att det finns naturområden som är lämpliga för 
friluftsliv i närheten av där människor bor. En förutsättning för friluftsliv är tillgång till 
attraktiva natur- och kulturmiljöer vilket bör tas i beaktning vid samhällsplanering och 
markanvändning. Kommunen ska i sin översiktsplan redovisa friluftslivets intressen vid 
beslut om användningen av mark- och vattenområden så att dessa tas tillvara och utvecklas. 
Ett aktuellt kunskapsunderlag som beskriver kommunens natur- och friluftsområden är av 
yttersta vikt. Löpande inventering och dokumentering i GIS med hållbart brukande och 
bevarande som grund. 

Handlingsplan/Åtgärder/Strategier 

 Kommunen ska bevara, förvalta och utveckla natur- och friluftsliv i utpekade 
områden. 

 Områden som är viktiga för friluftslivet kartläggs i kommunens GIS-system. 
 De kommunägda, tätortsnära skogarna ska förvaltas med utgångspunkt i att stärka 

upplevelsevärden och möjligheter för friluftsliv samt öka värdet för biologisk 
mångfald. 

 Säkra tillgång till natur nära alla skolor/förskolor samt äldreboenden och andra typer 
av boenden – dessa naturområden bör finnas utpekade i GIS. 

 Nyttjanderättsavtal med markägare ska tecknas och uppdateras för de naturområden 
som kommunen önskar prioritera och tillgängliggöra. 

 För områden av särskild vikt bildas kommunala naturreservat. 
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Mål 5 

Attraktiv tätortsnära natur 

Ansvarig myndighet: Boverket 

Befolkningen har tillgång till ett tätortsnära landskap med höga frilufts-, natur- och 
kulturmiljövärden. 

Tätortsnära natur och gröna miljöer ska betraktas som en kvalitet och attraktionsfaktor i 
kommunens utveckling. För att öka friluftslivet och locka personer ut i naturen är det viktigt 
att ha tillgång till natur nära bostaden. Studier visar att ju närmare människor har till parker 
och natur, desto troligare är att de tar sig dit. Den tätortsnära naturen är särskilt viktig för de 
som har svårast att ta sig ut. Detta gäller framförallt äldre, barn och personer med 
funktionsvariation. 
Bevarandet av små grönområden där man enkelt kan vistas utan att det kräver långa 
transporter kan på sikt leda till ett ökat intresse för naturupplevelser och friluftsliv! 

Handlingsplan/Åtgärder/Strategier 

 Friluftsliv och områden som nyttjas av många människor ska prioriteras. 
 Öka nyttjandet av den tätortsnära naturen genom god tillgänglighet. 

Det ska vara enkelt att ta sig dit, tydlig skyltning och hänvisning, fler bänkar för 

möjlighet till vila. Belysning och gallring i täta buskage är åtgärder som ökar känslan 
av trygghet. 

 Barnperspektivet prioriteras genom tillgång till närnatur för lek i gröna miljöer. Dessa 
lekområden främjar fantasin, den motoriska utvecklingen och är en grund för goda 
levnadsvanor och miljöhänsyn. 

 Natur- och grönområden är lättillgängliga genom att cykelbanor och gångstigar 
anpassas för att leda människan ut i den tätortsnära naturen. 

 Närheten till naturen, speciellt för barn och äldre, är avgörande för om människor 
överhuvudtaget tar sig ut i friska luften. Alla pitebor ska ha tillgång till tätortsnära 
natur! 

 LONA-medel kan vara till stor hjälp vid åtgärder för att förbättra kvaliteter och 
tillgänglighet i och nära tätortsnära grönområden. 
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Mål 6 

Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling 

Ansvarig myndighet: Tillväxtverket 

Friluftsliv samt natur- och kulturturism bidrar till en stark och hållbar landsbygdsutveckling 
och regional tillväxt. Branschen för natur- och kulturturism är etablerad. 
Upplevelserna kännetecknas av kvalitet, tillgänglighet och säkerhet. Den ekonomiska 
aktiviteten bedrivs utifrån en helhetssyn med hänsyn till ekologiska och sociala värden. 

Landsbygden är en viktig del av Piteå kommun. I arbetet med landsbygdsutveckling är 
samverkan mellan kommun, andra myndigheter och organisationer, företag, föreningar och 
bybor en framgångsfaktor. Det finns ett kommunövergripande byanätverk, Piteå Byaforum, 
vars syfte är att driva frågor som berör byarnas gemensamma intressen. Det finns också ett 
politiskt nätverk för landsbygdsfrågor, Landsbygdspolitiska rådet, med representanter från 
kommunstyrelsen och de nämnder som jobbar med frågor som rör landsbygden och dess 
utveckling. 
Friluftsliv och turism är två begrepp som ofta överlappar varandra. Det finns stor potential 
för att utveckla natur- och upplevelseturismen i Piteå. Det finns ett gemensamt intresse i att 
utveckla ett långsiktigt hållbart turistföretagande och goda ekonomiska skäl till att bevara 
och vårda attraktiva landskap för friluftsliv. Entreprenörskap och föreningsliv kan ge 
drivkraft för natur- och friluftsfrågor samt bidra till ökad förståelse och kunskap om 
naturvård. Naturturism bidrar till en stark och långsiktigt hållbar landsbygdsutveckling och 
regional tillväxt. I kommunen pågår ett arbete med att ta fram fördjupning utifrån 
översiktsplan för landsbygdscentra. 

Handlingsplan/Åtgärder/Strategier 

 Kommunen ska verka för en utvecklad och hållbar naturturism genom att vid 
upphandling prioritera eko-certifierade företag. 

 Att lyfta fram och marknadsföra vandrings-, cykel- och kajakleder höjer ortens 
attraktivitet samt skapar reseanledning vilken i sin tur kan främja entreprenörer på 
landsbygden. 

 Samverkansprojekt (kommun, entreprenörer och föreningsliv) som främjar friluftsliv 
och utesport bidrar till en levande landsbygd 

 Vem som ansvarar för drift och underhåll av natur- och friluftsområden bör alltid 
tydliggöras.  
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Mål 7 

Skyddade områden som resurs för friluftslivet 

Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket 

Skyddade områden med värden för friluftslivet skapar goda förutsättningar för utevistelse 
genom förvaltning och skötsel som främjar friluftsliv och rekreation. 

Områden som har särskilt stor betydelse för djur, växter och människor kan behöva skyddas 
av lagen. Ungefär 1,5 procent av kommunens yta är idag naturskyddad. Naturreservatens 
förordningar ska inte begränsa utan istället välkomna friluftslivet - tillgänglighet och service 
ska förbättras. I reservaten finns ofta eldplatser med ved, vindskydd, markerade stigar och 
informationstavlor som underlättar för besökaren att vara i reservaten och hitta till olika 
sevärdheter. I Piteå finns 26 naturreservat som ofta sammanfaller med Natura 2000-områden. 
Natura 2000 är EU:s nätverk av värdefulla naturområden. Piteå älv och Åby älv med biflöden 
samt stora områden av Piteå kommuns skärgård, är Natura 2000-områden. Naturreservaten 
Bondöfjärden, Stor-Räbben och Vargön är statliga naturreservat men Piteå kommun äger 
marken och sköter naturreservaten. Kommunen har två kommunala naturreservat, 
Hällträskskogen och Sandängesstranden varav det förstnämnda är Norrbottens första 
kommunala naturreservat. Dessutom är fler naturreservat på gång i Nörd-Mörön, Flakaliden, 
Stor-Klockarträsk och Låssbäcken. 

Handlingsplan/Åtgärder/Strategier 

 Öka antalet skyddade områden för att främja friluftsliv och rekreation. 
 För varje reservat ska det finnas en skötselplan som beskriver hur området ska skötas 

för att natur-, kultur- och rekreationsvärdena ska bevaras och utvecklas. 
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Mål 8 

Ett rikt friluftsliv i skolan 

Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket 

Förskolor, skolor och fritidshem bedriver regelbunden friluftslivsverksamhet och 
undervisning i natur- och kulturlandskapet med god pedagogisk kvalitet inom ramen för 

förskolans och skolans styrdokument. 

Utomhuspedagogiken är ett viktigt komplement till lärandet som sker i klassrummet. 
Forskning visar på en rad positiva fördelar. Undervisning i naturen förbättrar 
inlärningsförmågan och motoriken. Naturkänslan ökar och självklart lär man sig bäst om 
naturen i naturen. Grupper svetsas samman, samarbete tränas och eleverna får röra på sig. 
Man arbetar efter mottot ”att lära in ute”. Elevernas egna upplevelser, upptäckter och 
sinnesintryck i naturen är i fokus och grunden till ett aktivt lärande. 
Naturskolan i Piteå är en kommunal verksamhet som vänder sig till elever i årskurs 4-6 och 
fungerar som en resurs för pedagoger i skolorna. Piteå Naturskola vill öka intresset för och 
kunskapen inom NO-ämnen samt teknik hos såväl elever som deras lärare, och därmed också 
öka måluppfyllelsen. Naturskolan verkar också för att öka utomhuspedagogik som metod i 
kommunens skolor samt ingår i en arbetsgrupp inom Piteå Kommun för skola för hållbar 
utveckling (SFHU). 

Handlingsplan/Åtgärder/Strategier 

 Alla förskolor och skolor i Piteå kommun ska ha en utpekad skolskog. 
 Intressanta och stimulerande utemiljöer ska bidra till ökad utevistelse i förskolor och 

skolor. Uteklassrum, hinderbanor, äventyrsstigar m.m. 
 Fortbildning och kurser inom ämnet friluftsliv, naturvägledning och 

utomhuspedagogik höjer lärarnas kompetens. 
 Alla elever i Piteå kommuns skolor ska någon gång under åk 4-6 ha deltagit vid 

någon exkursion tillsammans med Naturskolan. 
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Mål 9 

Friluftsliv för god folkhälsa 

Ansvarig myndighet: Folkhälsomyndigheten 

En ökande andel av befolkning är regelbundet fysiskt aktiva i natur- och kulturlandskapet för 

ökad folkhälsa. 

Naturen är en resurs för folkhälsa. Ett strukturerat och välplanerat arbete för friluftsliv 
stimulerar till ökad utevistelse och fysisk aktivitet. Piteå kommun ska bli bättre på att ta vara 
på naturens hälsobringande effekter genom ökad användning av naturen både för folkhälsan 
och miljöns skull. Att friluftsliv och folkhälsa kopplas samman beror på naturens mätbara 
effekter på människans välbefinnande. Både vår själsliga och kroppsliga hälsa och livskvalitet 
påverkas positivt av natur och friluftsliv. Övergripande mål för folkhälsoarbetet är att skapa 
samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Ett av 
målområdena är ökad fysisk aktivitet. Friluftslivet är en av de vanligaste formerna av fysisk 
aktivitet i Sverige. Att utveckla och bevara kommunens värdefulla natur- och friluftsområden 
ska vara väsentliga och naturliga punkter i utveckling av hela kommunen, med fokus på 
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. 

Handlingsplan/Åtgärder/Strategier 

 Lyfta friluftsfrågor i Folkhälsorådet samt hälsofrämjande friluftsaktiviteter inom 
arbetsgruppen för folkhälsa. 

 Anordna årliga frilufts- och aktivitetsdagar (exempelvis Pite Outdoor Day, Idrottens dag, 
Naturens dag) för att inspirera till friluftsliv och utesport i Piteå. 

 I samverkan med det lokala föreningslivet skapa goda förutsättningar till fysiska 
utomhusaktiviteter i form av utomhusgym, motionsspår, aktivitetsytor, lekparker i 
närheten av där folk bor. 
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Mål 10 

God kunskap om friluftslivet 

Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket 

Det finns etablerad forskning och statistikinsamling kring friluftsliv som utgår från 
ämnesfältets bredd och mångvetenskapliga karaktär, är långsiktig över tiden och bygger på 
behoven hos friluftslivets aktörer. Myndigheter, organisationer, kommuner, markägare och 
företag har god kunskap och kompetens i frågor kring friluftsliv och natur/kulturturism. 

Öka kunskapen om friluftslivets betydelse för individer, samhälle och naturvård. 
Forskningsrapporter visar tydligt att vi mår bra av att vistas i naturen. Det finns studier som 
visar att friluftsliv förbättrar folkhälsa och livskvalité, ökar kunskapen om natur och miljö, 

förbättrar samhällsekonomin och ökar välfärden samt stärker demokratin. Statistik om 
friluftsliv är viktigt för att få kunskap om besökare i naturen och för att kunna planera och 
förvalta natur- och friluftsområden. 

Handlingsplan/Åtgärder/Strategier 

 Sammanställa en lättläst och inspirerande folder samt karta över friluftsliv i Piteå och 
hålla den aktuell. 

 Naturområden/anläggningar för friluftsliv med särskilt hög tillgänglighet ska 
marknadsföras och lyftas med hjälp av fritidsfoldern ”Fritid för alla”.  

 Marknadsföra utflyktsmål och uteaktiviteter i samverkan med föreningslivet med 
särskilt fokus på barnfamiljer. 

 Ta fram en informationskarta över Piteås kommun möjligheter till 
utomhusupplevelser kopplat till friluftsliv, idrott, motion och lek. 

 Undersöka vad piteborna tycker om friluftslivet i Piteå och dess framtida utveckling. 
Bjuda in till medborgardialog, intervjua besökare på olika friluftsområden, enkäter 
m.m. 
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7. Ansvarsfördelning 

7.1 Nationell nivå 

Naturvårdsverket har ett övergripande nationellt ansvar för att bevara och utveckla 
förutsättningar för friluftslivet och ska bl.a. stimulera skydd och vård av tätortsnära områden för 
friluftsliv samt peka ut områden som är av riksintresse för friluftslivet. Utöver Naturvårdsverket 
har även Boverket, Skogsstyrelsen och Folkhälsoinstitutet ansvar för frågor som i hög grad rör 

friluftslivet. 

7.2 Regional nivå 

Länsstyrelsen ska bevaka riksintressen, mellankommunala frågor samt hälsa och säkerhet i 
samband med kommunal planering. Länsstyrelsen ansvarar också för att skydda områden enligt 
7 kap miljöbalken, bl.a. genom bildandet och skötsel av naturreservat för att tillgodose behov av 
områden för friluftsliv. 

7.3 Kommunal nivå 

Kommunen ska i sin översiktsplan redovisa de allmänna intressen som bör beaktas vid beslut om 
användningen av mark- och vattenområden. Kommunen kan bilda kommunala naturreservat för 

att tillgodose friluftslivets behov. Friluftslivet kan även stimuleras genom kommunala 
anläggningar för friluftsliv. Frågor som rör friluftslivet är ofta spridda på ett flertal kommunala 
förvaltningar. I och med handlingsplanen för friluftsliv har ansvars- och driftsfrågor tydliggjorts 
och nyttan av bättre samverkan lyfts fram. Målsättningen är att få till stånd ett 
förvaltningsövergripande samarbete gällande friluftsliv och naturfrågor. 

8 Fortsatt arbete 

För att få genomslagskraft i handlingsplanen för friluftsliv behöver åtgärder och prioriteringar 
konkretiseras tillsammans med berörda förvaltningar inom kommunen. Därför föreslås att: 

 En kommunövergripande arbetsgrupp bildas. 
 Ansvarsfördelning för friluftsliv fastställs. 
 Arbetsgruppen tar fram en åtgärdsplan och gör prioriteringar av åtgärder. 
 Samarbetet med Länsstyrelsen utvecklas. 
 Former för ett lokalt friluftsråd beslutas. 
 Friluftskarta för Piteå kommun tas fram. 
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9. Inventering av friluftsområden 

Inventering av friluftsområden har genomförts i Piteå kommun utifrån nedanstående 
kriterier och dokumenterats i kommunens kartsystem (GIS). 

9.1 Kriterier för beskrivning av värden för friluftsliv 

Faktorer som påverkar nyttjandet och upplevelsen av ett friluftsområde är: 

 Naturgivna egenskaper så som naturtyp och typografi. 
Vilka kvaliteter/vilken attraktivitet har området? 

 Omgivningsförutsättningar så som avstånd till bostad, större befolkningscentra, barriärer 
(större vägar mm.) och åtkomst till området. Tillgänglighet. 
Var ligger området? 

 Om olika områden, som är betydelsefulla för friluftslivet, kan bindas samman i stråk ökar 
deras sammanlagda värde. 
Samband mellan olika friluftsområden? 

 Vilka typer av friluftsaktiviteter man kan idka i området. 
Vad kan området nyttjas till? 

9.2 Identifiering av värdekriterier 

 Etablerad friluftsverksamhet. 
Förekomst av friluftsanordningar, t.ex. markerade leder. Eld- och lägerplatser, 
informationsanordningar, naturstigar, angöringsplatser med parkering, tydliga entréer – 
utflyktsmål. 

 Upplevelsekvaliteter. 
Förekomst av attraktiva, naturliga eller skapade målpunkter, t.ex. utsiktsplatser, uddar, 
lägerplatser etc. Tilltalande landskapsbild, intresseväckande natur- och kulturföreteelse. 

 Tillgänglighet. 
Geografisk tillgänglighet, dvs. läge, kommunikationer. Goda möjligheter att nå 
friluftsområden är centralt för nyttjande. Bostadsnära områden måste kunna nås till fots. 
Ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät till och genom grönområden gör att området blir 
åtkomligt och framkomligt och kan nyttjas av många. Områden som kan nås med både 
bil och kollektivtrafik får en högre tillgänglighet. Fysisk tillgänglighet, dvs. 
framkomlighet, stig och vägförekomst, frihet från restriktioner. 

 Form och stigsystem som medger rundvandring 
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9.3 Ett friluftsområdes upplevelsevärden 

Ett områdes upplevelsevärden kan anges som: 

 Orördhet och mystik. 
 Stillhet och rofylldhet. 
 Frihet och rymd. 
 Artrikedom och naturpedagogik. 
 Skogskänsla. 
 Äventyr och utmaning. 
 Kultur. 
 Samlarglädje, dvs. glädjen och tillfredställelsen av att plocka bär och svamp, fiska och 

jaga. 
 Service och samvaro. 

9.4 Friluftsaktiviteter 

Ett områdes beskaffenhet och lokalisering ger förutsättningar för olika friluftsaktiviteter 
såsom: 

 Utomhuslek 
 Natur- och/eller kulturupplevelser 
 Promenader/strövande/joggande 
 Vandring 
 Cykling, mountainbike 
 Orientering 
 Turåkning på skidor 
 Utförsåkning på skidor 
 Bad och solande 
 Båtliv 
 Paddling 
 Vindsurfing 
 Skridskofärder 
 Terrängridning 
 Bär- och svampplockning 
 Fritidsfiske 

Det finns ett flertal ideella organisationer, föreningar, intressegrupper och entreprenörer som 
verkar för att ta tillvara olika gruppers intressen vad gäller tillgång på friluftsområden. 
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9.5 Inventeringsmall 

Förklaring

Rubriksätt specifika utvecklingsområden i vänstra 

spalten och förtydliga i spalten "beskrivning".

Åtgärder/Utvecklin

Säsonger
Är det ett område som nyttjas året om eller är det i 

någon mån säsongsbundet?

Är det ett närnaturområde för skola, vårdhem el. 

dyl? Vem nyttjar området idag?
Närnaturområde

Tillgänglighet/ 

Framkomlighet

Framkomlighet på stigar och vägar, vägvisande 

information i området, handikappanpassning? 

Fysisk tillgänglighet (på plats)

Barriärer

Möjlighet att nå området via gång- och cykelvägar? 

Kollektivtrafik i anslutning till området?

Samband/ 

anslutning

Finns det sammband med andra friluftsområden 

och/eller stråk från närbebyggelsen?

Åtkomst

Mentala och fysiska barriärer som utgör hinder för 

att ta sig till området? Geografisk tillgänglighet 

(till)

Aktiviteter i 

området
Ringa in friluftsaktiviteter som bedrivs i området. 

Finns det anläggningar/anordningar som innebär 

ett aktivitetsvärde eller höjd servicenivå?                                       

Värdera status på anläggningar/anordningar på en 

skala från 1-5 där 1 symboliserar "måste åtgärdas 

akut" och 5 är "ingen anmärkning".

Målpunkter Finns det en eller flera kända målpunkter?

Anläggningar/  

Anordningar

Bad  Fiske  Kanoting  Båtliv  Vandring  Motionslöpning  Orientering  

Skidåkning  Skridskoåkning  Cykling  Ridning  Klättring  

Fågelskådning  Geocaching  Bär-och svampplockning    Skoterled 

Grillplats                                                                                                                                   

Vindskydd/bivack                                                                                                                                                                    

Utkikstorn/utkikspunkt                                                                                                                      

Parkering                                                                                                                                                       

Utedass                                                                                                                                                            

Fågeltorn                                                                                                                                                      

Brygga                                                                                                                                                                              

Sevärdhet                                                                                                                                           

Raststuga                                                                                                                                                                         

Bastu                                                                                                                                                                                

Båt                                                                                                                                                                 

Campingplats                                                                                                                   

Infotavla/skyltning 

Funktion Beskrivning Förklaring

Kulturhistoria
Fantasieggande, känsla av historisk förrflyttning, 

historiska objekt inom området.

Vad finns det att se och uppleva i det här 

friluftsområdet?                                                                                    

Orördhet (området upplevs som naturligt och 

opåverkat av människan).                                                                                             

Stillhet (rofylldhet, naturlig ljudbild fri från 

oönskat ljud/buller).                                                                                                                  

Rymd (Känsla av storhet och frihet utan 

påträngande intryck från kringliggande 

bebyggelse)

Upplevelsevärden

Artrikedom
Naturen upplevs varierad och har ett djur- och 

växtliv som kan studeras.

Grunddata Beskrivning Förklaring

En eller flera? Skogsbolag, skogsförening, privat, 

kommun osv? Finns nyttjanderättsavtal, är det ett 

samrådsområde? Andra avtal?

Område/Namn: Storlek

Kvalitéer Beskrivning Förklaring

Allt som inskränker allemansrätten, fiskeförbud 

mm. Häcknings- och lektider, känsliga arter/ytor i 

området.

Drift
Vem ansvarar för skötsel av området och dess 

anläggningar/anordningar? Skötselavtal.

Restriktioner/ 

särskild hänsyn

Naturtyp

Naturgivna förutsättningar som geologi, topografi, 

växtlighet mm. Skogsmark, kulturmark, myrmark, 

skärgård osv?

Markägare               

Avtal/ 

samrådsområde

Finns det långsiktigt skydd för hela eller delar av 

området? Ex: strandskydd, naturreservat, natura 

2000. Finns området med i övrig 

planering/inventering -statlig, regional eller 

kommunal?

Spår/leder
Hur lång är leden? Hur är den att vandra? 

Rundslinga eller måste jag vända?

Befintligt skydd/ 

Planeringsstatus
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information i området, handikappanpassning? 
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Barriärer

Möjlighet att nå området via gång- och cykelvägar? 

Kollektivtrafik i anslutning till området?
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anslutning

Finns det sammband med andra friluftsområden 

och/eller stråk från närbebyggelsen?

Åtkomst

Mentala och fysiska barriärer som utgör hinder för 

att ta sig till området? Geografisk tillgänglighet 

(till)

Aktiviteter i 

området
Ringa in friluftsaktiviteter som bedrivs i området. 

Finns det anläggningar/anordningar som innebär 

ett aktivitetsvärde eller höjd servicenivå?                                       

Värdera status på anläggningar/anordningar på en 

skala från 1-5 där 1 symboliserar "måste åtgärdas 

akut" och 5 är "ingen anmärkning".

Målpunkter Finns det en eller flera kända målpunkter?
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Skidåkning  Skridskoåkning  Cykling  Ridning  Klättring  

Fågelskådning  Geocaching  Bär-och svampplockning    Skoterled 

Grillplats                                                                                                                                   

Vindskydd/bivack                                                                                                                                                                    

Utkikstorn/utkikspunkt                                                                                                                      

Parkering                                                                                                                                                       

Utedass                                                                                                                                                            

Fågeltorn                                                                                                                                                      

Brygga                                                                                                                                                                              

Sevärdhet                                                                                                                                           

Raststuga                                                                                                                                                                         

Bastu                                                                                                                                                                                

Båt                                                                                                                                                                 

Campingplats                                                                                                                   

Infotavla/skyltning 

Funktion Beskrivning Förklaring

Kulturhistoria
Fantasieggande, känsla av historisk förrflyttning, 

historiska objekt inom området.

Vad finns det att se och uppleva i det här 

friluftsområdet?                                                                                    

Orördhet (området upplevs som naturligt och 

opåverkat av människan).                                                                                             

Stillhet (rofylldhet, naturlig ljudbild fri från 

oönskat ljud/buller).                                                                                                                  

Rymd (Känsla av storhet och frihet utan 

påträngande intryck från kringliggande 

bebyggelse)

Upplevelsevärden

Artrikedom
Naturen upplevs varierad och har ett djur- och 

växtliv som kan studeras.

Grunddata Beskrivning Förklaring

En eller flera? Skogsbolag, skogsförening, privat, 

kommun osv? Finns nyttjanderättsavtal, är det ett 

samrådsområde? Andra avtal?

Område/Namn: Storlek

Kvalitéer Beskrivning Förklaring

Allt som inskränker allemansrätten, fiskeförbud 

mm. Häcknings- och lektider, känsliga arter/ytor i 

området.

Drift
Vem ansvarar för skötsel av området och dess 

anläggningar/anordningar? Skötselavtal.

Restriktioner/ 

särskild hänsyn

Naturtyp

Naturgivna förutsättningar som geologi, topografi, 

växtlighet mm. Skogsmark, kulturmark, myrmark, 

skärgård osv?

Markägare               

Avtal/ 

samrådsområde

Finns det långsiktigt skydd för hela eller delar av 

området? Ex: strandskydd, naturreservat, natura 

2000. Finns området med i övrig 

planering/inventering -statlig, regional eller 

kommunal?

Spår/leder
Hur lång är leden? Hur är den att vandra? 

Rundslinga eller måste jag vända?

Befintligt skydd/ 

Planeringsstatus
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10. GIS-kartor Friluftsliv i Piteå 

10.1 Öjebyn, Fårön 

10.2 Svensbyn 

10.3 Rosvik 

10.4 Roknäs, Sjulnäs, Lillpite 

10.5 Piteå 

10.6 Norrfjärden 

10.7 Jävre 

10.8 Hortlax 

10.9 Hemmingsmark 
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Teckenförklaring 
Vindskydd / Bivack 
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Utsiktstorn 

Fågeltorn 
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Stuga 

Utedass 

Vedförråd 

Eldstad / Eldplats 

Bastu 

Brygga 

Båtisättningsplats 

Parkering 

Fiskevatten 

Fotbollsplan 

Sporthall 

Ishockey 

Badplats 

Hamn 

Motionsspår 

Elljusspår

Vandringsled 

Vinterled 

MTB och cykelled 

0 1 0,5 Km 

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan 
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Rosvik 

Teckenförklaring 
Vindskydd / Bivack 

Bänkar / Bord 

Utsiktstorn 

Fågeltorn 
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Stuga 

Utedass 

Vedförråd 

Eldstad / Eldplats 

Bastu 

Brygga 
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Fiskevatten 
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Sporthall 

Ishockey 

Badplats 

Hamn 

Motionsspår 

Elljusspår
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MTB och cykelled 

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan 



  

  

  

 

  

  

  

Roknäs Sjulnäs Lillpite 

Teckenförklaring 
Vindskydd / Bivack 

Bänkar / Bord 

Utsiktstorn 
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Brygga 
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Badplats 
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Elljusspår

Vandringsled 

Vinterled 0 0,5 1 Km 

MTB och cykelled 

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan 



  

  

  

 

  

  

Piteå 

Teckenförklaring 
Vindskydd / Bivack 
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Utsiktstorn 

Fågeltorn 
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Stuga 

Utedass 
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Bastu 

Brygga 

Båtisättningsplats 
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Badplats 
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Vandringsled 

Vinterled 0 0,5 1 Km 

MTB och cykelled 
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Norrfjärden 

Teckenförklaring 
Vindskydd / Bivack 

Bänkar / Bord 

Utsiktstorn 
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Brygga 
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Vandringsled 

Vinterled 0 0,5 1 Km 

MTB och cykelled 
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Jävre 

Teckenförklaring 
Vindskydd / Bivack 

Bänkar / Bord 

Utsiktstorn 
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Vinterled 0 0,5 1 Km 

MTB och cykelled 
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Hortlax 

Teckenförklaring 
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Hemmingsmark 

Teckenförklaring 
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Brygga 
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Hamn 
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Vinterled 0 0,5 1 Km 

MTB och cykelled 
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