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8. Friluftsliv och rekreation  

 

MÅL – det här vill kommunen uppnå 

 Kommuninvånarna ska ha god tillgång till tätortsnära och 

lättillgängliga rekreationsområden.  

 Tätortsnära områden som inte störs av buller ska värnas.  

 Sammanhängande stråk för rekreation ska finnas och möj-

ligheten att nå Mälarstranden ska beaktas.  

 Värdefulla friluftsområden ska säkras för framtiden.  

 

 

Frilufts- och rekreationsområden är en stor tillgång både ur fritids- 

och hälsosynpunkt, för såväl invånare som turister. De har också be-

tydelse för den som ska välja bostadsort. 

 

Många skogsområden är av värde för friluftslivet, såväl nära tätorter-

na som längre bort. På karta Friluftsliv och rekreation kallas de för 

skog med socialt värde, S:1-32 och redovisades 2009 till Skogssty-

relsen. I planeringsunderlaget finns områdena beskrivna.  

 

Två leder är markerade på karta Friluftsliv och rekreation. Den ena 

är Romboleden som ingår i Europas pilgrimsleder där sträckan norr-

ut från Köping går på en före detta banvall som gjorts om till gång- 

och cykelbana. Den andra leden är Mälardalsleden som är en cykel-

led runt Mälaren. 

 

Mälaren med öar och strandområden är av riksintresse för turism och 

rörligt friluftsliv. Strömsholmsområdet, som till en liten del berör 

Köpings kommun, är av riksintresse för både friluftsliv och natur-

vård.  Se mer i kapitel Riksintresse. 

 

Kommunens viljeinriktning för friluftsliv och rekreation – förslag 
på åtgärder 

1. Bevara värdefulla frilufts- och rekreationsområden 

Skogsområden med höga sociala värden är värdefulla rekreations- 

och friluftsområden.  

2. Förslag på nya rekreationsstråk 

För att skapa ett lättillgängligt stråk för gående och cyklister föreslås 

den populära åpromenaden i Köpings tätort förlängas längs Köpings-

åns norra strand ut till Norsa hagar och eventuellt till Lindöberget 

(RS:1). Utredning och åtgärder behövs, särskilt sträckan Norsa 

hagar-Lindöberget behöver studeras mer detaljerat med avseende på 

markförhållanden och markägarfrågor. En anslutning till Norsa 

hagar från Karlbergsskogen föreslås också. Norsatippen ska ses som 

en framtida tillgång som rekreations- och naturområde som kan 

integreras med Karlbergsskogen. 

 

 

Ställningstaganden Friluftsliv och rekreation 
►  Kommunen ska verka för att betydelsefulla områden för fri-

luftslivet bevaras och utvecklas.  
►  Kommunen ska arbeta för att skapa ett grönt lättillgängligt 

stråk mellan Inre hamnen och Norsa hagar och ett annat från 

Karlbergsskogen till Norsa hagar; eventuellt med förlängning 

till Lindöberget (RS:1). 
►  Kommunen ska verka för att befintliga leder, Mälardalsleden 

och Romboleden, behålls och utvecklas i samarbete med 

andra aktörer. 

 

 

http://www.koping.se/kommunens-planarbete/planeringsunderlag/friluftsliv-och-rekreation/
http://www.koping.se/kommunens-planarbete/oversiktsplan/riksintressen-sammanstallning/
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