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1. DEN VÄRDEFULLA FRITIDEN  
 

Fritiden är ett mål i sig och utgör själva kärnan i betydelsen av att vara en fri människa 
Aristoteles (384-322 f. Kr.) 

 
 

1.1 Sammanfattning 
Vadstenas fritids- och friluftsplan beskriver begreppen fritid och friluftsliv och hur kommunen ser på 
dessa. Den ger en bild av Vadstenas nuläge i fritids- och friluftsfrågor och vilka omvärldsfaktorer som bör 
tas hänsyn till. Planen tar upp aspekter att fritiden ska vara jämställd och tillgänglig för alla och lägger stor 
vikt vid de nationella folkhälso- och friluftsmålen.  
 
Planen listar fritids- och friluftsaktiviteter samt de anläggningar för idrotts- och fritidsliv som finns i 
kommunen och vad som bör utvecklas. Planen anger vilka kommunala mål som finns för friluftslivet 
kopplat till de nationella målen och vilka geografiska områden som är av intresse för friluftsliv. Den ger 
också förslag på strategiska åtgärder för att bidra till att nå målen.  
 
Planen visar en kartering och värdering av olika områdestyper i kommunen, denna är ett underlag för de 
förslag och åtgärder som beskrivs i planen. De tätortsnära områden som i karteringen klassas som mycket 
viktiga presenteras mer utförligt med förslag för bevarande och utveckling för det området. 

 
1.2 Vision 
Sedan maj 2017 är Vadstena kommuns övergripande vision:  
 

Vadstena ger dig ett rikare liv. Här skapar vi framtiden mitt i historien.  
 
Inspiration från Vadstena kommuns övergripande vision har tagits med till formuleringen för fritids- och 
friluftsplanen:  
 

Vadstena ger dig ett rikare liv där den fria tiden fylls med jämställda och inkluderande aktiviteter av stor 
variation som ger invånaren en känsla av välbefinnande och självförverkligande.  

Här skapar vi framtiden mitt i historien genom att säkra marktillgång för friluftsliv och planerar för tätortsnära 
natur som stimulerar det rörliga friluftslivet och bidrar till en bättre folkhälsa. 

 

2. UPPDRAG OCH GENOMFÖRANDE  

2.1 Inledning   
Fritid är den tid som kan spenderas utan några som helst förpliktelser. Den är aktiv eller passiv. Forskning 
visar att den aktiva fritiden ger en större känsla av välbefinnande, lycka och självförverkligande. Natur- 
och kulturupplevelser har betydelse för hälsa och livskvalitet, i alla åldrar. Forskning inom medicin, 
sociologi, socialpsykologi och socialmedicin, visar att natur- och kulturupplevelser är viktiga ingredienser 
för en människas välmående, och leder till ökat socialt kapital, hälsa och välbefinnande.  
(Östgötakommissionen, 2014:34) 
 
Vadstena tätort är en viktig nationell kulturbärare och områden som Vättern, Omberg och Tåkern är 
utpekade som riksintresse för kulturmiljö- och naturvård samt friluftsliv.  
 
Möjligheterna till ett rikt fritidsliv samt rekreations- och friluftsområden av hög kvalitet har på senare år 
visat sig spela stor roll i valet av bostadsort och Vadstena kommun har som mål att växa. Med anledning 
av detta prioriteras planeringen av fritids- och friluftsliv där kommunen, enligt plan- och bygglagen, har ett 
särskilt ansvar för den tätortsnära naturen. 
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Ur ett samhällsperspektiv bidrar en aktiv fritid bland annat till:  
 

- bättre folkhälsa med minskade sjuktal och vårdkostnader  

- meningsfull fritid för alla åldersgrupper  

- ökad förståelse för naturvård och biologisk mångfald  

- underlag för landsbygdsutveckling  

- integrationsarbetet  

2.2 Syfte och mål  
Det övergripande syftet med fritids- och friluftsplanen är att tydliggöra kommunens mål och ambitioner 
för det rörliga friluftslivet och för de fasta anläggningarna som berör fritidsverksamheten och 
föreningslivet. Planen är ett underlag för kommunens planeringsarbete.  
 
Målet med fritids- och friluftsplanen är att stärka kommunens arbete med fritid och friluftsliv, samt att ge 
förutsättningar för långsiktig utveckling inom området. Planen ger förslag på strategier för att nå de 
kommunala och nationella målen och den redovisar kommunens behov av samverkan internt, men också 
med externa aktörer.  
 
Planen behandlar fritid ur ett bredare perspektiv men beskriver också hur Vadstena kommun arbetar med 
fritidsfrågorna och hur de bidrar till att nå kommunens mål. Den lyfter fram de aktiviteter som finns idag 
och belyser vilka svagheter och styrkor som finns i utbudet och vilka frågeställningar som är viktiga för 
kommunen att arbeta vidare med. 

 
2.3 Bakgrund  
I Vadstena kommuns mål- och resursplan 2018 prioriterades framtagandet av en fritids- och friluftsplan. 
Planen stödjer översiktsplanen i det fortsatta arbetet med utveckling och planering av fritids- och 
friluftsliv.  
 
Vadstena kommun har ett rikt fritidsliv och har som ambition att alla, men framför allt barn och unga, ska 
ges möjlighet att ta del av kommunens fritids- och friluftsaktiviteter. Kommunen har ett stort antal 
föreningar och ideella aktörer som erbjuder fritidsaktiviteter. Dessa är viktiga samarbetspartners för 
kommunen.  
 
För att identifiera ett nuläge av friluftslivet genomfördes en kartläggning och en analys inför utarbetandet 
av planen. Här användes Naturvårdsverkets modell för kartering av viktiga områden. Kartläggningen och 
den befintliga översiktsplanen ligger till grund för friluftslivsdelen.  
 
Inom Vadstena kommun är det kultur- och utbildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen 
som främst är ansvariga för planering av fritidsliv och infrastruktur i form av anläggningar och tätortsnära 
natur. Samtliga förvaltningar arbetar dock på olika sätt med frågor relaterade till fritid och folkhälsa. 

 
2.4 Uppdrag och metod 
Fritids- och friluftsplanen ligger i linje med de inriktningar och förslag som återfinns i kommunens 
aktuella översiktsplaner. Planen stäms av mot översiktsplanen för Vadstena kommun från 2010 samt den 
fördjupade översiktsplanen för Borghamn. Arbetet utgår från de tre kommunövergripande målen: 
Växande Vadstena, Attraktiva Vadstena och Hållbara Vadstena. 
 

2.5 Avgränsning och omfattning  
Fritids- och friluftsplanen behandlar inte kultur och turism, men samordnas med dessa områden då det 
finns många beröringspunkter. Ett exempel är vandringsleder som är av intresse både för friluftslivet och 
besöksnäringen och där arbete och ansvar är delat. Skötsel och ägande av parker och tätortsnära 
grönområden påverkar möjligheterna till fritids- och friluftsaktiviter.  
 
Golfbanor (inte bangolf) används ofta även för andra friluftsaktiviteter och skötseln av en golfbana 
innefattar mer eller mindre vidsträckta naturområden utanför själva banområdet. Motoriserade aktiviteter 
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är inte medtagna. Jakt ingår inte i fritids- och friluftsplanen. Jakt har en tydlig koppling till de areella 
näringarna jord- och skogsbruk och regleras av särskild lagstiftning. Utövandet styrs oftast av olika former 
av markägarupplåtelser eller arrenden och kommunen har liten inverkan på fritidsjaktens förutsättningar. 

 

3. FRITID I VADSTENA 

3.1 Definition av fritid och friluftsliv 
Begreppet fritid kan definieras på flera sätt, här är några exempel:  
 
”Fritid förutsätter att den fria tiden fylls med någon form av aktivitet som ger individen en känsla av 
välbefinnande, lycka och självförverkligande” (Fritid 2006-2007:23) och ”Rekreation är aktiviteter som 
utförs under den fria tiden på grund av lust och eller i syfte att uppnå högre livskvalitet, ofta synonymt 
med fritid." (Fritidsaktiviteter 1976:25) 
 
Begreppet friluftsliv definieras på följande sätt av Naturvårdsverket:  
 
”Vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på 
tävling.” Denna definition används också av Länsstyrelsen Östergötland i rapporten Friluftsliv i 
Östergötland - en regional kartläggning. 

 

3.2 Nulägesbeskrivning  
Vadstena kommun ser att behovet av ändamålsenliga lokaler kommer vara mycket stort i framtiden. 
Kraven på tillgänglighet och utrustning ökar från föreningar och invånare. Statistik från statistiska 
centralbyrån visar att elevantalet kommer att öka i framtiden och detta ställer högre krav på resurser, 
lokaler och mötesplatser. Lokalfrågan är högprioriterad både vad gäller skola och fritid men också 
idrottsanläggningar. 

 

4. FRITID UR ETT SAMHÄLLELIGT PERSPEKTIV  

4.1 Omvärldsanalys  
På nationell nivå är folkhälsofrågan högprioriterad då ohälsotalen ökar. Under 2013-2014 arbetade 
Östgötakommission fram en folkhälsorapport. Där anges specifika rekommendationer för jämlik hälsa. 
Arenaperspektivet är ett sätt att ta vara på livsmiljön så att den ger individer förutsättningar att leva och 
utvecklas utifrån sin potential. Fritid, boende och närområde är exempel på sådana samhällsarenor som 
bidrar till ökad hälsa. Under kapitlet 5. Idrott, motion och folkhälsa, utvecklas kommissionens 
rekommendationer.  
 
Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling inkluderar bland annat fritids- och 
friluftsområdet. Målen god hälsa och välbefinnande, jämställdhet och hållbara städer och samhällen är de mål som 
framför allt knyter an till arbetet med fritid och friluftsliv. De globala målen är universella, integrerade och 
odelbara, vilket är av stor betydelse för att säkerställa att syftet med Agenda 2030 för hållbar utveckling 
förverkligas. Plan- och bygglagen (2010:900) lägger grunden för hur våra samhällen planeras. I lagen finns 
bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till att främja 
en samhällsutveckling med jämlika och goda social levnadsvillkor samt en god och långsiktig livsmiljö för 
människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. Även i socialtjänstlagen (2001:453) 
regleras att socialtjänsten ska ingå i samhällsplaneringen.  
 
Regeringen lyfter i sin rapport ”Långsiktig strategi för att minska och motverka segregation 2018–2028” 
fram att de behöver stärka kommunens arbete med sociala konsekvensanalyser och 
hälsokonsekvensbedömningar i samhällsplaneringsprocessen. Vikten av att planera för att lokaler för t.ex. 
kultur, idrott och handel placeras strategiskt för att stimulera rörelser mellan områden och möten mellan 
människor, samt för att öka den upplevda tryggheten och bygga bort fysiska barriärer lyfts fram.  
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Regeringen har gett Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor i uppdrag under 2017-2018 att 
fungera som ett stöd för öppen fritidsverksamhet som riktar sig till unga. Syftet är att öka kvaliteten i 
verksamheten så att deltagande kan stimulera frivilligt lärande och kunskapsutveckling.  
 
Naturvårdsverket fick i sitt regleringsbrev 2016 ett uppdrag att utveckla friluftslivet. Uppdaget var att 
genomföra en pilotstudie med fem kommuner, för att ta fram en metod för arbete med kommunala 
friluftsplaner.  
 
Friluftslivet bidrar bland annat till bättre hälsa, naturförståelse och regional utveckling. Naturvårdsverket 
har på uppdrag av regeringen följt upp insatserna för friluftsmålen. Uppföljningen visar att möjligheterna 
för, tillgängligheten till och arbetet med friluftsliv generellt sett ökar och förbättras.  

 

5. IDROTT, MOTION OCH FOLKHÄLSA  
Idrottsrörelsen är Sveriges största folkrörelse. Idrotten är den enskilt vanligaste organisationskategorin 
bland ideella föreningar. En självständig och stark idrottsrörelse är en viktig del i den svenska modellen.  
Valet av fritidsaktiviteter utgår ifrån olika vanor, erfarenheter och kompetenser. Därmed bidrar fritiden till 
att ge framför allt ungdomar skilda utgångspunkter och livschanser. Fritidsforskningen visar att det sker en 
större polarisering mellan olika fritidsaktiviteter och olika grupper av ungdomar. En tendens är att vissa 
unga är intensivt fysiskt aktiva på sin fritid, gärna i organiserad form medan andra inte rör sig alls.  
 
I Östgötakommissionens folkhälsorapport lyfts olika samhällsarenor fram där människor lever och verkar. 
Ur ett fritidsperspektiv fokuseras på två av dessa: fritid och kultur samt boende och närmiljö. Följande är 
hämtat från rapporten:  
 
Fritid och kultur: Fritiden är den del av dygnet som inte upptas av arbete, måltider och sömn. En aktiv 
och meningsfull fritid som också ger möjlighet till rekreation främjar hälsan. Målet är att alla östgötar ges 
möjlighet till en fritid som möter kulturella, fysiska, sociala och psykiska behov, stimulerar engagemang, 
bidrar till social gemenskap samt möjliggör återhämtning. För att nå målet ges följande 
rekommendationer: 
 

- Medvetandegör och öka kunskapen hos beslutsfattare och planerare om fritidens, naturens och 
kulturens betydelse för människors hälsa.  

- Främja ett inkluderande och varierat kulturliv som speglar samhällets mångfald.  

- Initiera aktiviteter som stimulerar tillgången till det skrivna ordet och en digital kompetens.  

- Utveckla närmiljön så att den underlättar goda levnadsvanor t ex drog- och tobaksfrihet, samt 
möjliggör naturupplevelser.  

- Stärk de idéburna organisationernas självständiga och oberoende roll som röstbärare och 
opinionsbildare.  

- Stärk meningsfullhet och hälsa hos människor genom att ta tillvara civilsamhället som en resurs i 
samhället.  

- Erbjud fritidsaktiviteter av olika slag som är tillgängliga för alla, oberoende av individens 
ekonomiska förutsättningar.  

 
Boende och närmiljö: Boendemiljön är sedan lång tid identifierad som en viktig bestämningsfaktor för 
hälsa. Målet är att alla östgötar ges möjlighet till en bostad utifrån sina behov, i ett närområde som ger 
förutsättningar för social gemenskap, bidrar till trygghet, tillit och hälsa, samtidigt som samhälls-
planeringen ska motverka segregering. Några av rekommendationerna för att nå målet är att:  

 
- Medvetandegöra och öka kunskapen hos beslutsfattare och planerare om boendemiljöns och 

bostadsområdets betydelse för ojämlikhet i trygghet, tillit och hälsa.  

- Bevara och utveckla grönområden med goda möjligheter till lek, gemenskap, fysisk aktivitet och 
rekreation under alla årstider.  

- Skapa en väl utbyggd kollektivtrafik och gång- och cykelvägar som underlättar förflyttning oavsett 
ekonomisk situation eller funktionsförmåga. Idag är detta ett stort problem då kollektivtrafiken på 
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landsbygden i Vadstena kommun inte finns. Cykelvägar är strategiskt viktiga både för friluftslivet, 
folkhälsa och som möjlighet till hållbart pendlande.  

 

6. JÄMSTÄLLD OCH TILLGÄNGLIG FRITID  
För att fritiden ska vara tillgängliga för alla krävs bland annat att det finns ett attraktivt utbud av 
fritidsaktiviteter och besöksvärda områden i människors närhet. Det kräver även kännedom om att 
aktiviteterna och områdena finns, vad man kan göra och att det är lätt att ta sig dit. En viktig utgångspunkt 
för arbetet är att ge alla god möjlighet att ha en aktiv fritid och att kunna vistas i naturen. Kommunen 
måste därför ha god kunskap om vilka strukturella hinder som begränsar utövandet för olika grupper i 
samhället.  
 
Prioriterade målgrupper är barn och unga, äldre, personer med utomnordisk bakgrund och 
funktionshindrade. Det har konstaterats att de grupper som har svårt att ta sig ut i naturen är till exempel 
funktionshindrade, personer med utomnordisk bakgrund eller någon med låg kunskap om vad 
naturområdet kan erbjuda. Det kan vara både fysiska och sociala hinder till exempel svårframkomliga 
stigar, att det saknas attraktiv natur nära bostaden, att information om attraktiv natur saknas eller att 
området inte är tillgänglighetsanpassat.  
 
Det finns idag tydliga sociala mönster i fritidsutövandet. Ålder, kön, geografisk hemvist, socioekonomisk 
och etnisk grupptillhörighet påverkar hur människor värderar olika fritidsaktiviteter. Några framträdande 
mönster är att: 

 
- Ungdomar ägnar sig mer åt fysiska eller identitetsbyggande aktiviteter.  

- Äldre ägnar sig mer åt vardagsnära aktiviteter som skogspromenader och stavgång. Äldre kvinnor 
är särskilt aktiva.  

- Kvinnor ägnar sig mer åt vardagsnära friluftsliv som promenader och strövande i skog och mark 
och aktiviteter med djur, exempelvis ridning och hundpromenader.  

- Män ägnar sig mer åt aktiviteter som tar mer tid i anspråk och kräver planering och särskild 
utrustning, en större fysisk ansträngning eller att man måste befinna sig på en specifik plats.  

- Medelklassen, exempelvis akademiker och tjänstemän inom näringslivet och offentlig sektor, är 
mer aktiva än andra socioekonomiska grupper och kan ses som det moderna friluftslivets bärare.  

- Människor med utomnordisk bakgrund hör till de minst aktiva, speciellt de som inte har ett 
västerländskt ursprung.  

 

6.1 Barn och unga  
Vad barn och unga ägnar sig åt på fritiden påverkar deras välbefinnande men också deras kunskaps-
utveckling. Det frivilliga lärandet som uppstår i samband med till exempel deltagande i fritidsaktiviteter 
bidrar till unga människors personliga och sociala utveckling. Det ger dem även kunskaper som de har 
användning för i skolan. Fritidsaktiviteter har därför potential att komplettera den formella utbildningen 
och i någon mån kompensera för de som har svårt att tillgodogöra sig kunskaper och kompetenser i 
skolan och som saknar stöd hemifrån. En väl fungerande fritidsverksamhet kan medföra att barn och 
ungdomar med olika bakgrund får ett gemensamt sammanhang. Man har kunnat konstatera att de 
spontana naturbesöken har minskat medan de vuxenövervakade naturaktiviteterna i samband med skola 
har ökat något. Det finns en stor skillnad mellan barn och unga från olika socioekonomiska och olika 
etniska grupper. Föräldrars friluftsvanor har stor inverkan på barns uppfattning om naturen.  
 
En aktiv fritid har många positiva effekter på barns fysiska och psykiska hälsa, motorik, samarbete, 
avkoppling, ökad förståelse för natur och historia och ökat engagemang för miljö- och naturvårdsfrågor. 
Den tätortsnära naturen nära bostad och skola är ett viktigt insteg till att utveckla intresse för friluftsliv. 
Området ska inte ligga mer än 200-300 meter från bostad och skola för att utnyttjandet av desamma ska 
bli en aktiv del av barnets vardag.  

 

6.2 Äldre  
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Undersökningar visar att landets mest aktiva naturbesökare är mellan 66 och 75 år, framför allt kvinnor. 
Men många äldre har minskad ork och styrka och är direkt beroende av den tätortsnära naturen. Särskilt 
tydligt är det inom äldrevården. För många äldre är att kunna söka sig ut i naturen en tydlig koppling till 
självskattad god hälsa. Vi blir äldre och vi håller oss friskare allt längre – en förutsättning för detta är ett 
aktivt fritidsliv.  
 

6.3 Personer med utomnordisk bakgrund  
Var femte invånare i Sverige är född utomlands eller har föräldrar som är födda utomlands. Kommunens 
arbete mot segregation genomförs inom ramen för det kommunala ansvaret och handlar om en bredd av 
frågor som rör utbildning, bostäder, plan- och byggfrågor och social omsorg. Civilsamhället har en viktig 
roll i det lokala arbetet genom att skapa engagemang och delaktighet i samhället och i fritidsverksamhet.  
 
Ett tydligt mönster är att personer med icke västerländskt ursprung vistas mindre i naturen. Det finns 
olika orsaker till det. I Sverige har vi en säker natur med få farliga djur och växter, till skillnad från många 
andra länder. Kunskapen och ovanan kring Allemansrätten är en annan orsak. Friluftsliv som socialt 
fenomen är också olika beroende på urspungs- och uppväxtland. 
 

6.4 Funktionshindrade  
Fysiska tillgänglighetsåtgärder kan vara oumbärliga för den enskilda individen, men gynnar i praktiken 
många fler. En tumregel är att:  
 

Det som är nödvändigt för 10 procent är underlättande för 40 procent och bekvämt för 100 procent.  
 
Enligt Folkhälsomyndigheten har var femte invånare i Sverige en bestående funktionsvariation. I Sverige 
är målet att personer med någon form av funktionsvariation ska kunna delta fullt ut i samhällets alla delar. 
Bristande tillgänglighet är idag ett avgörande hinder för att personer med funktionsvariation ska kunna 
känna sig delaktiga i samhället. Det är vanligt att personer med funktionsvariation har en mer stillasittande 
fritid. 
 

6.5 Jämställdhet  
Ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra arbetet med det aktiva fritidslivet. Jämställdhetspolitiken bygger 
på det övergripande målet att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma makt att forma samhället 
och sina liv. Fördelningen av de resurser som läggs på stödet till fritid ska vara jämställd.  
 
Upplevd otrygghet i tätortsnära natur begränsar flickors och kvinnors möjligheter att utöva friluftsliv. 
Kvinnor ägnar sig mer åt vardagsnära friluftsliv ofta tillsammans med barn och vänner. Män utövar mer 
friluftsliv på specifik plats, med mer utrustning och under längre tid.  
 
Tidsbrist för sin fritid upplevs av både män och kvinnor. Särskilt viktiga mönster är att fler kvinnor än 
män begränsas av otrygghet och avsaknad av sällskap vid fritidsaktiviteter. Men även att den tätortsnära 
naturen och iordningsställda friluftsmiljöer är viktigare för kvinnor än män. 

 

7. KOMMUNALA MÅLOMRÅDEN FÖR FRITID  
Kommunen arbetar utifrån de gemensamt antagna folkhälsomålen och har antagit följande målområden 
utifrån de nationella målen:  
 

- Ungas fritid 

- Åldesgruppen 65+:s fritid 

- Motverka segregation och stimulera personer med utomnordisk bakgrund till en rikare fritid 

- Tillgänglighetsanpassning för funktionshindrade 

- Ett jämställdshetsperspektiv ska genomsyra arbetet med det aktiva fritidslivet 

- Tillgängliggöra information om fritids- och friluftsliv 
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I Bilaga 1 kopplas målen till möjliga strategier. Utifrån dessa upprättas prioriteringsordning, 
genomförandeplaner och förankring i budget. 

 

8. FRITIDSAKTIVITETER  
Det finns ett brett utbud av aktiviteter i Vadstena kommun, inom såväl idrott, fritid, friluftsliv som kultur. 
Verksamheter finns för alla åldrar. Inom idrott dominerar ungdomsverksamhet med handboll, fotboll, 
ishockey, skytte, budo m.m. Det finns också möjligheter till kultur inom Kulturskolan, verksamhet inom 
scouting och kyrkans ungdomsverksamhet. För ungdomar som inte vill delta i organiserade aktiviteter är 
Fritidscentrum viktigt. En övergripande kartläggning av fritidsaktiviteter i Vadstena presenteras i bilaga 2. 
De naturområden som identifierats som mycket viktiga för fritids- och friluftsliv beskrivs närmare i kapitel 
10 med bilaga 5-7.  
 

8.1 Anläggningar för idrott och fritid 
Vadstena har många anläggningar för idrotts- och fritidsliv. Bredden är stor inte minst sett till 
befolkningsmängd. En beskrivning av kommunala och icke kommunala anläggningar med 
användningsområde finns i bilaga 2. Anläggningarna har stor betydelse för barn och ungas möjligheter till 
bra fritidsaktiviteter liksom för vuxnas möjligheter till rörelse. Ofta används anläggningarna både för 
organiserade verksamheter och spontanidrott. Det gör att trycket och slitaget på anläggningarna många 
gånger är stort och flera anläggningar är i behov eller stort behov av upprustning och att kapaciteten 
brister på några ställen. 
 
En annan brist som kan kräva en översyn är anläggningar för oorganiserade fritidssysselsättningar, främst 
för barn och unga. Idag finns flera lekplatser för mindre barn i Vadstena kommun, främst i 
bostadsområden men också lekplatsen i hamnparken. Lekplatsen i hamnområdet är viktig för både 
invånare och besökare, men behöver utvecklas och förnyas. För äldre barn finns Fritidscentrum och en 
skejtpark vid Kungsvalla. Här behövs fler utvecklande och variationsrika miljöer, till exempel 
naturparkour, naturlekplats, balansträning, klättring, cykel-tracks men också mötesplatser som inte är till 
för aktiviteter. 

 

9. KOMMUNALA MÅLOMRÅDEN FÖR FRILUFTSLIVET  
Målen för friluftslivet i Vadstena kommun utgår från de nationella målen för friluftslivspolitiken. De 
kommunala målen utgår också från vad som sägs i översiktsplanen för Vadstena och de övergripande 
målen kommunen arbetar efter; Växande Vadstena, Attraktiva Vadstena och Hållbara Vadstena. 
 
Alla kommunala nämnders verksamhet är på olika sätt berörda men samhällsbyggnadsnämnden respektive 
kultur- och utbildningsnämnden har ett övergripande ansvar för friluftslivets förutsättningar och 
samordnande. I bilaga 4 redovisas de nationella friluftsmålen knutna till regionala kartläggningar och mål 
och Vadstena kommuns egna mål och förslag på strategier hur målen kan nås. Dessa ligger till grund för 
prioriteringsordning, genomförandeplaner och förankring i budget. 
 
Generellt bör åtgärder för friluftslivet samordnas och förankras med besöksnäring och samhällsplanering. 

 

10. FRILUFTSAKTIVITETER OCH FRILUFTSOMRÅDEN 

10.1 Tätortsnära natur, natur, viktiga friluftsområden, riksintressen och 
kartläggning av områdestyper 
Riksintressen finns för flera av samhällets sektorer och utpekas vanligtvis av den sektorsmyndighet som är 
berörd. I Vadstena kommun finns flera områden som är av riksintresse för friluftsliv. Se bilaga 5. 
Som en del av arbetet att ta fram en fritids- och friluftsplan har en övergripande kartläggning enligt 
naturvårdsverkets modell genomförts. Detta arbete redovisas i sin helhet i rapporten ”Kartläggning och 



 

 

12 (53) 

analys inför utarbetande av fritids- och friluftsplan”. Kartläggningen identifierar ett stort antal olika 
områden i Vadstena kommun. Se vidare bilaga 6.  
 
Kommunen har som tydlig målsättning att underlätta för människor att ta sig till besöksvärda 
naturområden, särskilt de som är tätortsnära. Detta gäller speciellt områden där åtgärder för friluftslivet 
genomförts och som bör gå att nå via gångstråk eller cykelleder i andra hand bil. Kopplingen mellan 
friluftsområden och kollektivtrafik är däremot inte särskilt stark. Områden klassificerade som viktiga 
friluftsområden i Vadstena redovisas med utvecklingsmöjligheter i bilaga 7. 
 

10.2 Vandringsleder  
Östgötaleden är en vandringsled som sträcker sig över stora delar av Östergötland och som nu även går in 
i Vadstena kommun. Nya sträckor av Östgötaleden i Vadstena görs i samverkan med och med gemensam 
sträckning som Pilgrimslederna via ett samarbetsprojekt mellan Vadstena kommun, Vadstens Turism & 
Näringsliv AB, Region Östergötland och Pilgrimscentrum. När den nya sträckningen är klar uppdateras 
den på GIS-kartan. Den nya sträckningen planeras gå genom Vadstena tätort och binda samman 
kommunen i tre vädersträck för att knyta an med befintlig Östgötaled på Omberg, i Motala kommun och i 
Mjölby kommun. Leden samordnas så långt det går med lokala pilgrimsleder och planerade cykelvägar.  
 
I tätortsnära områden kring Vadstena stad finns anlagda och informella promenadsstråk, t.ex. 
Tycklingerundan i Vadstena och Strandstigen i Borghamn. Den typen av kortare slingor har stor betydelse 
för vardagsmotionen och är därmed hälsobringande.  
 

10.3 Cykelleder 
I projektet för den nya Östgötaleden beaktas även cykellederna. Kommunen passeras av Vätternrundans 
klassiska lopp och småvägarna på slätten är populära träningsvägar. Här finns också skyltade och icke 
skyltade cykelleder och rundslingor. Genomfarten genom Vadstena stad är mer cykelvänlig efter 
ombyggnationen. Cykelbana till Motala ingår i planeringsarbetet och cykelbana söderut till Alvastra är ett 
långsiktigt mål. I båda fallen har fritids- och friluftsfrågorna samma intresse som besöksnäringen och 
planeringen för arbetspendling.  
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11. ANALYS: STYRKOR, SVAGHETER OCH FÖRESLAGNA MÅL 

Kommunala anläggningar   
Bredden i Vadstenas utbud av fritidsanläggningar är stor och en tillgång i Vadstenas attraktivitet. Det är 
dock en stor uppgift för en liten kommun där prioriteringar kan komma att krävas. Allmänheten och 
idrottsföreningarna har lyft frågan om att tillgången till sporthallen är otillräcklig. För att tillhandahålla 
tillräckligt med halltid kan kommunen vara i behov av ytterligare en idrottshall. Kommunens ishall är i 
behov av kontinuerligt underhåll för att kunna säkra driften framöver. Här bör man vara proaktiv och 
planera för ett scenario där isaggregatet slutar fungera. Simhallen genomgår för närvarande underhåll som 
säkrar anläggningen under ytterligare 15 år. 
 
Det interna arbetet och fördelningen av ansvar för anläggningarna och verksamheten i dem är inte helt 
tydlig mellan olika nämnder och förvaltningar. Många avtal mellan kommunen och verksamheterna i 
anläggningarna är gamla och behöver ses över. Tidigare har en förening ibland haft full tillgång till en viss 
anläggning. I takt med att nya föreningar utvecklas säkerställer kommunen att fler får tillgång till de fasta 
anläggningarna eller möjliggör för andra alternativ. Nya riktlinjer för uthyrning av kultur- och 
utbildningsförvaltningens lokaler har beslutats under 2019. En långsiktig plan för anläggningarna skötsel 
och framtida behov behöver tas fram. 
 
En annan brist som kan kräva en översyn är anläggningar för oorganiserade fritidssysselsättningar, främst 
för barn och unga (se kap 6.1). Det kan vara utomhusaktiviteter som parkour och montainbike och 
mötesplatser för samvaro som Fritidscentrum. Det är viktigt att följa trender och identifiera hur unga 
träffas idag, ofta är det på inofficiella mötesplatser. Vid planeringen måste man tänka på att 
ungdomstrender är snabbfotade och det krävs god kunskap om vad som är önskat för tillfället och hur 
trender kan tänkas utvecklas i en nära framtid. En nära dialog med föreningar, nätverk och enskilda 
ungdomar samt aktivt deltagande från ungdomarna i planeringen är viktigt.  
 
Mål: Upprätta långsiktig plan för kommunens anläggningar med översyn av befintliga avtal och 
överenskommelser, tydliggörande och renodlande av olika nämnders ansvar för anläggningar och 
verksamhet, se över rum och anläggningar för icke organiserad fritid och vara lyhörd för användarnas 
önskemål. 
 

Ickekommunala anläggningar 
Skidanläggningen på Ombergsliden drivs ideellt av Friluftsfrämjandet i Vadstena och kommunen bör 
stödja framtida tillgång och utveckling av anläggningen.  
 
Sport- och jaktskytte är en ofta bortglömd verksamhet med många utövare. Här finns problem med 
miljöer lämpade för skjutbanor som uppfyller säkerhets- och miljöregler. 
 
Mål: Vara en lyhörd partner och där så krävs samordnare med andra offentliga aktörer som Länsstyrelse, 
Region etc. 
 

Föreningsliv 
Vadstena har många föreningar med stor bredd. De ideella föreningarna är en mycket viktig del i det rika 
fritidsutbudet och stöttas via kommunala bidrag. En kontinuerlig dialog med föreningslivet förs löpande, 
men ett forum för kontinuerligt informationsutbyte mellan kommunen och idrottsföreningarna, respektive 
friluftsföreningarna saknas. Inte minst är dialog kring anläggningarna viktig. 
Mål: Skapa ett nätverk för idrott och ett nätverk för friluftsverksamhet liknande det som redan finns för 
till exempel museer. 
 

Parker och tätortsnära natur 
Den gröna kulturen och de tätortsnära parkerna är många i Vadstena. Här finns spår av Sveriges äldsta 
trädgård och många gröna kulturarv i parkerna som har en lång och intressant historia. Flera stora träd 
kommer behöva tas bort på grund av sjukdom vilket kommer att påverka miljön. Detta har betydelse för 
fritids- och friluftslivet och hanteras av samhällsbyggnadsförvaltningen. Vadstena upplevs som en grön 
stad mycket beroende på alla privata trädgårdsmiljöer, men har mindre av variationsrik tätortsnära natur. 
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Att utveckla och värna parkerna för olika målgruppers behov skulle stimulera det rörliga friluftslivet. 
Parker och tätortsnära natur passar bra för information och pedagogik kring natur och Allemansrätten.  
 
I tätortsnära områden kring Vadstena stad finns möjligheter till kortare vandrings- eller promenadslingor. 
Dessa kan med fördel anpassas till Vadstenas profil och stimulera både kropp och tanke genom att förses 
med skyltning med tänkespråk, lyrik, citat eller liknande. Tycklinge är en naturlig plats, men också området 
kring Mjölnaåns utlopp och strandpromenaden mellan slottet och klosterområdet. Sådana slingor ska vara 
lätta att hitta, ha hög tillgänglighet och gärna länka natur, rörelse och kultur.  
 
De två viktigaste tätortsnära friluftsområdena Tycklingehalvön och Rismarken ägs inte av kommunen. Det 
är viktiga områdena för dagens och framtida friluftsliv. 
 
Flertalet tätortsnära områden bör vara möjliga att nå via gångstråk eller cykelväg. Detta gäller speciellt 
områden där åtgärder för friluftslivet genomförts. 
 
Mål: Värna grönområden, plan för återplantering när äldre träd tas bort, se över markägarfrågan eller avtal 
med markägare i tätortsnära natur, stärk informationen kring naturvärden och Allemansrätten, utveckla 
tätortsnära promenadslingor med tydlig Vadstena profil, se över möjligheterna att nå tätortsnära natur till 
fots eller med cykel. 
 

Omgivande natur 
Tillgången till Vättern är en av Vadstenas styrkor. Det finns flera kommunala bad och inofficiella stränder 
för bad. Vadstena har ett rikt båtliv. Lastköpingsgatan är en viktig plats för iläggning av kajaker och en 
entré till Tycklingehalvön. Platsen är framför allt viktig då den har en ramp som används av personer med 
funktionsvariation.  
 
De riksintressanta friluftsområdena Omberg och Tåkern förvaltas av Länsstyrelsen i Östergötland och 
Sveaskog. Flera parkmiljöer förvaltas av Statens fastighetsverk eller Svenska Kyrkan. Det är viktigt att 
kommunen är en stark dialogpartner för att bevaka invånarnas intresse. Detta gäller inte minst skyltning 
och vägvisning. Två områden kan särskilt lyftas fram. Borghamn är en viktig port mot Omberg och har 
stor potential att utvecklas till en nod för Omberg på samma sätt som Stocklycke och Alvastra. För att 
uppnå detta behövs bland annat parkering, toalett och skyltning. Tillgängligheten till Tåkern är 
problematisk för skridsko under vintertid och paddling utanför fåglarnas häckningstider. Det är önskvärt 
med fler angörningsplatser. 
 
Områden med större besöksvolymer går idag att nå med bil och erbjuder parkeringsmöjligheter. För att 
öka hållbarheten krävs anpassningar av det befintliga kollektivtrafiknätet för att nå dessa områden. En 
hjälp längs befintliga kollektivtrafikrutter kan vara att namnge avstigningsstationen med naturområdet i 
fråga, t.ex. Rismarken, Kastad kulle. Enklare sätt att använda särskild kollektivtrafik, färdtjänst, för att ta 
sig till dessa områden kan ses över. 
 
I översiktsplanen uppmanas till att rekreationsstråk på landsbygden bör öka. Skyltning av Östgötaleden 
och Pilgrimsleden sker via samarbetsprojekt mellan Vadstena kommun, Vadstens Turism & Näringsliv 
AB, Region Östergötland och Pilgrimscentrum. 
 
Sverige saknar nationell standard för vandringsleder. Det försvårar för samordningen mellan friluftsliv och 
besöksnäring. Vadstena kommun, Vadstena turism & näringsliv AB och Region Östergötland har ett 
gemensamt intresse i att verka för en nationell standard. 
 
Cykelbana till Motala ingår i planeringsarbetet och cykelbana söderut till Alvastra är ett långsiktigt mål. I 
båda fallen har fritids- och friluftsfrågorna samma intresse som och hör nära samman med besöksnäringen 
och planeringen för arbetspendling. Att välja cykel istället för bil vid pendling har en god hälsoeffekt. 
Cykelturism är en starkt växande trend. 
 
Mål: Stärk Vadstena kommun som dialogpart gentemot andra markägare och förvaltare, utveckla 
Borghamn till en tydligare norra port till Omberg, verka för bättre tillgänglighet till Tåkern, se över 
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tillgängligheten till naturområden, verka för färdigställda länkar av Östgötaleden, verka tillsammans med 
andra för ett ökat statligt ansvar för ledstandarder, se över utvecklingsmöjligheterna för cykelvägar. 
 

Information om fritid och friluftsliv 
På Vadstena kommuns webbplats under Kultur & fritid finns information om idrottsanläggningar, 
friluftsliv, fritidscentrum och kultur. Det rika föreningslivet och vilka anläggningar som finns lyfts fram 
liksom även områden som Omberg och Tåkern. Badplatser listas, liksom fiske i Vättern, gästhamnar och 
permanenta båtplatser, odlingslotter, promenadstråk och vandringsleder. Informationen är idag kortfattad 
och inte helt användarvänlig. Informationen behöver uppdateras och utvecklas och därtill inspirera till ett 
aktivt fritids- och friluftsliv. I all information bör Allemansrättens rättigheter och ansvar tas med. 
 
Informationen om tillgänglighet är viktig. Det finns nationella vägledningar och riktlinjer för hur 
kommuner och andra aktörer bör utforma tillgänglighetsinformation. En viktig handbok för detta gavs ut 
2013 av Naturvårdsverket i samarbete med Riksantikvarieämbetet och Handisam (Tillgängliga natur- och 
kulturområden 2013).  
 
Mål: se över och stärk informationen om fritids- och friluftsverksamhet. Tillgängligheten måste särskilt 
beaktas. 
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BILAGOR 

 
Bilaga 1  
Vadstena kommuns målområden kopplat till möjliga strategier 
 

Mål Möjliga strategier 

Ungas fritid 
 
 

1. Utvecklar, säkrar eller skapar miljöer utifrån Boverkets 
rekommendation om nära tillgänglighet till bostadsområden.  
2. Skapar variationsrika områden som möter ungas sätt att leka, 
vara och röra sig.  
3. Säkrar eller skapar pedagogiska miljöer som används av 
förskolor och skolor.  
4. Stimulerar satsningar på naturbesök i skolor och förskolor.  
5. Förbättrar tillgängligheten till och i dessa miljöer.  
6. Tar fram en fritidsbank som erbjuder invånarna ett utbud av 
material och utrustning för fritid och friluftsliv.  

Åldersgruppen 65+:s fritid 1. Utvecklar, säkrar eller skapar miljöer utifrån Boverkets 
rekommendation om nära tillgänglighet till bostadsområden och 
äldreboende.  
2. Förbättrar tillgängligheten till och i dessa miljöer.  
3. Inleder dialog för att tillvarata erfarenheten hos gruppen 65+ 
var behoven finns.  

Motverka segregation och 
stimulera personer med 
utomnordisk bakgrund till en 
rikare fritid 

1. Skapar möjlighet till gemenskap och samvaro genom 
fritidsaktiviteter.  
2. Informerar om de tätortsnära miljöerna och inspirerar till vad 
man kan göra i de olika miljöerna och vad naturen kan användas 
till.  
3. Skapar arenor för att tillvara ta erfarenheter och behov hos 
dessa grupper.  

Tillgänglighetsanpassa för 
funktionshindrade 

1. Kartlägger tillgängligheten inom attraktiva och besöksvärda 
naturområden och anläggningar och tar fram en plan för hur dessa 
platser ska tillgänglighets anpassas.  
2. Identifierar, utvecklar, säkrar eller skapar miljöer utifrån 
Boverkets rekommendation om nära tillgänglighet till LSS-boende.  
3. Har aktuell information om tillgänglighetsanpassade 
naturområden och anläggningar på kommunens webbplats och i 
den nationella tillgänglighetsdatabasen.  

Ett jämställdhetsperspektiv ska 
genomsyra arbetet med det aktiva 
fritidslivet 

1. Tar tillvara kvinnors och mäns, flickor och pojkars respektive 
önskningar och former för fritids- och friluftsliv. 
2. Planerar för upplysta och trygga miljöer där invånare rör sig för 
motion och rörelse. 
3. Genomför trygghetsvandringar för att identifiera otrygga 
miljöer. 

Tillgängliggöra information om 
fritids- och friluftsliv 

1. Utvecklar kommunens webbplats så att informationen om 
fritids- och friluftsliv blir sammanhållen och attraktiv för 
användaren. Användaren kan vara både kommuninvånare men 
också besökare till Vadstena.  
2. Utvecklar information med attraktiva och inspirerande 
bildmiljöer som lockar till besök vid de olika anläggningarna och 
områdena samt att man får en tydlig förståelse för vad området 
kan erbjuda, vad man kan göra där och hur man tar sig dit.  
3. Utvecklar bokningsbara tider för aktiviteter till kommunens 
anläggningar på kommunens webbplats.  
4. Är medavsändare till innehållet på www.ostgotaleden.se och den 
digitala leden för pilgrimsturism i projektet Green Pilgrimage.  
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5. Arbetar för att presentera den tätortsnära naturen och dess växt- 
och djurliv, grönakulturhistoria, friluftslivets infrastruktur och 
platsernas tillgänglighet.  
6. Stimulerar föreningar att aktivera prioriterade grupper som 
personer med utomnordisk bakgrund och personer med 
funktionsvariation genom t.ex. bidragsverksamhet.  
7. Bjuder in till medborgardialog för att offentliggöra, utveckla och 
förankra den nya fritids- och friluftsplanen.  
8. Skapar nätverk för idrottsföreningarna. 
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Bilaga 2  
Verksamheter och anläggningar i Vadstena kommun 
 
Vadstena simhall (kommunal anläggning). Vadstena simhall är en liten simhall som består av en 25 
meters bassäng med sex banor, en undervisningsbassäng (ca 5*10 meter) och ett litet leklandskap för barn 
0-6 år. I simhallen bedrivs sim- och idrottsundervisning för grundskolan.  
 
Vadstena sporthall (kommunal anläggning). Sporthallen är en fullstor idrottshall (20*40 meter). I hallen 
finns möjlighet att utöva de flesta inomhussporterna. Dagtid används hallen som idrottshall för 
högstadieelever och kvälls- och helgtid används den framförallt av Vadstena Handbollsförening.  
 
Vadstena ishall, Kungsvalla (kommunal anläggning). Ishallen i Vadstena är öppen under säsongen 
september-mars. Hallen används av grundskolan och fritidshemsverksamheten dagtid och av HC Wettern 
kvällar och helger. Varje vecka finns också tider för allmänhetens åkning.  
 
Fotbollsplaner, Kungsvalla (kommunal anläggning). Fotbollsplanerna på Kungsvalla hyrs ut till Vadstena 
GIF på årsbasis. Det finns två fullstora 11-mannaplaner med gräs som underlag och en fullstor 
konstgräsplan. Konstgräsplanen används året runt och den är upplyst. I Borghamn finns en fotbollsplan 
som används av Borghamns IF och för spontanidrott. Skinnarängens fotbollsplan är en fullstor 11-manna 
fotbollsplan. 
 
Tennisplaner, Kungsvalla (kommunal anläggning). På Kungsvalla finns två stycken tennisbanor, 
underlaget heter ClayTech och liknar grus. Vadstena GIF har en tennissektion som bedriver barn och 
ungdoms- och även vuxenträning. Tennisbanorna finns också att boka för allmänheten. I Borghamn finns 
en ideellt driven tennisbana.  
 
Skatepark, Kungsvalla (kommunal anläggning). På Kungsvalla finns möjligheter att åka skateboard, 
kicker, inlines, bmx och likanande. I skateparken finns en skateboardramp, rails och flera olika hopp 
gjorda i betong.  
 
Katarinaskolans idrottssal (kommunal anläggning). Katarinaskolans idrottssal är en lite gymnastiksal (ca 
12*18 meter). Gymnastiksalen används dagtid av mellanstadiet och kvällstid hyrs den ut till föreningar och 
privatpersoner som vill utöva olika sporter.  
 
Sparbankshallen (privat anläggning) i Rogslösa. Mindre sporthall för innebandy, yoga och gymnastik.  
 
Sankt Persskolans idrottssal (kommunal anläggning). Sankt Persskolans idrottssal är en liten 
gymnastiksal (ca 10*16 meter). Gymnastiksalen används dagtid av lågstadiet och kvällstid hyrs den ut till 
föreningar och privatpersoner som vill utöva olika sporter.  
 
Multiarena utanför simhallen (kommunal anläggning). På multiarenan finns möjligheter att utöva 
spontanidrott. Det finns möjlighet att spela fotboll, handboll, basket, innebandy m.m. Multiarenan är 
omgärdad av stålstaket och underlaget är konstgräs.  
 
Frisbeegolf vid Skinnarängen.  
 
Utegym i Rismarken. Utegymmet ägs och drivs av Korpen och är placerat i anslutning till det el-ljusspår 
som finns i skogsområdet Rismarken. Utegymmet är gjort av stockar och här finns möjlighet för vem som 
helst som vill komma åt enklare styrketräning.  
 
Vätterviksbadet är ett offentligt bad som är beläget på Vadstena Camping.  
 
Tycklingebadet (kommunalt). Tycklingebadet är ett litet sandstrandsbad som är belägen strax norr om 
Vadstena centrum, och till vilket det är enkelt ta sig med cykel och bil. På badet finns under badsäsong 
toalett uppställd. Ena delen av badet är hundbad.  
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Järnevid badplats (kommunalt). Badet i Järnevid är ett litet sandstrandsbad med tillhörande 
omklädningsrum som är beläget ca 15 kilometer söder om Vadstena. På badet finns under säsong toalett 
och badbrygga.  
 
Bårstabadet (kommunalt). Bårstabadet är ett litet sten- och sandbad som är beläget mellan Rogslösa och 
Borghamn. På badet finns under säsong toalett och badbrygga. Här finns gott om gräsyta i anslutning till 
badet. 
 
Sammanställning av anläggningar, områden och verksamheter i Vadstena kommun 
 
Badplatser Beskrivning 

Vättern  Inne i Vadstena längs med Vätterns strand finns flera möjligheter till 
bad längs Strandpromenaden.  

Vätterviksbadet  Ligger i norra kommundelen. Vid badet finns också Vadstena 
Camping.  

Bårstad friluftsbad  Är beläget norr om Borghamn. Här finns även möjlighet till hund 
och hästbad på separat anvisad plats.  

Järnevid friluftsbad  Ligger mellan Örberga och Nässja, i västra kommundelen.  

Tycklingebadet  Ligger vid en av Vadstenas mest omtyckta promenadstråk. 
Badplatsen har även hundbad som är utmärkt med skyltar.  

Ekängen  Ligger i norra Vadstena. Populärt nudistbad.  

Fiske Beskrivning 

Vättern  Det är tillåtet att fiska från strand eller båt och meta, pimpla, spinn-, 
haspel- eller flugfiska i hela Vättern. Trollingfiske och dragrodd är 
tillåtet på allmänt vatten samt på enskilt vatten utanför så kallad 
Öppen strand.  

Gästhamnar och ställplatser Beskrivning 

Vadstena gästhamn  I Vadstena tätort finns ca 340 båtplatser för permanent uthyrning. 
De finns i Naddöviken, vid Strandpromenaden, i vallgraven runt 
slottet och utmed hamnpirarna.  

Borghamns hamn  Hamnen (privat) har uthyrda båtplatser och fungerar som nödhamn. 

Vadstenas ställplatser   

Parker och tätortsnära natur Beskrivning 

Järnvägsområdet  

Slottsparken   
Asylenparken   

Klosterområdet och örtagården   

Skinnarängen   

Trefaldighetsparken   

Lasarettsparken   

Tycklinge   

Krogarängen   

Rismarken   

Naturreservat och friluftsområden  

Kastad kulle  Naturreservat  

Ombergsliden  Naturreservat  

Hagebyhöga  Naturreservat  

Långvrån  Naturreservat  

Ostmossen  Naturreservat  

Nässja  Friluftsområde  

Tycklinge  Friluftsområde  

Rismarken  Friluftsområde  

Medhamra  Friluftsområde  

Tåkern  Friluftsområde  

Omberg  Friluftsområde  

Promenadstråk och leder Beskrivning 

Strandpromenaden  Promenadstråk  

Tycklingerundan  Promenadstråk  

Strandstigen, Borghamn Promenadstråk 

Rismarkens rekreationsområde  Motionsspår  
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Drottning Ommas spår  Motionsspår  

Östgötaleden  Vandringsled  

Ombergs leder  Vandringsled  

Klosterleden  Vandringsled  

Birgittaleden Vandringsled 

Runt Vättern  Cykelled  

Vättern-Sommenleden  Cykelled  

Tåkern Runt  Cykelled  

Fritid barn- och ungdom Beskrivning 

Fritidscentrum  Fritidscentrum är en mötesplats som inspirerar ungdomar att prova 
på nya aktiviteter för att få en meningsfull fritid.  

Kulturskolan  Kulturskolan erbjuder barn och ungdomar att lära sig spela ett 
instrument, dans, hantverk och bildskapande.  

Idrott Idrottsföreningarna (se nedan) har i de flesta fall 
ungdomsverksamhet för träning och tävling. 

Svenska kyrkans Unga Driver ungdomsverksamheten Casa 

Vadstena scoutkår  

Sport- och fritidsanläggningar Beskrivning 

Elljusspår  Rismarken (2, 2,5 och 5 km) och Borghamn (2,5 km)  

Utegym  Rismarken och Korpen  

Golfbana  Drivs av Vadstena golfklubb  

Kungsvalla idrottsplats  Kungsvalla idrottsplats erbjuder:  
- Ishall  
- Skatepark - fotbollsplaner  
- Löpbana 400 m och möjlighet att utöva friidrottsgrenar . 
- Tennisbanor  

Simhall  25 meters bassäng, en undervisningsbassäng och en plaskbassäng.  

Ombergslidens skidanläggning Ombergslidens skidanläggning med två nedfarter, två liftar, funpark 
med hopp och rails och en pulkabacke. Café. Drivs av 
Friluftsfrämjandet.  

Skidspår  I Rismarken (söder om Vadstena vid golfbanan) spåras elljusspåret 
och på golfbanan spåras en slinga på 1, 7 km och en slinga på 3,6 
km.  

Sporthall  Sporthallen ligger i anslutning till simhallen.  

Skyttehall I källaren under aulan i Petrus Magni skola för luftvapenskytte. 

Skjutbanor Stavlösa Skeet, Omberg älgbana, Hagebytorp sket, trapp, vilt, gris- 
och älgbana, Hov Säby kula korthåll. 

Sparbankshallen Rogslösa Mindre hall 

Träningsanläggningar  Det finns tre olika gymanläggningar: Sport Life i simhallen, 
Hälsohuset och Korpen Vadstena. Yogaro erbjuder yoga.  

Museer  

Vadstena Slott  

Landsarkivet i Vadstena  

Vadstena Stadsmuseum  

Sancta Birgitta Klostermuseum   

Wadstena-Fogelsta Järnväg   

Brandmuseet   

Radiomuseet   

Leksaksmuseet   

Kameramuseet   

Hospitalsmuseum och Mårten Skinnares Hus   

Gottfrid Larsson Gården / Skulpturmuseet   

Vadstena Spetsmuseum   

Skomakarstugorna   

Vadstena MC & Traktor Museum   

Skräddaregården/Hembygdsgården i Hov   

Stenmuseum, Örberga   

Skateboardmuseum   

Hovanäsets hembygdsmuseum  

Föreningsliv  

Hantverksföreningar   
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Föreningen Hantverksmagasinet   

Idrottsföreningar   

Borghamns Idrottsförening   

Dals Härads Skyttegille   

Föreningen Ekhagaryttarna   

H C Wettern   

Hovs Skyttegille   

Korpen Vadstena  

Segelsällskapet Vättern   

SMK Vadstena   

Vadstena Bordtennisklubb   

Vadstena Budoklubb   

Vadstena Cykel   

Vadstena Golfklubb   

Vadstena Gymnastik och Idrottsförening   

Vadstena Handbollsförening   

Jakt- och viltvård   

Herrestad-Källstad Viltvårdsområde  

Hovs Viltvårdsområde   

Tåkernbygdens Jaktvårdskrets   

Tåkerns västra Viltvårdsområde  

Vadstenaortens Jaktvårdsförening   

Kulturföreningar   

Aska hembygdsförening  

Birgittastiftelsen  

Föreningen Gamla Vadstena   

Föreningen Svenska Spetsar   

Hovs hembygdsförening   

Kulturförgreningen Ugglan   

MF Wadstena Fogelsta Järnväg   

Sällskapet Mumins Vänner i Vadstena   

Vadstena Guideförening   

Vadstena konstgalleri   

Vadstena Unga Teater   

Östgöta dals hembygdsförening  

Kyrkliga samfund   

Svenska Kyrkan Vadstena församling   

Svenska Kyrkan Dals församling   

Svenska Kyrkan Aska församling   

Svenska Kyrkan Pilgrimscentrum  

Katolska kyrkans församling med St:a 
Birgittas kloster Pax Mariae  

 

Vätternkyrkan (Vadstena Frikyrkoförsamling)   

Vadstena kristna center   

Anti och Global Fellowships of Sweden   

Nykterhetsföreningar   

Jf.167 Wasstena av IOGT-NTO   

Lf 1831 Gustaf Wasa av IOGT-NTO   

Pensionärsföreningar   

PRO – Vadstena  

SPF S:ta Birgitta Vadstena  

SPRF avd 70 Motala  

Svenska Kommunalpensionärerna avd 51  

Övriga föreningar  

Friluftsfrämjandet  

Vadstena Naturvårdsförening  

Hovs Bygdegårdsförening  

Lions Club Vadstena  

Rebecka logen nr 20 Katarina  

Rotary club Vadstena  
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Rotary club Vadstena-kloster  

Odd fellow br 53 Wasaborgen  

Vadstena Bridgeklubb  

Vadstena Brukshundklubb  

Vadstena Filatelistklubb  

 

 



 

 

24 (53) 

Bilaga 3 
Bidrag till idéburen och ideell sektor i Vadstena kommun 
 
Civilsamhället har en viktig roll som aktör i det offentliga rummet. Idéburen och ideell sektor skapar 
aktiviteter som är viktiga för demokrati och delaktighet. Offentliga medel ska endast stödja organisationer 
som står bakom samhällets grundläggande värderingar såsom de formuleras i regeringsformen och i de 
internationella konventionerna om de mänskliga rättigheterna.  
 
Vadstena har ett rikt kultur- och föreningsliv och kommunen ger bidrag för att stimulera en mångfald av 
nätverk, aktörer, verksamheter och aktiviteter. Kommun ger varje år bidrag till aktiviteter och 
arrangemang som stärker Vadstena som en framträdande kulturstad och attraktiv fritidskommun. 
Bidragen ges varje år till såväl enskilda aktiviteter som till föreningar med inriktning mot bland annat 
ungdoms- och pensionärsverksamhet. Särskild vikt läggs på jämlikhet och integration.  
 
Vadstena utgår ifrån samma regler oavsett om det är verksamhet inom idrott, kultur eller någon annan 
form av aktivitet. Vadstena kommun lägger särskild vikt vid att alla oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet 
eller religion ska känna sig välkommen att delta. En viktning kan ske så att en aktör eller förening får ett 
högre bidrag ett år för att de övergripande målen ska nås. För ungdomsaktiviteter gäller att de ska arbeta i 
linje med kommunens metod Livsstil 2000 som innebär att grundskolorna arbetar mot tobak, dopning, 
narkotika och tidig användning av alkohol.  
 
Beslut om bidrag till särskilda aktörer samt bidrag till omhändertagande och proaktivt arbete inom social 
sektor fattas av kultur- och utbildningsnämnden inför varje nytt budgetår.  
 
Kommunen har ingen laglig skyldighet att betala ut bidrag och ett avslag kan inte överklagas.  
 
Bidragssystemet har nyligen reviderats och behöver inte ändras i närtid.  
 
Följande bidrag kan sökas från Vadstena kommun: 
 

- Verksamhetsbidrag  

- Arrangemangsbidrag  

- Aktivitetsbidrag för ungdomsverksamhet  

- Stimulans- och utvecklingsbidrag  

- Bidrag till särskilda aktörer av kommunalt/regionalt/nationellt intresse  

- Bidrag till studieförbund  

- Bidrag till verksamhet inom social sektor  

- Bidrag till anläggning/lokal  

- Subventionerad eller fri lokal i kommunägda anläggningar  
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Bilaga 4 
Nationella mål för friluftslivet kopplade till regionala och kommunala mål 
 
Nationella mål för friluftslivet  
I regeringens proposition Framtidens friluftsliv 2009/2010:238 beskrivs det övergripande målet för 
friluftslivet på följande sätt:  
 

Målet för friluftslivspolitiken är att stödja människors 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. 
 
Som ett komplement till det övergripande målet beslutade regeringen i december 2012 om tio mätbara mål 
för friluftslivet.  
 

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 som resurs för friluftslivet  

8. Ett rikt friluftsliv i skolan  

9. Friluftsliv för god folkhälsa  

10. God kunskap om friluftslivet  
 
Målen för friluftslivet ska vara uppnådda senast 2020. Detta är en anpassning till miljömålssystemet. Målen 
ska ses som ett stöd till friluftslivets aktörer och utgångspunkten har varit att rik tillgång till natur, 
individers intresse och ideella organisationers engagemang är viktigt för människors möjlighet till 
friluftsliv. Naturvårdsverket har tagit fram förslag till mätbara mål för friluftslivspolitiken med 
utgångspunkt från propositionen Framtidens friluftsliv. Det finns även framtagna preciseringar.  
 
De tio nationella målen ligger till grund för såväl regionala kartläggningar som lokala mål för Vadstena 
kommun. 
 
Regionala kartläggningar och mål  
I det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö, anges att tätorter och annan bebyggd miljö ska 
utgöra en god och hälsosam livsmiljö. I ett av delmålen anges att fysisk planering och samhällsbyggande 
ska grundas på program och strategier för hur grön- och vattenområden i tätorter och tätortsnära 
områden ska bevaras och utvecklas. Många av de nationella miljömålen är indirekt av betydelse för 
friluftslivet eftersom de värnar om upplevelsevärden som utgör en grund för friluftslivet. Det gäller till 
exempel frisk luft, levande sjöar och vattendrag, myllrande våtmarker, levande skogar, ett rikt 
odlingslandskap samt ett rikt djur- och växtliv.  
 
Länsstyrelsen i Östergötland gjorde 2010 en kartläggning av friluftslivet i Östergötland. Nu färdigställs en 
regional strategi och handlingsplan för att nå friluftsmålen. Till det har man skapat ett friluftsnätverk som 
träffas fyra gånger per år. Man följer också det nationella pilotprojektet som syftar till att ta fram en modell 
för hur kommunerna kan arbeta med friluftsliv. Finspång är med i den studien och kartläggningen som är 
gjord i Vadstena följer modellens rekommendationer.  
 
Länsstyrelsen i Östergötland utgår från de nationella målen. Det finns också regionala delmål för 
respektive nationellt miljömål som berör friluftslivet.  
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God bebyggd miljö  
Strategier för grön- och vattenområden i tätortsnära områden: 2010 ska fysisk planering och 
samhällsbyggande grundas på program och strategier för hur grön- och vattenområden i tätorter och 
tätortsnära områden ska bevaras och utvecklas (Regionaliserat mål).  
 
Ett rikt djur- och växtliv  
Bevara den biologiska mångfalden: 2015 ska nio av de mest betydelsefulla naturtyperna för länets 
biologiska mångfald nyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt (Länseget mål).  
 
Bevara ekmiljöernas växt- och djurliv: 2015 ska minst 10 000 hektar värdekärnor av ekmiljöer hävdas 
genom bete eller slåtter, så att den biologiska mångfalden upprätthålls på landskapsnivå (Länseget mål).  
 
Öka möjligheterna till rika naturupplevelser: Senast 2015 ska länets tätortsbor inom gångavstånd ha 
tillgång till biologiskt rika naturområden för vardagsaktiviteter och upplevelser (Länseget mål).  
 
Levande skogar  
Långsiktigt skydd av skogsmark: Senast år 2010 ska 44 000 ha skogsmark vara undantagen från 
skogsproduktion. Av denna areal ska samhället svara för cirka 19 000 ha medan skogssektorn själv på 
frivillig väg ska undanta 25 000 ha (Regionaliserat mål).  
 
Regional kartläggning Vadstena  
I kartläggningen lyfter Länsstyrelsen i Östergötland fram Vättern, Omberg och Tåkern som område med 
både riks- och regionalt intresse.  
 
Utöver det lyfter man också fram: Kastad Kulle (Naturreservat), Ombergsliden (Naturreservat), Nässja 
(Friluftsområde), Tycklinge (Friluftsområde), Rismarken (Friluftsområde), Medhamra (Friluftsområde), 
Omberg (Friluftsområde).  
Vandringsleder: Östgötaleden och klosterleden Cykelleder: Sverigeleden, Vättern-Sommenleden, Runt-
Vätterleden.  
Badplatser: Tycklingebadet, Vätterviksbadet, Medhamra, Nässja, Järnevids friluftsbad, Bårstads friluftsbad. 
Hamnar: Vadstena gästhamn och Borghamns hamn. 
Övriga aktiviteter man lyfter fram är: fritidsfiske, långfärdsskridskoåkning, längdskidåkning och 
utförsåkning. 
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Kommunala mål för friluftslivet 
 
1. Tillgänglig natur för alla  
Naturen ska vara tillgänglig för alla. Det innebär att möjligheten att vistas i och njuta av natur- och 
kulturlandskapet är stor och människors olika behov är tillgodosedda. Områden med god tillgänglighet 
finns utpekade, är kända och uppskattade och förvaltas långsiktigt. Tillgänglighet har hög prioritet inom 
planering, information och förvaltning av natur- och kulturlandskapet samt andra områden av betydelse 
för friluftslivet. 
 

Mål 1. Tillgänglig natur för alla Möjliga strategier 

I Vadstena kommun ska det finnas 
goda möjligheter att utöva friluftsliv 
utifrån människors olika behov, 
oavsett ålder, kön, etnicitet, 
funktionsvariation, kunskap eller 
ekonomiska möjligheter. 
Kommunen bör därför arbeta aktivt 
för att människor med olika 
bakgrund och förutsättningar ska ha 
möjlighet att bedriva friluftsliv.  
 
Kommunalt övergripande mål:  
Attraktiva Vadstena 
Växande Vadstena  
Hållbara Vadstena 

1. Detaljplaner bidrar till att områden för friluftsliv inte tas i 
anspråk av annan användning. Detaljplaner främjar ett friluftsliv 
för alla människor genom att möjliggöra för en fysisk och mental 
tillgänglighet till natur- och kulturlandskapet i Vadstenas kommun. 
2. Tillhandahåller aktuell och tillgänglighetsanpassad information 
om besöksvärda naturområden och informerar, bemöter och ger 
förslag på hur allmänheten, föreningslivet och besökare kan nyttja 
friluftsområden. Kommunen är insatt i frågeställningarna som rör 
tillgänglighet till naturen.  
3. Arbetar för att stärka barns och ungas möjlighet till naturbesök 
och friluftsliv.  
4. Underlättar äldres möjligheter till friluftsliv.  
5. Tar fram en fritidsbank för att kunna erbjuda invånarna ett 
utbud av material och utrustning för fritid och friluftsliv.  
6. Arbetar för att öka intresset för friluftsliv hos personer med 
utomnordisk bakgrund.  
7. Den tätortsnära naturen och naturreservat ges ökad tillgänglighet 
för personer med funktionsvariation. En analys görs i samråd med 
föreningslivet av vad som behöver göras för att förbättra 
tillgängligheten. Särskilt attraktiva målpunkter för det rörliga 
friluftslivet prioriteras i tillgänglighetsarbetet.  
8. Jämställdhet är en naturlig del av arbetet med friluftsliv.  
9. Planerar gång- och cykelvägar som gör det möjligt för fler 
människor att ta sig till friluftsområden.  

 
2. Starkt engagemang och samverkan för friluftsliv  
Ett starkt engagemang och samverkan där personligt och ideellt engagemang står i centrum. 
Organisationerna bör i högre grad än i dag samverka. Ökad samverkan kan bidra till att fler människor 
ägnar sig oftare åt friluftsliv. Det bör även finnas etablerade strukturer för dialog och samordning av 
friluftslivet lokalt, regionalt och nationellt. 
 

Mål 2. Starkt engagemang och 
samverkan för friluftsliv 

Möjliga strategier 

I Vadstena kommun ska 
föreningar, företag, privatpersoner 
och myndigheter samverka för att 
ge människor möjlighet att vistas i 
naturen och utöva friluftsliv.  
 
Kommunalt övergripande mål:  
Attraktiva Vadstena 
Växande Vadstena 
Hållbara Vadstena  

1. Arbetar förvaltningsövergripande för att få en bredare förståelse 
och hålla frågorna kring friluftsliv aktuella.  
2. Väcker engagemang och bidrar till att friluftslivet i natur- och 
kulturlandskapet får ett större utrymme i samhällsdiskursen genom 
medborgardialog som berör friluftsliv. Grupperna barn- och unga 
samt 65+ är extra viktiga.  
3. Arbetar för en ökad samverkan med och mellan olika 
organisationer för att utveckla friluftslivet.  
4. Deltar aktivt i de strukturer för dialog och samordning som finns 
regionalt och nationellt.  
5. Informerar om de tätortsnära områdena och inspirerar till vad 
man kan göra i de olika miljöerna och vad naturen kan användas till 
via kommunens webbplats och skyltning.  
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3. Allemansrätten  
Allemansrätten är grunden för friluftslivet. Det innebär att Allemansrätten värnas och allmänhet, 
markägare, föreningar och företag har god kunskap om Allemansrätten. 
 

Mål 3. Allemansrätten Möjliga strategier 

Allemansrätten, som är en viktig 
förutsättning för friluftslivet, ska 
värnas och respekteras och ska ha 
starkt stöd hos allmänhet, 
markägare, föreningar och företag.  
 
Kommunalt övergripande mål:  
Attraktiva Vadstena 
Växande Vadstena 
Hållbara Vadstena  

1. Är insatt i frågeställningar som rör tillgänglighet till naturen och 
informerar, bemöter och ger förslag på hur allmänheten och 
föreningslivet kan nyttja friluftsområden.  
2. Sprider i samverkan med besöksnäringen information om 
Allemansrätten med dess rättigheter och skyldigheter till 
kommunmedborgare, besökare, markägare, föreningar och företag.  
3. Planerar för att göra attraktiva friluftsområden, rekreationsstråk 
och cykelvägar i landskapet allemansrättsligt tillgängliga och inleder 
samarbete med kommunens lantbrukare och privata markägare där 
behov uppstår.  

 
4. Tillgång till natur för friluftsliv  
Det finns tillgång till natur för friluftslivet. Det innebär att samhällsplanering och markanvändning tar 
hänsyn till friluftslivets behov av tillgång till attraktiva natur- och kulturlandskap. 
 

Mål 4. Tillgång till natur för 
friluftsliv 

Möjliga strategier 

Vadstena kommun säkerställer att 
det finns en variation i miljöer att 
tillgå i närheten av där människor 
bor men också i alla delar av 
kommunen.  
 
Kommunalt övergripande mål:  
Attraktiva Vadstena 
Växande Vadstena  
Hållbara Vadstena 

1. Översiktlig planering pekar ut mark- och vattenområden för 
friluftsliv i hela kommunen.  
2. Friluftsplanen bildar underlag för kommunens översiktsplan.  
3. Områden av lokalt, regionalt och nationellt intresse för friluftsliv 
är kända och kartlagda med värdebeskrivningar i friluftsplanen.  
4. Friluftslivets behov av tillgång till attraktiva natur- och 
kulturlandskap säkerställs genom hållbar fysisk planering.  
5. Säkerställer att det finns god tillgång till attraktiva naturområden 
för friluftsliv. Antingen genom markförvärv eller via avtal som 
säkrar befintliga eller nya områden som klassats som mycket viktigt 
friluftsområde.  
6. Arbetar aktivt med större aktörer som Sveaskog och 
Länsstyrelsen i Östergötland i syfte att bevara de sociala värden av 
den natur som finns.  
7. Områden med stor betydelse för friluftslivet utvecklas med 
skötselplaner och årligt uppdaterade åtgärder.  
8. Den kommunägda marken sköts så att den erbjuder goda 
förutsättningar för rekreation och friluftsliv.  
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5. Attraktiv tätortsnära natur  
Det finns attraktiv tätortsnära natur för friluftslivet. Det innebär att befolkningen har tillgång till 
grönområden och ett tätortsnära landskap med höga frilufts-, natur- och kulturmiljövärden. 
 

Mål 5. Attraktiv tätortsnära natur Möjliga strategier 

Befolkningen har tillgång till ett  
varierat tätortsnära landskap med 
höga frilufts-, natur- och 
kulturmiljövärden.  
 
Kommunalt övergripande mål:  
Attraktiva Vadstena 
Växande Vadstena  
Hållbara Vadstena 

1. Ser till att nåbarheten till och inom tätortsnära natur- och 
kulturlandskap ökar genom stigar, vandringsleder, cykelvägar, 
ridvägar och information.  
2. Samhällsplaneringen utvecklar, säkrar och skapar naturmiljöer 

utifrån Boverkets rekommendation om nära tillgänglighet från 
bostadsområde, skolor och äldreboende.  
3. En fungerande grönstruktur identifieras, bevaras och förstärks 
för att öka grönskans och den biologiska mångfaldens goda effekter 
i tätorten.  
4. Bevarar, identifierar och skapar variationsrik tätortnära natur som 
vänder sig till behoven för prioriterade målgrupper som skolor, 
förskolor, äldre samt barn och unga.  

 
6. Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling  
Att bidra till en hållbar landsbygdsutveckling och regional tillväxt i alla delar av landet. Detta bör innebära 
att friluftsliv samt natur- och kulturturism bidrar till att stärka den lokala och regionala attraktiviteten och 
medverkar till en stark och hållbar utveckling och regional tillväxt. Natur- och kulturturism bör uppmärk-
sammas och prioriteras som strategiska verksamheter inom besöksnäringen. Upplevelserna bör känne-
tecknas av hållbarhet, kvalitet, värdeskapande, tillgänglighet och säkerhet. 
 

Mål 6. Hållbar regional tillväxt 
och landsbygdsutveckling 

Möjliga strategier 

Friluftsliv samt natur- och 
kulturturism bidrar till en stark och 
hållbar landsbygdsutveckling och 
regional tillväxt. Upplevelserna 
kännetecknas av kvalitet, 
tillgänglighet och säkerhet.  
 
Kommunalt övergripande mål:  
Attraktiva Vadstena 
Växande Vadstena 
Hållbara Vadstena 

1. Arbetar transnationellt för hållbar turismutveckling. Arbetet sker 
i samverkan med länets övriga kommuner samt andra intressenter 
som exempelvis markägare och besöksnäringen.  
2. Arbetar enligt den Regionala besöksnäringsstrategin och dess 
processer, projekt och nätverk.  
3. Verkar för ett levande och attraktivt natur- och kulturlandskap 
när det gäller att locka nya invånare och besökare till kommunen.  

 
7. Skyddade områden som resurs för friluftslivet  
Att skyddade områden är en resurs för friluftslivet. Det innebär att skyddade områden med värden för 
friluftslivet skapar goda förutsättningar för utevistelse genom förvaltning och skötsel som främjar 
friluftsliv och rekreation.
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Mål 7. Skyddade områden som 
resurs för friluftslivet 

Möjliga strategier 

Skyddade områden med värden för  
friluftslivet skapar goda förut- 
sättningar för utevistelse genom 
förvaltning och skötsel som främjar 
friluftsliv och rekreation.  
Naturreservat och andra skyddade 
naturområden ska utgöra en viktig 
resurs för ett rikt och varierat  
friluftsliv i Vadstena.  
 
Kommunalt övergripande mål:  
Attraktiva Vadstena 
Hållbara Vadstena  

1. Se till att alla nya kommunala beslut om områdesskydd har 
föreskrifter som inte är onödigt ingripande när det gäller friluftsliv 
och organiserad verksamhet.  
2. Verkar för att ge ett formellt skydd till områden som är särskilt 
värdefulla för friluftslivet.  
3. Har en löpande dialog med Länsstyrelsen i Östergötland så att 
deras skötselavtal för naturreservat är aktuella och stimulerar 
friluftslivet med avseende på tillgänglighet, rekreationsvärde och att 
de upplevs som attraktiva för friluftslivet.  

 
8. Ett rikt friluftsliv i skolan  
Ett rikt friluftsliv i skolan. Det innebär att förskolor, förskoleklasser, grundskolor och motsvarande 
skolformer samt fritidshem bedriver friluftslivsverksamhet och undervisning om förutsättningar för en 
god miljö och hållbar utveckling i enlighet med verksamheternas styrdokument. Barn och elever bör ges 
goda möjligheter att vistas utomhus. 
 

Mål 8. Ett rikt friluftsliv i skolan Möjliga strategier 
 

Förskolor, skolor och fritidshem  
bedriver regelbunden friluftslivs-
verksamhet och undervisning i  
natur- och kulturlandskapet med 
god pedagogisk kvalitet inom 
ramen för förskolans och skolans 
styrdokument.  
 
Kommunalt övergripande mål:  
Attraktiva Vadstena 
Växande Vadstena  
Hållbara Vadstena 

1. Verkar för att alla förskolor, grundskolor och fritidsverksamhet 
har tillgång till varierad närnatur enligt Boverkets 
rekommendationer.  
2. Informerar skolor och förskolor om de natur- och 
friluftsområden som finns samt ger dem möjlighet att besöka dem.  
3. Pedagoger ges goda förutsättningar och bedriver 
friluftslivsaktiviteter och utomhuspedagogik i olika ämnen 
inkluderande Allemansrättens rättigheter och ansvar.  
4. Skapar pedagogiska och behovsanpassade utemiljöer för förskola, 
skola och fritidshem som stimulerar till naturkontakt.  
5. Planera för att fysiska barriärer för att ta sig till tätortnära natur 
minimeras eller tas bort.  

 

9. God kunskap om friluftslivet  
Det finns god kunskap om friluftslivet. Det innebär att 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 bör ha god kunskap och kompetens i frågor om friluftsliv, landskapets utformning, hållbart 
nyttjande samt natur- och kulturturism. 
 

Mål 9. God kunskap om 
friluftslivet 

Möjliga strategier 

Vadstena kommun ska ha hög 
kompetens kring frågor som rör 
friluftsliv och verka för att kunskap 
sprids till friluftslivets aktörer.  
 
Kommunalt övergripande mål:  
Demokrati och inflytande  

1. Deltar aktivt i och söker kunskapshöjande sammanhang inom 
friluftsområdet.  
2. Kommunen upprätthåller hög kompetens genom 
omvärldsbevakning, uppföljning och utvärdering. Utvecklar 
kunskapen om friluftsliv samt natur- och kulturturism.  
3. Informerar allmänhet, markägare, företag med flera om villkoren 
för det rörliga friluftslivet och vikten av det.  
4. Informerar i samverkan med besöksnäringen om Allemansrättens 
rättigheter och ansvar för medborgare och besökare. 
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10. Friluftsliv för god folkhälsa  
Att skapa goda förutsättningar för att människor kan vara regelbundet fysiskt aktiva i natur- och 
kulturlandskapet. Det innebär att evidensbaserade kunskaper om insatser som skapar förutsättningar för 
friluftsliv och främjar hälsa sammanställs och sprids till kommuner, landsting, ideella organisationer och 
andra berörda aktörer. 
 

Mål 10. Friluftsliv för god 
folkhälsa 

Strategier Vadstena kommun 

En ökande andel av befolkningen  
är regelbundet fysiskt aktiva i  
natur- och kulturlandskapet för ökad  
folkhälsa.  
 
Kommunalt övergripande mål:  
Attraktiva Vadstena 
Växande Vadstena  
Hållbara Vadstena 

1. Folkhälsoaspekten genomsyrar kommunens friluftsarbete.  
2. Främjar friluftslivets positiva effekter för rehabilitering vid 
ohälsa. Inte minst viktigt att det inom äldrevården finns god 
kunskap bland personalen om rörelse och utevistelse för äldre. 
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Bilaga 5 
Områden av riksintresse för friluftslivet 
 
Omberg och Tåkern  
Omberg och Tåkern utgör riksintresse för friluftsliv och är välbesökta utflyktsmål. På Omberg finns 

vandringsleder, utsiktspunkter och vintertid en skidanläggning. Tåkern brukar betecknas som en av norra 

Europas bästa fågellokaler där mer än 250 fågelarter har iakttagits under årens lopp 110 arter häckar i eller 

runt sjön. I kommunen finns tre iordningsställda besöksområden med fågeltorn i Svälinge vid Tåkerns 

utlopp, i Väversunda och vid Hov, varav fågeltornen i Väversunda och vid Hov är tillgängliga för 

rörelsehindrade. Omberg och Tåkern är även utpekade riksintressen för sina kultur- och naturvärden. 

Vadstena kommuns ställningstagande Omberg: Omberg är och ska fortsätta vara viktig som 
rekreationsmiljö och turistmål i Vadstena kommun. Berget ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 
skada riksintresset. Dess närmaste omgivningar ska värnas från åtgärder som kan förändra områdets 
karaktär och upplevelsen av Omberg i landskapet.  
 
Vadstena kommuns ställningstagande Tåkern: Tåkern och dess närmaste omgivningar (1 kilometer 
från strandlinjen) ska värnas från åtgärder som kan förändra områdets karaktär och upplevelsen av sjön i 
landskapet. Tåkern ska bevara sin karaktär av fågelsjö och rekreationsmiljö. Sjön ska skyddas mot åtgärder 
som påtagligt kan skada riksintresset.  
 

Vättern  
Vättern med öar och strandområden är utpekat som riksintresse enligt 4 kapitlet i miljöbalken. Vättern 
med sin möjlighet till båtliv, fiske och bad vid orörda stränder är en viktig del av friluftslivet. Sjön är 
ständigt närvarande i Vadstena stad och i större delen av kommunen och erbjuder fina möjligheter till 
båtliv och bad. Gästhamnarna är exempelvis naturliga besöksmål för båtturister genom Göta kanal. Både i 
Vadstena stad och i kommunen ges möjligheter till bad. Längs hela kommunens strandlinje finns många 
obebyggda sträckor. Några av dessa nås endast från sjösidan med kanot eller skridskor när isen ligger.  
 
Vadstena kommuns ställningstagande Vättern: Vättern och dess strandmiljöer ska värnas från 
åtgärder som kan påverka vattenmiljön negativt. Vättern ska också skyddas mot ingrepp som påtagligt kan 
skada riksintresset från kulturmiljö-, naturvårds- och friluftssynpunkt. 
 

Hagebyhöga kalkärr, Kastad kulle, Fyrstensberget och Motalabuktens övärld 
Hagebyhögakärret är ett välutbildat extremrikt kärr med rik flora, med bland annat stor rikedom på 
nycklar och kärrknipprot. Kalkkärret som är ett av de finaste i Östergötland har få motsvarigheter på det 
svenska fastlandet. Hela området ingår sedan 2008 i naturreservat som upprättades 1981. 
Hagebyhögakärret är utpekat som Natura 2000-område.  
 
Kastad kulle har en mycket rik stäppängsflora och är en av de värdefullaste stäppängarna i Östergötland.  
Kastad kulle är naturreservat sedan år 2001 och även utpekat som Natura 2000-område.  
 
Vid Fyrstensberget går den kambrosiluriska berggrunden i dagen. I den upp till 10 meter höga 
strandklinten kan kalkstenslager från mellanordvicisk tidsålder studeras. Här finns en intressant fossilvärd 
med ansamlingar av Cystoideer, en grupp av utdöda tagghudingar som på mycket långt håll är släkt med 
våra sjöstjärnor och sjöborrar. Fossilförekomsten vid Ullnäs saknar motstycke i världen.  
 
Motalabuktens övärld omfattar fem öar och ögrupper, varav endast den sydligaste ön, Jungfrun ligger i 
Vadstena kommun.  
 

Vadstena kommuns ställningstagande: Områdena ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada 

riksintresset. 
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Natura 2000 och Ramsarområde  
Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden som är av särskilt intresse för medlemmarna inom 
EU. Syftet är att värna om vissa naturtyper och arter och deras livsmiljöer. För att bedriva verksamhet 
eller vidta åtgärder som kan påverka miljön i ett Natura 2000 område krävs tillstånd. Utpekade Natura 
2000-områden regleras i miljöbalkens 4 kapitel och samtliga är klassade som riksintresse. Ramsar är en 
internationell konvention för skydd av värdefulla våtmarker. I Vadstena kommun är Tåkern utpekad som 
Ramsarområde. Följande område i Vadstena kommun är utpekade som Natura 2000-områden: Vättern, 
Tåkern, Omberg, (branterna), Ombergsliden, Ostmossen, Borghamns kalkkärr, Kastad kulle torräng, 
Hovanäs kalkfuktäng, Västra Karlsbo kalkkärr, Hagebyhögas kalkkärr, Långvrån och Hagalund.  
 
Vadstena kommuns ställningstagande: De områden som är knutna till nätverken Natura 2000 och 
Ramsarområdena ska skyddas mot åtgärder som påverkar utpekade värden, i enlighet med miljöbalken.  
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Bilaga 6 
Kartläggning och värdering av områdestyper i Vadstena kommun 
 
Bostadsnära lek- och rekreationsområde  
Kungsvalla  
Dammen på Aspen  
Nedanför Blanka  
Lekparker (flera i Vadstena och Borghamn)  
Asylenparken  
Hamnparken (framför slottet)  
Susenborghagen  
Skinnarängen  
Trefaldighetsparken  
Klosterområdet  
Myntbacken  
Skolgårdar (flera)  
Lasarettsparken  
Krogarängen  
Hamngatan (piren)  
Kvissbergs ängar  
Borghamns idrottsplats  
Hovanäsudden  
Strandstigen 
 
Tätortsnära natur  
Tycklingehalvön  
Skinnarängen (skog)  
Ekängen (naturbad)  
Västerlösa Naturbete  
Brottsledet  
 
Tätortsnära friluftsområde 
Rismarken  
Drottning Ommas spår  
 
Grönstråk och grönkorridorer  
Strandpromenaden  
Stråk mot Naddö  
Stråk mot Rismarken  
Strandstigen Borghamn  
 
Stora friluftsområden med anläggningar  
Omberg  
Tåkern - Hov  
Tåkern -Väversunda  
Tåkern - Svälinge 
 
Stora friluftsområden utan anläggningar 
Här finns inga områden angivna för Vadstena kommun. 
 
Långa leder  
Birgittaleden 
Klosterleden  
Östgötaleden  
Cykel – Runt-Vättern  
Cykel – Vättern-Sommenleden  
Cykel - Runt Tåkern (inofficiell)  
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Ridleder (inofficiell)  
Cykel - Omberg (inofficiell)  
 
Stränder och vattenområden  
Mjölnaån  
Bårstad kalkbrott  
Bårstad friluftsbad  
Hamnen i Borghamn  
Hamnen i Järnevid  
Järnevid friluftsbad  
Nässja - Sandvik  
Nässja 2  
Tycklinge friluftsbad  
Vätterviksbadet  
Medhamra (bad)  
Ekängen (bad)  
Bad vid kolonilotterna  
Myntbacken  
Småbåtshamn - Strandpromenad  
Piren och Slottet  
Tåkern  
 
Jordbruks- och skogslandskap  
Medhamra skogsområde  
Nässja skogsområde med Skäljen 
Fylla mossen  
Rismarken 
Omberg 
 
Särskilda kvalitetsområden  
Ostmossen naturreservat  
Ombergsliden naturreservat  
Nässja gravfält  
Skäljen gravfält  
Klosterorlunda Gravfält  
Drottning Ommas borg  
Askahögen  
Kastad kulle 
Hagebyhöga naturreservat  
Långvrån naturreservat  
Hagebyghöga kyrkby  
Orlunda kyrkby  
Hovs kyrkby  
Nässja kyrkby  
Örberga kyrkby  
Herrestad kyrkby  
Källstad kyrkby  
Rogslösa kyrkby  
Väversunda kyrkby  
Bockakyrkogården Borghamn 
 
Områden anlagda för särskilda brukarkategorier  
Odlingslotter  
Ombergsliden  
Vadstena Golfklubb  
Vadstena Brukshundsklubb 
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Nästa steg i Naturvårdsverkets modell är att varje enskilt område värderas utifrån 15 specifika 
värderingskriterier. Värderingen görs med en tregradig skala. Värderingen har gjorts för områden i 
Vadstena tätort men kan genomföras i hela kommunen:  
 

- Brukarfrekvens lokala, regionala och nationella brukare  

- Upplevelsekvaliteter  

- Symbolvärde  

- Funktion och lämplighet  

- Tillrättalagda anläggningar  

- Storlek och arrondering/form  

- Framkomlighet och tillgänglighet - Kunskapsvärde - Ljudmiljö och ingrepp - Känslighet och 
potentiellt bruk  

 
När värderingen är genomförd klassificeras områdena utifrån deras betydelse för friluftslivet.  
Området klassas med de sju första värderingskriterierna. Det är värderingskriterier som i sig  
pekar ut att ett område är välanvänt, ofta besöks av andra än kommunens invånare, rimligt avstånd, att 
området har höga eller många upplevelsekvaliteter. I Vadstenas fall har även symbolvärdet lagts med som 
en viktig faktor då många områden har stark kulturell prägel. Om två av de sju kriterierna har högsta värde 
3 blir de automatiskt klassade som mycket viktigt område.  
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Planen fokuserar på Vadstena tätort, Borghamn och de riksintressanta områdena. Värderingen har gjorts 
på övergripande nivå. Själva analysen kan utvecklas vidare och fånga upp vad barn och unga tycker om sin 
närmiljö, besökare och turister, äldre och så vidare. I det fortsatta arbetet kan samtliga 77 områden 
värderas och stämmas av i en medborgardialog och mot större intressegrupper. 
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Bilaga 7 Tätortsnära natur och viktiga friluftsområden 

 
 
Tycklingehalvön 
- inkluderat Skinnarängen och norra strandpromenaden 
 
Tycklingehalvön är ett populärt strövområde som nås till fots 
från Vadstena stad. Det tätortsnära läget och den anlagda 
stigen gör att området är välbesökt och att rekreationsvärdena 
är mycket höga. Området har mycket höga naturvärden. Det 
finns få ersättningsalternativ i Vadstena och är i översikts-
planen med som befintliga och utvecklingsbara rekreations-
område och gröna stråk.  
 
Tycklingerundan startar vid Folkhögskolan och är en 
förlängning av strandpromenaden. Rundan följer Vätterns 
strand, förbi Tycklingeviken ut till badet, förbi Tycklinge gård 
och genom den långa allén fram till Karlsfrid, över Skinnar-
ängens naturområde och åter mot centrum. Slingan är ungefär 
4,5 km. Fågeltorn, odlingslotter, boulebana, hundbad, badplats, 
kalkrika strandängar, frisbeegolf och fotbollsplaner finns längs 
med rundan. Utredning pågår om friluftsgym. Stora delar av 
rundan är tillgänglighetsanpassad för rullstolsburna med 
möjlighet till bad via ramp vid Lastköpingsgatan. 
Lastköpingsgatan är en viktig entré för friluftslivet vid 
Tycklinge med parkering, iläggning av kajaker och för 
rörelsehindrade. Skinnarängens område användes förr för 
friluftsaktiviteter men har med Rättspsykiatriska klinikens 
utbyggnad minskat. Skogsdungen är den enda riktigt naturnära 
till tätorten.  
 
Förslag för att bevara och utveckla friluftsvärdena:  
 
Säkra fortsatt tillgänglighet med markavtal med privat  
markägare. Skapa kommunalt naturreservat för kalkrika  

 
strandängar och friluftsliv. Förstärk badplats med vindskydd 
och torrdass. Förstärk det centrala kulturstråket med tydligare 
markering och skyltning från norra strandpromenaden och 
tillbaka över Skinnarängen vilket ökar tillgängligheten. Skyltar 
med tänkespråk längs slingan. Tydligare parkering för dem som 
behöver ta sig till området med bil. Tydliggör friluftsområdet 
kontra området till Rättspsykiatriska regionkliniken. Bänkar 
saknas för äldre. Kortare alternativ runda saknas. Bevara och 
förstärk skogsmiljön vid Skinnarängen som blir pedagogiskt 
naturområde till förskolan Omma. Skapa bättre utblick mot 
Vättern genom röjning.  
 

Närområde för Vadstena stad 

Naturtyp naturbete, våtmark, kulturmark, vattendrag 

Aktivitet Vandring, jogging, cykling, bad, boule, fotboll, 
frisebeegolf, naturupplevelse, fågelskådning 

Anläggningar Stigar, grillplats, badplats, fågeltorn, 
odlingslotter, ramp för rullstol 

Attraktivitet Lokalt intresse 

Besöksfrekvens Mycket hög 

Kvaliteter Rymd, stillhet, artrikedom  

Stråksamband Tycklingerundan, strandpromenaden och mot 
Vätterviksbadet 

Åtkomst Gång- och cykelväg, allmän väg  

Framkomlighet Måttlig 

Tålighet Låg 

Markägare ÖPMARK, privat 

Skydd 
planeringsstatus 

Naturreservat, Natura 2000, strandskydd 
riksintresse friluftsliv och natur i detaljplan 

Åtgärdsbehov Säkra marken för friluftsliv. Röjning, skyltning 
och rundslinga, tillgänglighet bänkar, badhytter 

Ansvarig Kommun, privat 
 



 

 

40 (53) 

 
 
Tätortsnära parker  
-inkluderat Hamn-, Asylen-, Lasarettsparken och Klosterområdet. 
 
En av målsättningarna i översiktsplanen är att peka ut enskilda 
grönytor som har ett stort värde och bör utvecklas samt 
framhålla de grönstråk som kan utvecklas i Vadstena stad. 
Samtliga parkområden är inkluderade i Stråket som binder 
samman möten och upplevelser mellan Slottet och Klostret. 
Genom att man tydliggör slingan ökar det även tillgängligheten 
till Vättern och för det rörliga friluftslivet och natur-
upplevelsen. Vi hänvisar också till den sociotopanalys som 
tagits fram för Vadstena tätort. Den utgår från vad vi vill 
människor ska göra och var vill vi de ska göra det.  
 
En inventering av den kommunägda parkmarken i Vadstena 
stad visar att grönområdena innehåller i huvudsak tre 
karaktärer: gräsytor/parkmark med gamla, stora träd, eller den 
lokala områdesparken, samt helt öppna gräsytor klippta eller 
oklippta som fungerar som distanser mellan bebyggelse och 
störande verksamhet eller trafik (skyddszoner). Förutom att 
grönområdena i Vadstena har en låg grad av variationsrikedom 
är de dessutom eftersatta. Många äldre och vackra träd i de 
centralt belägna parkerna behöver bytas ut på grund av 
sjukdom, vilket kommer att påverka upplevelsen av Vadstena 
stad.  
 
Förslag för att bevara och utveckla friluftsvärdena:  
 
Enligt översiktsplanen bör fler variationsrika områden skapas.  
Asylenparken används idag för naturpedagogik för närliggande 
förskolor och skolor och bör förstärkas.  
 
Skyddade miljöer från vind och ljud likt Örtagården bör skapas. 

 
En förstärkning av det andliga Vadstena i gröna kulturmiljöer. 
 
Fler områden skapas för att stimulera till naturnära lek och 
ingång till friluftsliv i närheten av förskola-, skola och 
äldreomsorg. Lekplatsen vid Hamnparken är en reseanledning 
för barnfamiljer, men bör förnyas och utökas. Unga som vuxit 
ur lekplatserna är en viktig målgrupp. Identifiera lek- och 
fritidstrender hos barn och unga och möjliggör ytor för det t.ex. 
kuperad cykelbana vid Kung Valdemars grönområde, utökad 
skatepark, naturparkour, klättring och skapa mötesplatser som 
stimulerar spontan aktivitet.  Möjliggör för bad, vattensport, 
fiske och vattenupplevelser.   
 

Närområde för Vadstena stad 

Naturtyp Kulturmark, park 

Aktivitet Promenad, jogging, cykling, bad, boule, kultur- 
och naturupplevelse, picknick, mötesplats 

Anläggningar Vägar, café, restaurang 

Attraktivitet Nationellt och internationellt intresse 

Besöksfrekvens Mycket hög 

Kvaliteter Rymd, kultur, utblick, vattenupplevelse, stillhet 

Stråksamband Tycklingerundan, strandpromenaden, pilgrims- 
och Östgötaleden 

Åtkomst Allmän väg, gång- och cykelväg, parkering 

Framkomlighet Mycket god 

Tålighet Låg 

Markägare ÖPMARK, privat 

Skydd 
planeringsstatus 

Riksintresse friluftsliv och naturvård 

Åtgärdsbehov Varierad tätortsnära natur skapas, skötsel 

Ansvarig Kommun, privat, Statens fastighetsverk, 
Svenska Kyrkan 
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Medhamra  
inkluderat Vätterviksbadet och Hagebyhöga naturreservat 
 
Medhamra skogsdunge och naturbad är beläget norr om 
Vätterviksbadet. Området är inte utmarkerat och små natur-
stigar leder dig genom området. Sandstranden är avskild, ca 2 
km lång och långrund. Från Vätterviksbadet finns en 
vältrampad stig som går längs med Vätterns strand ca 2,5 km 
lång. Idag används även en egentrampad stig över privat åker 
ner till badet från riksväg 919.  
 
Vätterviksbadet är beläget vid Vadstena Camping som ligger tre 
kilometer norr om Vadstena. Badet är långgrund sandstrand. 
Cykelbana finns från campingen till Vadstena centrum, planer 
finns på att fortsätta cykelbanan mot Motala. Campingen är 30 
tunnland stort, med 350 elplatser samt områden för fri 
placering av både tält, husvagnar och husbilar. Det finns även 
villavagnar, campingstugor och övernattningsstugor. Här finns 
grillplatser, toaletter, café, restaurang, hundbad och olika 
aktiviteter, främst sommartid.  
 
I närheten finns också Hagebyhöga Naturreservat som 
förvaltas av Länsstyrelsen i Östergötland. I Hagebyhöga 
kalkkärr finns en unik kalkkrävande flora och snäckfauna. En 
vandringsled på spänger leder genom reservatet. 
Informationsskyltar finns. Orkidéfloran är den förnämsta i 
Östergötland. Reservatet saknar vägskyltning på grund av 
trafikfarlig infart och utfart till körväg till reservatet från och till 
riksväg 919. Besök med motorfordon kräver stor försiktighet.  
 

 
 
Förslag för att bevara och utveckla friluftsvärdena:  
 
I översiktsplanen uppmanas att utveckla promenadstråk som 
förbinder Vätterviktsbadet med Tycklinge och Medhamra. Det 
finns stora mervärde att skapa en rundslinga för hundägare, 
campinggäster och boende. Tydliggöra skyltning till naturbad, 
naturreservat och skogsområden. Säkra parkering längs med 
riksväg 919, en säker miljö ökar tillgängligheten.  
 

Närområde för Vadstena stad 

Naturtyp Skogs- och kulturmark, sjö 

Aktivitet Vandring, jogging, bad, naturupplevelse  

Anläggningar Naturstigar 

Attraktivitet Lokalt intresse 

Besöksfrekvens Måttlig 

Kvaliteter Rymd, stillhet, vatten och naturupplevelse 

Stråksamband Tycklingerundan. Cykelbana till centrum och 
mot Motala 

Åtkomst Gångväg 

Framkomlighet Låg 

Tålighet Låg 

Markägare Hagebyhöga: Staten genom naturvårdsverket 
(Aska 4:12) och privat, Medhamra: privat 

Skydd 
planeringsstatus 

Friluftsliv och naturvård, Natura 2000 (delvis), 
strandskydd 

Åtgärdsbehov Säkra marken för rörligt friluftsliv, skyltning 
och rundslinga, tillgänglighet parkering 

Ansvarig Hagebyhöga, Länsstyrelsen Östergötland, 
skötselplan finns, annan 
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Kastad kulle naturreservat 
 
Naturreservatet Kastad kulle höjer sig tydligt över den 
omgivande östgötaslätten. Denna kalkhaltiga drumlin bjuder på 
spännande och annorlunda växter som normalt hör hemma på 
de vida stäpperna i öster. Kastad kulle är klassat som 
riksintresse.  
 
En parkeringsplats för cirka 10 bilar finns vid reservatet. Vid 
parkeringen finns informationsskyltar och ett fikabord.  
 
Naturreservatet ska, under stort hänsynstagande till flora, fauna 
och fornlämningar, vara tillgängligt för det rörliga friluftslivet.  

 
 
Förslag för att bevara och utveckla friluftsvärdena:  
 
Länsstyrelsen i Östergötland ansvarar för naturreservatet och 
skötselplan finns.   
 
 

Areal (hektar) 3,5 ha 

Närområde för Vadstena stad 

Naturtyp Naturbete, kulturmark 

Aktivitet Vandring, naturupplevelse 

Anläggningar Parkering och informationsskylt 

Attraktivitet Lokalt intresse 

Besöksfrekvens Måttlig 

Kvaliteter Rymd, artrikedom, intressant fauna 

Stråksamband  

Åtkomst Allmän väg, parkering 

Framkomlighet Måttlig 

Tålighet Låg 

Markägare Privat 

Skydd 
planeringsstatus 

Naturreservat, riksintresse, Natura 2000, 
Friluftsliv och naturvård 

Åtgärdsbehov Information på Vadstena kommuns webbplats 

Ansvarig Länsstyrelsen Östergötland 
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Ostmossen Naturreservat 
 
Ostmossen naturreservat ligger på Ombergs östra sluttning. 
Geologin och topografin har mycket att berätta om de 
geologiska processerna i västra Östergötland. I reservatet går 
Ombergs förkastningslinje ovanför själva Ostmossen.  
 
Inlandsisen har fört med sig kalk upp på berget, vilket gör att 
jordarten utgörs av en kalkrik moränlera. Reservatet utgörs av 
en mosaik av olika naturtyper som kalkkärr, kalkfuktäng, 
kalktorräng, övrig öppen betesmark samt löv- och granskog, 
ofta av sumpig karaktär.  
 
Floran är rik med totalt tio orkidéarter och en mängd andra 
kalkkrävande och kalkgynnade arter. Reservatets flora 
inventerades 1995 och totalt noterades 229 kärrväxtarter. Sex 
kalkkärr kan urskiljas i reservatet. Ostmossen i reservatets 
sydöstra del är det mest värdefulla kalkkärret i området.  
 
Området ska inom ramen för ändamålet med reservatet vara 
tillgängligt för det rörliga friluftslivet. Besökare i reservatet ska 
informeras om naturvärdena och föreskrifterna.  

 
 
Förslag för att bevara och utveckla friluftsvärdena:  
 
Länsstyrelsen i Östergötland ansvarar för naturreservatet och 
skötselplan finns.  
 
 

Närområde för Omberg 

Naturtyp Naturbete, kulturmark 

Aktivitet Vandring, naturupplevelse 

Anläggningar Parkering och informationsskylt 

Attraktivitet Lokalt intresse 

Besöksfrekvens Måttlig 

Kvaliteter Artrikedom, intressant fauna 

Stråksamband Östgötaleden och Pilgrimsleden 

Åtkomst Mindre väg, parkering 

Framkomlighet Måttlig 

Tålighet Låg 

Markägare Privat 

Skydd 
planeringsstatus 

Naturreservat, Natura 2000 område, 
friluftsliv och naturvård 

Åtgärdsbehov Information på Vadstena kommuns 
webbplats. Skapa tydligare rundslinga och knyt 
ihop området med Ombergsliden och 
Östgötaleden. 

Ansvarig Länsstyrelsen Östergötland 
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Ombergsliden  
- inklusive naturreservat och skidanläggning 
 
Längs Ombergs östra fot ligger många små kalkkärr. Kärren 
ligger inbäddade i skogen och öppnar sig här och var som 
gläntor. Ombergslidens naturreservat omfattar fem av de 
finaste kalkkärren, med en mycket rik flora. I de öppna 
beteshagarna kan man beskåda de många arter av dagfjärilar 
som finns i området. Inom reservatet finns också ett 
skogsområde som ska få utvecklas till urskog.  
 
Precis intill reservatet finns en stor parkeringsplats. Vid 
parkeringen finns informationsskyltar, fikabord, soptunna och 
torrdass som är tillgängligt för personer med nedsatt 
rörelseförmåga. Från parkeringen utgår flera kortare 
vandringsleder. Östgötaleden passerar genom reservatet.  
 
Ombergslidens skidanläggning drivs av Friluftsfrämjandet. 
Skidbacken har två nedfarter, två liftar, pulkabacke, funpark, 
Mountain Lodge med vintercafé, toaletter och 
övernattningsmöjlighet. Från toppen av backen är det året runt 
en fin utsikt över Ombergsliden och Tåkern med omgivningar. 
Nedanför skidbacken, runt kalkkärret, sträcker sig en cirka 300 
meter lång spång som är extra bred för att kunna ta sig fram 
med rullstol.  
 
I närheten ligger Heliga Hjärtas kloster och både Marialeden, 
Östgötaleden och Pilgrimsleden passerar här.  

 
 
Förslag för att bevara och utveckla friluftsvärdena: 
 
Länsstyrelsen i Östergötland ansvarar för naturreservatet och 
skötselplan finns. Skidanläggningen drivs ideellt. Det finns 
oklarheter kring ansvar för sophantering, öppethållande av 
torrdass etc. Friluftsfrämjandet och Vadstena kommun bör 
reglera detta i ett samarbetsavtal.  
 

Närområde för Omberg 

Naturtyp Naturbete, kulturmark 

Aktivitet Vandring, naturupplevelse, skidåkning, café, 
toalett 

Anläggningar Parkering, informationsskylt, skidbacke, 
värmestuga, leder, torrdass, grillplats 

Attraktivitet Lokalt intresse 

Besöksfrekvens Hög 

Kvaliteter Rymd, artrikedom, intressant fauna 

Stråksamband Östgötaleden, Pilgrims- och Marialeden 

Åtkomst Allmän väg, parkering 

Framkomlighet Hög 

Tålighet Medel 

Markägare Privat 

Skydd 
planeringsstatus 

Naturreservat, Natura 2000 område, friluftsliv 
och naturvård 

Åtgärdsbehov Information på Vadstena kommuns 
webbplats, avtal för långsiktig skötsel av 
skidbacken 

Ansvarig Ombergslidens naturreservat, Länsstyrelsen 
Östergötland, Ombergslidens skidbacke, 
Friluftsfrämjandet. Vadstena Kommun 
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Nässja friluftsområde  
- inklusive Järnevid och Skäljen 
 
Nässjahalvön lyfts fram i översiktsplanen och naturvårds-
programmet som viktigt för det rörliga friluftslivet. Nässja är 
ett skogsområde med framför allt fritidshus och ligger söder 
om Vadstena. Via Västgötavallen och Getryggen nås Sandviken 
med långgrund sandstrand. Övriga vägar är privata med 
bommar.  
 
Här finns både naturstigar och vägar, men inget är markerat 
och upplevelsen är att det är privat mark vilket begränsar det 
rörliga friluftslivet.  
 
Här finns flera järnåldersgravar, Nässja Domarring och Nässja 
kyrka. Östgötaleden, Pilgrimsleden och cykellederna passerar 
här.  
 
Järnevid friluftsbad ligger mellan Örberga och Nässja och nås 
via småvägar. Järnevid är en barnvänlig badplats med 
långgrund sandstrand. Här finns bajamajor, gungor och 
omklädningshytter. En brygga leder ut i vattnet. Här finns även 
småbåtshamn och fritidshus.  
 
Skogsområdet Skäljen är ett fint strövområde med stenstrand, 
fornminne och naturstig.  

 
Förslag för att bevara och utveckla friluftsvärdena: 
 
I översiktsplanen uppmanas att rekreationsstråk på 
landsbygdens bör öka. Nässjahalvön och udden vid Skäljen har 
mycket fin potential. Tydligare skyltning för allmänheten var 
parkering, bad och vandring kan göras. Både för att tillgänglig-
göra för fler och för att skapa tydlighet mot de områden där 
man inte ska vara.  
 
Skapa överenskommelse med markägare för att öka möjligheten 
till rörligt friluftsliv, rekreationsslingor för boende och tillgång 
till stränder.  
 

Närområde för Vadstena 

Naturtyp Skogskaraktär, sjö 

Aktivitet Vandring, naturupplevelse, bad, natur- och 
vattenupplevelse 

Anläggningar Brygga, hamn 

Attraktivitet Lokalt intresse 

Besöksfrekvens Hög 

Kvaliteter Rymd, orördhet, stillhet, kultur, skogskänsla 

Stråksamband Östgötaleden, Pilgrims- och Marialeden, 
cykelleder 

Åtkomst Privat väg, parkering 

Framkomlighet Låg 

Tålighet Medel 

Markägare Privat 

Skydd 
planeringsstatus 

Friluftsliv och naturvård 

Åtgärdsbehov Skyltning och markering, information på 
webbplatsen 

Ansvarig Vadstena kommun, privat 
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Ombergs Ekopark (NRO 050 11) 
 
Omberg är ett riksbekant område vars natur lockar många 
besökare inte bara från Sverige utan också från Europa. 
Ekopark Omberg är Sveriges artrikaste skogslandskap, med 
många sällsynta naturmiljöer. Den vackra bokskogen i 
sluttningen ner mot Vättern, jätteekarna i beteslandskapet och 
de färgsprakande slåtterängarna är några av dem. Från Hjässan 
har man en vidsträckt utsikt över Vättern och Östgötaslätten. I 
branten mot Vättern finns örtrik granurskog och rasbrants-
vegetation. Sveaskog vill skapa mer ädellövskogar och granskog 
med höga naturvärden samt återskapa ängsmarker. På Omberg 
finns utsiktsplatser, naturstigar, vandringsleder med flera 
vindskydd, vandrarhem och hotell.  
 
Omberg är Vadstenas enda stora varierade skogsområde med 
höga naturvärden och många stigar och vandringsleder. Från 
vattnet kan man även komma in i flera grottor. Området har 
stor betydelse för friluftslivet med bland annat vandring, 
cykling, paddling, skidåkning och naturupplevelser.  
 
Borghamn kan utvecklas till en viktig port in till Omberg från 
norra sidan.  
 
Förslag för att bevara och utveckla friluftsvärdena:  
 
Skötselplan finns upprättad för Ekoparken och 
naturreservaten. Vadstena kommun blir en stark partner för att 
påverka utvecklingen av ekoparken, då det är kommunens enda 
varierande skogsområde.  

 
Omberg ska fortsätta vara viktig som rekreationsmiljö och 
turismål i Vadstena kommun. Berget ska skyddas mot åtgärder 
som påtagligt kan skada riksintresset. Dess närmaste 
omgivningar ska värnas från åtgärder som kan förändra 
områdets karaktär och upplevelsen av Omberg i landskapet.  
 

Närområde för Borghamn 

Naturtyp Skogsmark, ädellövskog, ängsmarker, 
naturbete 

Aktivitet Vandring, cykling, ridning, skidåkning, vatten-
sport, friluftsliv, kultur och naturupplevelse 

Anläggningar Vandringsleder, informationsskyltar, vind-
skydd, rastplats, toalett, vandrarhem, 
restaurang, utsiktspunkt 

Attraktivitet Nationellt och internationellt intresse 

Besöksfrekvens Mycket hög 

Kvaliteter Rymd, kultur, artrikedom, intressant geologi, 
unik natur och fauna 

Stråksamband Vandrings- och cykelleder 

Åtkomst Allmän väg, parkering 

Framkomlighet God på vissa ställen 

Tålighet Låg 

Markägare Sveaskog, Privat 

Skydd 
planeringsstatus 

Ekopark, naturreservat, Natura 2000, 
riksintresse friluftsliv, naturvård och 
kulturmiljövård 

Åtgärdsbehov Kommunen blir stark partner till Sveaskog. 
Utveckla Borghamns närhet till Omberg 

Ansvarig Sveaskog, Länsstyrelsen Östergötland, 
Vadstena kommun 
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Krogarängen Folkets park  
 
Krogarängen ligger strax utanför Vadstena och är en folkpark 
med en unik lummig miljö vars karaktär skapas av ett 
eklandskap i miniatyr. Vadstena Folkets park spelar en viktig 
roll i arbetet med att göra kultur, nöje och möten tillgängliga 
för människor i hela landet. Området är inhägnat och består av 
en klippt del av parkkaraktär och en del av mer vildvuxen 
karaktär.  
 
Projektet "Art Camp" finansieras av pengar från EU-
programmet Leader Folkungaland, som beviljat drygt fem 
miljoner för projektet. Syftet är att med nya metoder och 
aktiviteter besjäla Vadstena Folkets Park och bidra till dess 
överlevnad. Detta ska göras genom att skapa en skulpturpark i 
utomhusmiljö. Huvudman för projektet är Folkuniversitetet. 
Fyra konstnärer har valts ut i etapp ett av tre. Skulpturparken 
invigs i sin helhet 2021.  
 
Förslag för att bevara och utveckla friluftsvärdena:  
 
Tydligare skyltning från Vadstena stad.  
 
Utöka tillgängligheten för kollektivtrafik med namngiven 
hållplats Folkets park. Utveckla tillgängligheten för cykel- och 
gångväg. Informera på kommunens webbplats. Här finns 
potential att ihop med den framväxande skulpturparken även 
utveckla en naturslinga för rörelsehindrade likt dem som finns 
vid Naturum Tåkern och Stocklycke på Omberg.  

 
 

Närområde för Vadstena stad 

Naturtyp Kulturmark 

Aktivitet Promenad, natur och kulturupplevelse, dans 

Anläggningar Dansbana, promenadstråk 

Attraktivitet Lokalt 

Besöksfrekvens Låg 

Kvaliteter Kultur 

Stråksamband  

Åtkomst Allmänväg, parkering 

Framkomlighet Hög 

Tålighet Måttlig 

Markägare Folkets parks förening 

Skydd 
planeringsstatus 

 

Åtgärdsbehov Ta fram skötselplan 

Ansvarig Föreningen Vadstena folkets park 
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Tåkern (NRO 050 10)  
 
Tåkern är ett mycket välkänt och välbesökt naturområde och 
räknas på grund av sitt rika fågelliv till en av Nordeuropas 
förnämsta fågelsjöar. Tåkern är en utpräglad slättsjö med rik 
vegetation och rikt fågelliv. Runt sjön finns olika strandmiljöer 
som högstarrkärr, lågstarrkärr, kalkfuktängar och strandskogar. 
Strandängarna betas för att förhindra igenväxning och bevara 
mångfalden. Utanför stranden utbreder sig vidsträckta 
vassområden. Nära 270 fågelarter har iakttagits vid sjön och 
drygt ett nittiotal av dessa häckar i sjön och dess närmaste 
omgivningar. Tåkern är också en betydelsefull rastplats för 
vårens och höstens flyttfåglar.  
 
I kommunen finns tre besöksområden vid Väversunda, 
Svälinge och Hov. Vid Svälinges parkering leder en 900 meter 
lång vandringsled till fågeltornet. Längs vandringsleden får du 
uppleva såväl strandängar som skogspartier. Strandängarna på 
ömse sidor om Mjölnaån kan överblickas från ett mindre 
fågeltorn. Under våren och hösten är området omtyckt av 
tranor och gäss.  
 
Tåkern är utpekad som riksintresse för friluftsliv och naturvård, 
Ramsarområde samt Natura 2000 på grund av sin flora och 
fauna. Sjön delas i tre kommuner, Vadstena, Mjölby och 
Ödeshög.  
 
Förslag för att bevara och utveckla friluftsvärdena:  
 
Skötselplan finns upprättad.  

 

Tåkern och dess närmaste omgivningar (1 km från strandlinjen) 
ska värnas från åtgärder som kan förändra områdets karaktär 
och upplevelsen av sjön i landskapet. Tåkern ska bevara sin 
karaktär som fågelsjö och rekreationsmiljö. Sjön ska skyddas 
mot åtgärder som påtagligt kan skada riksintresset.  
 
Tillgängligheten till Tåkern för skridsko vintertid och paddling 
utanför fåglarnas häckningstider kan ökas med fler 
angörningsplatser. 
 

Närområde för Vadstena, Väderstad, Ödeshög 

Naturtyp Våtmark, strandäng, naturbete  

Aktivitet Vandring, cykling, ridning, skidåkning, vatten- 
sport, friluftsliv, kultur och naturupplevelse 

Anläggningar Vandringsleder, informationsskyltar, 
vindskydd, rastplats, toalett, vandrarhem, 
restaurang, utsiktspunkt, fågeltorn 

Attraktivitet Nationellt och internationellt intresse 

Besöksfrekvens Mycket hög 

Kvaliteter Rymd, kultur, artrikedom, intressant geologi, 
unik natur och fauna 

Stråksamband Vandrings- och cykelleder 

Åtkomst Allmän väg, parkering 

Framkomlighet God på vissa ställen 

Tålighet Låg 

Markägare Privat 

Skydd 
planeringsstatus 

Ramsarområde, naturreservat, Natura 2000, 
riksintresse friluftsliv, naturvård och 
kulturmiljövård 

Åtgärdsbehov Kommunen blir stark partner till Länsstyrelsen 

Ansvarig Länsstyrelsen i Östergötland 
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Vättern (NRO 050 01) 
- Inklusive Jungfrun (ö som ingår i Motalabuktens öar) 
 
Vättern är klassat som riksintresse, med sin förstklassiga 
vattenkvalitet och intressanta fauna utgör den en värdefull och 
skyddsvärd naturmiljö. I översiktsplanen står det att Vättern 
ska skyddas mot ingrepp som påtagligt kan skada riksintresset 
och att det rörliga friluftslivet särskilt ska beaktas vid 
exploatering.  
 
Åtkomsten till strandliv och närkontakt med Vättern har 
påpekats vid beskrivning av områden som Nässjahalvön, 
Omberg, Borghamn, Medhamra och Tycklinge. Och i 
översiktsplanen poängteras att möjligheterna till fri tillgång till 
strandområden bör bevaras.  
 
Hela Vadstena tätort präglas av sitt strandnära läge vid Vättern. 
Strandpromenaden och upp mot Tycklingehalvön är ett 
omtyckt och viktigt promenad- och motionsstråk.  
Den lilla klippön Jungfrun, även kallad Fagerön, ligger söder 
om Fjuk och klassas också som riksintresse. Den är ganska 
svårtillgänglig och vädret bör vara gynnsamt för ett besök.  
 
Förslag för att bevara och utveckla friluftsvärdena:  
 
Att fortsätta tillgängliggöra miljöer med Vätternnära läge ökar 
attraktiviteten för det unika i Vadstena och ökar det rörliga 
friluftslivet.  

 

 
Kommunen ska aktivt arbeta för att förstärka och möjliggöra 
för ett rikt fiske-, båt- och badliv. Vättern är även en attraktiv 
vintermiljö. Kommunen bör skapa fler möjligheter till 
skridskoåkning och vinterupplevelser.  
 
Vätterns miljö ger också stora sociotopvärden i form av utblick, 
vattenupplevelser och vila.  
 

Närområde för Vadstena och Borghamn 

Naturtyp Sjö, strandäng, naturbete  

Aktivitet Vattensport, bad, fiske, friluftsliv, kultur- och 
naturupplevelse 

Anläggningar Badplatser, hamnar, bryggor 

Attraktivitet Nationellt och internationellt intresse 

Besöksfrekvens Mycket hög 

Kvaliteter Rymd, kultur, artrikedom, intressant geologi, 
unik natur, utblick 

Stråksamband Vandrings- och cykelleder, vägar 

Åtkomst Allmän väg, parkering 

Framkomlighet God på vissa ställen 

Tålighet Låg 

Markägare  

Skydd 
planeringsstatus 

Natura 2000, riksintresse friluftsliv, naturvård 
och kulturmiljövård 

Åtgärdsbehov Säkra Vätterns vattenkvalitet från yttre 
påverkan. Skapa större närkontakt genom 
bättre skyltning och markering, bryggor och 
badvänlig botten 

Ansvarig  
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Rismarken  
- inklusive Vadstena golfbana  
 
I den östra utkanten av tätorten hittar du skogs- och 
friluftsområdet Rismarken. Skogen domineras av gammal 
granskog. Det finns också inslag av yngre och medelålders 
lövskog. Ca 10 % av arealen utgörs av 40 - 50-årig ekskog. De 
föryngringar som utförts nyligen har planterats med björk och 
fågelbär. Rismarkens område är privatägt och förvaltas av 
Skogsällskapet. Området innehåller ca 20 olika trädarter och 
erbjuder rekreationsmöjligheter i form av motionsspår och 
naturupplevelser. Området används av såväl allmänhet som 
skolor och förskolor.  
 
De tre motionsspåren är i längderna 2 km (elljusspår), 2,5 km 
och 5 km. Motionsspåren röjs och underhålls för att skapa en 
bra framkomlighet. Elljusspåret är tillgänglighetsanpassat och 
har elljus fram till kl. 22.00. Det finns tre picknickbord och 
sittbänkar för den som behöver ta en paus utmed spåret. Det 
finns även en friggebostuga som skolor och förskolor kan hyra 
via Korpen i Vadstena.  
 
Vadstena kommun anordnar längdskidspår. Skidspåren anläggs 
i Rismarken via elljusspåret i mån av snötillgång.  
 
Vadstena golfbana som delvis angränsar till Rismarken är en 
18-håls skogs-, slätt- och parkbana. Vid klubbhuset finns kansli, 
omklädningsrum och restaurang. Det finns även elplatser för 
husbil/husvagn. Vid golfklubben finns även ett utegym. 
Området är även populärt för cykling och ridning på de vägar 
som inte är iordningställda motionsspår.  

 
Skogsområdet har stort värde som rekreationsområde och utgör 
en värdefull refug för både fauna och flora på den odlings-
intensiva slätten. I översiktsplanen är Rismarken klassad som 
tyst område, vilket innebär att förhindra ytterligare etableringar 
av störande verksamheter i anlutning till området till exempel 
vindkraft.  
 
Förslag för att bevara och utveckla friluftsvärdena:  
 
För att behålla och bevara möjligheten till rörligt friluftsliv i 
framtiden bör kommunen skapa avtal med markägare. Området 
ska också upplevas som tryggt och säkert för motionsutövande.  
Påbudskyltar välkomnar var man får rida eller cykla istället för 
förbudskyltning.  
 

Närområde för Vadstena 

Naturtyp Skogsområde  

Aktivitet Vandring, löpning, cykling, ridning, skidåkning, 
friluftsliv, naturupplevelse  

Anläggningar Motionsspår, informationsskyltar, vindskydd, 
golfbana, restaurang, utegym 

Attraktivitet Lokalt intresse 

Besöksfrekvens Medel 

Kvaliteter Stillhet, artrikendom, skogskänsla 

Stråksamband Cykel- och gångbana 

Åtkomst Allmän väg, parkering 

Framkomlighet God  

Tålighet Måttlig 

Markägare Privat 

Skydd 
planeringsstatus 

Natur i detaljplan 

Åtgärdsbehov Utökad markering var det går att cykla och rida. 
Säkra tillgången till området genom avtal 

Ansvarig Privat, Vadstena Kommun, Förening 
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Borghamn  
- inklusive Hovanäsudden och Bårstadbadet 
 
Borghamn utgör porten till Omberg, och närheten till Omberg 
och Vättern gör att omgivningar lämpar sig väl för friluftsliv. 
Det är den största tätorten utanför Vadstena och de flesta 
besökare kommer söder ifrån via sjövägen över Omberg. Vid 
foten av Omberg finns ett 2,5 km långt elljusspår som sträcker 
sig runt stenbrottet. I samhället finns även båthamn, lekplats, 
tennisplan, fotbollsplan, närbutik, restaurang och bibliotek 
samt förskola i Rogslösa.  
 
Hembygdsgården på Hovanäsudden bjuder på en fin miljö med 
möjlighet att hyra lokal och fina bad. Lite längre bort finns 
Bårstad friluftsbad med långgrund sandstrand. Här finns 
bryggor och toaletter. Det finns flera fina promenadvägar bland 
annat Strandstigen som går längs Vätterns strand. Här kan du 
grilla och det finns även ett vindskydd och bänkar. Flera 
vandrings- och cykelleder passerar genom Borghamn.  
 
Förslag för att bevara och utveckla friluftsvärdena:  
 
I översiktsplanen uppmanas att rekreationsstråk på lands-
bygdens bör öka och området (från hamnen, förbi renings-
verket och mot Bårstadbrottet) pekas ut som utvecklings-
område för rekreation och turism. Förstärk med vindskydd för 
övernattning. Upprustning av elljusspår. Utmarkerade 
utsiktspunkter och stråk vid Marsafällan. I Borghamn finns 
goda möjligheter att skapa fler rundslingor och förstärka 
kontakten med Omberg och samhället. Men även tydligare 
promenadstråk längs med Vättern till exempel norr om 
Bårstad.  

 
Idag finns utmarkerade leder i form av Östgötaleden och 
Klosterleden. Kortare rundslingor och vandringsleder kan 
förstärkas, likt man gjort på södra delen av Omberg. Skyltning, 
parkering, toalett och soptunna skulle öka tillgängligheten till 
området och skapa en port till Omberg.  
 

Närområde för Borghamn 

Naturtyp Skogsmark, ädellövskog, ängsmarker, 
naturbete, sjö 

Aktivitet Vandring, cykling, ridning, skidåkning, vatten-
sport, friluftsliv, kultur- och naturupplevelse 

Anläggningar vandringsleder, elljusspår, informationsskyltar, 
vindskydd, rastplats, toalett, vandrarhem, 
restaurang, utsiktspunkt, badplats, hamn, 
fotbollsplan, tennisbana 

Attraktivitet Nationellt intresse 

Besöksfrekvens Hög 

Kvaliteter Rymd, orördhet, kultur, artrikedom, intressant 
geologi, skogskänsla 

Stråksamband Vandrings- och cykelleder 

Åtkomst Allmän väg 

Framkomlighet God 

Tålighet Medel 

Markägare Statligt Sveaskog, privat, kommunalt 

Skydd 
planeringsstatus 

Ekopark, naturreservat, Natura 2000 
riksintresse, friluftsliv, naturvård och 
kulturmiljövård 

Åtgärdsbehov Skyltning, leder, vindskydd för övernattning. 
Detaljerad plan för friluftsliv 

Ansvarig Sveaskog, Länsstyrelsen i Östergötland, 
Vadstena Kommun 
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Vandrings- och cykelleder 
- inklusive Pilgrimsleder och Östgötaleden 
 
Klosterleden är en pilgrimsled som sträcker sig från öst till väst 
genom Östergötland där Vadstena är huvudpilgrimsmålet. Från 
Vadstena går leden söderut i kommunen och passerar flera 
kyrkbyar på väg mot Alvastra kloster (Ödeshögs kommun). 
Österut från Vadstena går leden mot Skänninge och vidare till 
Krokek i Kolmården. Här är skyltningen sporadisk. Mer fokus 
läggs istället på Birgittaleden som är omärkt och går på väg och 
längst kanalbanken från Söderköping till Vadstena via 
Linköping. Marialeden (11 km) är en omarkerad inofficiell led 
som idag används för kortare pilgrimsvandring. Antalet 
vandrande längs pilgrimslederna ökar stadigt. Pilgrimsleden 
eller delar av den är också lämplig för cykel.  
 
Östgötaleden finns idag runt Omberg (27 km). Östgötaleden 
knyter ihop Omberg - Vadstena och Vadstena-Skänninge samt 
Mjölby - Motala.  
 
För cykling finns särskilda cykelleder som passerar genom 
kommunen; Vättern - Sommenleden (374 km), Runt-
Vätternleden (410 km) och Pilgrimsrundan (94 km) runt 
Tåkern. Det finns flera inofficiella cykelrundor som nyttjas 
men är omarkerade till exempel Nässjarundan (25 km), 
Granbyrundan (17 km), Strårundan (13 km) och 
Hagebyhögarundan (18 km). Omberg är ett område som 
lämpar sig och är populärt för mountainbike-cykling.  
 
Förslag för att bevara och utveckla friluftsvärdena:  
 
Både cykling och vandring är starka trender. Kommunen  

 
kan stärka den lokala infrastrukturen för leder och vara aktiv i 
arbetet över kommungränserna och med Sveaskog. God 
samordningen mellan Östgötaleden och pilgrimslederna är 
viktig. Nya leder, digitalisering, infrastruktur och nationell 
standard är en viktig strategisk fråga. 
 
I översiktsplanen uppmanas att rekreationsstråk på 
landsbygdens bör öka och att lantbrukens krav på stora 
sammanhållna ytor påverkar rörelsefriheten. Kommunen kan 
inleda samarbete eller teckna avtal med lantbrukare för att skapa 
fler rekreationstråk, både till fots och för cykel.  
Kommunen säkrar att leder röjs, skyltas och hålls tillgängliga 
med skötselavtal eller ser till att ansvarig för leden gör sådana 
avtal.   
 

Närområde för Vadstena och Borghamn 

Naturtyp Skogsmark, kulturmark, sjö 

Aktivitet Vandring och cykling 

Anläggningar Vandringsled, naturstig, vindskydd, grillplats, 
bad 

Attraktivitet Nationellt och internationellt 

Besöksfrekvens Hög 

Kvaliteter Rymd, stillhet, kultur, skogskänsla 

Stråksamband Klosterleden, Vättern-Sommenleden, Runt-
vätternleden, Östgötaleden 

Åtkomst Allmän väg, parkering, gång- och cykelbana 

Framkomlighet Måttlig till mycket god 

Tålighet Låg 

Markägare  

Skydd 
planeringsstatus 

Natur i detaljplan 

Åtgärdsbehov Skötselavtal, uppmärkning, information 

Ansvarig Vadstena kommun, föreningar 
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Stråk mot Naddö från Vadstena Slott 
- inklusive Mjölnaån 
 
I kartläggningen har stråket från Vadstena slott till Naddö 
klassats som viktigt utvecklingsområde. För det rörliga 
friluftslivet är denna miljö idag väldigt begränsad men har stor 
potential att bli ett attraktivt område för de boende i södra 
delen av Vadstena, likt Tycklinge i norr. Området bjuder på 
fina vattenvyer mot Naddö och mot Slottet.  
 
Det södra området kring Slottet används idag som ställplats för 
husbilar samt båtförvaring. Längre söderut avgränsas 
tillgängligheten helt av de industrifastigheter som ligger i 
anslutning till Vättern. Här finns öppna gröna gräsytor ner mot 
Vättern. Vid reningsverket längre söderut öppnar sig en miljö 
som kan beskrivas som ett Tåkern i miniatyr med fina 
vassområden ner mot Mjölnaån och vidare ut mot Naddö och 
Nässjahalvön.  
 
Förslag för att bevara och utveckla friluftsvärdena: 
I översiktsplanen uppmanas att rekreationsstråk på 
landsbygden bör öka och att lantbrukens krav på stora 
sammanhållna ytor påverkar rörelsefriheten. Kommunen bör 
inleda samarbete eller avtal med lantbrukare för att skapa fler 
rekreationstråk, både till fots och på cykel. Bron över Mjölnaån 
behöver renoveras/förnyas. 

 
 
Att kunna erbjuda boende och besökare en vandring i vassen, 
likt Naturum Tåkern, tio minuters gångväg från centrum är  
unikt.  
 

Närområde för Vadstena  

Naturtyp Våtmark, sjö 

Aktivitet Vandring och cykling 

Anläggningar Inga idag 

Attraktivitet Lokalt 

Besöksfrekvens Låg 

Kvaliteter Rymd, stillhet 

Stråksamband Klosterleden, Östgötaleden 

Åtkomst Privat och allmän väg 

Framkomlighet Dålig 

Tålighet Måttlig 

Markägare  

Skydd 
planeringsstatus 

Natur i detaljplan 

Åtgärdsbehov Skötselavtal, uppmärkning, information, 
spänger i vassen, bor över Mjölnaån 

Ansvarig Vadstena kommun 
 

 


