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1.0 Inledning
Undersökningen utgör en av tre delarapporter i projektet ”Besökstudie –tätortsnära skogar i
Härnösand.
Syftet med studien är att kartlägga hur allmänheten nyttjar de tätortsnära skogarna i
Härnösands kommun. Materialet som kommer fram i denna delrapport ligger till grund för
Slutrapporten som syftar till att ge Härnösands kommun ett underlag kring skötsel av de
tätortsnära skogarna.

2.0 Metod
Vårdkasen/Stenhammar/Geresta (benämns fortsättningsvis Vårdkasen), Murberget och
Fälleberget pekades ut av tjänstemän på Skogsstyrelsen som de områden som skulle ingå i
studien. Murberget och Vårdkasen för att de är två områden som ligger relativt nära
Härnösands centrum och Fälleberget för att det är ett rekreationsområde en bit ifrån centrum.
Det finns självklart fler tätortsnära skogsområden men för att göra en begränsning valdes
ovanstående områden. Resultaten från dessa tre områden kan appliceras på andra områden
som Högslätten, Bondsjöhöjden, Gådeå etc.
Enkätintervjuer genomfördes av Grönare jobb och Gröna utvecklingsjobb. Intervjuerna
genomfördes under 3 dagar (dagtid) under hösten 2006 respektive hösten 2007 i de tre
områdena av 2-3 personer. De försökte under den ovannämnda tiden ”fånga upp” och
intervjua de som besökte respektive område.
Planen var att denna typ av undersökning även skulle ha genomförts under vinter- och
sommartid och att den skulle utföras av Gröna Jobb. Projektet Gröna Jobb lades hastigt ner
och därför blev detta inte möjligt att genomföra. Däremot startades projektet Grönare
Utvecklingsjobb och de utförde intervjuerna under hösten 2007.

2.1 Områdena
Vårdkasen är Härnöns högsta berg och ligger runt 3 kilometer från Härnösands centrum. På
Vårdkasberget finns det en alpin anläggning, ett utsiktstorn, samt motionsslingor. Brännans IF
och Härnösands Brukshundklubb har skidanläggningar med gemensamma el-upplysta
skidspår på 2,5, 5 och 10 kilometer. Vårdkasberget omfattar även ett naturreservat med ett
klapperstensfält. Bebyggelse och Gerestaskolan ligger i direkt anslutning till skogsområdet.
Skogen ägs av kommunen.
Murberget är ett skogsområde som ligger ungefär 2 kilometer från centrala Härnösand. Delar
är ett kulturhistoriskt område med ett friluftsmuseum. En mängd olika aktiviteter ordnas i
anslutning till Murberget, bland annat det årliga midsommarfirandet. Området ligger i direkt
anslutning till förskolor/skolor och bebyggelse. Skogen ägs till största delen av kommunen.
Fälleberget är ett skogsområde som ligger drygt 5 kilometer söder om Härnösand. I området
finns skid- och vandringsleder. Inom Fälle friluftsområde finns ett omfattande nät av
markerade leder med hänvisningar till utkikspunkter och iordningställda rastplatser.
Information i form av spårkartor och pilar finns vid utgångspunkterna och vid
spårförgreningar i området. Fällestugan ägs av Friluftsfrämjandet och utgör den centrala
kärnan i området. Den hålls öppen under vintersäsongen samt vid helger och skollov. Inom
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friluftsområdet finns även Värptjärn som erbjuder möjligheter till fiske. Värptjärn har
iordningställts med handikapptoalett och rullstolsramp. Vid tjärnen finns dessutom eldstad,
vindskydd och ved. Skogsområdet ägs av privata markägare.

2.2 Målgrupp
Undersökningen riktade sig till allmänheten, till alla som besöker områdena.

3.0 Resultat
Nedan redovisas endast några av enkätens frågor, de frågor som är mest relevanta för
slutrapporten (se bilaga 1 för enkäten).

3.1 Vårdkasen
Resultat från 14 st enkätsvar
Fråga 4
Vilken årstid brukar du komma hit?
Jämförelse mellan vilka årstider
rekrationsområdet Vårdkasen besöks

19%

22%
Vår
Sommar
Höst

22%

Vinter
37%

Fråga 5
Hur brukar du ta dig hit?
Jämförlese mellan hur allmänheten tar sig till
rekrationsområdet Vårdkasen

36%
50%

Bil
Moped (0%)
Buss
Cykel

0%
7%

Gå

7%
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Fråga 6
Hur långt behöver du åka eller gå för att ta dig hit?
Jämförelse mellan hur långt allmänheten
behöver åka/gå för att ta sig till
rekreationsområdet Vårdkasen
<500m
14%

500m-1km

7%
15%

1-2km
2-3km

22%

7%

3-4km
4-5km (0%)

14%
14%

0% 7%

5-10km
10-20km
>20km

Fråga 8
Vem brukar du komma hit med?
Jämförelse mellan vem man besöker
rekreationsområdet Vårdkasen med

15%

4%

11%

Ensam
Med hund
Med fru/man/sambo

11%

30%

Med kompisar
Med släktingar
Med familjen

22%

7%

Annan: Kunder

Fråga 9
Känner du dig trygg här?
100 % av deltagarna i studien svarade Ja på frågan.
Fråga 10
Finns det någonting som du tycker behöver ändras eller adderas till området? (öppet svars
alternativ)






Högre höjd på avgränsningsslingorna (för hundarnas skull)
Duschmöjligheter och förbättringar av spår (dränering) + kilometermarkeringar på spåren
Vatten saknas
Gångspår på vintern för gångmotionärer (för nu klagar skidåkarna på att de är
gångmotionärer i skidspåren)
Restaurangen bör öppnas, också inga vindkraftverk
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café
Ett utkikstorn
Matställe, åkte hit för att äta 10 personer!
Bättre skyltat längdspår etc + ett café
Bättre skyltning
Skyltningen måste bättras på
Skyltningen - den måste bli bättre
Bättre skyltning av spår

3.2 Murberget
Resultat från 23 enkätsvar
Fråga 4
Vilken årstid brukar du komma hit?

Jämförelse mellan vilka årstider allmänheten besöker
skogen kring Murberget

22%

22%
Vår
Sommar
Höst

27%

Vinter

29%

Fråga 5
Hur brukar du ta dig hit?
Jämförelse mellan hur allmänhenten tar sig till
rekreationsområdet Murberget
9%

0%
4%
0%

Bil
Moped (0%)
Buss
Cykel (0%)
Gå

87%
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Fråga 6
Hur långt behöver du åka eller gå för att ta dig hit?
Jämförelse mellan hur långt allänhenten
behöver åka/gå för att ta sig till
rekreationsområdet Murberget
0%
0%
<500m
0% 4%
500m-1km
4%
0%
1-2km
2-3km (0%)

22%

3-4km
61%
9%

4-5km (0%)
5-10km (0%)
10-20km (0%)
>20km

Fråga 8
Vem brukar du komma hit med?
Jämförelse mellan vem man besöker
rekreations området Murberget med
3%
Ensam

6%
12%

24%

Med hund
Fru/man/sambo

9%

Kompisar
46%

Släktingar
Familjen

Fråga 9
Känner du dig trygg här?
100% av deltagarna i studien svarade Ja på frågan.
Fråga 10
Finns det någonting som du tycker behöver ändras eller adderas till området? (öppet svars
alternativ)




Mer djur (får,getter mm)
Papperskorgar borde sättas upp (ligger skräp
här och där)
Avverkning inom området är fult om man inte
tar reda på slyet
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Kunna slå på elbelysning och vatten och toalett
Belysning
Belysning
Belysning
Fler latriner för hundarna
Hålla ordning på stigarna
Stigen borde fixas, kvistar bör tas bort

3.3 Fälleberget
Resultat från 14 st enkätsvar
Fråga 4
Vilken årstid brukar du komma hit?
Jämförelse melllan vilken årstid allämnheten
besöker rekreationsområdet Fälleberget

10%

23%
Vår

23%

Sommar
Höst
Vinter
44%

Fråga 5
Hur brukar du ta dig hit?
Jämförelse mellan hur allmänheten tar sig till
rekreationsområdet Fälleberget
19%
0%
0%

Bil

0%

Moped (0%)
Buss (0%)
Cykel (0%)
Gå
81%
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Fråga 6
Hur långt behöver du åka eller gå för att ta dig hit?
Jämförelse mellan hur långt allmänheten
behöver åka/gå för att ta sig till
rekreationsområdet Fälleberget
14%
<500m
0%
500m-1km (0%)

0%
0%

29%

1-2km (0%)
2-3km (0%)
3-4km

0%
57%

4-5km (0%)

0%

5-10km (0%)

0%

10-20km (0%)
>20km

Fråga 8
Vem brukar du komma hit med?
Jämförelse mellan vem man besöker
rekreationsområdet Fälleberget
0%
0%
6%
31%

13%

Ensam
Med hund
Med fru/man/sambo
Med kompisar
Med släktingar (0%)
Med familjen (0%)

50%

Fråga 9
Känner du dig trygg här?
100% av deltagarna i studien svarde Ja på frågan.
Fråga 10
Finns det någonting som du tycker behöver ändras eller adderas till området? (öppet
svarsalternativ)
 Tycker om det enkla
 Bättre rutiner för städning och sophämtning. Området är som vårat andra hem. Vi städar efter andra.
Förbättra och fler rullstolsramper
 Nedre delen av vägen upp är dålig och bör förbättras
 Dålig väg -bör förbättras
 Dålig väg, några fler bryggor och någon större brygga
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Mer fisk i sjön
Belysning

4.0 Diskussion
Materialet i rapporten är baserat på ett litet underlag, trots det ser man vissa tendenser i
materialet.
Alla tre områdena besöks året runt. Murbergets besökas oftast av närboende som har
gångavstånd till området (över 70 % av besökarna har 1 km eller kortare till området) och de
besöker som regel området ensamma eller med hund. Vårdkasen och Fälleberget besöks av
närboende men även av bilburna gäster som oftast har sällskap med någon. Alla besökare
angav att de känner sig trygga i områdena.
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