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Sammanfattning  
I århundraden har det varit känt att naturen har positiv påverkan på människors hälsa och 
välmående. Friluftsmål nummer 9, Friluftsliv för god folkhälsa, är ett av de friluftsmål som den 
svenska regeringen har beslutat om fram till 2020. Målet är att göra natur- och 
kulturlandskapet mer tillgängligt för medborgarna och på så vis öka den goda folkhälsan. 
Psykisk ohälsa är i dag relativt vanligt i alla åldrar, varje enskild kan drabbas. Att känna sig 
trygg och att det finns anpassad tillgänglighet ute i naturen är en stor betydande faktor för hur 
vistelsen upplevs och på vilket sätt den påverkar kroppens psykiska mående. Allemansrätten, 
som vi har i Sverige, ger oss möjlighet att med respekt vistas ute i naturen. Syftet med studien 
är att i Skåne län granska möjligheten till naturupplevelser i naturreservat. Detta i form av 
naturpromenader, med hänsyn till fysisk aktivitet på recept (FaR) inom psykisk ohälsa. 
Metoden har gått ut på att använda en checklista ute i fält. Resultatet av studien visar att det 
generellt finns stor utvecklingspotential i naturreservat när det kommer till att utveckla FaR i 
Skåne län. Skrylle och Näsby fält är de två naturreservat som uppfyller flest kriterier utifrån 
checklistan. Resultaten ser ut som det gör eftersom förvaltarna av naturreservaten har satsat 
olika på sina respektive områden.  
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Abstract  
For centuries, it has been known that nature has a positive impact on human health and well-
being. Environmental goal number nine, Outdoor life for good public health, is one of the 
environmental goals that the Swedish government has decided on until 2020. The goal is to 
make the natural and cultural landscape more accessible to citizens and increase good public 
health. Mental illness is relatively common today at all ages, every individual can be affected. 
Feeling safe and having adapted accessibility in nature is a major significant factor in how the 
stay is experienced and how it affects the body's mental state. The right to public access we 
have in Sweden gives us the opportunity to, with respect, stay out in nature. The study's 
purpose is to develop the possibility of nature experiences in protected areas of Skåne 
County. Physical activity on prescription (FaR) uses nature walks in nature reserves as a 
method. The method of the study to get the result was using a checklist out in the feld. The 
study results show that there is significant development potential for FaR in protected areas of 
Skåne County. 
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Förord  

 

Examensarbetet är utfört under våren och hösten 2020 och är den avslutande 

delen på Landskapsvetarprogrammet vid Högskolan Kristianstad. Arbetet görs 

på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne. 

 

Till följande personer vill vi rikta ett stort tack för handledning, feedback och 

stöd: 

 

Thomas Beery, Universitetlektor i miljödidaktik vid Högskolan Kristianstad. 

 

Malin Andersson, Friluftssamordnare på Länsstyrelsen Skåne. 

 

Torbjörn Lingöy, Skåneledsförvaltare på Stiftelsen Skånska Landskap. 
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Inledning 

Människan har under all tid lockats ut i naturen. Dels för att få känna lugn och frid men 

också för att samla föda i form av bär, svamp och jaga vilda djur. Att bo i närheten av 

våtmarker och stränder har visat sig vara av största vikt vid val av bostadsplats redan på 

stenåldern (Cserhalmi 1998). Att bo i närheten av vatten gav goda möjligheter till fiske 

men marken försåg även människorna med bra betesmark vilket underlättade jakten. Att 

ha naturen nära till hands har minst sagt varit en viktig resurs för mänskligheten 

(Cserhalmi 1998). 

I takt med hur samhället utvecklas förändras också våra levnadsvanor. Idag står 

samhället inför en rad utmaningar kopplade till våra levnadsvanor och livsstil, till exempel 

har stillasittande och psykisk ohälsa ökat. Friluftslivet kan därigenom utgöra en viktig 

resurs i folkhälsoarbetet. Naturvistelse har flera positiva hälsoeffekter, såväl fysiskt som 

psykiskt, och friluftsliv ger möjlighet till fysisk aktivitet, avkoppling, rekreation och 

återhämtning (Naturvårdsverket 2019).  

Vissa forskare menar att vi skulle bli lyckligare och känna större 

livskraft om vi fick en starkare koppling till naturen 

(Folkhälsomyndigheten 2019). 

Vi ska genom denna studie utveckla samt se över möjligheten till fysisk aktivitet på recept 

med fokus på psykisk ohälsa. Detta genom att inventera naturreservat där det finns 

möjlighet till naturpromenad1 i Skåne, samt att ta fram material i form av ett bildspel till 

vårdpersonal för att inspirera patienter att komma närmre naturen. Fysisk aktivitet på 

recept skrivs i korthet FaR och uppsatsen kommer hädanefter använda begreppet i sin 

korthet. 

 

 

 

 

 

1 Med naturpromenad menas att det finns möjlighet för promenad i naturreservatet i form av en stig, en vandringsled, 

gångbana eller promenadstråk.   
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Syfte  

Syftet med studien är att granska möjligheten till naturupplevelser i naturreservat i Skåne 

med hänsyn till fysisk aktivitet på recept (FaR) inom psykisk ohälsa. Studiens syfte är 

också att ta fram material för att inspirera patienter att komma närmre naturen. Detta kan 

vidare användas för att utveckla, förbättra och inspirera till naturens positiva påverkan 

på hälsan.  

Frågeställning 

Studien ska besvara följande frågeställningar: 

- Till vilken grad uppfyller de studerade naturreservaten kriterierna för fysisk 

aktivitet på recept med fokus på naturpromenader inom psykisk ohälsa?  

- På vilket sätt kan de observerade kriterierna för de studerade naturreservaten 

utgöra ett underlag för inspirerande information till vårdpersonal om möjligheter 

till naturpromenader för patienter?  

Avgränsning  

Arbetet har gjorts på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne och undersökningen är således 

avgränsad till Skåne län. Avgränsningen till fem lokaler beror på tidsramen men också 

att ha en lokal i vardera geografisk riktning representerad. Detta gör det möjligt att 

inkludera fler personer att ta del av naturpromenad på recept, som är vårt fokus inom 

FaR. Den geografiska placeringen har inneburit lokaler i Skånes mitt, nordöstra del, 

nordvästra del, sydöstra del och sydvästra del. Avgränsningarna diskuterades även 

fram med Länsstyrelsen Skåne. Anledningen till val av naturreservat som skyddat 

område är att de är vanligare än nationalparker och att de finns utbredda i hela Skåne. 

Då det finns över 250 naturreservat i Skåne har fem naturreservat slumpvist valts ut i 

olika delar av Skåne utifrån geografisk placering. När de slumpvisa valen av 

naturreservaten har gjorts har hänsyn till naturreservatens aktuella möjlighet till 

naturpromenader tagits. Vi har därigenom kollat upp om det funnits naturpromenader i 

vardera slumpat naturreservat. De naturreservat som inte haft tillgång till 

naturpromenad har därför kasserats. Detta på grund av att fysisk aktivitet varit 

fokusområdet. 
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Bakgrund 

I följande avsnitt ska bland annat undersökningslokalerna, allemansrätten, FaR, tidigare 

forskning och folkhälsa presenteras. Detta kommer delas upp i rubrikerna Naturreservat 

samt Hälsa och folkhälsa.  

Naturreservat   

Ett naturreservat är ett naturområde som ska skyddas långsiktigt då det innehar höga 

naturvärden. I skrivande stund (2020-05-19) finns det över 250 naturreservat i Skåne. 

Naturreservatens syfte är att bland annat tillgodose biologisk mångfald, bevara 

naturmiljöer och tillgodose friluftslivet. Naturreservaten i Sverige skyddas med stöd av 

miljöbalken och utgör hela 85 % av landets skyddade yta (Naturvårdsverket 2020a). 

Enligt Naturvårdsverket (2020a) anger miljöbalken följande skäl till att bilda 

naturreservat: 

• Bevara biologisk mångfald. 

• Vårda och bevara värdefulla naturmiljöer. 

• Tillgodose behov av områden för friluftslivet. 

• Skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer. 

• Skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter. 

 

Områdesbeskrivning 

Området där inventeringarna skett ligger i Skåne (figur 1). Skåne är Sveriges sydligaste 

län och gränsar till Blekinge, Småland och Halland. Länet har en area på 11 302 kvm 

och antal invånare är 1 377 827 (SCB 2019) och Malmö är den största staden i länet 

med 315 666 invånare (SCB 2019).  Landskapet är varierat med slätter och horstar 

bestående av storskaliga odlings- och skogslandskap. Den största horsten/åsen är 

Linderödsåsen som är en urbergshorst och sträcker sig strax norr om Höör i sydöstlig 

riktning mot Hanöbukten. Skånes högsta punkt är på Söderåsen med 212 meter över 

havet medan den lägsta punkten ligger i Kristianstad med 2,32 meter under havet 

(Wastenson et al. 2009).  
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Jordarten domineras av morän i den södra delen av länet och lerig morän i den norra 

delen. Lundaslätten domineras av isälvsediment medan Kristianstadslätten domineras 

av grovmo, sand och grus (Wastenson et al. 2009).  

Berggrunden i mellersta och norra delen av Skåne består till största del av urbergsgnejs 

medan den södra delen består bland annat av kalksten, lera, och skiffer. Kristianstad- 

och Österlenslätten består till största delen av kalksten, lersten och sandsten 

(Wastenson et al. 2009). Ädellövskog är en vanlig naturtyp i Skåne med övervägande 

bok- och ekskogar (Emanuelson et al 2002). Skåne har ett stort antal insjöar och den 

största är Ivösjön som ligger i Bromöllas kommun och Kristianstads kommun (VISS u.å.). 

Skånes landskapsblomma är Prästkrage och landskapsdjuret är Kronhjort (WWF 2020).  

 

 

 

 Figur 1. Översiktskarta på var inventeringslokalerna ligger, markerade med röda stjärnor, i förhållande till 

länet och kusten. Bakgrundskarta: © Lantmäteriet diarienr: 2012/892.  
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Figur 3. Inspirerande bilder från 
naturreservatet Kulla-Gunnarstorp. Foto: 
Carina Frogner (2020). 

 

Undersökningslokaler 

Helsingborgs kommun, Kulla- Gunnarstorp  
 

Kulla-Gunnarstorp naturreservat 

är beläget uppe på en höjdplatå 

vid namn Landborgen, norr om 

Helsingborgs kust (figur 2). Här 

finns mycket kulturhistoria bevarat, 

bland annat en 1500-tals borg och 

flera gravhögar från bronsåldern 

(Helsingborgs kommun 2020). 

År 1983 blev det utsett till 

naturreservat för att bland annat 

skydda de höga natur- och 

kulturhistoriska värdena som finns 

i detta 159 hektar stora område. 

Landskapet är varierat med 

sandstränder, odlings-, skogs-och 

betesmarker i en slottsmiljö (figur 

3). I denna lokal finns flera möjligheter till olika aktiviteter tex. vandring, cykling, ridning 

och att bada med tillgång till en fin sandstrand. Även fågelskådning är en bra aktivitet 

på platsen då flertal fåglar trivs på platsen och flyttande rovfåglar gärna stannar till här 

på sin resa (Länsstyrelsen Skåne 2020a). 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Karta över lokalen Kulla-Gunnarstorp naturreservat i förhållande till 

några av Helsingborgs kommuns bostadsorter. Lokalen är markerad med röd 

ring. Bakgrundskarta: © Lantmäteriet diarienr: 2012/892.  
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Kristianstads kommun, Näsby fält 

Det tidigare 

militärövningsfält på 

462 hektar blev 

utsett till 

naturreservat 2002. 

På grund av de 

höga natur- och 

rekreationsvärden 

som finns här är 

området också ett 

natura 2000-

område 

(Länsstyrelsen 

Skåne 2020b). 

Näsby fält förvaltas 

av Kristianstads 

kommun (figur 4). Området som ligger intill Helgeå präglas av dess vattensystem och 

därför översvämmas våtmarkerna regelbundet. Varje år besöks platsen av ett flertal 

fågelarter, såsom havsörn, gräshoppssångare och svarttärna. För den 

fågelintresserade finns här ett fågeltorn där utsikten sträcker sig vida brett över 

våtmarkerna och de betade strandängarna (Länsstyrelsen Skåne 2020b). Skåneleden, 

etapp 6, är en vandringsled som går igenom några delar av naturreservatet (figur 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 4. Karta över lokalen Näsby fält naturreservat i förhållande till Kristianstad city samt 

vattendragen Araslövssjön och Hammarsjön. Notera att Näsby fält ligger intill Araslövssjön och 

präglas av en del våtmarker. Lokalen är markerad med röd ring. Bakgrundskarta: © Lantmäteriet 

diarienr: 2012/892.  

 

Figur 5. Inspirerande bilder från naturreservatet, Näsby fält. Foto: Carina Frogner (2020). 
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Hörby kommun, Fulltofta – Häggenäs 
 
Fulltofta – 

Häggenäs är både 

ett naturreservat 

och ett natura 

2000-område (figur 

6). Det bildades 

1977 och är 33 

hektar mark som 

förvaltas av 

Länsstyrelsen 

Skåne i samråd 

med markägaren 

(Länsstyrelsen 

Skåne 2020c). 

Naturreservatet är ett av de två som ingår i strövområdet Fulltofta i Hörby kommun 

vilken Stiftelsen Skånska Landskap förvaltar. Här i detta populära strövområde finns ett 

Naturcentrum som ligger strax utanför Fulltofta – Häggenäs naturreservat, härifrån 

utgår även flera vandringleder. Området uppvisar en stor variation som kännetecknas 

genom dess betesmarker, lövskogar och ekhagar samt den mångrika, intressanta 

kulturmiljön som finns här (figur 7). Dess stora vegetationsvariationen ger 

naturreservatet förutsättningar för ett rikt djurliv. Här finns stora däggdjur som t.ex. älg 

och rådjur, men även ett rikt fågelliv som gynnas av det strandnära läget 

(Länsstyrelsen Skåne 2020c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Karta över var lokalen Fulltofta-Häggenäs naturreservat ligger i 

förhållande till tätorten Hörby. Lokalen är markerad med röd ring. 

Bakgrundskarta: © Lantmäteriet diarienr: 2012/892. 

 

Figur 7. Inspirerande bild från naturreservatet, Fulltofta – Häggenäs. Foto: 
Carina Frogner (2020). 
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Lunds kommun, Skrylle  

 
Skrylle är ett 

naturreservat i ett 

friluftslivsområde 

med en högsta höjd 

på 123 meter över 

havet. 

Naturreservatet 

ligger beläget i 

Lunds kommun 

mellan Södra 

Sandby och Dalby 

(figur 8). Det är 

Lunds kommun som 

förvaltar detta område som bildades 1993 och som är 568 hektar stort (Länsstyrelsen 

Skåne 2020d). I Skrylle finns ett naturum där man kan få information om naturen och 

friluftslivet i reservatet. Här finns möjligheter till ett flertal olika aktiviteter, till exempel ett 

utomhusgym. Det finns även ett inomhusgym att tillgå. Skåneleden går igenom 

området och många vandrare, men även naturintresserade, väljer att utgå just härifrån 

(figur 9). Skrylle har ett rikt djurliv, här kan man möta både vildsvin och rådjur i skogen. 

Även fåglar trivs här, hackspett som ormvråk (Länsstyrelsen Skåne 2020d). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Karta över var lokalen Skrylle naturreservat ligger i förhållande till Lunds kommuns 

bostadsorter. Lokalen är markerad med röd ring. Bakgrundskarta: © Lantmäteriet diarienr: 

2012/892.  

 

 Figur 9.  Inspirerande bilder från naturreservatet vid Skrylle. Foto: Carina Frogner (2020). 
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Simrishamns kommun, Stenshuvud naturreservat 

                              

Stenshuvud 

naturreservat är även 

ett natura 2000-

område och bildades 

2003 (Länsstyrelsen 

Skåne 2020e). 

Området gränsar till 

nationalparken, 

Stenshuvud. Det är 

Länsstyrelsen Skåne 

som förvaltar dessa 8 

hektar, som är 

beläget i 

Simrishamns 

kommun (figur 10). Rörums norra å slingrar sig genom reservatet, med varierad 

växtlighet och jordarter med olika mättnadsgrader. Även terrängen i landskapet är 

varierande såsom, sluttande, kuperade och öppna marker i olika delar av reservatet 

(figur 11). Det finns möjlighet till promenader och havsbad vid fin sandstrand 

(Länsstyrelsen Skåne 2020e).                                                                                    

 

 

 

 

 

  

 

Figur 10.  Karta över var lokalen Stenshuvud naturreservat ligger i förhållande till 

Simrishamns kommun. Lokalen är markerad med röd ring. Bakgrundskarta: 

©Lantmäteriet diarienr: 2012/892. 

 

 

 

Figur 11. Inspirerande bilder från 
naturreservatet, Stenshuvud. Foto: Carina 
Frogner (2020). 
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Friluftsliv och allemansrätten i skyddade områden 

Vad är definitionen på friluftsliv? Ställer man frågan till tio personer så får man tio olika 

svar. Exempel på svar kan vara ”fika på en stubbe”, ”promenad i skogen”, ”fiske” och 

”skogsbad”. Friluftsliv grundar sig på och utgår från människors egna tankar och 

värderingar i mötet mellan människan och naturen (Naturvårdsverket 2020b). 

Naturvårdsverket som är en viktig instans för det svenska friluftslivets arbete utgår från 

definitionen i den lagstadgade förordningen SFS 2010:2008: 

”Friluftsliv är vistelse utomhus i natur- och kulturlandskap för 

välbefinnande och naturupplevelse utan krav på tävling.” 

 

I friluftslivet kan det ingå olika aktiviteter för alla åldrar som bygger på frivilliga initiativ 

antingen via olika föreningar eller om man som privatperson utövar t.ex. vandring, 

mountainbike, ridning, fiske, skogsbad, fågelskådning, kanot eller kajak i naturen.

 

Vad är tillåtet och förbjudet i naturreservaten? 
 
Naturvårdsverket (2020a) menar att Sverige har allemansrätten som ger oss rätt att 

vistas i naturen med ömsesidig respekt, d.v.s. man får inte förstöra något utan måste 

vara aktsam mot naturen och markägarna. Man får t.ex. plocka bär, svamp, tälta och 

elda och gällande eldning kan det finnas avsedda platser för det. I naturreservat gäller 

också allemansrätten men varje enskilt område har även sina egna föreskrifter om vad 

som gäller just där. Dessa bestämmelser finns ofta vid ingången placerade på 

informationsskyltar. Dessa skyltar är även till för att informera besökarna om 

naturreservatens kultur- och naturvärden och orsaken till detta. Det kan vara bra att 

förbereda sig innan besöket på vilka föreskrifter som gäller för just det tänkta 

besöksområdet. Denna information finns hos din kommun men även på Länsstyrelsens 

hemsida (Naturvårdsverket 2020a).
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Värden i friluftslivslandskapet 

Värden i friluftslivslandskapet upplevs och värdesätts olika beroende på vem som 

värderar och vad som värderas. I litteraturen Planera för friluftsliv tar Emmelin (2010) 

upp två viktiga och betydelsefulla riktningar som används mycket inom forskning när 

det gäller människans förhållande till naturen och vad som föredras vid ett aktivt 

friluftsliv. Det vill säga vad som gör att människan trivs och vill vistas ute i naturen. Den 

ena riktningen som är att föredra vid naturvistelse är där det finns någon form av 

aktivitet eller funktion i landskapet. Den andra är där människan kan känna någon form 

av platsidentitet, det vill säga en viss miljö där man växt upp och socialiserat sig. Andra 

orsaker som spelar in vid val av friluftslivsmiljö är tillgänglighet, reseavstånd, och 

individens egna resurser.  

Enligt Emmelin (2010) finns det både svenska och utländska studier som visar på att 

en mångfald av olika värden såsom; estetiska, natur- och kulturvärden och 

upplevelsevärden i ett varierat landskap, uppskattas mer av friluftslivsanvändare. Men 

upplevelsevärden har genom studier visat sig vara de största av värdena som påverkar 

människan till att vilja vistas ute i naturen (Emmelin 2010). Enligt en studie vid SLU 

(2013) som Stoltz, Doktor i naturgeografi vid samma lärosäte, har varit delaktig i, har 

det visat sig att åtta viktiga delar av upplevelsevärden i samspel med varandra har 

positiva hälsoeffekter för människans trivsel och mående i natur- och grönområden, 

parker och gårdar men även över hur lång vistelsen blir.  
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De åtta delarna i upplevelsevärden är följande: 

 

1. Artrikedom 

Våren kommer med pånyttfödelse 
och lockar människor ut i naturen 
för att upptäcka allt levande som 
vaknar till liv efter vinterns kalla 
tid. Ett fridfullt lugn, få med sina 
sinnen känna av ljud som 
fågelkvitter, rinnande vatten och 
vindens vinande i bakgrunden.  

2. Rofylldhet  

Människan har behov av att få 
känna in en plats där det ges 
tillfälle till återhämtning från 
vardagens stressiga samhälle. 
Växter som lever och växer fritt i 
naturskogen inger en slags 
tillfredsställd harmoni av ursprung 
hos människan.  

3. Upplevd rymd  

Att hitta ett rum utan gränser och 
där det är tillåtet att släppa på ”alla 
måsten”. Skånes bokskogar är 
fyllda med stora luftiga rum där 
tanken kan flöda fritt.  

 

 

 

 

 

 

4. Det vilda  

Naturens vilda uråldriga 
naturskogar med mossbeklädda 
stenar lockar till en mystik och 
längtan efter sommaren väcks. 
Trivseln och välmående ökar vid 
vistelse i naturen.  

5. En trygg plats  

En välkänd plats, som bringar 
goda positiva minnen t.ex. från 
barndomen ökar människans 
trygghet och välmående.  

6. Lustgården  

Ett större grönområde, den 
historiska ängen där det finns 
plats för aktiviteter som picknik 
eller bygdens loppmarknad.  

7. Centrum / fest  

Platser för socialt umgänge som 
till exempel Folkets park, där 
parken har sin välstrukturerade 
miljö.  

8. Kulturmiljö  

Även vår kulturmiljö i form av 
byggnader och stenmurar ute i 
landskapet har en positiv 
påverkan på människans hälsa 
och välmående. Upplevelsen av 
delar från vårt ursprung kan ge en 
känsla av delaktighet.
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Friluftslivspolitiken 

Sveriges regering har under 2012 beslutat om tio friluftsmål att uppnå till 2020. 

Friluftsmål nummer 9 heter Friluftsliv för god folkhälsa. Riksdagens mål om friluftsliv för 

god folkhälsa handlar om att skapa goda förutsättningar så att människor regelbundet 

kan vara fysiskt aktiva i natur- och kulturlandskapet. Folkhälsomyndigheten har 

samordningsansvar för det nionde målet. Syftet med denna förordning är att få 

medborgare uppmärksamma på natur- och kulturlandskapets hälsosamma och positiva 

effekter det har på oss människor (Folkhälsomyndigheten 2019). Vidare är målet ur ett 

folkhälsoperspektiv att få fler människor att komma ut i naturen. 

 

 

Friluftsliv genom historien 

I samband med industrialismens framfart i slutet av 1800-talet, början på 1900-talet 

började folket sakna sina utevistelser i naturen, vilket tidigare var en självklarhet i 

jordbrukssamhället. Man begav sig ut på sin lediga tid med familj och vänner på olika 

slags utflykter i naturen. I samband med den första semesterlagen som kom 1938 

fanns mer tid att utforska friluftslivet (SFS 1977:480). Sörlin & Sandell (2000) menar att 

det tidigare hade varit de välbärgade som haft tid och råd med detta. Det tidigare 

bondefolket som nu hade fått betald ledighet inspirerades av de välbärgade som kom 

hem från sina utlandsresor med inspiration åt det friluftslivsanvändande folket. 

Intresset ökade för olika friluftslivsaktiviteter och då var det främst alpinism som var 

intressant. 1885 bildades Svenska Turistföreningen (STF) och deras första fjällstuga 

invigdes 1888. Dagens idrottslektioner härstammar från denna tid då det infördes 

friluftsliv i skolan, på grund av människornas tankar på friluftslivets positiva effekter på 

hälsan. Detta började ta fart under tidigt 1900-tal (Sörlin & Sandell 2000). 

Hösten 2006 bildades ett nätverk av forskare som startade upp projektet och 

forskningsprogrammet ”Friluftsliv i förändring”: Upplevelselandskap, planering och 

utveckling. Det finansierades av Naturvårdsverket med syfte att visa upp en 

övergripande bild över friluftslivet och naturturismen i dagens Sverige 

(Naturvårdsverket 2013).  
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I boken ”Boken om friluftslif: Upplysningar, råd och skildringar” skriver Arsenius (1910) 

en text som även gäller i dag gällande kroppsrörelse och friluftsliv. Den lyder: 

”Allt mäktigare höjer sig ett tidens rop till kamp mot den ökade nervositeten, den 

minskade lifslusten, den försämrade vigören, orsakad af våra dagars myckna tanke- 

och innearbete. Botemedlet är framför allt att söka i mera kroppsrörelse och härdande 

friluftslif. I naturen finnes hvilan och lugnet, där är luften ren, där blåser det friska 

vindar, som ha förmågan både att svalka en het panna och att jaga bort tröttande 

tankar. Men det är ej blott ungdomen, som behöver friluftslif. Ofta är det fullt ut lika 

nödvändigt för äldre. Trötta, utarbetade, nervösa skola de genom ett ordnat friluftslif 

långt lättare återvinna hälsa och krafter än genom hundratals mediciner”. 

 

Hälsa och folkhälsa 

Enligt WHO (2020) definieras hälsa såsom: "Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande och ej blott av frånvaro av sjukdom eller handikapp". 

Ålder, kön och arv tillsammans med de tre hälsoaspekterna psykiskt, fysiskt och socialt 

är grundpelarna i hälsa. Utifrån Dahlgren & Whitehead (2007) kan hälsa skapas med 

yttre förutsättningar som generella socioekonomiska-, kulturella- och miljörelaterade 

förhållanden. För att uppnå en jämn och god hälsa krävs ett samspel mellan 

människan och samhället. Varje individ har ett egenansvar för att uppnå så god hälsa 

det går med det förutsättningar som hen har (Folkhälsomyndigheten 2020).  

Folkhälsomyndigheten (2020) menar också att folkhälsa är ett samlingsbegrepp över 

en större grupp människors hälsa t.ex. befolkningen i en kommun eller ett land. 

Definitionen av att ha en god folkhälsa innebär att hälsan är god, både när det gäller 

den psykiska och den fysiska aspekten och att den är jämställt fördelad i olika 

samhällsgrupper. Det är samhällets ansvar att invånarna ska kunna uppnå en god 

folkhälsa. Detta ökar förutsättningarna för varje individs egenansvar gällande sin 

fysiska och psykiska hälsa samt att det bidrar till utveckling av samhället.  
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Fysisk aktivitet på recept (FaR) 

FaR är ett samarbete mellan Region Skåne och Skåneidrotten (Region Skåne 2018). 

Det innebär att en läkare, sjukgymnast, sjuksköterska eller annan legitimerad 

vårdpersonal kan skriva ut FaR. Sedan 2018 ingår vandring på skåneleden som en del 

inom FaR. Detta ska genom vår studie vidareutvecklas till att även göra det möjligt till 

FaR i skyddade områden såsom naturreservat eller nationalparker.  

 

”Naturupplevelser har så många goda effekter att om det 

funnits ett lika effektivt piller, med lika snälla bieffekter, 

skulle alla vilja ta det” (Ottosson & Ottosson 2020). 

 

 

Kriterier att ta hänsyn till i naturreservaten för att lämpa sig för FaR 
 
Kriterierna är satta i samråd med friluftssamordnare på Länsstyrelsen Skåne och 

bygger på trygghet, tillgänglighet och landskapsvetenskap. Trygghet och tillgänglighet 

är utifrån FaR de viktigaste aspekterna, vilket har getts fokus åt. Kriterierna som bör 

uppfyllas för FaR i naturreservat utgår från följande punkter: 

• Finns det kollektivförbindelse i anslutning till naturreservatet? 

• Ligger naturreservatet inom 1 km från en tätort? 

• Vilken markbeläggning finns på lederna? 

• Har naturreservatet bänkar med maximalt 200 meter mellan? 

• Är naturpromenaderna minst 1 meter breda? 

• Lämpar sig lederna för rullatorer och barnvagnar? 

• Finns det någon vägvisare från busshållsplatsen till naturreservatet eller syns 
området från busshållplatsen? 

• Är lederna färgmarkerade? 

• Känner man sig trygg vid entrén till naturreservatet över 
informationslokaliseringen? 

• Vilken naturtyp är specifik för området?  

• Finns kulturmiljö längs med naturpromenaden? 
 

För en mer detaljerad checklista se bilaga 1.  
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Viktiga aspekter i vår studie är upplevelsevärde, tillgänglighet och trygghetskänsla. När 

det kommer till trygghetskänslan har vi utgått från vår egen objektiva upplevelse. Vad 

menas då med trygghet? Björkemarken (2009), filosofie doktor i sociologi menar på att 

det är ”svårt att mäta trygghet och ”vad är det man egentligen mäter? ”. Björkemarken 

(2009) menar också att begreppet trygghetskänsla har flera olika definitioner och 

ändras utefter sammanhanget, frågeformuleringen och den enskilde individen. 

Reineholm (2013) skriver i sin vetenskapliga avhandling att vi människor behöver 

trygghet och förutsägbarhet för att må bra. Med tydliga mål och förväntningar skapas 

gynnsammare förutsättningar för vad som komma skall. Detta främjar i sin tur hälsan. 

Dessa vetenskapliga studier har vi haft stöd i när kriterierna på checklistan kopplat till 

trygghet och förväntningar blivit satta.  

 

Forskningsläget 

Motion och vistelse i naturen har i ett flertal studier, visat sig ha en stor positiv 

påverkan på hälsan till exempel när det kommer till blodtryck, minskning av 

stresshormonet kortisol och ökad koncentrationsförmåga. En studie från SLU av 

Svensson & Hardrop (2020) bekräftar naturens positiva påverkan på hälsan. Studier 

visar att endast 5 minuters lätt fysisk aktivitet i naturen har en stor positiv effekt, 

speciellt hos unga och personer och med psykiatriska sjukdomar (Ottosson & Ottosson 

2013). Ulrich et al. (1991) har gjort en studie som visar att människor fortare 

återhämtar sig i naturmiljö än stadsmiljö efter koncentrationskrävande eller stressiga 

situationer. I studien fick en grupp människor se på en film som skapade stress hos 

personerna. Direkt efter filmen delades personerna in i grupper, en grupp tittade på en 

ljud- och naturfilm medan den andra tittade på en film innehållande stadsmiljö. Den 

grupp med människor som utsattes för ljud-och naturbilder återhämtade sig snabbare 

både psykologiskt och fysiologiskt än den gruppen som såg på filmen om stadsmiljö. 

Beery & Jönsson (2015) gjorde en enkätundersökning 2014 för att se förhållandet 

mellan friluftsliv och platsanknytning i Vattenriket i Kristianstad kommun. Resultatet 

visar att ett regelbundet utövande av friluftsliv i ett område ökar kunskapen om platsen 

och platsanknytningen bidrar till att man känner sig nära naturen vilket i sin tur ökar 

trygghetskänslan. Lagerqvist (2009) har i sin studie använt sig av en enkät samt 

intervjuat gymnasieelever för att undersöka om friluftsliv är en metod till förbättrad 

hälsa. Resultat visar att majoriteten kände positiva hälsoeffekter gällande den fysiska, 

psykiska och sociala hälsan, genom att delta i någon form av friluftslivsaktivitet. 
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Majoriteten kände även att de blev lugna och harmoniska av att vara ute i naturen. 

Grön rehabilitering (2003) är en förstudie i samarbete mellan Jordbruksverket, 

Länsstyrelsen, landstinget, Försäkringskassan och länsarbetsnämnden i Småland, 

LRF Sydost, Jönköpings länsförbund, SLU Alnarp, Tranås kommun och Skedemosse 

Gård. Olika yrkeskategorier till exempel landskapsarkitekter, läkare och sjukgymnaster 

medverkar i Grön rehabilitering som har i syfte att kartlägga behovet av att nyttja 

naturen som en alternativ rehabilitering vid långtidssjukskrivningar. Sedan 1980-talet 

har Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp både gjort kvantitativa och kvalitativa 

studier om hur natur, parker och trädgårdar påverkar vår hälsa. Aktiviteter i dessa 

miljöer har visat sig vara effektfulla för personer med utmattningsdepression. För att 

utveckla och forska vidare på detta har man låtit bygga upp rehabiliteringsträdgårdar 

för att studera om olika trädgårdsdesign kan ha betydelse för rehabilitering (Grön 

rehabilitering 2003). 

 

 

Metod och material 

Metoden som har använts i denna studie är observation i form av fältarbeten i fem 

naturreservat i Skåne län. För att systematiskt och vetenskapligt analysera 

naturreservaten har en datainsamlingsteknik i form av en checklista tagits fram och 

används ute i fält (bilaga 1). Kawulich (2012) och Walche (2011) är exempel på 

författare som har använt samma metod i tidigare vetenskapliga studier, vilket gör att 

metoden bedöms vara välbeprövad och trovärdig. Studien påbörjades med en 

förundersökning av två pilotområden, som ägde rum 3/6–2020 i Frostavallen-Ullstorp 

samt 17/7–2020 i Rövarkulan för att på så sätt synliggöra eventuella brister bland 

kriterierna i checklistan (bilaga 1). Därefter har checklistan studerats på fem olika 

lokaler i Skåne under perioden augusti-september 2020.  Inventeringarna ägde rum 

21/8, 1/9, 8/9, 9/9 och 11/9 på lokalerna Skrylle, Kulla-Gunnarstorp, Näsby Fält, 

Stenshuvud och Fulltofta-Häggenäs. För att veta hur utvecklandet av FaR i 

naturreservat på bästa sätt kan ske och vilka kriterier som skulle formuleras 

genomfördes ett samtal med friluftssamordnare på Länsstyrelsen Skåne innan 

fältarbetet, vilket har legat till grund för checklistan. Checklistan ger mer specifik 

information på vad som har granskats ute i fält (bilaga 1).  
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Checklistan 

Kriterierna i checklistan baseras på att personer som fått utskrivet FaR i samband med 

psykisk ohälsa ska känna trygghet inför och vid besöket i naturreservatet. Vidare är de 

även baserat på naturreservatets tillgängligheter så som avstånd till tätort, 

kollektivtrafik, parkering, möjlighet till olika längder på leder, ledernas bredd, 

markberedning och hur terrängen ser ut. Vi har även tagit med kriterier som baseras 

på landskapsvetenskap, om det finns kulturmiljö längs med naturpromenaden och 

kriterier som berör landskapsvariation och vegetation. Kriterierna som är satta i samråd 

med friluftssamordnare på Länsstyrelsen Skåne har legat till grund för checklistan. 

Som nämnts ovan har det förberetts en checklista med alla kriterier för FaR inom 

psykisk ohälsa (bilaga 1). Av alla de kriterierna som finns och inte finns på lokalerna 

ska anteckningar tas. Vi har tagit med oss checklistan ut i fält för att studera kriterierna 

på plats. Efterhand som vi samlat in data har denna förts in under respektive kriterium 

på checklistan. Genom att sedan sammanställa och tolka all data vi samlat in under 

våra inventeringar har ett resultat kommit fram. Tolkning av checklistan har gjorts 

genom att räkna ihop hur många kriterier som blev uppfyllda utifrån tillgänglighet, 

trygghet och landskapsvetenskap för varje naturreservat. Ju högre antal uppfyllda 

kriterier desto bättre passar naturreservaten för FaR inom psykisk ohälsa. Totala 

summan kunde sedan jämföras med varandra och därefter presenteras i ett 

stapeldiagram som är gjord i Excel samt en tabell som är gjord i Word (figur 12 och 

tabell 5). Det var av stor vikt att allt som skådades ute i fält skrevs ner på plats då det 

kan vara svårt att komma ihåg i efterhand.  

 

I följande rubriker vill vi presentera pilotundersökningarna, fältarbetena och 

inspirationsmaterialet.  

Pilotundersökningarna 

Innan fältarbetet gjordes två förberedanden pilotundersökningar på två naturreservat 

då kriterierna testades. Syftet med förundersökningen var att synliggöra eventuella 

brister i checklistan som på så vis kunde rättas till inför de fem kommande 

inventeringarna i naturreservaten som skulle komma att presenteras i resultatet (bilaga 

1). Checklistan har vi gjort i tabellform i Word och den är inte använd i någon tidigare 

studie. Vi har sedan använt oss av den för att samla in data under våra inventeringar i 

de fem naturreservaten.  
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Det första pilotområdet var Frostavallen-Ullstorp. Här gjordes en förundersökning 

vilken ägde rum den 3 juni 2020. Genom erfarenhet och studier av reservatet kunde vi 

se att området erhöll flertalet av kriterierna från Länsstyrelsen Skåne, vilket gjorde 

naturreservatet Frostavallen-Ullstorp till ett självklart val för förundersökning och som 

pilotområde. För att stärka våra kriterier ännu mer utsåg vi ytterligare ett 

undersökningsområde. För att få mer variation över landskapsstrukturen valde vi 

Rövarekulan. Denna undersökning utfördes den 17 juli 2020. Detta naturreservat är 

mindre organiserat än Frostavallen – Ullstorp och är mer skogligt terrängområde, båda 

naturreservaten är rika på kulturmiljöer och fornlämningar. Naturreservatet Rövarkulan 

uppfyllde endast ett fåtal av kriterierna med svårigheter till utvecklingspotential och 

därför lämpar sig inte området till FaR enligt vår studie. Båda naturreservaten är 

belägna i Höörs kommun. Brister under förundersökningarna upptäcktes i form av att 

de inte var fullt så specificerade som syftet med kriteriet innebar. De brister vi fann i 

checklistan under våra förundersökningar justerades till från att ha lytt ”Hur ser 

närmiljön (500 m) ut runt omkring busshållplatsen/tågstationen?” till ”Finns det någon 

vägvisare från busshållplatsen till naturreservatet eller syns området från 

busshållplatsen?” Vi gjorde även justering kring ledens bredd från 2 meter 1 meter då 

vi insåg att det var ett mer realistiskt mått. Det vi lärde oss under förundersökningarna 

var att specificera kriterierna i största utsträckning för att lättare få en mer specifik och 

tydlig data.  

 

Fältarbete  

För att få en korrekt inventering har fältarbete gjorts. Att endast läsa om de olika 

undersökningslokalerna på nätet är inte tillräckligt. Avgörandet av vilka 

undersökningslokaler som har undersökts har skett genom att dela upp alla Skånes 

kommuner i fem regioner (nordost, nordväst, sydost, sydväst och mitt). Därefter har två 

kommuner från varje region lottats fram. Utifrån vilka kommuner det blev har sedan ett 

andra slumpmässigt urval gjorts på liknande sätt. Avgörandet för vilket naturreservat 

det blev i vardera slumpmässigt valda geografiska riktning har skett genom lottning, 

denna gång med namn på kommunens naturreservat. På så sätt har vi fått fram fem 

olika naturreservat. Inventeringarna av de studerande naturreservaten ägde rum 

följande datum; 21/8, 1/9, 8/9, 9/9 och 11/9 på lokalerna Skrylle, Kulla-Gunnarstorp, 

Näsby Fält, Stenshuvud och Fulltofta-Häggenäs. För att ta oss till de olika 
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naturreservaten färdades vi dels med kollektivtrafik och dels med personbil. Detta på 

grund att spara resetid men även för att vissa naturreservat inte haft någon 

kollektivtrafikförbindelser. Detta gäller naturreservaten Stenshuvud i Simrishamns 

kommun och Fulltofta – Häggenäs i Hörby kommun (tabell 2). I snitt var vi ute i cirka 

sex timmar per fältdag, detta inkluderar restiden. 

Med ut i fält följde checklistan (bilaga 1) med kriterierna, på våra mobiler fanns även 

nerladdat applikationen Google Maps, som är en GPS-navigator. Detta för att kunna 

mäta avståndet mellan tätort och naturreservatet. Även mätverktyg i form av en 

applikation avsedd för Iphone fanns nerladdat på mobilerna. Detta för att kunna 

fastställa olika mått som står med på checklistan, se följande; 

Blå markering avser att frågan är kopplad till både trygghet och tillgänglighet (tabell 1). 

· Har naturreservatet bänkar med maximalt 200 meter mellan? 

· Ligger naturreservatet inom 3 km från en tätort? 

· Ligger naturreservatet inom 1 km från en tätort? 

 

Röd markering avser att frågan är kopplad till tillgänglighet (tabell 2). 

· Finns det kollektivförbindelse inom 500 meters avstånd i förhållande till 
naturreservatets entré? 

· Är naturpromenaderna minst 1 meter breda? 

 

Orange markering avser att frågan är kopplad till trygghet (tabell 3). 

· Syns de eventuella färgmarkeringarna från 20 meters avstånd? 
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Inspirationsmaterial 

Då Länsstyrelsen Skåne även efterfrågade ett bildspel för inspiration till patienter följde 

en kamera även med ut i fält. Bildspelet är gjort i syfte som inspirationsmateriel till 

vårdpersonal och består av bilder vi tagit med kamera ute i fält. Urvalet av bilder 

baseras utifrån trygghets- och tillgänglighetskriterierna som finns beskrivna på 

checklistan (bilaga 1). Eftersom syftet med bilderna är inspiration till patienter har 

fokuset i val av bilder legat på att framhäva grönska, öppna landskap och växtlighet. 

Utifrån valet av bilder hoppas vi att vistelse i naturen i form av naturpromenad ska 

locka patienterna ut. Då vi vill framhäva de naturreservat som platsar bäst som FaR 

inom psykisk ohälsa enligt resultatet har bilder från de tre bäst representativa 

naturreservaten valts (figur 12 och 13). De valda bilderna är därefter sammanställda i 

ett bildspel i presentationsprogrammet Power Point.  
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Resultat 

Undersökta naturreservat i Skåne län.   

De studerade naturreservaten uppfyller till olika grad kriterierna för FaR inom psykisk 

ohälsa. Resultatet tyder också på att det finns utvecklingspotential för de studerade 

naturreservaten då inget av naturreservaten uppfyllt alla kriterier. De naturreservat som 

lever upp till kriterierna bäst utifrån trygghet och tillgänglighet är Skrylle och Näsby fält.  

 

Figur 12. Antalet uppfyllda kriterier utifrån checklistan beroende på undersökningslokal. 
Häggenäs står för lokalen Fulltofta-Häggenäs och K.G. står för lokalen Kulla-Gunnarstorp. 
Namnen är förkortade på grund av platsbrist.  

 

Stapeldiagrammet visar till vilken grad de studerade naturreservaten uppfyller 

kriterierna för FaR inom psykisk ohälsa, både ur ett tillgänglighetsperspektiv och ett 

trygghetsperspektiv. Totalt fanns 15 trygghetskriterier att uppfylla och 12 

tillgänglighetskriterier att uppfylla.  Lokalerna Näsby fält och Skrylle uppfyller kriterierna 

bäst med 11 uppfyllda tillgänglighetskriterier och 9 uppfyllda trygghetskriterier, därefter 

kommer Fulltofta-Häggenäs med 7 kriterier uppfyllda inom både tillgänglighet och 

trygghet. Efter Fulltofta-Häggenäs hamnar Kulla-Gunnarstorp med 6 uppfyllda 

trygghetskriterier och 4 uppfyllda tillgänglighetkriterier. Stenshuvud uppfyllde kriterierna 

allra sämst med bara 3 kriterier uppfyllda på både tillgänglighet och trygghet (figur 12).  
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I tabellerna (se tabell 1, 2, 3, 4) finns svaren till vardera lokal givna utifrån frågan till 

vänster. Tabellerna påvisar hur resultaten kring trygghet, tillgänglighet och 

landskapsvetenskap ser ut. Den blå tabellen (tabell 1) beskriver hur varje 

undersökningslokal besvarar kriterierna för både trygghet och tillgänglighet. Skrylle var 

den enda undersökningslokalen som hade bänkar med maximalt 200 meters 

mellanrum. Därför bedöms kriteriet vara uppfyllt för Skrylle. Bänkar med maximalt 200 

meters mellanrum anses både tryggt och tillgängligt då det skapar tillgänglighet för vila 

och trygghet för personer som inte orkar gå så långt. Den röda tabellen (tabell 2) 

beskriver hur varje undersökningslokal besvarar kriterierna för tillgänglighet. Vid 

Skrylle, Näsby fält och Kulla-Gunnarstorp fanns det kollektivförbindelse i anslutning till 

naturreservatet vilket gör att kriteriet uppfylls för de lokalerna. Kollektivförbindelse 

skapar tillgänglighet för personer som inte har möjlighet att köra, att ändå ta sig dit. 

Den orangea tabellen (tabell 3) beskriver hur varje undersökningslokal besvarar 

kriterierna för trygghet.  Stenshuvud var den enda undersökningslokalen som inte hade 

någon färgmarkering vid sina naturpromenader. Resterande hade det och uppfyller på 

så sätt kriteriet. Färgmarkering skapar trygghet genom att visa var naturpromenaden 

går och bekräftar att man inte gått vilse. Den gröna tabellen (tabell 4) beskriver hur 

varje undersökningslokal besvarar kriterierna för landskapsvetenskap. Stenshuvud var 

den enda undersökningslokal som inte hade varierad natur kring naturpromenaden. 

Varierad natur är av största vikt vid utövande av FaR i naturen då det höjer 

upplevelsen och gör att utövaren med större sannolikhet vill till naturen igen. I Skrylle, 

Näsby fält, Kulla-Gunnarstorp och Fullfota-Häggenäs fanns bland annat buskskikt, 

trädskikt och öppna landskap. De undersökningslokalerna uppfyller därför kriteriet för 

varierad natur.  
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Tabell 1. Svar angående både tillgänglighet och trygghet för varje undersökningslokal.   

Blå markering avser att frågan är kopplad till både trygghet och tillgänglighet. 

 

 

Stenshuvud Skrylle Näsby 

fält 

Fulltofta -

Häggenäs 

Kulla-Gunnarstorp 

Har naturreservatet bänkar 

med maximalt 200 meter 

mellan? 

Nej Ja Nej Nej Nej 

Lämpar sig området för 

gruppaktiviteter i 

rehabiliteringssyfte? 

Nej Ja Ja Ja Nej 

Finns det någon vägvisare 

från busshållplatsen till 

naturreservatet eller syns 

området från 

busshållplatsen? 

 

Busshållplats 

saknas 

Ja Ja Busshållplats 

saknas 

Nej 

Ligger naturreservatet inom 

3 km från en tätort? 

Nej Ja Ja Ja Ja 

Ligger naturreservatet inom 

1 km från en tätort? 

Nej Nej Ja Nej Nej 
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Tabell 2. Svar angående tillgänglighet för varje undersökningslokal.   

Röd markering avser att frågan är kopplad till tillgänglighet. 

 Stenshuvud Skrylle Näsby fält Fulltofta 

Häggenäs 

Kulla-Gunnarstorp 

Finns det 

kollektivförbindelse i 

anslutning till 

naturreservatet? 

Nej Ja Ja Nej Ja 

Finns det 

kollektivförbindelse inom 

500 meters avstånd i 

förhållande till 

naturreservatets entré? 

Nej Ja Ja Nej Ja 

Finns det möjlighet för minst 

tre bilar att parkera vid 

reservatet? 

Ja Ja Ja Ja Ja  

Är naturpromenaderna minst 

1 meter breda? 

Nej Ja Ja Ja Nej  

Vilken markbeläggning finns 

på lederna? 

Jordblandad sand  Grus  Grus/gräs Grus/gräs Sand 

Lämpar sig lederna för 

rullatorer och barnvagnar?  

Nej Ja Ja Ja Nej  

Finns det olika längder på 

naturpromenaderna? Hur 

lång är den kortaste resp. 

längsta? 

Ja. Längd saknas.  Ja. Längsta: 

10 km, 

kortaste: 1,2 

km.  

Ja. Längd 

saknas.  

Ja. Står ej längd 

för bara 

Häggenäs.  

Ja. Längd saknas.  
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Tabell 3. Svar angående trygghet för varje undersökningslokal.    

Orange markering avser att frågan är kopplad till trygghet. 

 Stenshuvud Skrylle Näsby fält Fulltofta -

Häggenäs 

Kulla-

Gunnarstorp 

Syns de eventuella 

färgmarkeringarna från 20 meters 

avstånd? 

Nej Ja Ja Ja Ja 

Finns informationsskyltar vid 

entrén till naturreservatet? 

Ja Ja Ja Ja Ja, men mycket 

skymd.  

 Är naturpromenaderna 

färgmarkerade? 

Nej Ja Ja Ja Ja 

Känner man sig trygg vid entrén 

till naturreservatet över 

informationslokaliseringen? 

Nej  Ja  Ja Ja Nej  

Är informationsskyltarna 

utformade med både karta och 

text? 

Ja Ja Ja Ja Ja  

Finns beskrivning av 

naturupplevelser i naturreservatet 

på Länsstyrelsens hemsida? 

Kan behöva 

utvecklas.  

Kan behöva 

utvecklas.  

Kan behöva 

utvecklas.  

Kan utvecklas! Finns lite.  

Är reservatskartan på 

Länsstyrelsens hemsida lätt att 

orientera sig efter? 

Ja. Nej.  Nej.  Nej.  Nej.  

Finns alla leder och symboler 

utpekade på reservatskartan som 

finns på kartan vid entrén och vise 

versa?   

Inte helt 

komplett.   

Nej.  Nej.  Nej.  Nej.  

Är beskrivningen av avsnittet 

”Hitta hit” som finns på 

Länsstyrelsens hemsida svår, lätt, 

förståelig eller behöver utvecklas? 

Behöver 

utvecklas.  

Behöver 

utvecklas.  

Svår, ta bort 

norra delen.  

Svår.  Svår.  

Stämmer de serviceanvisningar 

som finns på Länsstyrelsens 

hemsida överens med kartorna vid 

naturreservaten? 

Nej.  Nej,  Nej. Ja.  Nej.  
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Tabell 4. Svar angående landskapsvetenskap för varje undersökningslokal.   

Grön markering avser att frågan är kopplad till landskapsvetenskap. 

 Stenshuvud Skrylle Näsby fält Fulltofta 

Häggenäs 

Kulla 

Gunnarpstorp 

Finns kulturmiljö längs 

med naturpromenaden? 

Ja. Ja. Ja.  Ja.  Ja.  

Är vegetationen varierad 

runt naturpromenaden? 

Nej.  Ja.  Ja.  Ja.  Ja.  

Är landskapet varierat 

och hur? 

 

Nej. Snårigt, 

trädskikt, inte så 

öppet.  

Ja. Trädskikt, 

buskskikt, 

öppet. 

 

Ja. Trädskikt, 

öppet landskap, 

ängskaraktär.  

Ja. Trädskikt, 

buskskikt. 

Betesmark, 

strandmiljö.  

Ja. Sand, trädskikt, 

öppet landskap.  
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Tabell 5. 1.  Låg trygghetskänsla = 0–5 kriterier uppfyllda av totalt 15, 2. Medium-hög 
trygghetskänsla = 6 – 10 kriterier uppfyllda av totalt 15, 3. Hög trygghetskänsla = 11 – 15 
kriterier uppfyllda av totalt 15. A. Låg tillgänglighet = 0 – 4 kriterier uppfyllda av totalt 12, B. 
Tillgängligt = 5 – 8 kriterier uppfylld av totalt 12, C. Hög tillgänglighet = 9–12 kriterier uppfyllda 
av totalt 12. 

 

 

Tabellen visar en överblick över de fem inventerade naturreservaten i hur många kriterier 

de uppfyllde utifrån checklistans trygghets- och tillgänglighetskriterier (tabell 5). I de rutor 

som är tomma finns inga resultat att presentera för våra fem studerade naturreservat. 

Totalt finns 15 trygghetskriterier och 12 tillgänglighetskriterier. Resultatet visar att 

Stenshuvud i Simrishamns kommun är det naturreservat som är minst lämpad för FaR 

inom psykisk ohälsa. Medan Skrylle i Lunds kommun och Näsby fält i Kristianstads 

kommun är det två områdena av de fem inventerade som är mest lämpade för FaR 

utifrån våra kriterier. Kulla-Gunnarstorp i Helsingborgs kommun har samma antal 

tillgänglighetskriterier som Stenshuvud däremot är trygghetskänslan aning högre i Kulla-

Gunnarstorp. Fulltofta – Häggenäs i Hörby kommun har samma antal trygghetskriterier 

som Kulla-Gunnarstorp i Helsingborgs kommun men har bättre tillgänglighet (tabell 5).  

 

 A. Låg 

tillgänglighet 

B. Medium-

hög 

tillgängligt 

C. Hög 

tillgänglighet  

1. Låg 

trygghetskänsla 

Stenshuvud.    

2. Medium-hög 

trygghetskänsla 

Kulla Gunnarstorp. Fulltofta – 

Häggenäs. 

Skrylle. 

Näsby fält. 

3. Hög 

trygghetskänsla 
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Underlag för inspirerande information till vårdpersonal så att patienter 

kan utöva naturpromenader. 

För att vårdpersonal ska kunna inspirera patienter till att utöva FaR inom psykisk 

ohälsa har ett bildspel tagits fram utifrån de foton som togs ute i fält. Att informera och 

inspirera framtida utövare är ytterst viktigt för att lyfta aktiviteten.  Bilderna är baserade 

på aspekterna trygghet och tillgänglighet, vilket syns på bilderna nedan (figur 13). Där 

syns både färgmarkering och att ena bilden har en led som är minst 1 meter bred. 

Detta skapar både trygghetskänsla och gör området mer tillgängligt för den som utövar 

naturpromenad på recept.  Bilderna är ett axplock utav bildspelet och syftar till att ge 

just motivation till att ge sig ut (figur 13).  
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Diskussion  

Hur väl de granskade naturreservaten uppfyller kraven för FaR inom psykisk ohälsa i 

Skåne har vi utifrån fältarbete skapat en bild om vilka kriterier de lever upp till. Till vilka 

grader de studerade naturreservaten uppfyller kraven utifrån forskares teorier, 

diskuteras i följande avsnitt. Även hur man kan utveckla och förbättra platserna till 

ändamålet och verktygets roll framöver vill komma att diskuteras.  

Trygghet och tillgänglighet  

Emmelin (2010) menar att vid val av friluftsmiljö är tillgänglighet av vikt. Bättre 

tillgänglighet gör att man vill vistas ute i naturen oftare och att man trivs bättre. I likhet 

med vad Emmelin (2010) skriver visar diagrammet att de naturreservat som uppfyller 

kriterierna bäst är de undersökningslokaler som också har flest antal uppfyllda 

tillgänglighetskriterier och som på så sätt lämpar sig bäst som FaR inom psykisk 

ohälsa (figur 12 och tabell 1).  

Enligt Stoltz (2013) vid SLU ligger förklaringen till att trygghet är så pass viktigt för 

vistelse i naturen i att trygghet skapar positiva minnen. Han menar också att trivsel och 

gott mående ger positiva hälsoeffekter. Om du mår bra och trivs infinns också en 

trygghetskänsla. Trygghet är en viktig aspekt och som gör en plats värdefull för 

friluftsliv om aspekten uppfylls. En närmare granskning av diagrammet visar att flera 

trygghetskriterier såsom färgmarkeringar vid naturpromenaderna och tydliga 

informationstavlor är uppfyllda av exempelvis Skrylle naturreservat (tabell 3). Skrylle är 

en av de undersökningslokaler som platsar bäst som FaR inom psykisk ohälsa (figur 

12). Reineholm (2013) bekräftar Stoltz (2013) vid SLU i att trygghet är en viktig aspekt 

vid vistelse i naturen. Hon menar också att människor behöver förutsägbarhet för att 

må bra. Detta bekräftar tabellen med kriterier om förutsägbarhet och trygghet (tabell 3). 

Näsby fält som är ett av de bäst representativa lokaler för FaR inom psykisk ohälsa 

innehar flertalet trygghetskriterier. Vilket i sin tur bekräftar vikten av trygghet i naturen 

och kopplingen till FaR inom psykisk ohälsa (figur 12).  

Utifrån de åtta delarna i upplevelsevärden som Stoltz (2013) vid SLU lyfter fram kan 

flertalet delar kopplas till våra undersökta lokaler. Framförallt kan de lokaler som 

platsar bättre som FaR inom psykisk ohälsa i större utsträckning kopplas till de åtta 

upplevelsevärdena såsom Skrylle, Näsby fält och Fulltofta-Häggenäs (figur 12). I en av 

sina åtta delar menar Stoltz (2013) att stenmurar ute i landskapet ger upplevelsen av 
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vårt ursprung och att en känsla av delaktighet och trygghet skapas. I en annan del 

skriver han att grönområden ger plats för aktiviteter såsom picknick vilket också 

tillgängliggör människan sociala platser och i sin tur går hand i hand med en annan del 

han skriver om där han understryker vikten av socialt umgänge i en trygg miljö. Skrylle, 

Näsby fält och Fulltofta-Häggenäs kan bekräftas i hans delar utifrån resultatet (figur 

12). Där ser man att de tre nämnda undersökningslokalerna är bäst representativa för 

FaR inom psykisk ohälsa. Vid en närmre granskning av tabellerna kan man se att 

kriterierna angående kulturmiljö, trygghetskänsla och barnvagnars lämplighet är 

uppfyllda för de ovan nämnda naturreservaten (tabell 1, 2, 3, 4).  

Då Skrylle och Näsby fält har flest antal tillgänglighets- och trygghetskriterier uppfyllda 

samt att forskningen stödjer vikten av trygghet och tillgänglighet och dess koppling till 

naturen anses resultatet i vår studie tillförlitlig. 

Utvecklingspotential 

För att öka möjligheten till naturupplevelser med hänsyn till FaR inom psykisk ohälsa 

kommer utvecklingsmöjligheter för varje undersökningslokal presenteras och 

diskuteras i följande avsnitt.  

Stenshuvud  

I Stenshuvud kan beskrivningen av naturupplevelser på Länsstyrelsens hemsida 

utvecklas. Det står mycket om olika arter som finns i naturreservatet men inte mycket 

om olika naturupplevelser som finns i området. Reservatskartan och avsnittet ”Hitta hit” 

på Länsstyrelsens hemsida är lätt att orientera sig efter när man väl hittar vilken väg 

som leder till naturreservatet från parkeringen. Det hade underlättat om det även hade 

funnits en informationsskylt om naturreservatet vid parkeringen samt om vilken av de 

tre gångvägarna som ledde dit. En skylt med texten ”stranden” som såg ut att vara 

”hemmagjord” var den enda ledtråden till reservatet.  

Både reservatskartan och informationskartan vid reservatsentré behöver uppdateras 

eftersom de inte är helt kompletta då det saknas enstaka symboler och 

teckenförklaringar. Strandpromenaden fram till naturreservatet var en lugn och vacker 

upplevelse men tillgängligheten är inte anpassad för enskilda med 

rörelsebegränsningar. Detta område på 8 hektar betesmark är mer en miljö anpassad 

efter personer med obegränsad rörelseförmåga då gångvägen dit var både brant och i 

lös sand. 
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Skrylle  

För att minska förvirringen vid Skrylles entré bland alla dessa informationstavlor, hade 

det underlättat för besökarna om man sammanställer all information till ett mindre antal 

tavlor. Trots flertalet informationstavlor saknas det symboler och leder. Det gör det 

även på reservatskartan på Länsstyrelsens hemsida. I avsnittet ”Hitta hit” kan det 

underlättas för besökare som vill ta sig till naturreservatet med buss om det står vilket 

bussnummer som går mellan Lund C och Skrylle. Informationen på Länsstyrelsens 

hemsida om naturupplevelser kan behöva utvecklas.  

Näsby fält  

Näsby fält är ett av de naturreservat som uppfyllt flest kriterier men även här finns 

utvecklingsmöjligheter när det gäller trygghet och tillgänglighet. Precis som de andra 

fyra områdena finns det brister när det gäller informationen. I detta fall är det 

Länsstyrelsens hemsida som behöver utvecklas med mer beskrivna naturupplevelser 

och att se över serviceanvisningarna. Man behöver också göra reservatskartan mer 

lättorienterad och komplettera med symboler. Det kan även vara bra att lyfta fram den 

södra ingången som huvudingång, då den är mest lämpad och lättast att hitta från.  

Fulltofta-Häggenäs 

Till Fulltofta-Häggenäs tar man sig lättast med bil eftersom det inte finns kollektivtrafik i 

anslutning eller inom 500 meters avstånd.  Naturreservatet har två ingångar, en i norr 

och en i söder som skiljer sig åt. Den norra delen upplever vi som minst lämpad för 

FaR inom psykisk ohälsa på grund av att man korsar en beteshage med betande djur. 

Däremot är den södra ingången en mycket bättre plats som uppfyller flera av 

kriterierna. Det som i största utsträckning kan utvecklas är informationen på hemsidan. 

Där brister informationen på Länsstyrelsens hemsida av naturupplevelser. Man skulle 

också behöva göra reservatskartan mer lättorienterad. I dagsläget är de två 

naturreservaten som är belägna i Fulltofta (Fulltofta gård och Fulltofta-Häggenäs) 

beskrivna på samma hemsida. För att förenkla och inte skapa förvirring hade dessa 

kunnat läggas på var sin hemsida.   

Kulla-Gunnarstorp 

I naturreservatet Kulla-Gunnarstorp finns utvecklingsmöjligheter för att kunna bli ett bra 

område för FaR inom psykisk ohälsa. På grund av smala vandringsleder i fin sand 

lämpar sig inte områden för en person med rörelsebegränsning. I dagsläget uppfyller 
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området inte alla de trygghetskriterier från checklistan då det saknas mycket 

information och struktur på platsen. Dels finns ingen vägvisare från busshållplatsen 

eller från bilvägen till reservatet. Samt att ett förbud råder mot genomfart in på vägen 

till naturreservatet. Informationsskylten som finns vid entrén sitter på ett undangömt 

ställe som är lätt att missa när den passeras. Denna skylt skulle behöva uppdateras då 

den saknar mycket information. Länsstyrelsens hemsida för detta område behöver 

utvecklas och förenklas, bland annat avsnittet ”Hitta hit”. Där går det att dela upp 

informationen om enklast möjliga väg med bil respektive buss. Helhetsupplevelsen är 

aningen förvirrad och vilsen för området grundat på de nämnda orsakerna ovan. Detta 

är upplevelser som går att förbättra med relativt enkla medel. Även bilparkeringen 

upplevs som en otrygghet då det inte finns några tydliga anvisningar på att det är en 

parkering och vem den tillhör då det finns en camping i direkt anslutning. Efter olika 

åtgärder för att skapa en trygghet på platsen är detta ett område där man verkligen kan 

varva ner och hitta ett inre lugn. 

 

Oftast är det mindre detaljer som behöver förändras för att få besökare att känna sig 

mer trygga ute i naturen, till exempel utplacering av avståndsmarkerare. Att få till sig 

vetskapen om hur långt man har gått på leden kan vara en betydande faktor för en 

ökad trygghetskänsla. 

Studien som verktyg 

Genom studien har det skapats ett verktyg som en metod för att utvärdera och granska 

skyddade områden i syfte att utveckla FaR med fokus på naturpromenad. I studien från 

Ulrich et al. (1991) visar resultatet att personer som varit med om stressiga situationer 

återhämtar sig snabbare i naturmiljö än de som vistas i stadsmiljö. Då stress är en 

sorts psykisk ohälsa och vår studie skrivs inom psykisk ohälsa kan därför kopplingen 

till vikten av natur som rehabilitering understrykas och i sin tur vikten av utveckling av 

FaR i naturen. Vikten av att regelbundet skriva ut natur på recept kan även bekräftas i 

studien från Beery och Jönsson (2015) där de menar att regelbundet utövande av 

friluftsliv ökar kunskapen om platsen man utövar friluftsliv i. Detta skapar i sin tur en 

känsla av närhet till naturen och ger en högre trygghetskänsla. Att vistas oftare i 

naturen har en god effekt på tryggheten varför utskrift av FaR som naturpromenad bör 

ske ett flertal gånger för bästa effekt. Utvecklingen kan tillämpas av yrkesverksamma 

personer vid Länsstyrelser eller kommuner som har i uppdrag att granska och utveckla 
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skyddade områden för att i framtiden kunna användas som FaR. Ett konkret exempel 

på hur andra kan använda vår metod är genom att välja ut naturreservat som har i 

syfte att tillgodose friluftslivet. Sedan göra fältarbeten i naturreservaten och med hjälp 

av vårt verktyg, använda checklistan för att kontrollera huruvida naturreservaten lever 

upp till kriterierna (bilaga 1). Utifrån resultaten i fält kan man vidare se vad och på vilka 

naturreservat man kan behöva utveckla för att passa till FaR inom psykisk ohälsa.  

Slutsats 

I det här examensarbetet har vi inventerat naturreservat i Skåne län för att se hur väl 

de kan fungera som FaR inom psykisk ohälsa. Vi hoppas att detta arbete kan fungera 

som ett verktyg för vidare undersökningar i skyddade områden inom psykisk ohälsa. 

En förutsättning för att FaR inom psykisk ohälsa ska fungera är att vårdpersonal 

informerar sina patienter om resultatet. Studiens resultat visar på att ju fler uppfyllda 

trygghets- och tillgänglighetskriterier, desto mer lämpat är naturreservatet för 

användande av FaR. Studien visar också att det finns stor utvecklingspotential i de 

studerade naturreservaten utifrån perspektiven tillgänglighet och trygghet. Den största 

utvecklingspotentialen för naturreservaten är bland annat att se över reservatskartan 

på hemsidan då både leder och symboler som finns i verkligheten saknas i 

reservatskartan. Men även att utveckla avsnittet ”hitta hit” som finns på Länsstyrelsens 

hemsida genom att ha underrubriker såsom ”med bil” och ”med buss”. Detta hade gjort 

det enklare för besökare att navigera sig dit utifrån vilket färdsätt man har möjlighet till. 

Dessa två faktorer är ytterst viktiga i avseendet att utveckla FaR med naturpromenad 

när det kommer till psykisk ohälsa hos den enskilde. Resultatens skillnader mellan de 

olika naturreservaten är också relevanta. Skrylle och Näsby fält som anses bäst 

lämpade för FaR inom psykisk ohälsa behöver inte utvecklas i lika stor omfattning som 

Stenshuvud som uppfyllde minst kriterier. 

Studien utgör en viktig del i samhället, därför är utvecklandet av FaR inom psykisk 

ohälsa i skyddade områden av vikt. Utvecklandet kan ske genom att fler naturreservat i 

hela landet inventeras på samma sätt. Genom att fler naturreservat inventeras och 

utvecklas för att passa som FaR inom psykisk ohälsa med hjälp av vårt verktyg kan 

folkhälsan bli bättre och människan som individ känna större livsglädje. 
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Bilaga  

Bilaga 1. Checklista för en konsekvent inventering. Kriterierna som ligger till grund för 

checklistan nämnts i bakgrunden. Checklistan har tagits fram i samråd med 

Länsstyrelsen Skåne och är använd ute i fält.   

  

      

Finns det 

kollektivförbindelse i 

anslutning till 

naturreservatet? 

     

Finns det 

kollektivförbindelse inom 

500 meters avstånd i 

förhållande till 

naturreservatets entré? 

     

Finns det någon vägvisare 

från busshållplatsen till 

naturreservatet eller syns 

området från hållplatsen? 

     

K
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s ko
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Finns informationsskyltar 

vid entrén till 

naturreservatet? 

     

Är informationsskyltarna 

utformade med både karta 

och text? 

     

Känner man sig trygg vid 

entrén till naturreservatet 

över 

informationslokaliseringen? 

     

Finns det möjlighet för 

minst tre bilar att  

parkera vid naturreservatet? 

     

Lämpar sig området för 

gruppaktiviteter i 

rehabiliteringssyfte? 

     

Är naturpromenaderna 

minst 1 meter breda? 

     

Vilken markbeläggning 

finns på 

naturpromenaderna? 
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Lämpar sig 

naturpromenaderna för 

rullatorer och barnvagnar?  

     

Är naturpromenaderna 

färgmarkerade? 

     

Syns de eventuella 

färgmarkeringarna från 20 

meters avstånd? 

     

Ligger naturreservatet inom 

3 km från en tätort? 

     

Ligger naturreservatet inom 

1 km från en tätort? 

     

Har naturreservatet bänkar 

med maximalt 200 meter 

mellan? 

     

Är landskapet varierat och 

hur? 
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Är vegetationen varierad 

runt naturpromenaden? 

     

Finns kulturmiljö längs 

med naturpromenaden? 

     

Finns det olika längder på 

naturpromenaderna? Hur 

lång är den kortaste 

respektive längsta? 

     

Finns beskrivning av 

naturupplevelser i 

naturreservatet på 

Länsstyrelsens hemsida? 

     

Är reservatskartan på 

Länsstyrelsens hemsida lätt 

att orientera sig efter? 

     

Finns alla leder och 

symboler utpekade på 

reservatskartan som finns 

på kartan vid entrén och 

vise versa?  

     

Är beskrivningen av 

avsnittet ”Hitta hit” som 

finns på Länsstyrelsens 

hemsida svår, lätt, 

förståelig eller behöver 

utvecklas? 
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Stämmer de 

serviceanvisningar som 

finns på Länsstyrelsens 

hemsida överens med 

kartorna vid 

naturreservaten? 

     

 

 

 


