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ABSTRACT 
Persson, J. 2014. Att undersöka klättringens slitage på markytan. Kulturgeografiska institutionen, 
Arbetsrapportserie, Uppsala universitet 
 
Uppsatsens syfte är att undersöka hur klättringens påverkan på markytan ser ut och utveckla och testa en metod 
för hur detta kan mätas. Uppsatsen beskriver också hur planering av klätterområden kan utformas för att 
motverka oönskat slitage. Metoden som testades gick ut på att observera markytan vid 16 klippor i Göteborg 
utifrån fyra teman samt bedöma klippornas popularitet utifrån information i en guidebok. Litteratur gällande 
planering av naturområden studerades och kopplades till undersökningens resultat. 

Marken vid klipporna uppvisade varierande spår av slitage till följd av klättring, från stora kala områden 
vid vissa klippor till så gott som inga spår vid andra. Det tydligaste spåret var bortsliten vegetation vilket 
förekom vid de flesta klipporna om än i varierande omfattning. Den testade metoden visade sig fruktbar utifrån 
den begränsade tidstillgången. Bedömningen av popularitet visade sig missvisande, den bedömda populariteten 
stämde inte med mängden slitage. De populäraste klipporna uppvisade inte nödvändigtvis mest slitage. Istället 
skulle popularitetsbedömning utifrån tillgänglighet och intervjuer vara att föredra. Planeringsåtgärder för att 
motverka oönskat slitage kan med fördel baseras på informationsspridning även om mer direkta åtgärder som 
klättringsförbud kan vara att föredra om slitaget är oacceptabelt. Planeringen är situationsberoende och kunskap 
om den specifika klättringssituationen krävs för effektiv planering.  
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1. INLEDNING 
 
Klättring är en sport och rekreationsaktivitet som utövas vid klippor runt om i världen. 2011 
organiserade Svenska Klätterförbundet 6690 klättrare (Svenska Klätterförbundet, 2014b) och 
sannolikt finns det många fler utövare som inte är organiserade. Liksom de flesta 
rekreationsaktiviteter som företas i naturen så lämnar klättringen spår på markytan, så som 
sliten markvegetation och borttransporterad jord. Den här uppsatsen har som mål att beskriva 
hur de spåren ser ut och hur de kan mätas och diskutera hur klättringen kan hanteras inom 
planering av naturområden.  

Forskningen kring naturbaserade rekreationsaktiviteters påverkan på landskapet är 
omfattande och det slitage som uppstår när människor rör sig i naturen är väldokumenterat (se 
bl.a. Frissell & Duncan, 1965; Bryan, 1977; Frissell, 1978; Cole, 2004). Men klättringens 
påverkan tycks bortglömd. Det verkar enbart vara i relation till klippväxande växter (se bl.a. 
Kelly & Larson, 1997; Camp & Knight, 1998; Farris, 1998; McMillan & Larson, 2002; 
Rusterholz et al., 2004) och fåglar (Falkenberg, 2010) som klättringens påverkan studerats 
specifikt. Vilket är rimligt eftersom sambandet mellan klättring och klipplevande organismer 
är tydligt. Den här uppsatsen tar fasta på den här kunskapsluckan och har som ambition att, 
om inte fylla den så åtminstone bidra till att den kan fylls genom att testa en metod för hur 
klättringens påverkan kan mätas. I en enkät riktad till kommunala tjänstemän gällande 
friluftsliv och planering svarade 60 procent att det behövs mer kunskapsunderlag om 
friluftsliv vid arbetet med kommunal planering (Petersson Forsberg, 2009, s. 34). Klättringen 
är en friluftsaktivitet som utövas i naturområden tillsammans med andra friluftsaktiviteter och 
även om kunskap om klättring inte efterfrågades specifikt i undersökningen så bidrar ändå 
den här uppsatsen med en del av det efterfrågade kunskapsunderlaget. Dessutom bidrar jag 
med en metod för hur klättring kan undersökas och på så vis ges plats i planering av 
naturområden.  

Den prövade metoden för mätning av påverkan är tudelad där en del består av 
observationer av slitage på plats i fält och en är en metod för bedömning av klätterklippors 
popularitet utifrån information i guideböcker. Dessa båda metoder testas och utvärderas och 
jag ger förslag på hur de kan utvecklas. 

Uppsatsen har begränsats till klättringens påverkan på markytan nedanför klätterklippor. 
De vertikala klipporna i sig har inte undersökts av praktiska och säkerhetsmässiga skäl. 
Fältstudien har begränsats till klipporna i klätterområdena Utby och Fjällbo i östra Göteborg. 
Det är klippornas omedelbara närhet som har undersökts. Uppslaget till uppsatsämne kom 
under en promenad vid de undersökta klipporna och det föll sig därför naturligt att välja det 
området. Göteborg beskrivs också som den svenska klättringens huvudstad (Paulsson, 2007, 
s. 74) och Utby och Fjällbo är de i särklass största klätterområdena i Göteborgsregionen 
(Ratajczak, 2012). Området ligger runt 25 minuters resväg från Göteborgs centrum och är 
därför lättillgängligt för många. Med sitt stora antal klätterklippor och närhet till en stor stad 
passade Utby och Fjällbo utmärkt som testobjekt för utveckling av en metod för att mäta 
klättringens påverkan på landskapet. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att beskriva klättringens påverkan på markytan ser ut och att utveckla 
och testa en metod för hur denna påverkan kan mätas. Uppsatsen syftar också till att beskriva 
hur oönskad påverkan från klättring kan hanteras av planerare och förvaltare av 
naturområden. Syftet uppnås genom besvarande av följande frågeställningar: 

• Vilka olika spår av klättring finns att se vid klipporna i Fjällbo och Utby och hur 
och varför varierar dessa? 

• Hur kan en metod för att undersöka klättringens påverkan i naturområden se ut? 
• Hur kan planering av naturområden utformas för att begränsa oönskat slitage på 

markytan orsakat av klättrare? 
 

1.2 Undersökningsområdet 
För att ge en bild av det undersökta klätterområdet ges här en beskrivning i grova drag av hur 
området är uppbyggt och ser ut. Utby och Fjällbo är två klippformationer i skogen mellan 
stadsdelarna Utby och Bergsjön i östra Göteborg. Utbyklippan är 300 meter bred och stupar åt 
söder. Fjällbo börjar ett par hundra meter söder om Utby och sträcker sig 400 meter med 
klippan i sydvästlig riktning. Klipporna varierar i höjd mellan tio och 40 meter men ligger i 
allmänhet runt 20. Området runt båda klipporna består av lövskog med stora ekar och unga 
rönnar. Berggrunden i området består av granit (SGU, 2014) som uppvisar mängder av små 
knoppar (se figur 1). Terrängen nedanför klipporna är mycket blockigt med massor av stora 
stenbumlingar strödda som strössel i landskapet. Jordarten i området är lera nedanför 
klipporna och berg ovanför (SGU, 2014).  Skogen som klipporna ligger i korsas av flera 
anlagda promenadstigar. Nedanför båda klipporna går stigar som leder till parkeringar och 
busshållplatser inom 15 minuters promenad. Området ligger runt 25 minuter med 
kollektivtrafik från centrala Göteborg.  
 

1.3 Disposition 
Uppsatsen inleds med en beskrivning av klättringen som aktivitet och hur den kan antas 
påverka markytan samt vilken syn klättringens organisationer har på naturpåverkan. Därefter 
följer en teoretisk del som tar upp mänsklig påverkan på landskapet och hur 
rekreationsaktiviteter kan påverka marken samt hur detta mäts. I kapitel fyra beskrivs 
planeringstekniska val kopplade till klättringens påverkan i naturområden ur ett teoretiskt 
perspektiv följt av exemplet Göteborgs Stad kopplat till undersökningsområdet.  

I metoddelen beskrivs vilken metod jag använde för observationer och 
popularitetsbedömning. Dessa metoder är de som testats i metodutvecklande syfte. Därefter, i 
det sjätte kapitlet, redogörs för resultaten av fältundersökningen och 
popularitetsbedömningen. Resultaten analyseras och diskuteras i flera kapitel utifrån 
observerat slitage, popularitet, planering och metodutveckling. Sist i uppsatsen presenteras 
mina slutsatser utifrån frågeställningarna. 
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2. KLÄTTRINGEN OCH KLÄTTRARNA 
 
I den här uppsatsdelen beskrivs klättringen som aktivitet och hur klättringens organisationer 
ser på slitage av naturområden. Första delen är en beskrivning av hur klättring går till, vilken 
utrustning som används och hur och var klättrare rör sig vid klippor. Texten ska fungera som 
en bakgrund till hur klättrare kan tänkas påverka landskapet i samband med utövandet av sin 
sport. Andra delen beskriver begreppet access vilket innebär det arbete klättringens 
organisationer genomför för att säkra tillgången till klätterklippor och skyddandet av de 
samma. Här beskrivs vad som står om ämnet i olika dokument utgivna av bland annat 
Svenska Klätterförbundet.  
 

2.1 Så fungerar klippklättringen och så påverkar den marken vid klippan 
I följande beskrivning av hur klättring går till utgår jag från mina egna kunskaper som 
rekreationsklättrare. Det finns flera olika typer av klättring. I den här uppsatsen ligger fokus 
vid den klättringsform som kallas klippklättring eftersom det är den som dominerar i 
undersökningsområdet (Ratajczak, 2012, s. 170, 202). Vid klippklättring säkrar en kamrat 
klättraren med ett rep från marken nedanför medan klättraren för med sig repet uppför. 
Klättringen sker längst med så kallade leder som är en förutbestämd bana uppför klippan.  

Den påverkan på klippan som klättringen har sker genom att klättrarens händer och fötter, 
vidrör klippan för att klättraren ska ta sig uppåt. De platser som händer och fötter placeras på 
kallas för grepp. För att undvika att händerna blir hala av svett använder klättrare krita på 
fingrarna. Krita är ett vitt puder som liknar det som kulstötare och tyngdlyftare använder. På 
ofta klättrade klippor blir det spår av krita på välanvända grepp.  

Även om klättrarens färd uppför väggen är den centrala delen av klättring så sker en hel 
del arbete på marken nedanför klippan. Det är vid foten av klippan som klättringen 
organiseras. Klättrarna trampar runt för att rulla ut sina rep, fästa rätt utrustning vid selarna 
och studera väggen för att planera sin klättring. För varje klättrare på väggen behövs också en 
säkringsperson som håller i andra änden av repet och ser till att klättraren inte faller till 
marken. Många klättrare, mig själv inkluderad, skulle också vittna om att en av klättringens 
viktigaste delar ofta sker på marken vid foten av klipporna, fikapausen.  
 

2.2 Access – klättringens organisationers syn på naturpåverkan 
I Svenska Klätterförbundets accesshandbok berörs bland annat frågor om slitage på 
vegetation och markytan invid klätterklippor (Svenska Klätterförbundet, 2011). Access är en 
term klättrare använder för att beskriva problematiken med att få tillgång till klätterklippor 
(Svenska Klätterförbundet, 2011). Det kan gälla tvister med markägare, fågelskydd eller 
slitage. Det är alltså frågan om att hantera såväl naturvård där fågelskydd, begränsat slitage på 
växter och erosion ingår, som sociala frågor gällande andra människors uppfattning av 
klättrare. Klättrarna vill undvika att upplevas som störande både i direkt och indirekt kontakt 
med omgivningen. Access kan ses som klättrarnas sätt att planera sin egen påverkan och 
undvika att planerare och förvaltare tvingas styra deras verksamhet. Genom att skapa 
medvetenhet om slitage och annan påverkan som kan motverkas genom planering så kan 
konflikter med såväl andra besökare som förvaltare undvikas och klättringen kan fortgå.  
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I accesshandboken står Svenska Klätterförbundets miljöpolicy där det bland annat 
framgår att Svenska Klätterförbundet ska verka för att klättring utövas med varsamhet och 
omdöme gentemot naturen (Svenska Klätterförbundet, 2011, s. 4). I guideboken som ligger 
till grund för mycket av fältundersökningen till den här uppsatsen finns exempel på 
accessinformation. I introduktion till såväl Utby som Fjällbo står att klättrarna inte får parkera 
på en viss plats utan ska söka sig till andra parkeringar för att inte vara i vägen för boende i 
området (Ratajczak, 2012, s. 170, 200).  

Tyroldeklerationen (UIAA, 2002) ligger som grund för den internationella 
bergssportsrörelsens etiska förhållningssätt. I deklarationen finns vädjan om att värna de 
naturliga miljöer som klippor utgör. Det framgår att bergssport ska bedrivas på ett sätt som 
inte äventyrar varken flora, fauna eller landskapet i sig.  

 
 

3. MÄTNING AV MÄNSKLIG PÅVERKAN PÅ NATUROMRÅDEN 
 
Syftet med den här uppsatsen är bland annat att beskriva hur den mänskliga aktiviteten 
klättrings påverkan ser ut och hur en metod för bedömning av den samma kan se ut. I följande 
uppsatsdel ges en teoretisk ingång till människors påverkan på marken. Delen inleds med en 
allmän redogörelse för begreppen zoogeomorfologi och antropogeomorfologi för att sedan gå 
in mer specifikt på rekreationsaktiviteters påverkan på landskapet och de metoder som 
används för att mäta den. Forskningen kring klättringens geomorfologiska påverkan tycks 
obefintlig. Jag har därför valt att beskriva rekreationsformer vars slitage kan antas likna det av 
klättring. Framförallt har det kommit att handla om så kallad trampning.  
 

3.1 Zoogeomorfologi och antropogeomorfologi 
Butler (1995, s. 6) definierar zoogeomorfologi som djurs geomorfologiska effekt. Människors 
geomorfologiska påverkan, antropogeomorfologi, är en underkategori till zoogeomorfologin 
(Hupy & Koehler, 2012, s. 169). Butler (1995, s. 82) beskriver hur djurs geomorfologiska 
påverkan kan vara indirekt eller direkt. Indirekt i betydelsen att de till exempel förstör 
växtlighet vilket minskar markytans motståndskraft och direkt genom att djur till exempel 
gräver, bökar och trampar. I den här uppsatsen fokuseras det på trampandet eftersom det i 
högst grad liknar mänskliga aktiviteter i samband med klättring. Trampande kan medföra 
både direkt och indirekt erosion. När djur trampar förflyttas sediment. Går de till exempel i en 
sandig sluttning så rasar sand nerför. Det innebär en direkt geomorfologisk påverkan på 
landskapet.  

Indirekt påverkan av trampande djur tar sig ofta formen av nednött vegetation. Djur som 
följer samma väg genom landskapet trampar ner vegetationen och lämnar marken kal. I likhet 
med klättrare som trampar runt under en klippa vid upprepade tillfällen. Vegetationen utgör 
en bindande kraft som håller kvar sediment och förhindrar erosion. När marken blir kal blir 
den mer känslig för framförallt rinnande vatten vid regnväder (Butler, 1995, s. 90–91).  

Antropogeomorfologi kan förekomma i många former. Gruvdrift, schaktning och 
sprängning är uppenbara exempel. Under nästa rubrik beskrivs hur mänsklig rekreation kan få 
geomorfologiska effekter. 
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3.2 Den trampande rekreationens geomorfologiska påverkan 
Under den här rubriken ryms inte alla typer av rekreation. Istället ligger fokus vid trampande 
som i litteraturen ofta kopplas till vandring. Jag betraktar klättringen som en typ av trampande 
eftersom mycket av klättringen handlar om att röra sig till fots över markytan, även om 
klättring skiljer sig på ett par punkter från vandring. Där vandrare rör sig längst stigar, ofta 
med tung packning, så är slitaget från klättrare mer koncentrerat till marken vid klipporna. 
Som beskrevs ovan sker mycket av klättringens aktiviteter på marken vid klippan och slitaget 
sker följaktligen i första hand där. Det är också därför jag använt mig av forskning som 
beskriver slitage vid lägerplatser eftersom det kan antas liknade den koncentrerade påverkan 
som klättringen utgör. 

Cole (2004, s. 12) skriver, i en översikt över forskningen kring ämnet att mycket av 
forskningen har centrerats runt just trampning. Han konstaterar att trampningen har visat sig 
ha tre effekter. Nednötning av markvegetation, bortnötning av de organiska jordlagren och 
kompaktering av jorden. Dessa tre effekter leder tillsammans till ökad jorderosion.  

I en artikel som har som syfte att vara ett stöd för naturvårdare i deras bedömning av 
mänskligt slitage på lägerplatser i vildmarken beskriver Frissell (1978) olika stadier av 
markslitage orsakat av människor. Fokus i artikeln ligger främst vid markvegetation och de 
översta jordlagren. Frissell (1978) gör gällande att en plats som besöks av människor i 
rekreationssyfte, i det här fallet för att tälta i vildmarken, går igenom fem faser där den första 
fasen är att markvegetationen visar spår av slitage. Sedan följer bortslitning av vegetation runt 
aktivitetscentrum och sedan i hela området. Till sist försvinner de biologiska jordlagren och 
kvar blir bara kal mineraljord. Trädrötter börjar synas ovanför jordytan och till slut skadas 
träden allvarligt eller dör. Tanken med kategoriseringsskalan är att naturvårdare ska kunna 
bedöma slitage på en plats utifrån kriterier som inte kräver speciella verktyg för att observeras 
(Frissell, 1978).  

Bryan (1977) har undersökt vilken påverkan fjällvandring har på markytan vid 
Grövelsjön i norra Dalarna. Han studerade vandringsleder genom att gräva två hål på varje 
undersökningsplats, ett på leden och ett några meter utanför. Han jämförde sedan 
jordhorisonterna i de båda hålen för att se skillnader i nedslitning (Bryan, 1977, s. 52). 
Studien visade att marken slits hårt av vandrande fötter. Och ju fler som gått på marken desto 
mer nedsliten var den. Ett liknande mönster skulle kunna uppträda vid klätterklippor, ju fler 
som rör sig vid dem desto mer sliten blir marken. Bryan (1977, s. 63) konstaterar också att på 
de platser där vegetationen är intakt förekommer mycket lite erosion men att trampande 
snabbt sliter bort vegetationen. På platser där vegetationen är bortsliten gör rinnande vatten att 
erosionen blir omfattande. Utöver mängden människor som trampar och vegetation så är 
jordegenskaper och topografi faktorer som avgör mängden erosion i ett område.  

Olive och Marion (2009, s. 1485) använde sig, i samband med en undersökning av olika 
faktorers påverkan på erosion på vandringsleder, av en metod som gick ut på olika platser 
längs en vandringsled mäta stigbredd och visuellt studera marktäcke, förekomst av 
nedtrampat gräs och organiskt jordmaterial. Ledens lutning och hur leden gick i förhållande 
till fallriktningen mättes också. Dessutom mättes ledens ”djup” i förhållande till omgivande 
mark för att få fram hur mycket jord som förflyttats. En uppfattning om besöksfrekvensen och 
typ av besökare på varje plats skapades genom samtal med en parkförvaltare (Olive & 
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Marion, 2009, s. 1485). Resultaten av studien visade att typen av besökare, till exempel 
ryttare eller vandrare, hade större effekt än mängden (Olive & Marion, 2009, s. 1489). Ledens 
placering och riktning i förhållande till sluttningen hade betydelse. Erosionen var mer 
omfattande i dalar och på leder som gick i fallriktningen (Olive & Marion, 2009, s. 1490).  

Det som går att slå fast utifrån den forskning som finns kring rekreationsaktiviteters 
geomorfologiska påverkan är att en plats förmåga att stå emot tryck är en viktig variabel i 
beskrivningen av dess motståndskraft mot erosion. Hur trycket uppstår, i vilken omfattning 
det uppstår och vilken typ av tryck det handlar om är också centralt (van Zon, 1990; Olive & 
Marion, 2009). Detta tryck kommer i samband med rekreation mestadels från trampande 
människofötter och det är därför intressant att undersöka mängden människor och på vilket 
sätt de trampar (Cole, 2004, s. 23).  
 
 
4. PLANERING AV NATUROMRÅDEN 
 
Enligt en forskningsöversikt kring friluftsliv och planering beställd av Naturvårdsverket 
används termen planering för att beskriva disposition av markresurser (Emmelin et al., 2005, 
s. 132). Planeringen ses som ett verktyg för att genom olika restriktioner och fysisk 
utformning påverka markanvändning och styra den samma. I den här uppsatsdelen tas 
planering av naturområden upp utifrån olika perspektiv. Inledningsvis beskrivs kopplingen 
mellan ovan nämnda forskning om rekreationsaktiviteters slitage och planering. Därefter 
följer ett avsnitt om olika typer av planeringsåtgärder följt av en redogörelse för 
skyddsformer. Slutligen lyfter jag fram Göteborgs Stads översiktsplan och hur denna berör 
uppsatsens undersökningsområde gällande friluftsliv och naturvård. Kapitlet ger inte en 
heltäckande bild av alla aspekter av planering av naturområden utan ska ses som en ingång till 
hur planering kring klättring och klättringens påverkan kan utformas. 
 

4.1 Planering kopplat till rekreationens slitage 
De undersökningar av rekreationens påverkan på landskapet som togs upp i föregående 
kapitel har som syfte att undersöka hur planerare kan mäta denna påverkan. Olive och Marion 
(2009, s. 1491) skriver att motverkan av slitage bara kan ske genom professionell planering 
och förvaltning. De lyfter bland annat fram vikten av att sköta om leder genom dränering och 
beläggning och att begränsa användning för användare som sliter mycket på marken så som 
hästar och fyrhjulingar. Frissells (1978) skala över slitage på lägerplatser är tänkt att användas 
av förvaltare och planerare och tar upp olika åtgärder som kan vidtas för att begränsa slitaget. 
Bland annat tar han upp möjligheten att stänga av en plats eller be besökare välja andra 
platser. Bryan (1977, s. 64), vars forskning handlar om erosion på leder i Grövelsjön, 
beskriver hur planerare kan påverka människor så att de undviker känsliga områden genom att 
dra om leder eller bygga spångar.  

Olive och Marion (2009, s. 1484) beskriver varför slitage på markytan i naturområden är 
ett problem. Sliten mark riskerar att försämra besökarnas upplevelse av naturområdet. 
Dessutom kan söndereroderade leder medföra fara för vandrare. Wimpey och Marion (2010, 
s. 2028) instämmer i att estetiska värden påverkas av slitage och tillägger att eroderad mark 
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kan påverka fördelningen av växter genom bland annat förändrad vattentransport. Mann och 
Absher (2008, s. 375) beskriver estetiska faktorer som en av de stora planeringsfrågorna när 
det kommer till naturområden. Människor vill att naturen ska se orörd ut och förväntar sig att 
förvaltare ser till det. I likhet med slitage av stigar så är aktiv planering för att undvika 
oacceptabelt slitage från klättring nödvändigt. Det finns olika former av planeringsåtgärder 
vilket tas upp under nästa rubrik.  

 

4.2 Direkta och indirekta planeringsåtgärder 
Det finns två olika inriktningar på planering och förvaltning av markanvändning i 
rekreationsområden; direkta och indirekta åtgärder (Manning, 1999). Direkt styrning innebär 
användning av verktyg som styr individers beteende direkt. Det kan till exempel handla om 
tillträdesförbud. Indirekta medel är sådant som påverkar individens uppfattning och därmed 
indirekt dess beteende. Exempel på detta är informationsskyltar och information i 
guideböcker. Direkt påverkan i form av förbud mot klättring förekommer på flera platser i 
Sverige. Till exempel råder totalt klätterförbud inom naturreservatet Valö utanför Rimforsa 
(Svenska Klätterförbundet, 2014c) och förbud under perioden 15 april till 15 juli i Rösås i 
Örnsköldsviks kommun (Svenska Klätterförbundet, 2014a). Exempel på information i 
guideböcker finns i guideboken över undersökningsområdet som används flitigt i den här 
uppsatsen. Där står att klättrare ska undvika att parkera på en viss gata för att inte störa de 
boende där och att det är förbjudet att tälta i området (Ratajczak, 2012, s. 170). Det är 
exempel på hur indirekt styrning genom information kan se ut även om det inte är den 
förvaltande myndigheten som gett ut guideboken.  

Det finns för- och nackdelar med båda typerna. Direkt styrning är ineffektiv eftersom den 
kräver resurser för att upprätthållas. Dessutom har studier visat att besökare föredrar indirekta 
åtgärder, att styra rekreation uppfattas av många som ett sätt att begränsa den känsla av frihet 
som rekreationsaktiviteter i naturen skapar (Manning, 1999, s. 241–242). Samtidigt har 
direkta åtgärder den fördelen att de tvingar alla att följa fasta regler vilket medför att 
förvaltare når målet med åtgärden snabbare. På så vis kan inte några få, som ignorerar de 
indirekta åtgärderna, förstöra för alla (Manning, 1999, s. 243).  

Det är inte nödvändigtvis fråga om ett binärt motsatspar med direkta åtgärder på ena 
sidan och indirekt på den andra. Istället handlar det om en relativ skala. Olika åtgärder kan 
också komplettera varandra (Manning, 1999, s. 244) och olika situationer kräver också olika 
typer av åtgärder. Manning (1999, s. 245) beskriver hur illegala handlingar knappast kan 
påverkas av information och utbildning medan handlingar som är ett resultat av okunskap i 
hög grad kan påverkas av denna indirekta åtgärd. Inte heller ofrånkomliga handlingar, som till 
exempel slitage på vegetation under fötterna, kan påverkas med hjälp av information.  

Vissa åtgärder kan också betraktas som en kombination av direkt och indirekta åtgärder. 
Att till exempel, som Bryan (1977) föreslår, dra om leder och bygga spångar är exempel på 
båda. Direkta eftersom det påverkar människors beteende direkt genom att styra var de går 
samtidigt som det påverkar människors uppfattning om vart de bör gå, alltså indirekt 
påverkan. Vilken typ av åtgärd som behövs är beroende av vilken typ av beteende förvaltaren 
vill påverka. Skulle direkta åtgärder önskas så kan någon typ av skyddsform övervägas. 
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4.3 Skyddad natur som direkt åtgärd 
En direkt åtgärd för att skydda naturen vid klätterklippor skulle vara att införa en skyddsform. 
I Sverige finns flera olika sätt att skydda natur. Jag väljer att här ta upp det vanligaste, 
naturreservat, och det starkaste, nationalparker (Naturvårdsverket, 2014b). Båda har som syfte 
att skydda natur från exploatering och bevara den för eftervärlden. Den stora skillnaden ligger 
i fokus på friluftsliv. Nationalparker har visserligen som avsikt att stimulera naturupplevelser 
(Naturvårdsverket, 2014a) men det är bevarandet av orörd natur som är det centrala. 
Naturreservat å andra sidan har som delsyfte att säkerställa tillgång till friluftsliv 
(Naturvårdsverket, 2013). Om orörd natur är målet så är med andra ord nationalparksstatus att 
föredra medan skydd av friluftsliv och natur uppnås bäst med naturreservat. Klättring, som 
genom slitage på marken kan antas påverka naturen så att den inte längre upplevs som orörd, 
skulle därför inte vara förenlig med nationalparksstatus. Naturreservat skulle däremot kunna 
användas för att både skydda naturen vid klippor och säkra tillgången för klättrarna. Det beror 
på vilket syfte det unika naturreservatet har. Det är något som bestäms i varje fall och varje 
naturreservat har sina egna restriktioner för användning (Naturvårdsverket, 2013). Det innebär 
att planerare skulle kunna använda naturreservatsbestämmelser för att begränsa klättringens 
påverkan på landskapet om detta är önskvärt. Vad en skyddsform innebär är bundet till syftet 
med skyddet. Det innebär att naturreservat kan såväl begränsa som värna klättringen som 
friluftsaktivitet genom specifika bestämmelser. Under nästa rubrik berörs hur Göteborgs Stad 
väljer att skydda bland annat naturområdet runt undersökningsområdet. 
 

4.3 Göteborgs Stads planer för friluftsliv i allmänhet och Utby och Fjällbo i 
synnerhet 
Syftet med uppsatsen är bland annat att beskriva hur planering av naturområden med hänsyn 
till klättringens påverkan kan se ut. Klättring är en form av friluftsliv vilket beskrivs i många 
kommuners översiktsplaner, Göteborgs inräknad. I en rapport som redovisar resultaten av en 
enkätundersökning gällande friluftsliv inom kommunal planering skriver Petersson Forsberg 
(2009, s. 19) att 92 procent av de tillfrågade kommunala tjänstemännen uppger att friluftsliv 
används som ett led i marknadsföringen av respektive kommun. Av de svarande uppger 67 
procent att det inte finns några planer på förändringar till nackdel för friluftslivet (Petersson 
Forsberg, 2009, s. 23–24). Det framgår i rapporten att de flesta kommuner lyfter fram 
friluftsliv som något viktigt i sina översiktsplaner. Samtidigt framgår att de flesta kommuner 
inte planerar att utveckla friluftslivet ytterligare. Men heller inte minska möjligheterna. Låt 
oss se vad Göteborgs Stad skriver om ämnet i sin översiktsplan. 

I Göteborgs stads översiktsplan lyfts naturområden fram som attraktiva och innehållande 
ett stort värde för stadsutvecklingen. Naturområdena bidrar enligt planen till 
rekreationsupplevelser och allmänt välbefinnande. Den estetiska dimensionen av stadsnära 
natur poängteras. Det är därför viktigt att kommunen värnar om de befintliga naturområdena 
(Stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad, 2009a, s. 93). 

I översiktsplanen lyfts naturområdet runt de undersökta klätterklipporna fram som ett av 
flera områden av särskilt värde för friluftsliv. Området beskrivs som ett promenadområde 
med möjligheter till bad, fiske, skridskoåkning och bergsklättring (Stadsbyggnadskontoret 
Göteborgs Stad, 2009b, s. 16). Som upptaget på listan över särskilt värdefulla områden 
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skyddas området mot exploatering i den mening att särskild hänsyn måste tas till områdets 
värde för friluftslivet innan området förändras eller exploateras (Stadsbyggnadskontoret 
Göteborgs Stad, 2009c, s. 34).  

I ett arbetsmaterial som behandlar fågelskydd vid klippor i Göteborg framställs Fjällbo 
som Göteborgs bästa fågelberg där många typer av klipphäckande fåglar kan tänkas etablera 
sig (Park- och naturförvaltningen Göteborg, 2014). Även klipporna i Utby anses passande för 
många fåglelarter. För att skydda dessa områden bör, enligt rapporten, olika skyddsformer 
övervägas. Till exempel naturreservat eller skyddsbestämmelser i detaljplanen. Det står också 
att bergsklättring har bidragit till att påverka eller förstöra flera häckningsplatser i Göteborg 
och med anledning av det skulle tillträdesförbud för klättrare under häckningsperioden kunna 
vara en väg att gå. Vikten av information till berörda parter lyfts också fram (Park- och 
naturförvaltningen Göteborg, 2014). Skulle klipplevande fåglar etablera sig i Utby och Fjällbo 
skulle information om detta till klätterklubbar kunna vara ett sätt att se till att fåglarna visas 
hänsyn. 

 
 

5. METOD 
 
I det här kapitlet beskrivs vilken metod jag använt mig av vid fältundersökningen och vid 
bedömningen av olika klippors popularitet. En del av syftet med den här uppsatsen är att 
utveckla en metod för hur klättringens påverkan på markytan kan bedömas. Metoden som 
presenteras i det här kapitlet är den som testades i samband med fältundersökningen och som 
låg till grund för vidare diskussion kring hur metoden kan utvecklas.  
 

5.1 Fältundersökningen 
Forskningen kring klättringens direkta och indirekta geomorfologiska effekt är begränsad och 
följaktligen även metodunderlaget för sådana studier. Den här uppsatsen har som ambition att 
testa och utveckla en metod för just detta. Det finns många olika sätt att mäta rekreationens 
påverkan på landskapet. Några av dessa berördes i kapitel två (se Bryan, 1977; Frissell, 1978; 
Olive & Marion, 2009). Jag valde att ta fasta på metoder som inte kräver instrument. Det 
innebar att jag var begränsad till okulära observationer. Jag upplevde detta som mest effektivt 
för att, inom den begränsade tidsperiod som givits mig, skapa en så omfattande bild som 
möjligt att klättringens påverkan. Det kan vara en fördel eftersom metoden bland annat är 
tänkt att kunna användas av förvaltare som kan antas ha begränsad tid till undersökning och 
nöjer sig med övergripande uppskattningar av en situation. Det utesluter metoder som innebär 
till exempel grävande eller mätning av exakt förekomst av olika markväxter. 
Fältundersökningen genomfördes 17 till 19 april 2014 och begränsades till klätterområdena 
Fjällbo och Utby i östra Göteborg. 
 
5.1.1 Val av plats och klippor 
Valet av Utby och Fjällbo som plats för min fältstudie grundar sig på Reids (2003, s. 211) 
diskussion där han konstaterar att det såklart vore önskvärt att hitta den ultimata platsen för en 
studie men att det sällan sker. Istället skriver han att uppslag för en studie ofta kommer när 
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man observerar ett fenomen. Jag har ofta besökt klipporna i Utby och Fjällbo och på senare år 
har jag allt mer tänkt på vilken påverkan klättringen verkar ha på marken. Dessutom är Utby 
och Fjällbo bland Sveriges mest kända klätterområden. I boken Friluftsliv i Sverige skriver 
Paulsson (2007, s. 74) att Göteborg är klättringens huvudstad i Sverige. Den här uppsatsens 
undersökningsområde, Utby och Fjällbo, lyfts fram som klassiska områden som dessutom är 
det största i Göteborgsregionen (Ratajczak, 2012). Området ligger nära Göteborgs centrum, 
25 minuter med kollektivtrafik, och är därför lättillgängligt för många människor.  

Jag valde att studera klippor i Utby och Fjällbo som tas upp i guideboken Klättring i 
Göteborg med omnejd (Ratajczak, 2012) och som ligger vid de två stora klippmasiv som 
området består av. Det finns ett par klippor i området som ligger avsides eller är otillgängliga 
utan speciell utrustning som jag valde att inte ta med i undersökningen. Sammanlagt 
undersöktes 16 klippor med olika många leder med olika svårighetsgrader.  

Varje undersökt klippa har begränsats i enlighet med Ratajczaks (2012) guide till 
klättringen i Göteborg. De 16 klipporna presenteras i tabell 1. Klipporna består i allmänhet av 
en klippvägg med ett flertal leder. Alla klippor i respektive område, Utby och Fjällbo, hänger 
ihop i stora bergsbranter och gränserna mellan de olika klipporna är inte alltid tydliga i 
terrängen. Uppdelningen kommer ur klättrartraditionen på platsen och jag har valt att följa 
denna uppdelning i likhet med guideboken.  
 
5.1.2 Observationsteman 
I ett försök att ge tips på metoder för att mäta mänsklig eroderande påverkan genom 
rekreationsaktiviteter hänvisar van Zon (1990, s. 374) i boken Geomorphological Techniques 
till en femgradig klassificering av mänskligt slitage på övernattningsplatser i vildmarken. 
Klassificeringen har tagits fram av Frissell (1978) för att underlätta för naturförvaltare att 
bedöma vilket skick en övernattningsplats befinner sig i utan att behöva använda verktyg. 
Mina studier har tagit utgångspunkt i denna klassificering genom att studera liknande 
fenomen som de Frissell beskriver men utan att genomföra någon klassificering. De fem 
klasserna går från liten påverkan i klass ett till omfattande påverkan i klass fem (Frissell, 
1978, s. 482).  

• Klass 1: Markvegetationen är tillplattad men inte permanent skadad. Små spår av 
mänsklig aktivitet. 

• Klass 2: Markvegetationen har slitits bort runt de mest beträdda områdena, t.ex. 
runt eldstaden. 

• Klass 3: Markvegetationen är bortsliten över stora delar av området men marken 
täcks fortfarande av organsikt material. 

• Klass 4: Kal icke-organisk jord täcker det mesta av platsen. Trädens rötter syns 
ovanför markytan.  

• Klass 5: Uppenbar jorderosion. Träd är döda eller uppvisar tecken på att vara 
skadade. 

Vid mina undersökningar utgick jag från denna klassificering och valde ut fyra teman; 
vegetation, spår av erosion, nötta ytor och jordegenskaper. Vid observationerna har varje tema 
undersökts för sig och antecknats i observationsprotokoll.  
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Vegetationen undersöktes genom att studera vilken typ av vegetation som förekom på 
olika avstånd från klippväggen. Vegetationen har betecknats som gräs, buskar, mossa och 
liknande. Vilka specifika arter som förekom har inte antecknats. Fokus låg vid att studera i 
vilken grad vegetationen upplevdes skada och i vilken omfattning den täckte marken.  

Spår av erosion studerades genom att främst undersöka om det fanns rötter ovanför 
marken. Jag letade också efter spår av sedimenttransport genom avrinning.  

Nötta ytor är ett tema som inte hämtats från Frissells (1978) kategorisering utan något jag 
valt att studera ändå. Det innebar stenytor som uppvisade spår av att vara nednötta av 
trampande fötter. Detta observerades genom att jämföra olika ytor och se om de som tycktes 
ligga på platser där människor rör sig var slätare eller saknade de knoppar som är 
karakteristiska för bergen i Fjällbo och Utby (se figur 1).  

Jordegenskaper undersöktes genom att klassificera jorden som antingen organisk jord 
eller mineraljord. Sandig jord och jord bestående av småsten betraktades som mineraljord. 
Jord som innehöll gräsrötter och annat uppenbart organiskt material betraktades som organisk. 
 
 

5.1.3 Observationsgenomförande 
Vid undersökningen studerades marken nedanför klipporna genom okulär observation på plats 
och genom studier av fotografier tagna under fältarbetet. Marken undersöktes i klippans fulla 
bredd och runt tio meter ut från klippans bas. Vid observationerna studerades varje tema för 
sig och fördes in i observationsprotokoll. I samband med observationerna togs bilder som 
visade översikt och detaljer i området. Dessa bilder användes som komplement till 
observationsprotokollen vid författandet av resultatet.  
 

5.2 Popularitetsbedömning 
I guideboken har de olika klipporna fått olika många stjärnor och det är detta stjärnbetyg i 
kombination med ledernas svårighetsgrad som jag utgått från vid bedömningen av varje 
klippas popularitet. Ett liknande upplägg hittas i Camp och Knights (1998, s. 1305) artikel där 

Figur 1. De för undersökningsområdet karaktäristiska knopparna. Bilden är tagen vid klippa 2, 
Slabben 



 15 

en bedömning av en klippas besöksfrekvens görs genom att se till antal stjärnor i en guidebok. 
McMillan och Larsson (2002, s. 391) använder stjärnmärkning som ett krav för att en klippa 
ska vara med i deras undersökning.  

I guideboken (Ratajczak, 2012) används ett stjärnsystem för att lyfta fram de bästa 
lederna. Lederna kan ges upp till tre stjärnor. Författaren poängterar att stjärnmarkeringen är 
hans egna åsikter. Men eftersom guideboken är den enda för det aktuella området får den 
antas ha inverkan på folks val av leder. I tabell 1 presenteras hur många stjärnor varje klippa 
har totalt. 

En klätterled kategoriseras efter sin svårighetsgrad och ges en gradering. Sättet att 
gradera på varierar på olika platser i världen (Gustavsson, 2012, s. 303; Ratajczak, 2012, s. 
13) och i den här uppsatsen har jag i likhet med Ratajczaks (2012) guidebok använt mig av 
det svenska systemet där graderna anges med en siffra följt av ett plus eller minus. I 
guideboken (Ratajczak, 2012, p 13) har lederna delats upp i fyra svårighetsnivåer efter deras 
gradering. Nivåerna är grön, gul, röd och svart. Inom det gröna området hamnar leder med 
svårighet upp till 5+. Gul nivå innebär grad 6- till 7-, röd 7 till 8 och svart från 8+ och uppåt. I 
tabell 1 finns klipporna presenterade med antal leder i respektive färg.  

Enligt McMillan och Larsson (2002, s. 390) som använder svårighetsgrad som ett 
urvalskriterium i valet av klippor att undersöka så klättras klippor med de amerikanska 
svårighetsgraderna 5,7 till 5.9 mest frekvent. På den svenska skalan motsvarar det ungefär 
graderna 5 till 6 (Gustavsson, 2012, s. 303). Jag har valt att utöka svårigheterna som jag 
bedömer som mest frekvent klättrade till att motsvara alla grader som beskrivs som gröna och 
gula i guideboken (Ratajczak, 2012, s. 13). Det innebär graderna upp till 7-. Enligt Stora 
boken om klättring (Gustavsson, 2012, s. 301–302) brukar de flesta nybörjare klara leder med 
grad 3 till 5 om de använder topprep. För grad 6 krävs träning och för leder med gradering 
över 7 krävs målmedveten träning för att utveckla teknik och uthållighet. De flesta borde 
därför ligga på en nivå upp till 7-, vilket motsvarar gröna och gula leder i guideboken.  

Genom att sammanföra siffrorna för svårighet med siffrorna för stjärnor kan vi få en 
uppfattning om varje klippas popularitet. Om vi som exempel jämför klippa nummer 2, 
Slabben, med klippa nummer 13, Rabies så har klippa 2 övervägande lätta leder och inga 
riktigt svåra medan klippa 13 har mestadels svåra leder. Det borde innebära att klippa 2 är 
mer populär än klippa 13. Båda klipporna har lika många leder men klippa 13 har något fler 
stjärnor även om skillnaden är liten. Sammantaget skulle jag därför vilja hävda att Slabben är 
mer populär än Rabies.  

Jag övervägde att rangordna klippornas stjärnstatus utifrån stjärnor per led men insåg att 
det skulle bli missvisande. En sådan bedömning kunde innebära att en klippa med en led och 
tre stjärnor skulle få en status på tre stjärnor per led medan en klippa med 30 leder och 30 
stjärnor bara skulle bedömas som en stjärna per led. Enligt all rimlighet borde en klippa med 
30 leder och 30 stjärnor vara mer frekvent besökt än en med en led och tre stjärnor. Jag valde 
därför att enbart ta hänsyn till det totala antalet stjärnor per klippa. Samma logik gällde vid 
valet att ta hänsyn till det faktiska antalet gröna och gula leder hellre än andelen lätta leder i 
förhållande till det totala antalet.  
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  Antal leder av respektive färg 
 Klippans namn Antal leder Antal stjärnor grön gul röd svart 
 Utby 1. Ragnhilds näsa 4 1 2 1 1   
  2. Slabben 12 10 10 2     
  3. Rönnleden 11 11 6 3 1   
  4. Monster Crack 6 3 3 3     
  5. Crack of Doom  12 10 6 4 2   
  6. Till 8 12 4 2 2   
  7. Stora väggen 17 23 3 4 8 2 
  8. Limbo 35 32 13 12 9 1 
  9. Övre väggen 13 16 5 7 1   
 
 Fjällbo 10. Koskenkorva 19 8 12 7     
  11. Hollywoodväggen 14 11 2 7 4 1 
  12. Slowfox 11 6 4 6 1   
  13. Rabies 12 12 1 2 9   
  14. Kenneths led 31 21 12 17 2 31 
  16. Bananblocket 40 35 19 15 7   
  17. Skivblocket 24 15 9 10 4 1 
Tabell 1. Presentation av de undersökta klipporna. Källa: Ratajczak, 2012, s. 172-230 

5.4 Metodkritik 
I det här avsnittet vill jag belysa metodens svagheter och diskutera resultatens validitet och 
reliabilitet. Validitet innebär att undersökningen mäter det den påstår sig mäta (Esaiasson et 
al., 2007, s. 63). Det innebär att sättet på vilket jag mätte klättringens påverkan verkligen 
mäter klättrings påverkan. Det innebär också att de indikatorer som används vid mätningen 
ska stämma överens med de teoretiska utgångspunkterna för de samma. Undersökningens 
teman är hämtade från litteratur på området och förankrade i den teoretiska bakgrunden. 
Vilket borde betyda att validiteten är god. En svaghet är dock att jag inte med total säkerhet 
kan säga att de spår jag observerade är en följd av enbart klättrares påverkan. Även om det är 
rimligt att klättrare är den grupp som utgör störst påverkan på marken vid klätterklippor så 
kan det mycket väl vara så att andra grupper och faktorer spelar in. Det skulle till exempel 
kunna vara så att andra besökare rör sig vid klipporna eftersom de är spektakulära 
sevärdheter. Andra faktorer som inte är relaterade till människor så som lutning, 
jordegenskaper och typ av växtlighet kan spela in och påverka marken vid klipporna. Men jag 
har valt att betrakta det slitage som observerades som spår av klättring för att inte spränga 
ramarna för den här uppsatsen. 

Reliabilitet handlar om att undersökningen inte ska innehålla slumpmässiga fel orsakade 
av slarv eller osäkra mätmetoder (Esaiasson et al., 2007, s. 70). Metoden för mätning av 
påverkan i den här uppsatsen medförde en viss risk för att slumpmässiga fel uppstår. 
Undersökningen var visserligen systematisk och genomfördes på samma sätt vid varje klippa. 
Men bristen på mätinstrument och att det ibland är svårt att få överblick över ett 
svårtillgängligt område kan göra att mätningarna ibland blev olika. Jag har genomgående 
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ansträngt mig för att göra så korrekta och likvärdiga mätningar som möjligt för att på så vis 
öka reliabiliteten.  

Metoden lutar sig mot Frissells (1978) guide till hur slitage av lägerplatser kan bedöms. 
Möjligen kan det hävdas att alltför stor vikt har lagts vid en enskild artikel även om jag vill 
hävda att mina val av observationsteman bygger på en sammantagen bedömning av relevanta 
faktorer som illustreras med Frissells klasser. Artikeln är också förhållandevis gammal. Den 
skrevs för 35 år sedan och rimligen borde forskningen ha kommit längre. Jag har hittat senare 
artiklar på samma tema (se t.ex. Leung & Marion, 1999) men dessa skiljer sig mycket lite från 
Frissells bortsett från användning av mer moderna instrument. Eftersom det som mäts är 
samma och Frissells framställning är tydlig och lätt att följa så bedömde jag Frissells metod 
som releveant trots dess ålder.  

Guideboken Klättring i Göteborg med omnejd (Ratajczak, 2012) som har legat till grund 
för urvalet av klippor och popularitetsbedömningen är, baserat på internetsökning och samtal 
med klättrare, den enda aktuella guideboken för klipporna i undersökningsområdet. Att 
guideboken har tillåtits ha ett så stort inflytande över min undersökning som den har kan ses 
som en svaghet. Om än en svaghet jag inte kommer runt utifrån den valda metoden.  

Avslutningsvis vill jag belysa min egen roll som författare av en uppsats om ett ämne 
som ligger mig varmt om hjärtat. Jag klättrar själv och klättringens terminologi och arbetssätt 
kommer naturligt för mig. Jag är dessutom uppvuxen i närheten av de undersökta klipporna. 
Det gör att jag riskerar att bli hemmablind. Jag har under uppsatsens gång försökt förhålla mig 
så neutral som möjlig, vilket måste förväntas av en forskare, men det finns en risk att jag låtit 
mina kunskaper och erfarenheter påverka mig och resultatet. Jag tror inte att resultatet i stort 
påverkats men jag vill ändå belysa denna risk.  
 
 
6. RESULTAT AV UNDERSÖKNING OCH BEDÖMNING AV 
POPULARITET 

 
I den här uppsatsdelen redogörs för resultaten av min fältundersökning och bedömning av 
popularitet utifrån stjärnor och lätta leder. Jag inleder med att presentera resultaten av 
observationen för varje klippa för sig utifrån de observerade temana. Därefter presenteras en 
rangordning av klipporna utifrån den popularitet då har enligt min metod för bedömning av 
detta.  
 

6.1 Spår av slitage vid klipporna 
Som framgår i metodkapitlet har jag undersökt 16 klippor i klätterområdena Utby och Fjällbo. 
Området vid klippans fot har undersökts utifrån fyra teman. Vegetation, spår av erosion, 
jordegenskaper och nötta ytor. Jag har valt att här presentera mina fynd i två steg. Först 
presenteras mina fynd sammanfattade i tabell 2 och 3. Tabellerna är att betrakta som en 
översikt. Nedanför respektive tabell presenteras varje klippa mer utförligt. I Tabell 2 
presenteras klipporna i klätterområdet Utby och i tabell 3 klipporna i Fjällbo. Varje klippa 
presenteras utifrån de fyra teman som undersöktes.  
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I de detaljerade beskrivningarna till vissa klippor hänvisas till områden som ligger till 
höger eller vänster. Dessa riktningar bestäms utifrån att betraktaren ser klippan nerifrån med 
näsan mot klippväggen. I texten nämns också insteg. Insteg är den plats på en led där 
klättraren börjar klättra. För en sammanfattning av antal leder, stjärnor och svårighetsgrad på 
respektive klippa se tabell 1. Om det saknades spår av ett undersökt fenomen vid en klippa så 
nämns det inte i beskrivningarna nedan. 

 
Klippa Vegetation Erosion Jordegenskaper Nötta ytor 

1. Ragnhilds 
näsa 

Gräs, mossa. Fläckvis 
bortsliten Inga spår Organisk Antydan till nötta knoppar 

2. Slabben Lite gräs mellan stenar. I 
övrigt helt kalt. 

Ett par 
rötter i 
dagen. 

Mineraljord 
Naturliga trappor 
upplevdes som slätare än 
omgivande stenar. 

3. Rönnleden 

Begränsad vid klippan. 
Vid insteg till trestjärniga 
leder var jorden kal. 
Buskar ett par meter ut. 

Flera 
rötter i 
dagen. 

Mestadels mineraljord 
invid klippan, organiskt 
någon meter ut. 

Stenblock nära klippan 
uppvisade mindre knoppar 
än stenar längre bort. 

4. Monster 
Crack 

Heltäckande vegetation. 
Gräs, mossa, ris, sly, träd. 

Enstaka 
rot i 
dagen. 

Organisk täckt av 
vegetation. Inga spår 

5. Crack of 
Doom  

Kal jord vid klippan i 
halva området. Fläckvis 
kal jord i övrigt. Gräs, sly 
och klängväxter på 
skyddade platser.  

Enstaka 
rot i 
dagen 

Mestadels organisk, 
fläckvis sandig 
mineraljord. 

Inga spår 

6. Till 
Stigliknande slitage vid 
väggen. Mycket 
stenblock. 

Inga spår Mestadels stenblock. 
Mineraljord vid väggen. 

Stenblock vid trestjärniga 
leden till upplevdes 
jämnare än omgivande 
stenar. 

7. Stora 
väggen 

Vegetation med spår av 
slitage vid väggen, 
fläckvis kal jord. Mycket 
stenblock. 

Ett par 
rötter i 
dagen. 

Mestadels organisk, 
fläckvis mineraljord. Något nötta stenar 

8. Limbo Heltäckande gräs med få 
undantag 

Enstaka 
rot i 
dagen 

Organisk Antydan till slitna knoppar 
på ett par platser 

9. Övre 
väggen 

Mestadels kal jord. Små 
fläckar med lågt gräs. 

Ett par 
rötter i 
dagen. 

Mineraljord 

Stenytor vid stigen hade 
mindre knoppar än 
omgivningen. Släta grepp 
på väggens nedre del. 

Tabell 2. Klipporna i Utby. Sammanfattning av undersökningsresultat. 
 
Klippa 1, Ragnhilds näsa, är det västligaste av de undersökta klipporna. Vegetationen vid 
klippan bestod av gräs och mossa som var fläckvis bortsliten. Stenar som fungerar som 
naturliga trappor, det vill säga stenar som används för att ta sig fram till klippan, hade 
bortsliten mossa. Jorden var organisk. De naturliga trapporna nedanför klippan hade antydan 
till nednötta knoppar.  

Vid klippa 2, Slabben, saknade helt vegetation närmast klippan, bortsett från lite gräs som 
växte under stenar. Ett par meter ut från klippan växte mer gräs. Vid klippan syntes ett par 
rötter i dagen. Jorden var så gott som uteslutande mineralisk av sandkaraktär. Stenar som 
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fungerar som naturliga trappor visade tecken på att vara nötta och likaså klipphällar nedanför 
klippan där klättrare rör sig.  

Klippa 3, Rönnleden, uppvisade begränsad vegetationen vid klippan. Vid insteget till 
områdets två trestjärniga leder var vegetationen obefintlig. Precis invid klippan växte lite gräs 
och ett par meter ut från klippan växte buskar. På flera ställen syntes spår av erosion i form av 
rötter i dagen. Jorden vid klippan var mestadels mineralisk men övergick i organisk jord 
någon meter ut. Stenblock nära klippan hade mindre knoppar än stenar längre bort.  

Markvegetationen vid klippa 4, Monster Crack, var omfattande. Det växte gräs, 
slingerväxter, träd, ris och sly. På stenar växte en del mossa. I området syntes heller inga 
tydliga spår av klättring så som krita på grepp. Väldigt få rötter fanns i dagen. Jorden var 
organisk.  

Vid klippa 5, Crack of Doom, växte gräs decimetern precis intill klippan med kal jord 
utanför. På skyddade platser, under stenar och liknande, växte gräs. I mitten av området ligger 
ett par stora stenblock och vid dessa växte sly och klängväxter. I områdets högra del startar 
flera leder och där var också vegetationen mer sliten. Till höger startar enbart en led och där 
var markvegetationen mer omfattande. I området syntes endast små spår av erosion i form av 
en rot ovan jord. Den kala jorden tycktes vara mestadels organisk med fläckar av sandig 
mineraljord.  

Klippa 6, Till, uppvisade ett stigliknande slitage vid klippan. Precis intill väggen växte 
gräs. Området består av många stora stenar. Mellan stenarna växte gräs, lite nära väggen och 
mer längre ut. Ingen mossa på stenarna närmast väggen, mer längre ut. Jordegenskaperna var 
svåra att observera eftersom området består av stora klippblock. På den stigliknande 
formationen bestod jorden av grus och småsten. Vid den trestjärniga leden Till (som gett 
klippan sitt namn) var stenarna på marken slätare än omgivande stenar.  

Vid klippa 7, Stora väggen, var vegetationen nedsliten nära väggen men det växte ris 
precis invid. Området består av många stora stenblock vilket begränsar vegetationen. Det 
växte mer mossa på stenar längre från väggen än dem just invid. Vid klippans högra del, där 
enbart en led börjar från marken var vegetationen mer omfattande än i den vänstra delen där 
flera leder startar. Vid klippans vänstra fot syntes spår av erosion i form av rötter i dagen. Till 
vänster syntes också mineraljord fläckvis blandad med organisk jord, i övrigt var jorden täckt 
av gräs och mossa. Stenar till vänster nedanför klippan tycktes något nötta.  

Vegetationen vid Klippa 8, Limbo, bestod av en hel del gräs på marken och mossa på 
många stenar. Markvegetation täckte stora delar av området med vissa undantag. Endast en 
rot syntes i dagen nedanför klippan. Den jord som syntes bedömdes som organisk. Det fanns 
antydan till slitna kristaller på ett par platser.  

Klippa 9, Övre väggen, ligger precis invid gångstigen mellan Bergsjön och Utby. I 
guideboken beskrivs klippan som en mycket populär klippa med några väldigt fina, populära 
och klassiska sprickturer (Ratajczak, 2012, s. 196). Det öppna området framför klippan 
beskrivs också som ett populärt fikaställe. Vegetationen vid Övre väggen var mycket 
begränsad. Framför klippans fot bredde ett torgliknande område ut sig som mestadels saknade 
vegetation (se figur 2). Det växte lite gräs i fläckar på ett par ställen men gräset var lågt och 
tycktes slitet. Ett par rötter syntes ovan jord. Marken domineras av sandig mineraljord och 
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småsten. Berghällar som korsas av stigen tycktes slätare än omgivande stenar. De nedersta 
greppen vid instegen upplevdes som slätare än omgivningen.  

 

 
Klippa Vegetation Erosion Jordegenskaper Nötta ytor 

10. Koskenkorva 
Olika, delvis kal jord 
till vänster, heltäckande 
vegetation till höger.  

Inga spår Organisk Inga spår 

11. 
Hollywoodväggen 

Kal jord fem meter ut 
från klippan. Inga spår 

Mineraljord som övergår i 
organisk jord ett par meter 
ut från klippan. 

Stenar vid klippan och 
låga grepp upplevdes 
jämnare än 
omgivningen. 

12. Slowfox 
Mestadels heltäckande 
gräs mellan träd. 
Fläckvis kal jord. 

Flera 
rötter i 
dagen. 

Organisk Inga spår 

13. Rabies 

Kal jord vid klippan, 
gräs några meter ut. 
Gräs på skyddad plats 
vid klippan. 

Ett par 
rötter i 
dagen. 

Mestadels organisk. Inga spår 

14. Kenneths led 

Marken täckt av döda 
löv. En del gräs. I stort 
upplevdes marken som 
kal.  

Inga spår Organisk Inga spår 

15. Bananblocket 
Mycket stenblock. 
Omväxlande kal jord 
och gräs vi klippan.  

Inga spår Stenblock. Organisk jord 
uppblandad med småsten. Inga spår 

16. Skivblocket Mestadels kal jord och 
stenytor.  

Ett par 
rötter i 
dagen.  

Mestadels organisk med 
fläckar av sandig 
mineraljord. 

Horisontella stenytor 
invid klippan upplevdes 
jämnare än 
omgivningen. 

Tabell 3. Klipporna i Fjällbo. Sammanfattning av undersökningsresultat 

Figur 2. Torgliknande område med mestadels kal jord. Bilden är tagen vid Klippa 9, Övre väggen 
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Klippa 10, Koskenkorva uppvisade mark vid klippan med lite olika karaktär. Till höger var 
markvegetationen heltäckande och bestod av gräs och mossa med en del skott av småträd. 
Vegetationen var lite sliten vid ett par instegsplatser till lederna. Längre åt vänster var 
markvegetationen betydligt mer sliten vid klippan och områden med kal jord förekom. Jorden 
var organisk.  

Klippa 11, Hollywoodväggen, uppvisade ingen vegetation vid klippan. Från klippans fot 
och runt fem meter ut var marken kal. De efterföljande metrarna bjöd på nednött gräs. 
Området uppvisade tydliga spår efter klättring i from av krita på grepp. Mineraljord vid 
klippan som successivt övergår i mer organisk jord ett par meter ut. Ett par grepp på klippans 
nedre del upplevdes som jämnare än omgivningen vilket tyder på nötning. Stenarna på 
marken invid klippan verkade också jämnare än stenar längre bort. Enligt en klättrare jag 
pratade med i samband med undersökningen så växte det gräs ända fram till klippan förr.  

Vid klippa 12, Slowfox, bestod vegetationen i området av gräs mellan större träd. 
Fläckvis var jorden kal men inga större kala ytor förekom. Markytan sluttar uppåt och rötter i 
dagen bildade en naturlig trappa som människor verkade gå på att döma av rötternas utseende. 
Jorden upplevdes som organisk.  

Marken vid klippa 13, Rabies, var kal för att ett par meter ut övergå i att vara gräsbeklädd 
med inslag av vitsippor. På stenar i området växte mossa och flera stora ekar och mindre 
rönnträd fanns att se. Vid en plats där ett träd fallit och bildat ett naturligt fotsteg växte mossa 
och gräs nära klippan (se figur 3). På ett par ställen i området observerades rötter ovan jord. 
Jorden upplevdes som mestadels organisk.  
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Klippa 14, Kenneths led, är en bred klippa med ett par leder som börjar uppe på klipphyllor. 
Det är marken nedanför klippväggen som har undersökts och inte hyllorna. Marken täcktes till 
stora delar av fjolårslöv från ekarna i området. Här och där stack gräs upp även om området i 
stort upplevdes som kalt. Jorden var organisk. 

Vid klippa 15, Bananblocket består markytan nedanför mestadels av stora klippblock 
vilket försvårade undersökningen. Precis invid klippan växte gräs på de platser där det fanns 
jord. Området är annars mestadels uppbyggt av klippblock. Utanför den smala gräslinjen vid 
klippan var jorden kal på vissa platser. Främst vid ledernas insteg. Stenarna i området var 
mestadels mossbevuxna även om de stenar som fungerar som naturliga trappor var barskavda. 
Bland stenblocken växte en del mindre träd och buskar. Jorden i området var blandad, det 
mesta var stenblock och klipphällar men mellan fanns en del organisk jord uppblandad med 
småsten. Ingen sand upptäcktes i området.  

Den sista klippan, nummer 16, Skivblocket, består av en klippvägg och ett högt fristående 
block som gett området sitt namn. Runt tio meter ut från klippan går en stig som kantades av 
små träd. Vid klippan består marken mestadels av stenytor där mossa saknades. De ytor som 
inte är av sten uppvisade mestadels kal jord i närheten av klippan. En bit ut växte lågt gräs. I 
den trånga passagen mellan blocket och klippväggen saknades vegetation helt. Ett par rötter i 
dagen upptäcktes vid stigen och vid områden med mineraljord. Organisk jord dominerar även 
om fläckar av sandig mineraljord upptäcktes. Horisontella stenytor vid lederna upplevdes som 
lite jämnare än omgivande stenar.  

Figur 3. Stocken fungerar som ett fotsteg och skydd och vegetationen runt denna är därför mindre 
sliten än omgivningen. Bilden är tagen vid klippa 13, Rabies 
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För att sammanfatta resultaten kan sägas att typen och mängden av vegetation vid de 
olika klipporna varierade. Vissa uppvisade heltäckande markvegetation medan andra var helt 
kala. Generellt kan sägas att de flesta av klipporna hade begränsad vegetation någon meter ut 
från klippväggen. På skyddade platser, mellan stenar och liknande var vegetationen ofta mer 
omfattande. Vegetationen ökade i allmänhet med avståndet från klippväggen. Många platser 
uppvisade tecken på erosion i form av rötter ovan jord. Ofta i samband med områden där 
mineraljord var dominerande. Den organiska jorden får anses vara den av de två jordtyperna 
som var mest förekommande. På flera platser upptäcktes nötta ytor. Dessa yttrade sig oftast 
som ytor där de karaktäristiska knopparna tycktes bortskavda. Flera grepp upplevdes slätare 
än omgivande sten.  

 

6.2 Antagen popularitet för de olika klipporna 
Som ett led i framtagandet av en metod för undersökning av klättringens slitage har jag testat 
ett system för att bedöma olika klippors popularitet för att kunna uttala mig om 
besöksfrekvens. Som utgångspunkt för att bedöma popularitet har jag använt 
stjärnmärkningen i Ratajczaks (2012) guidebok över området tillsammans med lederna på 
respektive klippas svårighetsgrad. Den här delen presenterar vilken popularitet de olika 
klipporna antogs ha efter att stjärnor och svårighet tagits i beaktande.  

I ett försök att rangordna klippornas popularitet utifrån ovan nämnda kriterier har jag 
sorterat dem efter antal stjärnor och antal gröna och gula leder (se tabell 4). Enligt de 
kriterierna för popularitet som jag ställt upp skulle klippa 15, Bananblocket vara den mest 
besökta klippan i området (se tabell 4). Både enligt antal stjärnor och antal lätta leder. 
Därefter borde klippa 8, Limbo, och klippa 14, Kenneths led, placera sig. Ragnhilds näsa, 
klippa 1, borde enligt kriterierna vara den minst populära klippan. Klippa 4, Monster Crack, 
placerar sig också lågt i båda listorna med få lätta leder och få stjärnor.  
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Placering efter antal gula och gröna 

leder Placering efter antal stjärnor 

Placering Klippa 
Antal gr. o. 
gul. leder Klippa Antal stjärnor 

1 15. Bananblocket 34 15. Bananblocket 35 
2 14. Kenneths led 29 8. Limbo 32 
3 8. Limbo 25 7. Stora väggen 23 
4 10. Koskenkorva 19 14. Kenneths led 21 
5 16.Skivblocket 19 9. Övre väggen 16 
6 2. Slabben 12 16. Skivblocket 15 
7 9. Övre väggen 12 6. Till 12 
8 5. Crack of Doom 10 13. Rabies 12 
9 12. Slowfox 10 3. Rönnleden 11 

10 3. Rönnleden 9 11. Hollywoodväggen 11 
11 11. Hollywoodväggen 9 2. Slabben 10 
12 7. Stora väggen 7 5. Crack of Doom  10 
13 4. Monster Crack 6 10. Koskenkorva 8 
14 6. Till 6 12. Slowfox 6 
15 1. Ragnhilds näsa 3 4. Monster Crack 3 
16 13. Rabies 3 1. Ragnhilds näsa 1 

Tabell 4. Klippor ordnade efter antal lätta leder och antal stjärnor. Källa: Ratajczak, 2012. 
 
 
7. ANALYS AV SLITAGE VID KLIPPORNA 

 
Enligt Svenska Klätterförbundets miljöpolicy ska klättring bedrivas med varsamhet gentemot 
naturen (Svenska Klätterförbundet, 2011, s. 4). I Tyroldeklarationen framgår också att 
klättringen ska värna klippornas naturliga utseende (UIAA, 2002). Det är svårt att hävda att 
klättringen i Utby och Fjällbo inte har bedrivits med varsamhet men utifrån 
undersökningsresultaten kan vi sluta oss till att miljön vid klipporna har förändras till följd av 
klättringen. 

Det slitage av mark och klippor som observerats vid klipporna i Utby och Fjällbo är att 
betrakta som utslag av antropogeomorfologiska processer. Som Butler (1995, s. 82) skriver 
finns direkt och indirekt geomorfologisk påverkan. Den påverkan klättringen har kan 
beskrivas som båda. De indirekta är de mest tydliga i min undersökning och tar sig uttryck i 
den brist på markvegetation som många av klipporna uppvisade. Detta leder i sin tur till att 
inget binder jorden vilket kan leda till erosion i samband med nederbörd och vind. Denna 
bortslitning av vegetation får anses ha två faser i undersökningsområdet. Första fasen är att 
vegetationen blir så skadad att den dör och försvinner, den andra fasen är att även det 
organiska material som utgjorde jorden under vegetationen slits så att bara mineraljord i form 
av framförallt sand och småsten blir kvar. Enligt Frissell (1978) innebär kal mineraljord att 
riskerna för erosion ökar i jämförelse med organiska jordmaterial.  

Klättringens direkta geomorfologiska påverkan i området visades sig främst i form av 
nötta stenytor. Drygt hälften av de undersökta klipporna uppvisade ytor som jag upplevde 
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som jämnare än omgivande stenar. Nötningen som torde vara ett resultat av trampning kan 
betraktas som en typ av biologisk vittring där stenfragment skavs loss av klättrarna.  

Av de tre huvudsakliga effekter av trampning på markytan som Cole (2004, s. 12) lyfter 
fram är slitage av markvegetation och nednötning av de organiska jordlagren de mest tydliga i 
undersökningsområdet. Kompaktering av jorden mättes inte aktivt och inga uppenbara spår av 
detta upptäcktes. För att återkomma till Frissells (1978) femstegsmodell över mänskligt 
slitage på lägerplatser och låta den omfatta även mark vid klätterklippor så ser vi att Utby och 
Fjällbos klippor befinner sig i olika faser. Det är egentligen bara en klippa som går att placera 
i den första fasen, Klippa 4, Monster Crack. Där syntes väldigt få spår av slitage och marken 
var täckt av vegetation. Ingen klippa i området kom upp i det femte steget på Frissells (1978) 
skala som innebär att det ska finnas tydliga spår av erosion och att träd ska vara allvarligt 
skadade eller döda. Däremot nådde flera upp till steg fyra. Bland dessa är det tydligaste 
exemplet Övre väggen, klippa 9, som uppvisade ett stort område med i princip helt kal 
mineraljord och ett par rötter i dagen. Liknande förhållanden fanns vid Slabben, klippa 2, och 
Hollywoodväggen, klippa 11. Sådana områden skulle enligt Frissell (1978) må bra av att 
stängas av för att tillåta återhämtning. Denna planeringstekniska åtgärd diskuteras närmare i 
kommande kapitel.  

Bryans (1977) forskning gör gällande att nednött vegetation medförde ökad erosion. 
Antydan till ett sådant mönster fanns att se i undersökningsområdet. Vid de klippor som 
uppvisade mest kal jord fanns alltid rötter i dagen. Med undantag för klippa 11 där inga rötter 
upptäcktes trots att vegetationen var bortsliten vid klippan. Det var dock inte nödvändigtvis så 
att de klippor med minst vegetation uppvisade flest rötter. Klippa 12 uppvisade mestadels 
heltäckande vegetation men ändå flera rötter i dagen. Monster Crack, klippa 4, som kan 
betraktas som den minst påverkade klippan uppvisade också rötter i dagen. Det är svårt att dra 
några slutsatser kring erosion eftersom mätningarna saknar den exakthet som skulle behövas. 
Men utifrån de resultat jag fått fram verkar Bryans resultat bara delvis stämma med mina. 

Som flera forskare poängterat är det slitage en plats uppvisar beroende av platsens 
motståndskraft mot tryck och hur mycket det trampas och på vilket sätt. Detta tryck kommer i 
det här fallet i form av trampning. När det kommer till klättring har jag beskrivit att 
trampandet uppkommer vid klipporna i samband med att klättrare förbereder sig för att 
bestiga lederna och när de säkrar den som klättrar. Det handlar alltså om att människor rör sig 
fram och tillbaka på en begränsad yta. Mängden trampande har jag försökt beskriva genom att 
ta hänsyn till olika klippors popularitetsgrad. Det har dock visat sig att detta sätt att beskriva 
popularitet på inte är helt tillfredsställande, något som diskuteras nedan. Det som 
undersökningen har visat är att områden vid insteg till leder i allmänhet har uppvisat mer 
tecken på slitage än omgivningen. Det är rimligt eftersom trampningen där borde vara mest 
omfattande. Det är där klättraren står innan bestigningen börjar och det är där 
säkringspersonen står under klättringen. Det stämmer också med Frissells (1978) steg där det 
andra steget beskriver hur vegetation slits bort runt aktivitetscentrum.  
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8. DISKUSSION GÄLLANDE PLANERING AV KLÄTTEROMRÅDEN 
 

I följande avsnitt sammanförs det teoretiska resonemang jag förde om planering i kapitel fyra 
med mina undersökningsresultat och en diskussion förs kring hur planering av naturområden 
kan se ut. Planering av naturområden handlar om att balansera mellan olika intressen. 
Naturvårdsintressen som biologisk mångfald och skydd av hotade arter ska kombineras med 
människors behov av friluftsliv. Slitage av markytan, om så på stigar eller vid klippor, kan 
utgöra hot mot naturområdens syften. Människor som söker sig till naturområden förväntar 
sig en estetisk upplevelse som ligger nära det de uppfattar som orörd natur (Mann & Absher, 
2008; Olive & Marion, 2009; Wimpey & Marion, 2010). Slitage vid klippor, som till exempel 
de stora kala områden som observerades i undersökningen (se t.ex. figur 3), kan förstöra den 
upplevelsen. Klättring kommer, precis som alla andra rekreationsaktiviteter, påverka marken. 
Det är planerarens sak att reglera, begränsa och förebygga denna påverkan. 

För att påverka människors beteende och på så vis påverka slitaget finns två typer av 
åtgärder; direkt och indirekta (Manning, 1999, s. 240). Ur naturvårdsperspektiv kan direkta 
åtgärder vara att föredra eftersom dessa kan stoppa all störning av ett område. Göteborgs Stad 
öppnar upp för en sådan åtgärd i rapporten om klipphäckande fåglar när de skriver att 
tillträdesförbud under häckningstiden borde övervägas (Park- och naturförvaltningen 
Göteborg, 2014). Inrättandet av olika naturskyddsformer kan vara ett alternativ om slitaget 
upplevs förstöra naturen och naturupplevelserna så mycket att den måste motverkas. Att 
etablera ett naturreservat med speciella föreskrifter för klättring kan vara en väg att gå. Att 
inrätta en nationalpark för att motverka slitage som följd av klättring verkar lite otroligt men 
om naturen bedöms så känslig eller värdefull att den behöver lämnas orörd så kan det vara en 
användbar åtgärd. En annan direkt åtgärd, som också den övervägs av Göteborgs Stad om 
fåglar skulle etablera sig i Fjällbo, är att reglera klättring i en detaljplan. Frissell (1978) 
förespråkar direkta åtgärder i form av avstängning av områden om slitaget gått för långt. 
Olive och Marion (2009, s. 1491) öppnar också upp för åtgärder som begränsar vissa speciellt 
slitande gruppers tillgång till naturen. Klättring skulle kunna förbjudas utan att klipporna 
stängs av helt. Men direkta åtgärder kan upplevas hämma den känsla av frihet som rekreation 
i naturområden medför hos alla grupper (Manning, 1999, s. 241–242). 

Om slitaget inte upplevs som akut eller om planerare bedömer att klättringen bör värnas 
så kan indirekta åtgärder vara ett alternativ. Indirekta åtgärder skulle kunna innefatta skyltar 
som informerar om klättringens slitande verkan eller information i guideböcker som belyser 
det samma. Indirekta åtgärder har den fördelen att de talar till folks förstånd istället för att 
skapa förbud. Det gör att friheten finns kvar (Manning, 1999, s. 240, 242). Å andra sidan är 
det inte säkert att åtgärderna fungerar. Men om slitage förekommer som ett resultat av 
okunskap så kan information mycket väl fungera. Att sprida information genom guideböcker 
skulle kunna vara en väg att gå. Det sker till viss del redan genom den accessinformation som 
finns i guideboken över undersökningsområdet (Ratajczak, 2012). Det skulle kunna begränsa 
onödigt slitage Men det är svårt, enligt Manning (1999, s. 245), att genom indirekta åtgärder 
påverka beteende som har oundvikliga konsekvenser. Att klättrare sliter på marken vid 
klippor är oundvikligt.  
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För att åtgärda oundvikligt slitage är kan hända direkta åtgärder att föredra. Alternativet 
skulle vara att i likhet med Olive och Marions (2009, s. 1491) förslag satsa på att förstärka de 
hotade platserna genom till exempel dränering eller stenbeläggning. Bryan (1977, s. 64) 
föreslår att förvaltare ska bygga spångar över känslig områden, det skulle kunna göras vid 
klippor också. Som framgick av undersökningen förekom växtlighet på skyddade platser trots 
att omgivande mark var kal (se figur 2). Den här typen av åtgärder medför dock kostnader 
såväl vid införandet som för kontinuerligt underhåll. Och ett sådant ingrepp skulle knappast 
skapa en känsla av orörd natur. 

Värt att ta upp i sammanhanget är att nära nog alla kommuner använder friluftsliv i sin 
marknadsföring (Petersson Forsberg, 2009, s. 19) och Göteborg beskriver i sin översiktsplan 
området runt de undersökta klipporna som av speciellt intresse för friluftslivet. Det kan därför 
upplevas något kontraproduktivt att begränsa en friluftsaktivitet. Å andra sidan kan alltför stor 
påverkan från en grupp medföra att andra grupper stöts bort eftersom deras förväntningar på 
den estetiska upplevelsen av naturen inte infrias. Då har planeringen gynnat en friluftsaktivitet 
på bekostnad av andra.  

Hur än planeringen av naturområden där klättring förekommer utformas så bör den 
baseras på kunskap om klättringen och dess slitage. All planering är platsspecifik och det är 
svårt att ge några generella rekommendationer. Det beror på vilka värden som står på spel. 
Jag tror att direkta åtgärder som totalt eller periodvist tillträdesförbud kan vara en väg att gå 
om slitaget vid klippor utgör ett hot mot naturvårdsvärden eller har en påtagligt negativ 
inverkan på andra rekreationsgrupper. Men så länge slitaget är på en acceptabel nivå så anser 
jag att indirekta åtgärder i förebyggande syfte är att föredra. Det handlar i första hand om 
informationsspridning för att undvika slitage som kunde ha undvikits utan att hämma 
klätterupplevelsen. Sådan information kan med fördel spridas genom guideböcker och 
klätterklubbar.  
 
 
9. DISKUSSION GÄLLANDE METOD FÖR UNDERSÖKNING AV 
KLÄTTRINGENS PÅVERKAN 
 
Syftet med den här uppsatsen var att utforska en metod för mätning av klättringens 
geomorfologiska påverkan på landskapet. I metodkapitlet presenterades hur den metod jag 
använde såg ut och i den här delen diskuteras hur metoden fungerade och på vilka sätt den 
kan utvecklas. Jag inleder med att pröva om min popularitetsbedömning var fruktbar för att 
förutse vilka klippor som var mest besökta och därför borde uppvisa mest slitage. Därefter 
diskuteras metoden i stort och förslag på förbättringar tas upp. 

 

9.1 Slitage i förhållande till antagen popularitet 
För att inleda med den, enligt min metod, mest populära klippan (för rangordning av 
klipporna efter popularitet se tabell 4), klippa 15, Bananblocket, så uppvisade den spår av 
mänsklig påverkan i form av en del bortskavd vegetation. Men jag upptäckte inga spår av 
nötta ytor eller erosion. Jorden vid klippan, den som fanns att observera mellan alla stora 
stenblock, var mestadels organisk vilket enligt Frissells (1978) kategorier för slitage vid 
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lägerplatser innebär ett måttligt slitage som eventuellt kan behöva regleras för att förhindra att 
platsen förstörs. Med andra ord verkar Bananblocket, trots att det enligt mina definitioner 
borde vara den mest populära klippan inte vara mer än måttligt påverkad av besökande 
klättrare. 

Limbo, klippa 8, som också placerade sig högt på listan uppvisade heltäckande vegetation 
vid klippan. En rot syntes i dagen och det fanns bara antydan till nötta ytor. Så trots att 
klippan borde vara välbesökt uppvisar den bara begränsade spår av mänsklig påverkan. Det 
ska poängteras att de lätta lederna på Limbo är koncentrerade till en liten del av klippan vilket 
gör att klippan i stort kan anses ha en något högre svårighet än vad siffrorna gör gällande.  

Så långt tycks mitt sätt att bedöma popularitet vara missvisande. Åtminstone om vi antar 
att mer populära klippor borde uppvisa mer spår av slitage. Låt oss se till de, enligt mina 
kriterier, minst populära klipporna i Utby och Fjällbo. Ranghilds näsa, klippa 1, med sina fyra 
leder totalt och tre i det lätta segmentet och med bara en stjärna borde besökas sällan och 
därmed inte uppvisa några tydliga spår av mänsklig aktivitet. Och mycket riktigt uppvisar 
Ragnhilds näsa mindre tecken på slitage än många andra klippor men spåren finns där. 
Vegetationen vid klippan är fläckvis bortsliten även om jorden upplevdes som organisk. Det 
fanns antydan till nötta ytor och mossa saknades på många stenar i området men inga rötter i 
dagen syntes. Vid en jämförelse med den mest populära klippan, Bananblocket, är 
skillnaderna små. Ser vi däremot på en annan av de minst populära klipporna, Monster Crack, 
klippa 4, så upptäcktes i princip inga spår av något slitage alls där. Monster Crack har bara tre 
stjärnor och sex lätta leder. Vegetationen vid klippan var heltäckande och inga spår av varken 
erosion eller nötta ytor fanns att se. På klipporna fanns heller inga spår av klättrare i form av 
krita, vilket upptäckts på många andra klippor.  

Om vi nu istället studerar klippor som ligger någonstans i mitten av 
popularitetsrangordningen. Hollywoodväggen, klippa 11, som ligger på elfte plats på listan 
över antal lätta leder och på tionde över antal stjärnor, uppvisar mycket begränsad vegetation 
vid klippan. Jorden vid klippan är mestadels av sandig mineraltyp och stenytor i området 
upplevdes som nötta. Med andra ord tydliga tecken på mänskligt slitage. Slabben, klippa 2, 
som hamnar på sjätte plats i antalet lätta leder och elfte enligt antal stjärnor var ett område 
som i likhet med Hollywoodväggen helt saknade vegetation vid klippkanten. Slabben 
uppvisade också nötta ytor på flera platser och en del rötter i dagen. Mineraljorden var 
dominerande. Spåren av klättrarna var omfattande. Dessa två, som enligt mina 
popularitetsidéer borde ligga någonstans i mitten av Frissells (1978) skala hamnar snarare 
bland de mest påverkade och borde, enligt Frisell (1978), stängas av för att tillåta 
återhämtning. Det ska sägas att Framförallt Hollywoodväggen men även Slabben ligger nära 
parkeringar och lättframkomliga gångstigar vilket underlättar tillgången till just dessa klippor.   

För att ta ytterligare ett exempel från mitten av popularitetsskalan lyfter jag fram klippa 
3, Rönnleden, som placerar sig strax under mitten i båda listorna. Vid rönnleden var 
vegetationen begränsad men egentligen bara helt borta vid insteget till områdets trestjärniga 
led. Det var visserligen flera rötter i dagen och vissa nötta ytor och jorden vid klippan var till 
stor del mineralisk för att övergå i organisk någon meter ut. Men sammantaget var området 
mindre påverkat än många andra klippor. I en jämförelse skulle slitaget vid klippan placera 
sig någonstans i mitten av skalan vilket stämmer med dess placering enligt popularitet.  
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Om vi tittar närmare på en annan av de klippor som uppvisade stor påverkan från 
mänskliga aktiviteter, klippa 9, Övre väggen, så ser vi att den placerar sig på sjunde 
respektive femte plats på listorna för antal lätta leder och antal stjärnor. Marken vid foten av 
Övre väggen var så gott som helt befriad från vegetation och mineraljord dominerade. Stenar i 
området uppvisade tecken på att ha blivit nötta. Skulle området framför klippan ha varit en 
lägerplats hade den hamnat på steg fyra av fem i Frissells (1978) skala över rekreationell 
påverkan. Men klippan är inte bland de populäraste enligt mina kriterier.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att ett par klippor uppvisar slitage som stämmer med 
vart de ligger i antagen popularitet. Exempel på detta är klippa 4 och till viss del klippa 1 som 
båda placerar sig långt ner på popularitetsskalan och båda uppvisar begränsade spår av 
mänsklig aktivitet. De flesta klippor uppvisar däremot spår av klättring som inte stämmer med 
de antaganden jag gjort gällande besöksfrekvens baserat antal lätta leder och antal stjärnor.  
 

9.2 Metodens användbarhet och hur den kan utvecklas 
Utifrån min analys gällande slitage i förhållande till antagen popularitet är det svårt att dra 
några slutsatser. En klippa med många stjärnor och lätta leder uppvisade inte nödvändigtvis 
mer slitna ytor och annan påverkan än mindre populära klippor. Jag kan därför inte 
rekommendera att en liknande arbetsmetod används för att bedöma klippor i samband med 
planering. Om en bedömning av en klippas popularitet är relevant så måste någon annan 
metod användas. Jag vill hävda att det är relevant för planerare att känna till klippors 
popularitet av flera skäl. Planering handlar om att styra markanvändning utifrån olika 
intressen. Som framgår i Petersson Forsbergs (2009, s. 19) redogörelse för en 
enkätundersökning med kommunala tjänstemän så uppger 92 procent att friluftsliv används i 
reklamsyfte för kommunen. 67 procent uppger också att det inte finns några planer i 
kommunen som innebär en minskning av tillgången till friluftsliv. Göteborgs Stad lyfter i sin 
översiktplan fram friluftslivet som en viktig kvalitet i kommunen som är värd att bevara 
(Stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad, 2009a, s. 92). Göteborgs uppfattning är möjligen 
inte allmängiltig men får stå som exempel för att friluftslivet framställs som värt att värna. 
Det är därför intressant att ta reda på vart friluftslivet är mest frekvent, vilket i det här fallet 
innebär den mest klättrade klippan. Platser som är frekvent besökta borde enligt detta 
resonemang dels skyddas från exploatering i andra syften än rekreation men kanske också 
vara de sista platserna att stänga av i naturvårdssyfte.  

Att ta reda på vilken klippa som är mest besökt kan också vara värdefullt för att planerare 
ska veta vilken plats som har mest potential att förändras till följd av antropogeomorfologiska 
processer. Det skulle kunna underlätta förvaltningsarbetet genom att riktade insatser kan 
sättas in vid de mest utsatta platserna. Det står dock klart att mitt sätt att bedöma popularitet 
på inte är fruktbart. Åtminstone inte om vi antar att välbesökta klippor uppvisar mer 
markslitage. Istället tror jag att observationer, det vill säga räkna klättrare, och intervjuer med 
aktiva klättrare i det aktuella området är mer exakta metoder, om än mer resurskrävande. 
Mina resultat visade också att klippor som lättillgängligt uppvisade något mer slitage än 
andra. Till exempel Hollywoodväggen, klippa 11, som ligger nära en parkering, Slabben, 2, 
som är den nedersta (bortsätt från Ragnhilds näsa) av klipporna i Utby och Övre väggen, 9, 
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som ligger precis vid en lättframkomlig gångstig. Att studera olika klippors tillgänglighet 
skulle därför kunna vara ett bättre sätt att bedöma popularitet på än mitt.  

Vad gäller de genomförda observationerna och de observationsteman som valdes så 
upplever jag att de gav en bra bild av situationen. Mätningarna skulle dock behöva förfinas 
för att ge ett mer exakt dataunderlag och på så vis stärka reliabiliteten. Som det var nu kom 
mycket an på min förmåga att observera och skriva korrekta bedömningar. Framförallt 
observationen av nötta ytor skulle må bra av att bli mer systematisk och exakt. Det verktyg 
som användes i den här undersökningen var mina fingrar som kände på en yta och jämförd 
den med omgivningen. Någon typ av instrument som bedömer jämnhet hade varit önskvärt. 
Markvegetation skulle också kunna mätas mer exakt genom att till exempel studera hur stor 
andel av marken närmast klippan som täcks av vegetation, uppvisar mineraljord, består av 
organiskt jord och så vidare. Det skulle utifrån sådana mätningar gå att göra mer exakta 
klassifikationer än de jag åstadkom. De metoder som Bryan (1977) och Olive och Marion 
(2009) använde och som presenterades i kapitel tre skulle kunna skapa sådan exakthet. Men 
fördelen med mina okulära observationer är att de inte kräver verktyg och går relativt snabbt 
att genomföra. Men med bristande exakthet som följd.  

Studier över tid hade varit bra. Det är självklart svårt att med säkerhet säga vad som har 
förändrats utan att studera förändringen i sig. Om forskare eller förvaltare under en längre 
period med jämna mellanrum kan studera marken vid klipporna och hur den förändras så 
skulle en uppfattning av förändring kunna skapas. Då skulle också skiftande popularitet för 
såväl klipporna som klättring i stort kunna vägas in. Ett alternativ skulle vara att försöka hitta 
gamla bilder från området och jämföra dess med hur det ser ut idag. Under min 
fältundersökning träffade jag en klättrare som berättade att marken vid Hollywoodväggen, 
klippa 11, tidigare var täckt av gräs. Den typen av vittnesmål skulle kunna vara användbara 
för att skapa en uppfattning av förändringstakten. Men sådana studier är resurskrävande och 
utfallet något osäkert. Men undersökningar enligt min metod, med föreslagna förändringarna, 
skulle kunna genomföras med jämna mellanrum och på så vis skapa en bild av förändringen.  

En nackdel med metoden är att den utgår från att det observerade slitaget är en följd av 
enbart klättrares påverkan. Den tar inte hänsyn till andra förutsättningar så som sluttning, 
jordegenskaper, placering i landskapet och vattnets lopp förbi platsen. Förutsättningar som 
kan ha stor påverkan på mängden erosion (Bryan, 1977; Olive & Marion, 2009). För att 
undersöka den typen av variabler krävs mer utrustning och tid än vad som tagits i anspråk för 
min uppsats.  

Sammanfattningsvis så upplever jag att metoden med observationer fungerar bra i 
förhållande till de resurser i form av tid och instrument som den kräver. Skulle mer exakta 
resultat än de jag presenterat var önskvärda så behöver metoden kompletteras enligt ovan 
förda resoneamang. Men för att bilda sig en övergripande uppfattning av läget vid klippor 
fungerar min metod bra. Framförallt om tidtillgången är begränsad, vilket den kan antas vara 
för många förvaltare, och en uppskattning av läget är av större intresse än exakta 
klassificeringar. 
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10. SLUTSATSER 
 
Syftet med uppsatsen var att utveckla en metod för att mäta klättringens slitage på markytan 
och med denna undersöka hur det klättringsbaserade slitaget ser ut i Fjällbo och Utby. 
Uppsatsen skulle också belysa hur planering av klätterområden kan utformas för att begränsa 
oönskat slitage. Följande slutsatser belyser hur detta syfte uppnåtts genom att 
frågeställningarna besvaras.  

Utifrån den genomförda undersökningen kan jag fastställa att klättringen i Fjällbo och 
Utby lämnar spår efter sig. Spåren tar sig olika former och varierar från klippa till klippa. Det 
mest iögonfallande spåret är bristen på vegetation vid många klippor. Det kontinuerliga 
slitage som klättrarna utsätter markvegetationen för gör att marken på många platser består av 
kal jord. Jorden har olika karaktär, på vissa platser var jorden organisk vilket tyder på något 
mindre påverkan medan den stundtals bestod av icke-levande mineraljord.  

Bortsliten vegetation underlättar erosionsprocesser då jordens motståndskraft mot yttre 
påverkan minskar. I undersökningsområdet upptäcktes också spår av erosion i form av rötter 
ovan jord. Exakt hur denna erosion uppkommit är svårt att säga men någon typ av 
sedimenttransport bör ha förekommit för att rötterna ska sticka upp. Spår fanns också att se i 
from av nötta ytor på flera platser. Det vill säga stenytor som upplevdes som jämnare än 
omgivningen.  

 Spåren varierar mellan olika klippor och är olika stora. Vid vissa klippor observerades 
stora kala områden bestående av mineraljord medan andra uppvisade heltäckande vegetation 
ända fram till klippan. Vid några klippor upptäcktes nötta ytor medan andra verkade 
opåverkade. I ett försök att förklara varför spåren varierar tog jag fasta på hur många stjärnor 
olika klippor fått i guideboken över området och vilka klippor som hade leder som många kan 
klättra. Det visade sig dock inte finnas något samband mellan detta och omfattningen av 
slitaget. Jag kan därför säga att olika klippors status som bra eller dåliga och lätta eller svåra 
enligt en guidebok inte kan förklara varför de påverkas olika mycket.  

En metod för att undersöka klättringens påverkan kan se ut som den jag använde med 
vissa modifikationer. Metoden som användes gick ut på att marken nedanför klippor 
observerades utifrån fyra teman. Dessa teman fungerade bra och gav vad jag upplevde som en 
tillräckligt omfattande bild av läget för att kunna uttala mig om en klippas status. Mer exakta 
mätningar av de olika temana hade varit önskvärt för att skapa en mer exakt bild av 
situationen. Det hade dock varit mer tidskrävande och den använda metoden har fördelen att 
den är tidseffektiv. En metod som omfattar mätning av naturliga förutsättningar för erosion så 
som terrängens lutning hade kunnat ge en exaktare bild. Men utifrån den mängd tid och 
resurser som togs i anspråk vid användandet av min metod så fungerade den bra.  

 Om det finns intresse bland förvaltare att ta reda på besöksfrekvens eller, som jag valt att 
kalla det, popularitet hos de olika klipporna så är min metod inte att föredra. Åtminstone inte 
om populariteten förväntas spegla nivån av påverkan. Istället för att utgå från stjärnor och 
svårighetsgrad i en guidebok borde observationer, intervjuer och analys av tillgänglighet ge 
en mer rättvisande bild. 

Vid planering för att begränsa oönskat slitage på markytan i naturområden där klättring 
förekommer krävs aktiv planering för att undvika att slitaget inverkar negativt på andra 
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gruppers upplevelse av området. Naturvårdsvärden så som fåglar eller hotade växter bör 
också tas i beaktande. Att förbjuda klättring genom att inrätta naturreservat med särskilda 
restriktioner eller begränsa klättringen i detaljplaner är direkt åtgärder som kan tas i bruk om 
slitaget nått en oacceptabel nivå. Om slitaget ligger på acceptabel nivå eller om planerare inte 
vill begränsa tillgången till friluftsliv för någon grupp är indirekta åtgärder att föredra. Ett 
exempel på en sådan är informationsspridning genom guideböcker och klätterklubbar. Skulle 
slitaget ha nått en nivå som är oacceptabel men planeraren ändå inte vill begränsa klättringen 
så skulle byggande av till exempel spångar vid klipporna kunna fungera. Det skulle begränsa 
slitaget men samtidigt knappast upprätthålla den känsla av orördhet som många 
rekreationsutövare söker efter. Planering måste utgå från platsspecifik kunskap om 
klättringens påverkan och olika situationer kräver olika åtgärder.  
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