Friluftsenkät 2021
Laholms kommun är fullt av fantastiska naturupplevelser och platser att upptäcka. Under våren 2021 gjordes en digital
enkätundersökning för att kartlägga friluftslivet i Laholms kommun. 653 personer svarade och många värdefulla synpunkter
kom in som vi kommer att jobba vidare med i vårt fortsatta arbete att utveckla friluftslivet i kommunen.
Vilka deltog på enkäten?
Av de 653 personer som deltog i enkäten var 66% kvinnor, 33% män och 1% med annan könsidentitet eller vill eller kan ej
uppge. Majortieten av deltagarna är boende i kommunen men det kom även in svar från Halland, Skåne, Småland och andra
delar av Sverige. De flesta rör sig nästan daligen i naturen och är i åldrarna 41-65. Deltagarna hittade enkäten via flera olika
Facebook-grupper, Visit Laholms facebooksida och Laholm.se.
Här kan du se de olika fördelningarna:
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Hur ofta vistas du i naturen?

Nästan dagligen
Någon gång i vecka
Någon gång i månaden
Någon gång per år
Nästan aldrig

Vad är viktigt för en bra naturupplevelse?
Markerade slingor och vandringsleder och att det finns informationsskyltar om de olika områdena är det som för många är
väldigt viktigt. Det som de deltagande ansåg som viktigt var parkering, bänkar/bord och grillplatser. Mindre viktiga faktorer
för bra naturupplevelser är övernattningsmöjligheter och vindskydd.
Här kan du se de olika fördelningarna:
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Vilka naturupplevelser vill du ha när du besöker ett naturområde?
Fin utsikt, nära till vatten och urskog är det som sticker ut som många anser vara viktigt när det besöker ett naturområde.
Utöver det så anser deltagarna att kulturhistoria/information och unik/ovanligt flora och fauna är trevliga inslag när de vistas i
naturen. Under annat var det många som ville ha möjlighet till aktiviteter i form av tränings- och cykel/MTB-leder,
lekmöjligheter för barn i naturen, lugn och ro, avskildhet, grillplatser med sittmöjligheter, fräscha servicestationer och
välmarkerade slingor och leder. Några tyckte även att naturen i sig är allt som behövs och allt annat är ett plus.
Här kan du se de olika fördelningarna:
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Vad gör du när du besöker ett naturområde?
Att vandra och motionera är det som de flesta deltagarna gör när de besöker ett naturområde. Utöver det så föredrar många att
njuta av naturen, umgås med familj och vänner, grilla och har picknick, leka och upptäcka naturen med barn, fiska, plocka bär
och svamp, campa, hundträna och rida när de är i naturen.
Här kan du se de olika fördelningarna:
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Vilka naturområden besöker du?
I Laholm finns många naturområden att besöka, men besöks verkligen alla? Med frågan vilka naturområden deltagarna
besöker får vi en klarare bild och kan gladeligen säga att alla naturområden besöks i större och mindre omfattning. De
områden som flest besöker är Hökafältets naturreservat, Osbecks bokskogars naturreservat och Hjörnered naturområde. De
som besöks minst är Vännet naturreservat, Åsbygget naturreservat och Knutstorps naturreservat.
Här kan du se de olika fördelningarna:
Björsåkra-Bölinge naturreservat
Blåalt naturreservat
Bollaltebygget naturreservat
Bölarp naturreservat
Ekered naturreservat
Göstorps skog naturreservat
Hjörnered naturområde
Hollandsbjär naturreservat
Hökafältet naturreservat
Ingvarsbygget naturreservat
Karsefors naturreservat
Knutstorp naturreservat
Matkroksmossen naturreservat
Musikedalen naturreservat
Mästocka ljunghed naturreservat
Norra Skummeslövs sandynereservat
Osbecks bokskogar naturreservat
Oxhult naturreservat
Pennebo naturreservat
Prästaskogens naturområde
Rönnö naturreservat
Skogsgård naturreservat
Smedjeån naturreservat
Stensån Äspered naturreservat
Storemosse naturreservat
Svarvareskogen naturreservat
Svinamadsbäcken naturreservat
Såghuslund naturreservat
Söderskogen naturreservat
Södra Skummeslöv sanddynereservat
Tjuvhultsskärret naturreservat
Tjärby naturreservat
Tygared naturreservat
Tönnersa naturreservat
Veinge pastoratskog naturreservat
Vessinge sandhed
Vindrarp naturreservat
Vännet naturreservat
Västralt naturreservat
Åsbygget naturreservat
Åstarpe mosse naturreservat
Övragård naturreservat
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Var hittar du information om naturområden i Laholms kommun?
Information om de olika naturområdena i Laholms kommun finns i många olika kanaler. De som deltagit ser vi hittar
informationen främst på sociala medier men även på Laholms kommuns hemsida och Visit Laholms hemsida. Andra kanaler
som deltagarna använder är Google, genom vänner och bekanta, Naturkartan.se, A day in Halland och Hallandsleden.se.
Några av deltagarna har även flaggat för att det är svårt att hitta information.
Här kan du se de olika fördelningarna:
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Vilket utbud av friluftsaktiviteter skulle behövas för att du skulle vilja vistas mer i naturen?
Många värdefulla inslag blev skickade till oss. Nedan kan ni läsa några av förslag på utbud som önskas finnas för att man
skulle vilja vistas mer i naturen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fler uppmärkta slingor i kommunen med likvärdigt underhåll och uppmärkning
Bättre information och kartor
Fler lek-ytor för barn längs med slingorna och i naturområdena
Fler grillplatser och bänkar
Fler guidade vandringar och aktiviteter i naturen
Fler leder som är tillgänglighetsanpassade men även anpassade för mountainbikecykling och ridning
Fler hundvänliga slingor i form av bredare stigar för möten samt fler och upplysta hundrastgårdar
Bättre parkeringsmöjligheter vid naturområdena
Fler övernattningsmöjligheter

Övriga synpunkter och önskemål
Lika så under denna punkt kom det in många värdefulla synpunkter och önskemål in. Det som flest hade synpunkter eller
önskemål på är följande:
•
•
•
•

Bättre information och markerade slingor
Fler soptunnor samt bättre städat på befintliga toaletter och grillar
Barnanpassade slingor & aktivitetsområden
Stig längs Lagan från Laholm till Mellbystrand för både cykel och vandring

Vi tackar alla som deltagit i enkätundersökningen och hjälpt Laholms kommun i det fortsatta arbetet kring friluftslivet i
kommunen.

