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Förord

Svenskt Friluftsliv företräder friluftsorganisationerna gentemot riksdag, reger-
ing och myndigheter. Vårt övergripande mål är att ”människor i Sverige ska ha 
möjlighet att utöva ett aktivt friluftsliv idag och i framtiden”.

Mycket har hänt sedan Svenskt Friluftsliv förra gången tog fram en friluftspo-
litisk skrift. Det finns därför skäl till att stanna upp och funderar över vad vi 
åstadkommit i förhållande till våra mål och vårt uppdrag. 

Den friluftspolitiska skriften – Friluftslivet och samhället – som Svenskt Fri-
luftsliv tog fram 2008 sammanfattade vad organisationen då ansåg som viktiga 
fokusområden för att stärka friluftslivet. Detta blev grunden för ett långsiktigt 
målmedvetet arbete med att driva friluftslivets frågor. 2010 antogs Sveriges 
första friluftsproposition – Framtidens friluftsliv (prop. 2009/10:238) av riks-
dagen. I denna proposition föreslog regeringen tio mål för friluftspolitiken samt 
att Svenskt Friluftsliv skulle fördela det statliga anslaget till friluftslivets organi-
sationer. Två år senare presenterade regeringen en skrivelse – Mål för friluftspo-
litiken (skr. 2012/13:51) med tio mätbara mål för friluftspolitiken. 2015 återrap-
porterade Naturvårdsverket för första gången de tio målen för friluftspolitiken i 
rapporten Friluftsliv för alla, uppföljning av de tio målen för friluftslivspolitiken 
(Rapport 6700). Under 2015 utvärderade också Naturvårdsverket Svenskt Fri-
luftslivs handläggning av det statliga anslaget till friluftslivet. Den enskilt största 
händelsen har varit ökningen av det statliga anslaget till friluftsorganisationerna 
med 20 miljoner kr från och med 2016.

Av allt det positiva som skett sedan 2008 är det lätt att inse att det är dags att ta 
fram en ny friluftspolitisk skrift som beskriver vad friluftsrörelsen nu ser som 
stora utmaningarna för framtiden och som kan fungera som en plattform för de 
närmaste åren.

Det är vår övertygelse att denna gemensamma plattform för alla våra med-
lemsorganisationer kommer att tjäna som ett verktyg för att påverka beslutsfat-
tare i stat, landsting och kommuner så att friluftslivet flyttar fram positionerna 
ytterligare och blir en kraftfull aktör som ger svaren på de stora samhällsutma-
ningarna vi står inför.

Stockholm i mars 2016

Per Klingbjer    Ulf Silvander
Ordförande    Generalsekreterare

F Ö R O R D
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1. Inledning
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I N L E D N I N G

1. Inledning
Svenskt Friluftsliv konstaterar att friluftsliv har ett egenvärde i form av glädje av 
själva friluftsaktiviteten, av natur- och kulturupplevelsen och avkopplingen. Att 
kunna tillbringa en del av sin tid i naturen ensam eller tillsammans med andra 
ger för många en dimension åt livet som inte kan ersättas av något annat. Fri-
luftslivet är en kulturell företeelse som medför god livskvalitet och bättre hälsa, 
ökad miljömedvetenhet och förståelse för en hållbar förvaltning av natur- och 
kulturresurserna. Friluftsliv utövas av många, är generationsöverbryggande och 
kräver inga stora offentliga eller privata investeringar.

Svensk Friluftsliv – med sina 24 medlemsorganisationer och ca. 1,8 miljoner 
medlemskap – erbjuder ett stort utbud av friluftsaktiviteter. Den ideella kraften 
hos medlemsorganisationerna skapar tillsammans aktiviteter som motsvarar 
många hundra tusen årsarbeten. Medlemsorganisationernas närmare 9000 
ideella styrelser bidrar till det demokratiska fundamentet i samhället.

Svenskt Friluftslivs friluftspolitiska program Friluftslivet och politiken har som 
syfte att ligga till grund för Svenskt Friluftslivs långsiktiga inriktning och arbete 
med friluftspolitiken. Vår förhoppning är givetvis att friluftspolitiken skall ut-
vecklas och förbättras än mer med hjälp av denna skrift.

Det är ett samlat dokument som beskriver översiktliga gemensamma frågeställ-
ningar och utmaningar, det gör därmed inte anspråk på att vara heltäckande. 
Varje organisation/aktivitet har unika utmaningar att arbeta med som kommer 
till uttryck i respektive organisations arbete.

Programmet har under 2015 remissbehandlats bland Svenskt Friluftslivs då 24 
medlemmar. Kapitlet om Allemansrätten har tidigare remissbehandlats och 
antogs av Svenskt Friluftslivs årsstämma 2015. Det återges i sin helhet i pro-
grammet.

Till vår hjälp att utforma programmet har ett antal personer anlitats till vilka 
stort tack skall riktas. Marie Stenske, (kap 4.1, 5.4) Klas Sandell, (kap 4.4), Mat-
tias Sandberg, (kap. 5.1), Erik Backman, (kap. 5.5) Torgny Håstad (Allemansrät-
ten i kap.5.3). Redaktör för arbetet samt författare för övriga kapitel har varit Ulf 
Silvander.

Ett antal fotografer har bidragit med bilder till vilka ett stort tack också riktas.
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2. Vision
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V I S I O N

2. Svenskt Friluftslivs vision är; 
 Vi välkomnar alla ut i naturen
Svenskt Friluftsliv har till uppgift att skapa de bästa förutsättningarna för våra 
medlemsorganisationer och för människor att komma ut i naturen och utöva 
friluftsliv. Detta gör vi genom att vara ett starkt stöd till våra medlemsorganisa-
tioner. Drivkraften i visionen är att välkomna alla ut, oavsett bakgrund och för-
utsättningar. Svenskt Friluftslivs verksamhet vilar på en av våra grundlagar: Alla 
ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten.

Övergripande mål och strategier

Svenskt Friluftslivs långsiktiga, övergripande mål är att:
• Skapa de bästa förutsättningarna långsiktigt för friluftslivet i Sverige.
• Att fler människor i Sverige ges möjlighet att utöva friluftsliv idag och i 

framtiden.
• Sverige ska bedriva en tydlig friluftspolitik.
• Medlemsorganisationerna ska vara starka, livskraftiga och framgångsrika.
• Svenskt Friluftsliv ska vara en ledande, stark och stödjande aktör, en sam-

lande kraft för friluftslivets frågor.

För att nå våra mål arbetar vi utifrån tre övergripande strategier:
• Stärka den långsiktiga finansieringen för medlemsorganisationerna.
• Höja friluftslivets status i samhället.
• Vårda och värna allemansrätten. 

Vi arbetar med för medlemsorganisationerna gemensamma och övergripande 
frågeställningar. Vi verkar i myndighets ställe när det gäller fördelning av stat-
liga bidrag till friluftsorganisationer i enlighet med riksdagens och regeringens 
lagar och förordningar.

Svenskt Friluftsliv ska vara en stark och stödjande aktör, en samlande kraft för 
friluftslivets frågor och är en av parterna i civilsamhället som driver friluftspoli-
tiken framåt.

Naturen är och förblir grundförutsättningen för friluftslivet. En natur som är rik 
på arter och landskaplig variation skapar de bästa förutsättningarna för upple-
velser och friluftsliv. Friluftslivets samspel med naturen kräver en långsiktigt 
tänkande och ett hållbarhetstänkande på bruket av landskapet och naturen.
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3. Förslag
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3. Förslag
I detta kapitel samlas de förslag som finns omnämnda under respektive kapitel 
i programmet. Förslagen kan vara lagändringar, uppdrag åt myndigheter eller 
förändringar i myndigheters instruktioner. Men även förslag på förändringar 
vad gäller friluftslivets organisationer.

Svenskt Friluftsliv anser:

Propositioner
• Att en större sammanhållen satsning på friluftsforskning ges utrymme i den 

kommande forskningspropositionen för att vidare utveckla och stabilisera 
friluftsliv som forskningsfält.

• Att det i den kommande forskningspropositionen föreslås att en kun-
skapsnod etableras för att ge möjligheten till årliga konferenser, kunskaps-
sammanställningar och för att hålla samman ett nätverk av friluftsforskare 
samt ansvara för spridning av forskningsresultat.

• Att statistikinsamlingen inom friluftsområdet bör säkerställas långsiktigt.
• Att nordisk samverkan inom forskning och kunskapsutveckling stimuleras.

Regeringsuppdrag och ändringar i myndigheters instruktioner
• Att Naturvårdsverket ges i uppdrag att tillsammans med relevanta aktörer 

göra en översyn av Terrängkörningslagen och Terrängkörningsförordning-
en, vilket också Naturvårdsverket föreslagit i återrapporteringen av mil-
jömålet storslagen fjällmiljö 2014.

• Att samtliga myndigheter som äger eller förvaltar mark får ett uppdrag att 
tillgängliggöra markerna för det ideella friluftslivet utan avgift eller kostnad 
för dessa organisationer.

• Att regeringen genomför de förslag som Naturvårdsverket föreslagit om 
olaglig skyltning i enlighet med det regeringsuppdrag som avrapporterades 
2012.

• Att Naturvårdsverket ges i uppdrag att ta fram bullerriktvärden för områ-
den av riksintresse för friluftslivet.

• Att Naturvårdsverket ges i uppdrag att göra en översyn tillsammans med 
berörda myndigheter och organisationer för att ge förslag på hur friluftslivet 
får ta del av de extra satsningarna som sker inom naturvårdsarbetet.

• Att Naturvårdsverket tilldelar Svenskt Friluftsliv medel för att göra en sär-
skild satsning för ett kunskapslyft om allemansrätten i skolorna genom sina 
medlemsorganisationer.

• Att regeringen går vidare med frågan om hur skyddade områden skulle 
kunna göras mera tillgängliga där så är lämpligt, i enlighet med det reger-
ingsuppdrag som Naturvårdsverket återrapporterade 2013.

• Att Skolverket får inskrivet i sin instruktion att verket ansvarar för frilufts-
mål nr 8 ”Ett rikt friluftsliv i skolan”.
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• Att Skolverket får ett regeringsuppdrag att kartlägga friluftslivet i svenska 
grund- och gymnasieskolan för att regeringen skall kunna överväga ytterli-
gare åtgärder.

• Att Boverket ges i uppdrag att ta fram ett relationsmått som beskriver den 
bebyggda ytan i förhållande till tillgänglig grönyta för allmänheten. Detta 
för att avgöra om mängden grönytor är tillräckliga samt som underlag vid 
nybyggnationer.

Lagändringar
• Att friluftslivets organisationer omfattas av undantaget i Socialavgiftslagen 

(2000:980) 2:a kap, §19.
• Att regeringen implementerar förslaget från utredningen om ”Ett stärkt och 

självständigt civilsamhälle” (dir. 2014:14) om konsekvensutredningar för det 
civila samhället i samband med förslag från myndigheter och utredningar.

• Att strandskyddet även omfattar en begränsning vertikalt hur nära strän-
derna en byggnad får uppföras.

Övrigt
• Att Naturvårdsverket snarast bör ta ställning till förslaget om riksintresse 

för friluftslivet och utpeka dessa områden.
• Att Naturvårdsverkets vägledning för inrättande av naturreservat (rapport 

nr 5788) revideras så att större hänsyn ges till människan och dess roll i de 
skyddade områdena.

• Att samtliga kommuner bör sträva efter att upprätta friluftsplaner och att 
regeringen bör inrätta någon form av stimulans för att detta.

• Att en ny skogspolitik bör utgå från att det behöver bli enklare att använda 
sig av andra metoder än trakthyggesbruk.

• Att regeringen arbetar för att tillsammans med övriga östersjöstater införa 
ett generellt förbud mot att tömma ”gråvatten” i Östersjön.

• Att de organisationer med låg andel barn och ungdomar bör se över hur 
man profilerar den egna verksamheten för att den bättre ska attrahera barn 
och ungdomar.

• Att om medlemsorganisationerna vill bredda underlaget till medlemmar 
kan detta underlättas av att aktivt söka ledare med annan bakgrund och 
erfarenhet än vad som hittills varit fallet.
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4. Friluftslivets mönster 
i Sverige idag
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4.1 Friluftslivets mönster i Sverige idag
 – aktiviteter, utövare
Av Marie Stenseke, Professor i Kulturgeografi, Göteborgs universitet

I stort sett alla svenskar ägnar sig åt någon form av friluftsliv. Mer än hälften 
är ofta ute i naturen under vardagar. Under längre ledigheter ökar denna andel 
till 89 %.  När det gäller olika friluftsaktiviteter ute i naturen så är nöjes- och 
motionspromenader vanligast att ha ägnat sig åt minst en gång under en 12-må-
nadersperiod (ca 95 %), följt av strövat i skog och mark (ca 90 %), arbetat i träd-
gården (ca 84 %), solbadat (ca 81 %), och haft picknick eller grillat i naturen (ca 
80 %). Om vi ser till de aktiviteter som är vanligast att ägna sig åt ofta (mer än 
60 gånger per år) så toppas listan av nöjes- och motionspromenader (ca 32 %), 
följt av att cykla på vägar, arbeta i trädgården samt ströva i skog och mark. 

Motion som hälsofrämjande aktivitet är en viktig ingrediens i nutidens frilufts-
liv, och det vanligaste skälet till utevistelse på vardagar. Samtidigt upplever nära 
90 % att utomhusvistelse gör deras vardag mer meningsfull. Under helger och 
längre ledigheter är avkoppling, social samvaro och att vara nära naturen de 
mest framträdande motiven. Många upplever att de får ökade insikter om sam-
spelet i naturen och en känsla av att själva vara en del av den när de vistas ute i 
naturpräglade miljöer. De flesta skulle vilja vara ute mera, men brist på tid är ett 
dominerande hinder, särskilt på vardagar. Familjesituationen, brist på lämpliga 
platser och avsaknad av någon att utöva aktiviteten med är också förhållandevis 
vanliga skäl varför man inte kan ägna sig åt friluftsliv i den utsträckning man 
önskar. På längre ledigheter upplevs även avsaknad av utrustning och höga kost-
nader som hinder.

Då mer än 80 procent av invånarna i Sverige bor i tätorter är den tätortsnära na-
turen av stor vikt för friluftslivet. Även om det är de mer krävande eller semes-
teranknutna aktiviteterna som allmänt förknippas med begreppet ”friluftsliv”, 
så sker de vanligaste aktiviteterna (utomhus på fritiden) i vardagens närnatur. 
Denna naturkontakt har flera funktioner. Många anser bland annat att vistelser i 
närnaturen har inneburit att man fått en bättre kännedom om sin egen hemmil-
jö och genom detta fått en ökad trygghetskänsla. Möjligheter till friluftsliv har 
vidare helt eller delvis påverkat valet av boende för många hushåll. Friluftslivet 
skiljer sig mellan olika grupper i samhället utifrån bl.a. kön, ålder, bostadsort, 
familjesituation, utbildning och inkomst. Generellt gäller att äldre är ute mer 
än yngre, kvinnor mer än män, höginkomsttagare mer än låginkomsttagare och 
personer som är inrikes födda är ute mer än personer som är utrikes födda.

Ser man till olika friluftslivsaktiviteter så är kvinnor mer aktiva när det gäller att 
ströva i skog och mark och andra nöjespromenader, solbad, picknick, stavgång 
samt ”djuraktiviteter” som ridning och hundpromenad. Jogging/terränglöpning, 
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jakt och fiske är tillsammans med ”motoraktiviteter” som kört/åkt motorbåt mer 
vanligt bland män.

Ifråga om skillnader mellan åldersgrupper så ökar strövandet i skog och mark 
samt stavgång med stigande ålder, medan joggning/terränglöpning främst är en 
vanlig aktivitet för yngre och medelålders. Samtidigt kan det noteras att det med 
åren blivit allt mindre vanligt att yngre vuxna vistas i skog och mark

När det gäller barn finns områdesstudier som visar på en minskning av besök 
med upp till en tredjedel under de senaste 20 åren.  Mycket pekar också på att 
förutsättningarna för unga svenskars naturkontakt förändrats över tid till att bli 
mer vuxenövervakad och mindre spontan. Barns naturmöte är inte någon utra-
derad företeelse, med den möter ”hård konkurrens” från andra aktiviteter, och 
för att säkerställa den behövs föräldrars och skolors engagemang samt att stads-
miljöer hyser många möjligheter att komma i kontakt med naturpräglade mil-
jöer. Bland de barn som saknar vanor kring att vistas i naturområden hemifrån 
blir skolans verksamhet en särskilt betydelsefull källa till direkta erfarenheter 
och sinnesupplevelser av natur.

Ser vi till socio-ekonomiska faktorer, har flera studier genom åren visat att sär-
skilt utsatta grupper såsom arbetslösa, ensamstående småbarnsföräldrar, utri-
kes födda, rörelsehindrade, lågutbildade och förtidspensionerade i relativt liten 
utsträckning idkar friluftsliv, idrottar och motionerar. Personer med de högsta 
disponibla inkomsterna är de mest frekventa friluftslivsutövarna, och skillnaden 
mot den lägsta inkomstgruppen är påtaglig.

Friluftsliv kan i stort betraktas som ett västerländskt fenomen, och i ett nordiskt 
sammanhang med en stark förankring i den nordiska naturen. Personer från 
Norden och norra Europa ägnar sig mer åt friluftsliv än utrikes födda från andra 
områden. Föräldrarnas uppväxtland tycks dock inte ha så stor betydelse för vilka 
aktiviteter man väljer, men personer med svenska föräldrar utövar aktiviteterna 
i större utsträckning jämfört med personer vars föräldrar vuxit upp utomlands. 
Naturumgänget i ursprungslandet är förmodligen utslagsgivande för åtminstone 
en första generation av invandrare, medan en ökad integration får friluftsvanor-
na att bli mer likartade.

Regionalt finns ett geografiskt mönster där det norrländska friluftslivet visar en 
tydligt högre deltagandegrad för motoraktiviteter, jakt och fiske. Svealandsregio-
nen uppvisar för ett antal aktiviteter ett tydligt mera jämställt aktivitetsmönster 
än Norrland och Götaland. Götaland har en klart lägre deltagandegrad på vinter-
aktiviteter som skidåkning och långfärdsskridskor. Vidare gör tillgång till fritids-
hus ett mer aktivt friluftsliv.
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Inför framtiden räknar de allra flesta med att bibehålla eller öka den tid man äg-
nar åt friluftsliv. Man räknar då framförallt med att fortsätta med de aktiviteter 
man ägnar sig åt idag, eller göra det mera och oftare. Samtidigt står människors 
relation till natur- och kulturlandskap inte isolerat utan förändras ständigt i takt 
med att samhället förändras. Det finns idag ett antal friluftsaktiviteter som var 
i det närmaste okända i Sverige för en generation sedan; stavgång, terrängcyk-
ling, inlines- och skateboardåkning, gå med snöskor, paintball, rollspel (lajv), 
geocaching, hanggliding med mera. Mångfald, bredd och förändring har alltid 
varit viktiga delar av friluftslivets historia.

I dagens samhälle finns en mängd nya eller accentuerade trender av betydelse 
för friluftslivet i Sverige:

• Det globala friluftslandskapet med växande natur- och äventyrsturism, med 
inte bara turism till Sverige utan där också de svenskar som har råd skaffar 
sig friluftserfarenheter från många olika hörn i världen.

• Ett mångkulturellt och högrörligt samhälle som innebär att variationsbred-
den ökar när det gäller vilka erfarenheter, kunskaper och intressen som 
möts både ute i friluftslandskapen och i skolmiljöer.

• Ny teknik, nya material och nya aktiviteter som bland annat innebär att nya 
platser och årstider blir attraktiva för friluftsliv men också att nya konflikter 
med annan mark- och vattenanvändning kan uppstå – och mellan olika 
friluftsutövare.

• Sportifiering och kommersialisering i form av exempelvis multisporttäv-
lingar och olika lopp för allmänheten liksom en växande naturturism vilket 
ofta innebär en uppluckring av den traditionellt relativt skarpa skillnaden 
mellan sport och friluftsliv, respektive mellan arbete/näringsliv och fritid/
avkoppling. 

• Nya samspel med inomhusmiljöer där väletablerade fenomen som även-
tyrsbad och klätterväggar successivt får sällskap av allt fler friluftsaktiviteter 
med egna inomhusmiljöer. 

Detta avsnitt bygger på resultaten från forskningsprogrammet Friluftsliv i För-
ändring. För vidare läsning hänvisas till boken: Fredman Peter, Stenseke Marie 
& Sandell Klas (red) (2014):Friluftsliv i förändring. Studier från svenska upple-
velselandskap. Stockholm: Carlssons bokförlag.
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4.2 Dagens friluftspolitik

Av Ulf Silvander, Fil.lic. Generalsekreterare Svenskt Friluftsliv.

4.2.1 Bakgrund

Svenskt Friluftsliv bildades i februari 2000 som en följd av att det funnits ett 
informellt nätverk mellan 15-talet friluftsorganisationer i drygt 10 år. Under de 
år som Svenskt Friluftsliv existerat har organisationen arbetat för att det skulle 
tillskapas en friluftspolitik. 2008 presenterade därför Svenskt Friluftsliv sitt 
friluftspolitiska program ”Friluftslivet och samhället”. I detta program läggs 
grunden för den friluftsproposition som senare presenteras av regeringen och 
godkänns av riksdagen 2010 (Prop.09/10:238), Framtidens friluftsliv. Propo-
sitionen följdes upp med en skrivelse från regeringen (Skr. 12/13:51, Mål för 
friluftspolitiken) där de 10 friluftspolitiska målen, som föreslogs i propositionen, 
preciseras.

Andra viktiga händelser under Svenskt Friluftslivs existens är höjningen av an-
slaget till friluftsorganisationer från 13 MSEK (2001) till 47,8 MSEK (2016) samt 
etableringen av friluftsforskning som ett forskningsprogram (Friluftsliv i föränd-
ring), finansierat av Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket som på 70- och 80-talet var ansvarig myndighet för friluftsli-
vet fick ånyo uppdraget att ansvara för friluftslivsfrågor inskrivet i sin instruk-
tion 2002. En flytt av friluftsfrågorna till Östersund medförde en förlust av 
kompetens som tog tid att nyrekrytera. Sedan friluftspropositionen antagits av 
riksdagen (2010) har Naturvårdsverket fått en rad uppdrag kopplade till frilufts-
liv och myndigheten är ansvarig för återrapporteringen av de 10 friluftsmålen.1 

1 Skr. 12/13:51, Mål för friluftspolitiken
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Första återrapporteringen skedde i december 2015. Flera myndigheter har de-
lansvar för olika delar av friluftspolitiken och Naturvårdsverket har skapat en 
grupp av representanter från olika myndigheter i ett myndighetsnätverk
Naturvårdsverket har även uppdraget att varje år genomföra en Tankesmedja 
för friluftsliv och att utse årets friluftskommun. Båda dessa aktiviteter sker med 
deltagande av Svenskt Friluftsliv.

Folkhälsomyndigheten fick som andra myndighet friluftsliv inskrivet i sin in-
struktion. Myndigheten är en sammanslagning av socialstyrelsen och folkhäl-
soinstitutet och bildades den första januari 2014. Folkhälsomyndigheten har 
ansvar för friluftsmålet Friluftsliv för god folkhälsa.

Andra myndigheter som har fått ansvar för friluftsmålen är Skogsstyrelsen (Till-
gång till natur för friluftsliv), Boverket (Tillgänglig natur för alla, Attraktiv tät-
ortsnära natur) och Tillväxtverket (Hållbar regional utveckling).

4.2.2 Förutsättningar
För att kunna genomföra friluftspolitiken krävs att det bl.a. finns starka och 
livaktiga föreningar. Friluftspolitiken kan inte bara vila på offentliga organ. Re-
geringen/myndigheternas uppgift är att säkerställa förutsättningarna att idka 
friluftsliv genom planering, lagar, mm. Att däremot ta med människor ut i fri-
luftslivet är en uppgift för de ideella organisationerna.

Svenskt Friluftsliv
Svenskt Friluftsliv är paraplyorganisation för friluftslivets organisationer och en 
av parterna i civilsamhället. Vår uppgift är att driva friluftspolitiken framåt. Vår 
verksamhet ska primärt vara övergripande och bygga på de ingående förening-
arnas styrka. Svenskt Friluftslivs mål är att människor i Sverige ska ha möjlighet 
att, med stöd av allemansrätten, bedriva friluftsliv för att få glädje och upple-
velser, bättre hälsa och ökad förståelse för natur – och kulturlandskapet. Vårt 
arbete är övergripande och riktar sig inte till enskilda människor. Vår målgrupp 
är riksdag, regering och myndigheter.
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Ekonomi/Fördelning av statliga medel
Svenskt Friluftsliv fördelar sedan 2011 de statliga medlen till friluftslivets organi-
sationer genom lagen (2010:1539) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgif-
ter till den ideella föreningen Svenskt Friluftsliv, och förordningen (2010:2008) 
om statsbidrag till friluftsorganisationer. Det statliga bidraget till friluftsorgani-
sationer uppgår fr.o.m. 2016 till knappt 48 MSEK. Ett bidrag som är en förutsätt-
ning för att strukturen av friluftsorganisationer skall kunna finnas kvar.

Ytterst ansvarig är Svenskt Friluftslivs styrelse som har delegerat besluten om 
fördelning av de statliga medlen till Svenskt Friluftslivs Fördelningskommitté. 
Kommittén består av fem ledamöter, två från medlemsorganisationerna och tre 
från övriga samhället. Svenskt Friluftslivs kansli tar emot och bereder ansök-
ningarna inför Fördelningskommitténs beslut. Sista dag att inkomma med an-
sökningar är den sista september (eller det senare datum som Svenskt Friluftsliv 
bestämmer) enligt förordningen. Kommittén strävar efter att snarast därefter 
kunna ge ett preliminärt besked till de sökande. Detta preliminära besked be-
kräftas vid ett möte i början av januari då statsbudgeten är fastslagen och regle-
ringsbreven är fastställda.

Återrapportering av föregående års verksamhet skall ske till Svenskt Friluftsliv 
senast den 1 april. Svenskt Friluftslivs kansli sammanställer rapporteringen och 
återrapporterar till Naturvårdsverket i mitten av maj för att Naturvårdsverket 
i sin tur skall kunna återrapportera till regeringen den sista maj. En närmare 
genomgång av kommitténs arbete ges i kapitel 5.5.

Momsregler
Friluftsorganisationerna är ideella föreningar, organisationer som bygger på 
frivillighet och människors vilja att organisera sig. Friluftsorganisationerna är 
en del av det civila samhället och har därför i princip samma förutsättningar och 
begränsningar som andra ideella föreningar i Sverige. Bl.a. har de ideella fören-
ingarna i Sverige en momsbefrielse, dvs. de slipper att hantera moms. Det finns 
dock en frivillig möjlighet för organisationer att registrera sig som momsredo-
visningsskyldiga, en möjlighet som nyttjats i vissa fall.

EU har haft synpunkter på att vissa skattesubjekt (frivilliga organisationer) är 
momsbefriade och har genom det sjätte momsdirektivet velat inkludera Sveriges 
220000 föreningar i momshanteringssystemet, något som en samlad riksdag mot-
satt sig. Svenskt Friluftsliv har varit aktiv i frågan och organisationen ställer sig 
i princip negativ till en sådan ordning. Under KV-I 2015 kom besked från EU att 
man lägger ned överträdelseärendet mot Sverige om moms och ideella föreningar.

Kanslier
Svenskt Friluftsliv har uppmärksammat ett strukturellt problem, att medlemsor-
ganisationernas kanslier i allt större grad behöver professionaliseras. Det admi-
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nistrativa arbete som tidigare gjordes ideellt är det nu allt svårare att få ideella 
krafter att utföra. Fortfarande är det relativt sett lättare att få människor att 
engagera sig för att genomföra friluftsaktiviteter som t.ex. att vara ledare, men 
att få människor att ta på sig förtroendeuppdrag i styrelse eller att administrera 
kanslier blir allt svårare.

Allemansrätten
Allemansrätten är en förutsättning för friluftslivet i Sverige. Allemansrätten 
säkrar tillgången till friluftsorganisationernas arena, men allemansrätten inne-
bär också skyldigheter såväl gentemot markägaren som gentemot andra frilufts-
utövare. En hävdvunnen rätt att fritt röra sig i natur- och kulturlandskapet fanns 
dock redan innan friluftsorganisationerna bildades, huvudsakligen under andra 
hälften av 1800-talet. Det kan också hävdas att sedvanan kan härledas tillbaka 
till landskapslagarna på 1200-talet då människor fick färdas och uppehålla sig 
på annans mark. Se vidare kapitel 5.3.6.

4.2.3 Regeringens friluftspolitik
Tio mål för friluftslivet
Den 20 december 2012 överlämnade regeringen skrivelsen ”Mål för friluftspoli-
tiken” (Skr 2012/13:51) till riksdagen. Denna skrivelse var ett resultat av reger-
ingens friluftspolitiska proposition ”Framtidens friluftsliv” (Prop. 2009/10:238) 
som lades fram i juli 2010 och antogs av riksdagen i december samma år. Detta 
är Sveriges första friluftspolitiska proposition och den beskriver regeringens 
intentioner med friluftslivet.

Propositionen innehöll en lag som innebar att Svenskt Friluftsliv fick uppgiften 
att fördela stadsbidraget till friluftsorganisationer samt tio mål för friluftspoliti-
ken. Dessa mål konkretiserades i den ovan nämnda skrivelsen.

Regeringen menar i propositionen att ”en rik tillgång på natur, individens in-
tresse och ideella organisationers engagemang är grunden för människors möj-
ligheter att bedriva friluftsliv. Sveriges skogar, fjäll, sjöar och skärgårdar är bara 
några av de unika miljöer som ger stora möjligheter för ett aktivt friluftsliv”.
Naturvårdsverket har sedan dess uppdraget att följa upp dessa tio mål för fri-
luftspolitiken. De tio målen är (ansvariga myndigheter inom parentes);

• Tillgänglig natur för alla (Boverket)

• Starkt engagemang och samverkan (Naturvårdsverket)

• Allemansrätten (Naturvårdsverket)

• Tillgång till natur för friluftsliv (Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket)

• Attraktiv tätortsnära natur (Boverket)

• Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling (Tillväxtverket)
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• Skyddade områden som resurs för friluftslivet (Naturvårdsverket)

• Ett rikt friluftsliv i skolan (Naturvårdsverket i samverkan med Skogsstyrel-
sen och Skolverket)

• Friluftsliv för god folkhälsa (Folkhälsomyndigheten)

• God kunskap om friluftslivet (Naturvårdsverket)

Svenskt Friluftsliv och dess medlemsorganisationer har sedan starten varit en-
gagerade i arbetet med att definiera målen och föreslå mätmetoder för dessa. I 
december 2015 återredovisade Naturvårdsverket till regeringen hur och i vilken 
grad de tio friluftspolitiska målen har uppnåtts.2

Propositionen3 – Framtidens friluftsliv
Regeringen menar i propositionen att friluftslivet är brett och spänner över flera 
politikområden, där naturvårdspolitik, regional tillväxtpolitik, jordbrukspolitik, 
politiken för landsbygdens utveckling samt utbildnings- och forskningspolitik är 
några exempel. Friluftslivets folkhälsoaspekter och den förebyggande hälsovår-
den är liksom kulturlivet och samhällsplaneringen centrala.

Regeringen anser vidare att en politik som ger goda förutsättningar för ett rikt 
friluftsliv gynnar samhället på många sätt. Det är angeläget att tydliggöra fri-
luftslivet som samhällsintresse och relatera det till andra samhällsnyttor vid 
sidan av naturvården, såsom folkhälsa, pedagogik, regional tillväxt och lands-
bygdsutveckling.

Det är emellertid inte staten som skapar friluftslivet. Staten har ett ansvar att 
skapa förutsättningar för ett rikt och varierat friluftsliv och att försäkra tillgång 
och förbättra tillgänglighet till naturen. Det är genom att människorna, indivi-
derna, utövar friluftsliv som intresset för friluftsliv upprätthålls och utvecklas. 
Därför är det också en angelägenhet för staten att stödja organisationer och en-
skilda i friluftsarbetet.

Skrivelsen4 – Mål för friluftspolitiken
I skrivelsen ”Mål för friluftspolitiken” redovisas mätbara mål för friluftslivs-
politiken och där redogörs för de satsningar som har gjorts i syfte att utveckla 
dessa mål. Dessutom redogörs för regeringens syn på det framtida arbetet med 
utveckling och uppföljning av målen för friluftslivspolitiken. Därutöver redovisar 
regeringen andra relevanta åtgärder och initiativ som berör friluftslivspolitikens 
utveckling och genomförande.

Naturvårdsverkets förslag till mål för friluftspolitiken togs fram efter en omfat-
tande process där myndigheter och organisationer var delaktiga. Startpunkten 

2 Naturvårdsverket (2015).
3 Regeringens proposition 2009/10:238.
4 Regeringens skrivelse 2012/13:51.
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var Tankesmedjan för friluftsliv, i mars 2011. Där insamlades synpunkter och 
förslag till den fortsatta utvecklingen av mål för friluftslivspolitiken från frilufts-
livets aktörer. Cirka 250 personer deltog i Tankesmedjan och drygt tjugo myn-
digheter och organisationer arbetade vidare i tio nätverk under Naturvårdsver-
kets ledning för att ta fram förslag till mätbara mål inom respektive område.

4.2.4 Övriga uppdrag

I fråga om allemansrättsligt tillgänglig naturmark uppmärksammade propo-
sitionen bl.a. problematiken med otillåten skyltning för att avvisa eller avhålla 
allmänheten från att beträda ett visst område som är av betydelse för frilufts-
livet. I propositionen aviserades ett uppdrag till Naturvårdsverket att se över 
bestämmelser om skyltning. Naturvårdsverket har i mars 2012 avrapporterat 
uppdraget.

Skyddade områden som nationalparker, naturreservat och kulturreservat är en 
tillgång för friluftslivet och bör göras mer tillgängliga där så är lämpligt. I propo-
sitionen aviserades att föreskrifterna för skyddade områden, t.ex. naturreservat, 
skulle ses över. Syftet var att allemansrätten inte ska inskränkas i onödan. Läns-
styrelserna har i samråd med Naturvårdsverket fått i uppdrag att se över till-
lämpningen av ordningsföreskrifter i skyddade områden. Uppdraget redovisades 
i januari 2013. I propositionen aviserades även ett uppdrag till Naturvårdsverket 
att se över nationalparksföreskrifterna så att dessa inte missgynnar bl.a. natur-
turismföretag. Totalt rörde sig detta om 16 remisser för lika många nationalpar-
ker. Det har varit ett omfattande arbete för Svenskt Friluftsliv medlemsorganisa-
tionerna att svara på dessa remisser. När nu de nya förordningarna har beslutats 
av Naturvårdsverket kan vi konstatera att merparten av våra synpunkter har 
beaktats i de nya föreskrifterna. Uppdraget redovisades till regeringen 2014.

I propositionen Framtidens friluftsliv fastslogs vikten av att riksintresseområden 
har en god aktualitet. Naturvårdsverket fick i uppdrag att se över landets områ-
den som är av riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6 § miljöbalken, särskilt 
med hänsyn till de långsiktiga behoven av tätortsnära natur. Länsstyrelserna fick 
samtidigt i uppdrag att lämna förslag till Naturvårdsverket. Uppdraget redovisa-
des i februari 2014.

Länsstyrelserna i Stockholms, Skåne och Västra Götalands län har på uppdrag 
av regeringen tagit fram särskilda program för skydd av tätortsnära natur. Dessa 
länsstyrelser fortsätter genomförandet av skyddet av tätortsnära natur med am-
bitionen att programmen skulle vara genomförda 2015. I propositionen framhöll 
regeringen den viktiga roll som kommunala och landstingskommunala natur-
vårdsstiftelser har bl.a. för att förvalta och tillgängliggöra naturområden. Na-
turvårdsverket fick därför i uppdrag att utreda förutsättningarna för etablering 
av ytterligare kommunala och landstingskommunala naturvårdsstiftelser eller 
motsvarande organisationer. Naturvårdsverket har återredovisat uppdraget och 
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förordar andra förvaltningsformer än naturvårdsstiftelser som föreningar t.ex. 
som Laponia och Koster.

Naturvårdsverket har initierat ett projekt för att stödja kommunerna i att ta 
fram friluftsplaner. Syftet är att arbeta fram en vägledning som kommunerna 
kan ha som stöd när de tar fram kommunala friluftsplaner.

Kommunerna har en nyckelroll i att skapa förutsättningar för ett väl fungerande 
friluftsliv. Att planera friluftslivet långsiktigt är av stor vikt för ett bra friluftsliv 
för befolkningen och vägledningen är tänkt att innehålla exempel på hur proces-
sen för att ta fram en friluftsplan kan se ut och förslag på struktur och innehåll 
för en användarvänlig friluftsplan.

I projektet deltar två kommuner; Örnsköldsvik och Linköping. Dessa har valts 
till försökskommuner och deltar i projektet men kommunerna har valt att arbeta 
lite olika. Forskningsrapporten kopplad till projektet är publicerad. Båda kom-
munernas planer är klara och Naturvårdsverkets vägledning planeras färdigstäl-
las under 2016.

Att utse årets friluftskommun har ökat intresset och statusen för friluftslivsfrå-
gor på kommunal nivå. Detta sker årligen av Naturvårdsverket och Svenskt Fri-
luftsliv deltar i detta arbete.

Under 2012 och 2013 genomförde Naturvårdsverket med hjälp av SLU en dialog 
om allemansrätten. Dialogen var omfattande och många aktörer var inblandade. 
Resultatet finns redovisat i en rapport5 från institutionen för Stad och land vid 
SLU.

Naturvårdsverket har under 2014 avrapporterat ett uppdrag om fjälleder. Det 
innehåller en översyn av fjälledernas statur och kostnadsuppskattningar för 
upprustning av lederna. I vårpropositionen 2015 tillsatte regeringen medel för 
en upprustning av fjällederna.

Naturvårdsverket har även avrapporterat ett uppdrag om lavinprognoser för de 
svenska fjällen. Skogsstyrelsen har ett pågående uppdrag om skogens sociala 
värden och ett om god miljöhänsyn i skogsbruket6. Boverket har ett regerings-
uppdrag om fysisk aktivitet i planeringen samt barns utomhusmiljöer. Jord-
bruksverket har ett uppdrag om fiskestrategi och fisketurism.

5 Bergeå et.al, 2013.
6 Skogsstyrelsen 2015
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4.3 Dagens situation för friluftsorganisationerna

Av Ulf Silvander, Fil.lic. Generalsekreterare Svenskt Friluftsliv.

4.3.1 Ideellt – kommersiellt

Människors ideella engagemang förändras ständigt. En tendens är att den sedan 
länge accepterade och gängse formen för människors engagemang – den ide-
ella föreningen, inte är lika självklar som tidigare. Engagemanget kan nu som 
tidigare ske genom informella nätverk, och internet har underlättat denna form 
av organisering. En annan tendens, som vi tycker oss se i dagens samhälle, är 
att människor som söker upplevelser vänder sig till kommersiella företag för att 
genomföra en friluftsaktivitet i större utsträckning än tidigare. Gränsen mellan 
ideellt och kommersiellt suddas ut alltmer. Samtidigt ställs allt högre krav på 
den ideella föreningen när det gäller rapportering, redovisning, arbetsgivarans-
var osv., vilket medför ett större behov av att professionalisera medlemsorgani-
sationernas kanslier. Professionalismen leder i sin tur till att det blir allt svårare 
att få människor att på sin fritid engagera sig i administrativa sysslor (som t.ex. 
kanslisysslor). Det ideella engagemanget verkar dock överlag inte minska i Sve-
rige.7 Däremot sker det i annan form än tidigare (nätverk, volontärer m.m.).

Parallellt med denna utveckling ser vi en tendens att allt fler myndigheter och 
övriga samhället likställer ideella föreningars allmännyttiga verksamhet med 
privat näringsverksamhet. Konkret gället detta t.ex. Konsumentverkets översyn 
av klätterklubbar8, där medlemmen ses som konsument och köpare av en tjänst. 
Ett annat exempel är Naturvårdsverkets förslag till nya nationalparksföreskrifter 
där verket inte gör någon skillnad mellan ideell och kommersiell verksamhet. 

Riksdagen har vid upprepade tillfällen starkt betonat värdet av de insatser ide-
ella föreningar bidrar med som en viktig del av demokratin och samhällsutveck-
lingen. Detta kommer till uttryck bl. a. i den politik för det civila samhället som 
riksdagen antog år 2010.9 

I den av riksdagen antagna politiken för det civila samhället står att:
”Villkoren för det civila samhället som en central del av demokratin ska förbätt-
ras. Detta ska ske i dialog med det civila samhällets organisationer.”

Därför har regeringen tillsatt en utredning om civilsamhället (se punkt 4.3.2). 
Denna politik är ett erkännande av kraften i människors egenorganisering. Vi 
går samman drivna av viljan att verka för ett gemensamt intresse – det må vara 
fiske, båtliv, hundar, hästar, scouting, cykling, klättring, vandring, orientering, 
skridskoåkning, paddling, skidåkning, jakt eller annat friluftsliv.

7 Regeringens proposition 2009/10:55, s.27
8 Konsumentverket 2015.
9 Regeringens proposition 2009/10:55, s.27
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4.3.2 Utredning om civilsamhället (dir: 2014:40)

Av Ulf Silvander, Fil.lic. Generalsekreterare Svenskt Friluftsliv.

Regeringen tillsatte under 2014 utredningen om civilsamhället10. Utredningen 
pekar på det problem som finns i dagens samhälle när det gäller civilsamhällets 
roll. En roll som både tas för given men samtidigt glöms bort. Direktiven till 
utredningen säger att; ”en särskild utredare ska undersöka möjligheterna att på 
olika sätt underlätta för det civila samhällets organisationer att bedriva sin verk-
samhet, att utvecklas och att därigenom bidra till demokrati, välfärd, folkhälsa, 
gemenskap och social sammanhållning.”

Syftet med utredningen är bl.a. att ideella organisationers kompetens och kapa-
citet bättre ska tas till vara i mötet mellan människor med olika social, kulturell 
och ekonomisk bakgrund, inte minst inom vård och omsorg.

Utredaren ska
• brett undersöka möjligheterna att underlätta för det civila samhällets orga-

nisationer att bedriva sina verksamheter,
• analysera och bedöma om organisationernas särart och ställning i förhål-

lande till nationell lagstiftning och EU-rätt kan och bör utvecklas eller tyd-
liggöras,

• lämna förslag till hur organisationernas möjligheter att delta i offentlig upp-
handling kan förbättras,

• undersöka behovet av och, om behov finns, föreslå en funktion för samlat 
administrativt stöd till det civila samhällets organisationer och en huvud-
man för en sådan funktion, och

• lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 29 februari 2016. Svenskt Friluftsliv har del-
tagit i utredningen och månade främst om den första punkten ”brett undersöka 
möjligheterna att underlätta för det civila samhällets organisationer att bedriva 
sina verksamheter”. Här ser vi utmaningar med att myndigheter skapar regler 
som i obetänksamhet skapar problem för civilsamhället.

Svenskt Friluftsliv har till utredningen lämnat ett antal exempel där vi finner att 
myndigheter försvårar arbetet för Svenskt Friluftslivs medlemmar och motarbe-
tar intentionerna i regeringens politik för det civila samhället:

Fortifikationsverket gör/gjorde i sin uthyrning av försvarsmark och lokaler ut-
tryckligen ingen skillnad mellan en orienteringsförening som vill arrangera en 
tävling och ett större företag som vill arrangera en kickoff för personalen. Kon-
sumentverkets översyn av klätterklubbar, där medlemmen ses som konsument 

10 Regeringens utredning, Dir:2014:40.
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och köpare av en tjänst. Naturvårdsverkets förslag till nya nationalparksföre-
skrifter där all organiserad verksamhet likställs, eller Naturvårdsverkets förslag 
till vägledning åt förvaltare av skyddad natur11 där rapporten snarare beskriver 
hur förvaltaren skall kunna begränsa friluftslivet och inte hur människor skall 
välkomnas ut i naturen. Lantmäteriets vägran att låta ideella organisationer få 
registrera lagfart vid köp eller försäljning av fast egendom utan kongressbeslut.

4.3.3 Friluftsområden

I Svenskt Friluftslivs friluftspolitiska program från 200812 fanns krav om en 
översyn av de områden som bedöms vara av riksintresse för friluftsliv. I regle-
ringsbrevet för 201213 fick Naturvårdsverket i uppdrag att göra en översyn av 
vilka områden som bedöms vara av riksintresse för friluftsliv. Detta redovisa-
des till regeringen sommaren 201414. Sammanfattningsvis så har arealen som 
föreslås som riksintresse för friluftsliv ökat med 7 % och ett fokus har lagts på 
tätortsnära natur. Att fokus i arbetet från Naturvårdsverket har legat på den 
tätortsnära naturen tycker Svenskt Friluftsliv är bra, likaså att en uppdatering av 
riksintresset har gjorts.

I Svenskt Friluftslivs friluftspolitiska program från 2008 föreslogs även att en 
översyn av förordningarna för skyddade områden skulle göras. Detta för att 
begränsningar som införts i förordningarna i möjligaste mån skulle tas bort och 
att förordningarna istället skulle välkomna friluftslivet och inte som i många fall 
begränsa friluftslivet. Svenskt Friluftsliv anser att begränsningar kan behövas 
för att uppnå syftet med reservatet/nationalparken, men allt som ofta har be-
gränsningar införts utan tanke på de skyddade områdenas tillgänglighet och om 
begränsningen bidrar till att uppnå syftet med avsättningen.

Naturvårdsverket fick i uppdrag av regeringen att i samråd med berörda läns-
styrelser se över föreskrifterna i landets nationalparker15. Grunden för reger-
ingsuppdraget presenteras i prop. 2009/10:238 ”Framtidens friluftsliv”. Målet 
med översynen har varit att ta bort ”onödiga” begränsningar för kommersiell 
verksamhet och friluftsliv samtidigt som syftet med inrättandet av nationalpar-
ken skulle värnas. Svenskt Friluftsliv konstaterade i sina remissvar (totalt 16 
stycken) att ”Naturvårdsverkets förslag till förändringar i nationalparksföreskrif-
terna strider enligt Svenskt Friluftsliv mot intentionerna i politiken för det civila 
samhället”. Specifikt menade Svenskt Friluftsliv att anmälningsplikt och/eller 
tillstånd för att genomföra organiserade aktiviteter försvårar eller vissa fall till 
och med omöjliggör för ideella föreningar att genomföra aktiviteter. Vi saknade i 
detta avseende analyser som visar att det skulle finnas problem med organiserad 
ideell verksamhet. 

11 Naturvårdsverket 2011 (NV-06433-11).
12 Svenskt Friluftsliv, 2008.
13 Naturvårdsverkets regleringsbrev för 2008.
14 Naturvårdsverket 2012 (NV-00295-12).
15 Naturvårdsverket 2012, (NV-00291-12).
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När nu de nya föreskrifterna har börjat gälla kan vi konstatera att många av de 
synpunkter som vi lämnat har beaktats.

Vad gäller naturreservat kvarstår kravet om en översyn av reservatföreskrifterna 
för att i möjligaste mån minska begränsningarna för friluftslivet i reservaten. 
Svenskt Friluftsliv anser det viktigt att Naturvårdsverket i sina riktlinjer för 
reservatsbildning ger exempel som gynnar friluftslivet och inte som nu delvis 
missgynnar friluftsaktiviteter.

4.3.4 Socialavgiftslagen (2000:980)
Halva-basbelopps-regeln
Det finns ett undantag i Socialavgiftslagen (2000:980) som i praktiken inne-
bär att organisationer som är medlemmar i Riksidrottsförbundet kan till sina 
idrottsutövare ge en ersättning som uppgår till ett halvt prisbasbelopp (ca 
22 000 SEK/år), utan att behöva betala sociala avgifter. Motsvarande belopp 
för medlemmar i Svenskt Friluftsliv är 999 kronor/år. I Socialavgiftslagen 2:a 
kap, §19 står att ”En ersättning till en idrottsutövare från en sådan ideell fören-
ing som avses i 7 kap. 7–13 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) och som har till 
huvudsakligt syfte att främja idrottslig verksamhet är avgiftsfri, om ersättningen 
från föreningen under året inte har uppgått till ett halvt prisbasbelopp enligt 2 
kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. Lag (2010:1282).”

Svenskt Friluftsliv har under en tid arbetat för att våra medlemsorganisationer 
skall betraktas på samma sätt som Riksidrottsförbundets medlemmar när det 
gäller all form av beskattning och avgifter.

Av Svenskt Friluftslivs 24 medlemsorganisationer är 7 medlemmar i Riksidrotts-
förbundet och omfattas därför av den s.k. halva-basbelopps-regeln. Rättsläget 
för övriga medlemsorganisationer är i de flesta fall oklart då en organisation 
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omfattas av detta undantag, en annan inte gör det och resterande inte har drivit 
frågan om att omfattas av detta undantag i Socialavgiftslagen (2000:980).

Vid två tillfällen har undantaget prövats, dels av Friluftsfrämjandet Göteborgs 
Distriktsförbund, dels av Svenska Livräddnings Sällskapet (SLS). Friluftsfräm-
jandet Göteborgs Distriktsförbund beviljades samma undantag som idrottsor-
ganisationer efter att ha överklagat beslut till regeringsrätten (RÅ 1999, ref 25). 
SLS hävdade samma undantag i Gävleborg för ett par år sedan. Skattemyndighe-
ten menade att SLS inte kunde åtnjuta detta undantag. SLS överklagade i första 
instans, förlorade och hade inte resurser att driva frågan vidare.

De flesta organisationer anser sig inte ha tillräckliga resurser för att driva frågan 
juridiskt. Någon organisation har valt att avsätta belopp som motsvarar mellan-
skillnaden i kostnaden mellan 999 kronor och ett halvt basbelopp under sju år, 
samtidig som man redovisar att man använder sig av halva-basbelopps-regeln.
Statsmakterna har i många andra sammanhang visat på att friluftsliv och idrott 
inte går att skilja. I betänkandet Idrott åt alla (SOU 1969:29) uttalade 1965 års 
idrottsutredning att det var ogörligt och rentav felaktigt att skilja mellan idrott 
och friluftsliv. Prop. 1970:79 om stöd till idrotten ansluter sig till denna upp-
fattning (s.51). I prop. 1976/77:135 om ändrade regler för beskattning av ideella 
föreningar, m.m. menas (s.75) att till idrott numera allmänt torde räknas även 
friluftsliv. Statsmakterna har vid flera tillfällen uttalat sig för att någon skillnad 
inte kan göras mellan idrott och friluftsliv när det gäller olika former av stöd 
eller beskattningsförmåner till organisationer med denna typ av verksamhet. 
Regeringsrätten finner i mål nr 469-1997 att ”i likhet med vad som konstateras 
i bl.a. prop. 1970:79 (s 50 ff.), att det knappast låter sig dras någon klar gräns 
mellan idrott och friluftsliv. Det gäller särskilt aktiviteter inom den s.k. motions-
idrotten”.

I proposition 1990/91:76 ”Förslag till lag om ändring i lagen (1962:381) om all-
män försäkring” i vilket undantaget i Socialavgiftslagen presenteras, menas att: 
”Med idrottslig verksamhet avses normalt enligt rekommendationerna sådan 
verksamhet som anordnas av organisation ansluten till Sveriges Riksidrottsför-
bund eller annan jämförlig organisation.” Med rekommendationerna menas här 
de rekommendationer som skatteverket gett ut vad gäller beskattning av ersätt-
ningar i samband med idrottslig verksamhet.

I regeringens skrivelse Ds 1999:78 ”Statens stöd till friluftsliv och främjaror-
ganisationer” diskuteras FRISAMs (FRIluftsorganisationer i SAMverkan) roll 
(senare Svenskt Friluftsliv). Då 1999, var FRISAM ett nätverk utan eget kansli. 
Friluftsorganisationerna gick samman och bildade den ideella paraplyorgani-
sationen FRISAM år 2000 och 2011 övertog Svenskt Friluftsliv fördelningen av 
de statliga medlen till friluftslivets organisationer på ungefär samma sätt som 
Riksidrottsförbundet gör. 
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Ursprunget till det statliga friluftsanslaget hanterades av Riksidrottsförbundet 
i början av 90-talet och kallades då Ö6 anslaget (övriga 6 organisationer). Då 
omfattades dessa organisationer av undantaget, men när anslaget flyttades till 
regeringskansliet omfattades inte organisationerna längre av undantaget. Ef-
tersom Svenskt Friluftsliv är en, enligt vårt tycke, ”jämförlig organisation” med 
Sveriges Riksidrottsförbund är det logiskt att Svenskt Friluftslivs medlemmar 
också omfattas av undantaget i Socialavgiftslagen.

Svenskt Friluftsliv har, med hjälp av advokat, tillskrivit skattemyndigheten för 
att utröna huruvida Skattemyndigheten ser Svenskt Friluftsliv som ”annan jäm-
förlig organisation”. Enligt svar från Skattemyndigheten från november 2012 
anser Skattemyndigheten inte att medlemmar i Svenskt Friluftsliv kan komma i 
åtnjutande av samma undantag som Riksidrottsförbundets medlemmar. 

4.4 Friluftsliv i förändring 
 – några viktiga teman inför framtiden

Av Klas Sandell, Professor i Kulturgeografi, Karlstads universitet.

4.4.1 Friluftsliv och samhällsförändring

Förändras friluftslivet? Ja, friluftslivet16 har alltid förändrats under sin drygt 
hundraåriga historia. Nya grupper, nya aktiviteter och ny utrustning har tillkom-
mit. Nya begrepp färgar både vilka upplevelser man söker och hur man beskriver 
vad man varit med om. Men det har också varit stor kontinuitet. På lite avstånd 
ser en person som på sin fritid vandrar i fjällen, paddlar på en sjö eller sitter i 
skogen med en kopp kaffe ungefär lika dan ut idag som för hundra år sedan – 
och personen skulle mycket väl kunna motivera sina aktiviteter och beskriva sina 
upplevelser på ungefär samma sätt! Men liksom samhällsfenomenet friluftsliv i 
stort hänger dess förändringar ihop med hur samhället förändras. Så oberoende 
av om man ser friluftslivets betydelse som en fråga om folkhälsa, miljöpedago-
gik, glesbygdsnäring eller folklig livskvalitet så är det viktigt att då och då ”ta 
ett steg tillbaka” och försöka se hur aktuella samhällsförändringar påverkar det 
framtida friluftslivets förutsättningar och praktik.

Det här kapitlet lyfter fram ett större antal förslag på frågor och perspektiv som 
kan vara av avgörande betydelse för friluftslivets framtid. Det är teman som poli-
tiker, myndigheter och organisationer bör reflektera över, utifrån de syften och 
ambitioner man har, för att i större utsträckning kunna vara agerande och inte 
bara reagerande. Genom att lyfta fram ett större antal teman av olika karaktär 

16 Detta kapitel har ett brett perspektiv på friluftsliv i linje med den officiella definitionen: 
”vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på täv-
ling”. Här inkluderas inte bara närliggande begrepp som utomhuspedagogik och social naturvård, liksom 
engelska uttryck som används på svenska som ”outdoor” och ”adventure”, utan även naturturism vilket 
ses som friluftsliv som utövas utanför hemmiljön. När det återkommande talas om friluftslandskap är 
det en samlingsbeteckning för de skogar, fjäll, sjöar, kuster och kulturlandskap där friluftsliv utövas.
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ges förhoppningsvis en öppning för olika läsare att själva göra sina kombinatio-
ner och prioriteringar. Det går att argumentera för att dessa teman skulle kunna 
grupperas på annat sätt, att de borde kläs i andra ord, eller att vissa teman är 
så mycket viktigare än andra. Men det enda vi säkert vet om framtiden är att vi 
inte kan uttala oss tvärsäkert om den, och skall vi ha någon beredskap för hur 
framtidens friluftsliv kommer att förändras jämfört med idag så gäller det att ha 
en vidsynt uppmärksamhet. För källor och för mer övergripande bakgrunder och 
resonemang ges i kapitlets slut några förslag på vidareläsning.

4.4.2 Några teman

En bleknande allemansrätt? Friluftslandskapens tillgänglighet är förstås en 
helt grundläggande fråga och handlar om mental och social såväl som legal och 
fysisk tillgänglighet. Även om friluftslandskapen inte sällan är reservat av olika 
slag så är i Sverige allemansrätten av avgörande betydelse. Nittiofem procent 
av allmänheten anser att allemansrätten är viktig att försvara och man har även 
hyggliga kunskaper om dess grundläggande innehåll. Vi kan därför lätt tänka oss 
att allemansrätten också kommer att stå stark i framtidens friluftsliv men glöm-
mer då bort att dess innehåll inte är närmare definierad i lagstiftningen och att 
dess praktik avgörs i ett oändligt antal vardagliga val.

– Kan jag fortsätta att följa den här stigen trots den nya markägarens miss-
nöje?

– Räcker nuvarande lagstiftning för att hantera nya motorfordon på snö, 
mark, vatten och i luften?

– Var går gränsen för allemansrätten när det gäller en växande naturturism? 

Allemansrättens praktik måste noga följas och det bör finnas öppenhet för att 
överväga viss specificering av dess innehåll om vi inte i framtiden vill riskera att 
allemansrättens praxis och ställning kraftigt försämras. Allemansrätten har den 
största betydelse inte bara för allmänhetens friluftsliv men är också en viktig 
pedagogisk illustration av ett mångbrukat hänsynslandskap som en del i en håll-
bar utveckling.

Reservatens ökande betydelse? Även om undersökningar visar att allemansrät-
ten är av betydligt större betydelse för det egna friluftslivet än reservaten så bör 
noteras att det bildas allt fler reservat och att en urban befolkning är mycket 
beroende av reservat för sitt vardagliga friluftsliv (där höga markpriser annars 
lätt tränger undan friluftsområden). Man kan också lägga till att då friluftslivet 
internationellt ofta är mer beroende av reservat så kan här finnas förväntningar 
om reservat för friluftsliv både från internationell turism och från immigranter. 
Av mycket stor betydelse för friluftslivets framtid är också den större mångfald 
av reservatstyper och de bredare uppdrag för reservaten som vuxit fram under 
senare decennier. Om reservat tidigare i huvudsak var ett skydd mot exploa-
tering så ingår idag ofta mycket bredare ambitioner med inriktning mot lokal 
utveckling och turism.
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Fortsatt urbanisering och ökande distans? Allemansrätten, som nämndes ovan, 
bygger på att man kan «läsa landskapet» och själv avgöra vad som är lämpligt 
att göra i förhållande till var man är, årstid, väder osv. Den här typen av ”läskun-
nighet” hänger förstås ihop med hur van man är att vistas i ett icke-urbant land-
skap. Förutom att Sveriges befolkning i så hög grad bor i städer så sker också två 
andra urbaniseringsprocesser som förstärker distansen till landsbygden och dess 
näringar. Det handlar dels om tidens gång där det blivit allt längre sedan t.ex. 
mor- och farföräldrar bodde på landet och arbetade med areella näringar. Dels 
handlar det om landsbygdens urbanisering där även de (få) som bor på lands-
bygden idag i stor utsträckning pendlar till arbete i tätort och köper samma fa-
brikspackade mat som alla andra. Man talar ibland om «naturanalfabetism» inte 
minst hos unga och det finns anledning att se detta som ett uttryck inte minst 
för en växande – och oroande – distansering till konkreta upplevelser och er-
farenheter av människans konkreta försörjning i landskapet. Friluftsliv är en av 
få tillgängliga strategier för att brygga över klyftan mellan tätort och landsbygd. 
Utomhuspedagogik i skola och förskola blir här av helt central betydelse.

Upplösning urbana-rurala aktiviteter? Trots vad som lyftes fram ovan om ök-
ande distans mellan stad och land så finns också tecken på hur friluftsaktiviteter 
som tidigare med självklarhet var knutna till landsbygdens landskap nu börjat 
utövas även i staden. Vid «Frontline Railjam» på Sergels torg i Stockholm så var 
det «klarblå himmel, mycket folk, snö i trappan upp till Hamngatan och några 
av världens bästa snowboardåkare på plats» och man tyckte att: «det är så här 
snowboard ska vara». Det finns tydliga tecken på hur aktiviteten och det sociala 
nätverk som den ingår i blir mer avgörande på bekostnad av att man söker upp 
ett visst landskap. Ägnar man sig åt t.ex. någon av de många cykelaktiviteterna 
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så kan man utföra dessa i relativt orörd natur likaväl som mitt inne i staden. Det 
här skiljer sig mycket från friluftslivets tidigare historia där landsbygdens olika 
naturtyper varit utgångspunkt för aktiviteterna – och där man aldrig skulle kom-
mit på tanken att nästa gång utföra samma sak inne i staden.

Sportifiering? Tendenserna till upplösning mellan vad man gör i staden respek-
tive på landsbygden (i ”naturen”) som kommenterades ovan hänger bl.a. ihop 
med starka tendenser till en ökande sportifiering. Johan Arnegård beskriver 
sportifiering som att en verksamhet förändras genom att regelrätta tävlingsmo-
ment införs efter mönster från den etablerade tävlingsidrotten och att aktivite-
terna utförs under organiserade och kontrollerade former för att trygga jämför-
barheten. Den traditionella uppdelningen mellan den tävlingsinriktade kropps-
rörelsen (sport) som söker kontrollerad miljö (arenor, ofta inomhus) respektive 
naturmöten och andra upplevelser som söker okontrollerad miljö (friluftsliv) 
verkar nu på ett dramatiskt sätt «omförhandlas». Man kan se det här i t.ex. olika 
tävlingar som Vikingarännet på skridskor, Swimrun i Stockholms skärgård och 
multisporttävlingar i fjällen, och det påverkar både språkbruk och utrustning 
långt utanför tävlingarna i sig.

Aktiviteter flyttar inomhus? I förlängningen av sportifieringen kan ligga att byg-
ga särskilda aktivitetsrum inomhus. Detta blir nämligen en logisk konsekvens 
när man vill optimera förutsättningarna för att kunna utföra en viss aktivitet 
under kontrollerade former – få jämförbara tävlingsresultat och kunna utföra 
aktiviteten oberoende av årstid, väder och plats. De här tendenserna har ju alltid 
varit en huvudsak i sportens historia men börjar nu synas även för sådana akti-
viteter som tills nyligen var tydligt knutna till olika utomhuslandskap. Drivkraf-
terna är flera än sportifieringen och här finns sedan länge brett etablerade akti-
viteter som äventyrsbad och klätterväggar men vi kan nu notera hur t.ex. längd- 
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och utförsåkning på skidor liksom vågsurfning och forspaddling börjar utövas i 
uppbyggda aktivitetsmiljöer. Det handlar alltså om att nya (frilufts-) aktiviteter 
lyfts ur sina tidigare landskap, vilket reser en mängd följdfrågor. Exempelvis kan 
man reflektera över minskat resande som kan vara positivt för miljö och för un-
derprivilegierade grupper. Man kan också fundera på om inomhusaktiviteterna 
är en inkörsport eller en återvändsgränd när det gäller att utföra aktiviteten i ett 
naturpräglat landskap. Man kan inte minst fundera på var ”naturmötet” tar vä-
gen, vilket ofta varit ett huvudmotiv för friluftsliv.

Kommersialisering och teknikutveckling? En viktig drivkraft för tendenserna till 
sportifiering och att aktiviteter går inomhus är de kommersiella möjligheter som 
ligger i att kunna ta betalt för tillträdet till dess tävlingar, aktivitetslokaler och 
utrustning. Friluftsutrustning i bred bemärkelse i form av GoreTex jackor och 
mountainbike cyklar har sedan länge haft en stark ekonomisk ställning – även 
om de i regel använts på betydligt mer urbant och stillsamt sätt än imagen kan-
ske förespeglar. Utrustningsbranschen skapar också nya friluftsvanor som t.ex. 
när de s.k. kupoltälten gjorde helt nya platser i våra skärgårdar lämpliga för 
övernattning eller när cyklarna blev terränggående och sökte sig ut i fjäll och 
skog. Friluftsutrustning är också ett område som samhällsekonomiskt tilldrar sig 
stort intresse som tillväxtbransch och då en del firmor, även om inte alltid själva 
produktionen, ligger utanför storstäderna och det därför finns även ett regional-
ekonomiskt intresse i detta.

Äventyrsturism och globalt friluftslandskap? När det gäller ekonomiska aspekter 
på friluftsliv så förutom utrustning är det förstås naturturismen som står i cen-
trum. I detta sammanhang av förändringsteman finns särskilt anledning att lyfta 
fram «det globala friluftslandskapet». Alltså att som en bieffekt av en ständigt 
ökande turism så är det allt fler i de svenska friluftslandskapen som har sina 
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referensramar för vad man gör, hur man gör och varför man gör det, från helt 
andra landskap. Exempelvis att man som boende i Sverige prövar på lössnöåk-
ning i klippiga bergen i Nordamerika eller kajapaddling på Nya Zeeland och 
sedan vill göra det också i Sverige. Eller att man som turist till Sverige vill utöva 
de friluftsaktiviteter man är van vid hemifrån, men nu i ännu en ny miljö att 
lägga till den långa listan av «avbockade» resmål. En konsekvens för det svenska 
friluftslivets framtid blir då att när det gäller planering och information så måste 
vi räkna med en större bredd av bakgrundskunskaper och referensramar. Det är 
också rimligt att tro att det kan resas nya krav på t.ex. tillrättaläggning, säker-
hetsarrangemang eller guidning om man har erfarenheter av detta från andra 
länder. Avslutningsvis bör vi förstås också påminna oss om den stora potential 
för svensk landsbygd som ligger i kvalitativa naturturistiska arrangemang.

Certifiering och eget ansvar? Ovan nämndes säkerhetsfrågor och det är viktigt 
att peka på den tydliga tradition av självtillit som mycket av svenskt friluftsliv 
kännetecknas av. Allemansrätten är här ett tydligt exempel på hur det förutsätts 
att individen själv tar ställning till vad som är rimligt att göra t.ex. i termer av 
vilka platser man söker upp för olika aktiviteter. Det är kännetecknande att det 
finns mycket få varningsskyltar i de svenska friluftslandskapen. Men den inter-
nationella turismen och juridiska traditioner i andra länder (t.ex. stämningar 
och skadeståndskrav) kan här snabbt ändra förutsättningarna. Man kan se teck-
en i denna riktning i genomförda och pågående processer kring licensiering av 
guider för olika aktiviteter, t.ex. krav på bergsguideutbildning för vissa miljöer 
och arrangemang i de svenska fjällen. Mycket av detta arbete är förstås vällovligt 
(och behovet förstärks sannolikt av ökad urbanisering och distans, berörd ovan) 
men det kan också pekas på två tänkbara inte så positiva följdeffekter. Dels ris-
ken av att myndigheter «tar det säkra före det möjliga» och hellre låter bli att 
t.ex. bygga eller reparera en spång då man är rädd för att i framtiden inte kunna 
hålla den i skick och då riskera skadeståndskrav. Dels den återhållande faktor 
som återkommande krav på licensiering kan innebära för lärare och ledare när 
de vill ta ut barn i friluftsliv eller om en skärgårdsbonde blir tillfrågad om att gui-
da en grupp; även om de på goda grunder anser sig ha tillräcklig kompetens. En 
delaspekt som berör två teman nedan  – sociala medier liksom det traditionella 
föreningslivets tillbakagång – är svårigheterna att veta vem som är formellt an-
svarig för ett friluftsarrangemang som t.ex. initierats som en idé i sociala medier. 

Fjärrnärvaro och sociala medier? För bara några decennier sedan var fjärrnärva-
ro (att vara «närvarande» på flera platser samtidigt) i form av radio, TV och tele-
fon begränsat till inomhusmiljöer. Men nu kan vi i stort sett var som helst kopp-
la upp oss mot vänner i sociala medier, dagspolitik och idrottsresultat – även ute 
i friluftslandskapen. Det här påverkar sannolikt på ett djupgående sätt vår land-
skapsrelation och närvarokänsla i friluftssammanhang. Det är inte svårt att se en 
mängd pedagogiska och folkhälsorelaterade problem utifrån detta (barnen som 
är mer närvarande på internet än i strandkanten; eller den stressade föräldern 
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som försöker hålla koll på jobbmailen samtidigt som man skall koppla av med 
familjen i skogen). Men de digitala möjligheterna är också stora och man kan 
här peka på geocaching (skattjakt med GPS) som ett exempel på en ny mycket 
omfattande aktivitet med stor attraktivitet. Något som har mycket stor potential 
inför framtiden är också att inte behöva belasta det fysiska landskapet med en 
massa skyltar utifrån hur någon har tyckt att just denna plats skall upplevas, 
utan att man digitalt kan få tillgång till en mängd olika landskapstolkningar. Det 
kanske är kulturhistorien, eller de sällsynta arterna, eller de bästa grillplatserna, 
eller var man inte bör gå – som är den information man behöver. Friluftsland-
skapen och friluftsupplevelserna kommer framledes i allt högre grad att kommu-
niceras via internet och de flesta kommer att vara uppkopplade när man är där 
ute, vilket innebär olika pedagogiska och säkerhetsmässiga konsekvenser (det 
senare i form av både ökad säkerhet och falsk säkerhet).

Fortsatt motorisering? Parallellt med industrisamhällets framväxt har motorise-
ringen ökat i friluftslivet. Men vi kan också se ett antal nya aktiviteter som inte 
är motorburna, som multisport som nämndes ovan och utmanande aktiviteter 
som kitesurfing (åka på t.ex. skidor eller surfbräda efter fallskärm) eller häng-
flygning. Samtidigt sker en snabb teknikutveckling, de kommersiella drivkraf-
terna är starka och internationellt är ofta terrängkörning en stor aktivitet. Vi 
kan redan nu se hur fyrhjulingar och vattenskotrar ökar, nya motordrivna cyklar 
och nya fordon i form av «stolar» med motor som påstås vara cyklar och därför 
inte omfattas av terrängkörningslagen. Hur lång tid kommer det att ta innan 
en «luftskoter» i form av ett måttligt dyrt lätthanterligt ultra lätt flygplan följer 
efter snöskoterns och vattenskoterns bullermattor i friluftslandskapen? Vad 
händer då med friluftslivets värden och i vad mån är allemansrättens regelverk 
ett tillräckligt stöd för dessa värden?
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Klimatförändrat friluftsliv? När urbaniseringen togs upp ovan så var det ett 
exempel på en storskalig övergripande samhällsförändring som så att säga inra-
mar friluftslivets framväxt och förutsättningar. Dagens miljö- och klimatfrågor, 
liksom en åldrande befolkning, ett mer mångkulturellt samhälle och ett föränd-
rat föreningsliv, är andra exempel på sådana övergripande förändringar som 
kommer att inrama friluftslivets förutsättningar i framtiden. För att börja med 
klimatförändringarna så kommer de att specifikt förändra friluftslivets förutsätt-
ningar genom t.ex. minskad tillgång på natursnö och minskande andel kalfjäll i 
de svenska fjällen. Här är viktiga frågor bl.a. ekonomiska förluster och problem 
för lokal ekonomi i samband med successivt förändrade aktivitetsmönster. Men 
vi kan också reflektera över framtida indirekta konsekvenser som t.ex. för- och 
nackdelar med ett eventuellt minskat internationell resande p.g.a. miljörestrik-
tioner som kan dämpa tendenserna till det som ovan kallades för «det globala 
friluftslandskapet».

En annan konsekvens av miljö- och klimatfrågor för det framtida friluftslivet 
kan vara ett större genomslag för miljövänlighet när det gäller kläder och annan 
utrustning liksom hur man reser (jfr. ekoturism och hållbar turism). «Natur-
närhet» har alltid varit ett starkt intresse i friluftslivet och kanske kan vi få se 
en nytändning för att i större utsträckning göra sin egen friluftsutrustning i na-
turnära material som var ett viktigt inslag i friluftskretsar med rötter i alternativ 
samhällsutveckling och djupekologi under framför allt 1970-talet.

En åldrande befolknings friluftsliv? Många av de teman som tagits upp ovan 
är på goda grunder associerade till ungdomar, men friluftsliv är av mycket stor 
betydelse för äldre i termer av livskvalitet, motion och sociala nätverk. Det är 
också ett välkänt fenomen att Sverige, liksom i stort sett hela världen, successivt 
får en allt äldre befolkning. I boken Trends in Outdoor Recreation, Leisure and 
Tourism kan vi läsa: “The general ageing of the population in many developed 
countries significantly influences what goods and services are purchased”. Un-
dersökningar visar också friluftslivets mycket stora betydelse för äldre i Sverige 
idag. Det är nog ingen överdrift att säga att i detta har friluftslivet en av sina 
allra största potentialer när det gäller samhällsnytta inför framtiden. Tar vi detta 
på allvar så handlar det inte minst om att fokusera fysisk planering för tätortsnä-
ra grönområden liksom ett aktivt föreningsliv (det senare eftersom äldre ofta är 
ensamstående).

Mångkultur: barriär eller bro? Ett annat exempel på övergripande samhällsför-
ändring som även påverkar det framtida friluftslivets förutsättningar är att vi 
har ett alltmer mångkulturellt samhälle. Det här innebär att vi måste inse att 
spännvidden ökar mellan olika personer när det gäller t.ex. om man har intresse 
av friluftsliv och i så fall i vilka former och på vilka platser. Det är då också vik-
tigt att komma ihåg att spännvidden är mycket stor mellan olika grupper som 
invandrar. Det genomförs ett antal projekt med syfte att nyttja friluftsliv som en 
integrationsbro och det är här lätt att se historiska paralleller till friluftslivets 
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etablering för hundra år sedan. En av Svenska Turistföreningens grundare, Sve-
nonius, skrev år 1886: “om ej fosterlandskärlekens heliga eld vaknar hos den, 
som är i tillfälle att med egna ögon se sig omkring i vårt härliga fädernesland, 
då kan intet väcka den till lifs, då är den mannen eller kvinnan ej värd att kall-
las svensk”. Men det är då också viktigt att komma ihåg att det aldrig funnits 
en svensk friluftstradition utan det har varierat både när det gäller intresse och 
form beroende på t.ex. socio-ekonomi, kön och uppväxt. Det är också viktigt att 
påminna oss att det finns många internationella paralleller till den historiska 
kopplingen mellan nationell identitet och friluftsliv, liksom att det både tidigare 
och idag finns många internationella inspirationskällor till svenskt friluftsliv. 
Kanske ett av de viktigaste resultaten av ett mer mångkulturellt friluftsliv i fram-
tiden är en större öppenhet för att naturmöten kan ske i olika former och i olika 
landskap och att vi på så sätt får en breddning av vad friluftsliv är.

Från förening till projekt? Ett fjärde exempel på övergripande samhällsför-
ändring av stor relevans för friluftslivet – vid sidan av urbanisering, miljö- och 
klimatfrågor samt ett mångkulturellt samhälle – är ett förändrat föreningsliv. 
Under Sveriges modernisering var föreningsliv av den största betydelse i form 
av t.ex. arbetarrörelse, frikyrkor och nykterhetsrörelse – liksom organisationer 
för friluftsliv, scouting och turism. De idéburna rörelsernas betydelse har dock 
senare minskat kraftigt, åtminstone i termer av medlemstal. Ett intryck är att vi 
idag ser mer av en projektkultur där ett engagemang för en fråga eller ett arrang-
emang snabbt trummas ihop, inte minst via sociala medier. De äldre organisa-
tionsformerna med mångåriga medlemskap och tydliga förtroendeuppdrag ut-
manas. Det här kan innebära stora möjligheter för framtidens friluftsliv, t.ex. när 
lämpligt väder och att man är i närheten av samma plats kan räcka för att man 
inspirerar varandra till mer friluftsliv. Men det finns också frågor och kompe-
tenser som riskerar att falla mellan stolarna i ett mindre traditionellt organiserat 
friluftsliv. Exempelvis bör uppmärksammas hur den breda allmänhetens intres-
sen representeras i lokal fysisk planering om föreningslivet har svårt att bära den 
rollen. Likaså har föreningslivet varit, och är, en helt central kompetensförvaltare 
i allt från grundläggande friluftsteknik till lokal kännedom. Liksom i frågan om 
det mångkulturella samhället, berört ovan, pekar det här på skolans och de pro-
fessionella pedagogernas ökande betydelse som kompetensbärare. 

Statens och skolans nygamla intresse? Ett sista tema anknyter till avslutningen 
ovan om behovet av kompetensbärare när det gäller framtidens friluftsliv. Vid 
sidan av föreningslivets helt centrala roll, något berörd i föregående tema, så 
är då två grupper av särskilt intresse – myndigheternas tjänstemän och lärare i 
skola och förskola. Ser vi tillbaka på friluftslivets framväxt så kan vi konstatera 
att statens intresse varierat kraftigt över tid. Starka perioder var: sekelskiftet 
1900 (även om det då var mer ledande grupper än staten direkt); mellankrigspe-
rioden (då inte minst de breda befolkningsgruppernas möjligheter lyftes fram); 
1960-70-talen (med generellt strandskydd och offentliga investeringar i leder 
och stiftelser m.m.); samt nuvarande period från år 2000 med bl.a. tydligt an-
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svar (återigen) för Naturvårdsverket, landets första friluftsproposition, myndig-
hetsnätverk, forskningssatsningar m.m.

Vi vet att allmänheten anser att det är ett offentligt ansvar att tillhandahålla 
grundläggande infrastruktur för friluftsliv som t.ex. vandringsleder och infor-
mation samt att man anser att det skall satsas resurser på att underlätta männ-
iskors möjligheter till naturupplevelser. Mot bakgrund av flera av de teman som 
tagits upp ovan finns det anledning att tro att det offentligas roll blir allt viktiga-
re i framtiden som kompetensbärare och försvarare av den breda allmänhetens 
möjligheter till friluftsliv. Det här handlar i praktiken om t.ex. utbildningsbehov 
och specifika tjänster på kommunal, regional och nationell nivå. Men det hand-
lar också om förhållningssätt i bredare sammanhang, t.ex. i vad mån friluftsli-
vets möjligheter och behov lyfts fram i det dagliga arbetet med fysisk planering 
och i skolors och förskolors verksamhet.

4.4.3 Friluftsliv i förändring – försöka reagera 
 i efterhand eller proaktivt agera?

Innan dessa förändringsteman sammanfattas så är det viktigt att påminna oss 
om friluftslivets mycket stora bredd, tyngd och kontinuitet. Sedan ett sekel har 
friluftsliv varit: en livskvalitet för mycket stora grupper; en upplevelsebaserad 
miljöpedagogik; en ekonomisk tillväxtmotor; en kompletterande undervis-
ningsarena i förskola och skola; ett rikt föreningsliv; ett folkhälsofundament 
m.m. Men lika säkert som att denna friluftslivets bredd, tyngd och kontinuitet 
kommer att vara viktig åtminstone en bit in i framtiden kan vi vara säkra på att 
friluftslivets uttryck, grupper, motiv, aktiviteter och platser kommer att påver-
kas av ett antal av de teman som nämnts ovan. Det här är en påverkan som ofta 
sker smygande genom reklam, reportage, förebilder, utrustning, nya aktiviteter 
och nya begrepp. Det idag mer speciella och ovanliga blir på så sätt en del av det 
breda i morgon. Fyra mer övergripande tendenser finns anledning att särskilt 
lyfta fram.

• En generell kategoriuppluckring jämfört med tidigare som t.ex. kan göra det 
svårare att «känna igen sig» när det gäller vad man vill stödja från politik, 
myndigheter och organisationer – hur identifierar man de grundläggande 
värden man vill försvara och hur påverkas dessa av vad som sker. Viktigt 
här är t.ex. uppluckringen mellan stads- och landsbygds-aktiviteter; den 
bredare gråzonen mellan sport och friluftsliv; samt att själva friluftsbegrep-
pet utmanas i ett globaliserat och mångkulturellt samhälle.

• Men här finns också en fragmentisering jämfört med tidigare där breda 
organisationer och aktiviteter – liksom begreppet friluftsliv – alltmer delas 
upp och där man som individ ägnar sig åt sin aktivitet och sin grupp, åt-
minstone under en tid, utan att självklart se sig som en del i något bredare. 
Kännetecknande är hur tidigare relativt breda kategorier inom friluftsliv 
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som skidåkning eller kanotpaddling idag inte bara innehåller några få un-
derkategorier utan mängder med delgrupper, alla med specifik utrustning 
och egna nätverk och arrangemang.

• En annan övergripande tendens är aktiviteternas ökade betydelse på be-
kostnad av platsrelationen. Det verkar bli allt viktigare vad man gör, mer än 
var man gör det. Man gör sig allt mindre beroende (om man har råd) av var 
man bor, vad det är för årstid och vad det är för väder. Det här kan innebära 
en volymökning för friluftslivet då olika personer hittar olika inriktningar. 
Men i förlängningen av denna aktivitetsfokusering kan också ligga en stor 
fara i form av försvagade natur- och landskapsrelationer – relationer som 
sannolikt är av avgörande betydelse som ett upplevelseförankrat, demokra-
tiskt och utomhuspedagogiskt underlag för en hållbar utveckling.

• Som fjärde summerande punkt är det viktigt att lyfta fram friluftslivets 
folkhälsopotential. Det handlar liksom tidigare mycket om unga men också 
för en äldre befolknings behov av livskvalitet, motion och sociala nätverk. 
Kopplingen till äldre kan nämligen bli en orsak till att de mer ungdomsori-
enterade temana ovan som sportifiering, äventyrsturism och motorisering i 
framtidens friluftsliv kan komma att behöva kompletteras och breddas med 
lugnare, mer bostadsnära, mindre utrustningsorienterade och mindre täv-
lingsinriktade aktiviteter.

Sammantaget behöver vi fundera på vilka värden i friluftslivet som bör slås vakt 
om samt se till att vi noggrant kan följa utvecklingen. Det gäller att så tidigt som 
möjligt fånga upp vilka förändringar som håller på att ske och genom att relatera 
dessa till vad man anser är centrala värden i friluftslivet på ett tidigt stadium 
kunna agera genom stöd, hinder, kanalisering, information, lagstiftning osv. För 
att kunna fånga upp förändringar krävs förstås kunskapsproduktion (forskning 
och utredning) men minst lika viktigt – och ofta försummat – är kunskapsvår-
den. Kunskapsvården handlar om att genom mindre, men stabila, resurser se till 
att kvantitativa och kvalitativa material görs tillgängliga och följs upp. Ambitio-
nen bör vara att hela tiden ha ett underlag som gör det möjligt att vara proaktivt 
agerande och inte bara sent reagerande. 

Avslutningsvis, om vi ser friluftslivets förändringar över dess drygt hundraåriga 
historia så finns det ett tema som ständigt återkommit i olika former, nämligen 
naturupplevelser som kontrast till det urbana industrisamhället. Vi har all an-
ledning att tro att detta kommer att ha den största betydelse även framledes. 
Färska undersökningar visar också betydelsen av närmast existentiella motiv för 
friluftsliv hos allmänheten. Men vi måste vara öppna för att formerna i termer 
av aktiviteter, platser och begrepp kan förändras. Det finns all anledning att 
proaktivt slå vakt om grundlagens skrivning om allemansrätten att: ”alla skall ha 
tillgång till naturen”.
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5. Det här vill friluftsorganisationerna
5.1 Tillgång till friluftsliv

Av Mattias Sandberg, Fil.dr., lektor i Kulturgeografi, Göteborgs 
universitet.

5.1.1. Tillgänglighet – ett centralt begrepp för 
 att förstå friluftslivets möjligheter

Tillgänglighet är ett centralt begrepp för att förstå förutsättningarna för frilufts-
liv – det vill säga möjligheterna att komma ut i ”skog och mark”. Ofta förknippas 
tillgänglighetsbegreppet med att avhjälpa olika slags (fysiska) hinder och under-
lätta framkomligheten för människor med nedsatt rörelse- och orienteringsför-
måga. Boverket anger att syftet med regler om tillgänglighet är att så många som 
möjligt ska kunna ”delta i samhället på lika villkor”17. Framförallt handlar dessa 
regler om den bebyggda miljön, men även anläggning av nya allmänna platser, 
så som fritidsområden och friluftsbad, omfattas av Boverkets föreskrifter.

Friluftslivet har en 100-150 år lång historia i Sverige och kan på goda grunder 
betraktas som en etablerad del av samhället där människor alltså bör beredas 
tillträde utifrån sina förutsättningar. Frågan om tillgänglighet genomsyrar också 
de tio mål för friluftspolitiken som regeringen presenterade 2012, där det över-
gripande målet är att ”stödja människors möjlighet att vistas i naturen och utöva 
friluftsliv med allemansrätten som grund”18. I det här kapitlet görs nedslag i ett 
antal centrala dimensioner av friluftslivets tillgänglighet. Framförallt kommer 
det att handla om betydelsen av tid och närhet för friluftslivet ska kunna bli av, 
samt om tillgänglighet i olika åldrar med barn som exempel.

5.1.2 Tillgång och tillgänglighet 
 – ett försök till definition

Den ena sidan av friluftslivets tillgänglighet handlar om individer, olika grupper 
och deras intressen, upplevelser och förmågor. Hur ser intresset och möjlighe-
terna till naturkontakt ut för kvinnor och män, barn, tonåringar, medelålders, 
äldre, studenter, personer med olika socioekonomisk bakgrund, boende i stor-
städer och på mindre orter osv.? Den andra sidan av tillgänglighet handlar om 
natur- och kulturlandskapet och dess kvalitéer. Vilka friluftslivsaktiviteter och 
upplevelser inbjuder ett visst område/en viss miljö till? Är det enkelt att ta sig 
dit och där ta sig runt? Hur är olika friluftslivsmiljöer lokaliserade i förhållande 
till de platser där människor bor och uppehåller sig? Friluftslivets tillgänglighet 
ökar rimligtvis om man har lägre krav på specifika landskapskvalitéer och till 

17 Boverket 2015
18 Regeringens skrivelse 2012/13:51
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exempel uppsöker ett skogsområde främst för att motionera. Om istället fjäll-
vandring, utförsåkning eller dykning lockar minskar rimligtvis tillgängligheten 
för många människor, åtminstone utifrån ett vardagsperspektiv. Tillgång till 
natur- och kulturlandskapet (att det överhuvudtaget finns attraktiva miljöer att 
uppsöka) och tillgängligheten (att någon vill och relativt enkelt kan ta sig dit) är 
grundläggande, men inte avgörande för att friluftslivet ska frodas.19 20

 
5.1.3 Hur ser fritiden ut i framtiden? 
 Hot eller möjlighet för friluftslivet?

En av de stora utmaningarna för friluftslivet är frågan om tid. Vardagsledighet, 
årstid, och inte minst, hur mycket tid som återstår i relation till allt annat som 
pockar på och upptar människors intresse (inklusive alltmer ”funktionella” in-
omhusmiljöer för träning som exempelvis gymmen erbjuder). I en enkätunder-
sökning som besvarades av ca 1800 svenskar framkom att brist på tid upplevdes 
som ett dominerande hinder för friluftslivsaktiviteter, i synnerhet på vardagar.21 
Frågan om tid är grundläggande för att förstå friluftslivet beaktande att det är 
fenomen sprunget ur industrialismens och urbaniseringens framväxt, något som 
i sin tur skapade tydligare gränsdragningar mellan just arbete och fritid. Idag 
anar vi hur digitalisering och robotisering håller på att revolutionera samhället 
i allmänhet och arbetslivet synnerhet. Vad fyller vi fritiden med för aktiviteter i 
framtiden? Kommer fritiden som vi känner den idag att finnas kvar? Ännu är de 
långsiktiga konsekvenserna oklara, men den snabba utvecklingen reser många 
frågeställningar som påverkar fritidens förutsättningar. Vilka typer av jobb för-
svinner och vilka tillkommer? Vilka grupper i samhället drar nytta av utveckling-
en och vilka grupper halkar efter? Innebär den ökade effektiviteten mer fritid 
och vad skulle det i så fall innebära för intresset och möjligheterna att bedriva 
friluftsliv? 

TCO visar i en undersökning att Sveriges anställda arbetade 4,7 miljoner timmar 
övertid varje vecka under 2014 vilket motsvarar 117 000 heltidsjobb. Siffrorna 
ger en fingervisning om ett tilltagande tempo och längre arbetsdagar för de 
med anställningar, detta samtidigt som arbetslösheten biter sig fast, i synnerhet 
bland unga. Dessutom kan vi notera att sjukskrivningarna på grund av psykisk 
ohälsa återigen ökar. Att dessa storskaliga samhällsförändringar kommer att 
påverka friluftslivet, som ett bland många andra samhällsfenomen, och att fri-
luftslivet har en viktig roll att spela för bland annat folkhälsan, står utom all tvi-
vel. Men mer exakt hur friluftslivet kommer att utvecklas och vilken roll det kan 
spela för rekreation, naturkontakt, lärande och hälsa i ett uppkopplat samhälle, 
i behov av avkoppling, behöver kontinuerligt följas genom fortsatt forskning och 
en aktiv förvaltning. 

19 Boman, M. et al 2014
20 Emmelin, L. et al 2010
21 Sandell & Fredman 2014
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5.1.4 Att möjliggöra friluftsliv och naturkontakt 
 i vardagen genom planering

Kommuner och andra aktörer med stort inflytande för mark- och vattenanvänd-
ning spelar förstås en central roll för att göra friluftslivet tillgängligt – exem-
pelvis genom att säkerställa att det finns naturpräglade miljöer att tillgå och att 
dessa sköts. Med god fysisk planering, anläggningar, information, skyltar, leder, 
ramper, elljusspår, olika trygghetsåtgärder som exempelvis att rensa bland sly 
och buskar kan man bana vägen och underlätta för olika grupper att komma ut 
i skog och mark. I den enkätundersökning som tidigare refererats22 anser 80 % 
av de tillfrågade att det är viktigt att samhället satsar resurser för att underlätta 
människors möjligheter till naturupplevelser och 70 % anser att det är kom-
munens ansvar att skydda markområden för friluftsliv. I samma undersökning 
framkommer också att många (ca 40 %) värderar möjlighet att utöva friluftsliv 
(det vill säga tillgänglighet) så högt att det påverkar val av bostadsort och/eller 
bostadsområde.23

Mot bakgrund av att allt fler flyttar till och växer upp i större tätorter är det inte 
bara viktigt hur man planerar för befintliga och nya målpunkter för rekreation 
så som parker, stränder och friluftsområden. Minst lika viktigt är att i större 
utsträckning än idag förstärka och integrera grönska och vatten i de miljöer där 
vi rör oss och uppehåller oss i vardagen, på väg till arbete och skola, där vi trots 
allt spenderar det mesta av våra liv. Detta är en stor utmaning då förtätning är 
ett starkt stadsbyggnadsideal och att det råder bostadsbrist och stort behov av 
nybyggnationer.

Argumenten för att öka inslaget av grönska, vatten, djur och växtliv i samhälls-
planeringen är med andra ord inte en ”ren” friluftspolitisk fråga. Många delar 
den här strävan, även om olika aktörer betonar somliga aspekter framför andra. 
För att stärka tillgängligheten till naturpräglade miljöer finns det anledning för 
friluftslivets företrädare att till exempel föra dialog med olika intressegrupper 
som värnar om förutsättningarna för grön- och blåstrukturer i samband med 
fysisk aktivitet.24

Detta handlar inte om att kategoriskt säga nej till olika utvecklingsprojekt, utan 
snarare att bevaka hur befintliga och nya grön- och blåstrukturer kan bidra till 
att skapa mer levande och attraktiva (när-) miljöer. Mot bakgrund av bland an-
nat klimatförändringar och ökad risk för extremväder, så som översvämningar 
och värmeböljor, påtalas behovet av att mer aktivt planera för olika ”ekosystem-
tjänster”25.

22 Sandell & Fredman 2014
23 Petersson Forsberg, L. et al 2014.
24 Självklart finns det intressemotsättningar och avvägningar mellan exempelvis olika natur-
vårdsintressen och friluftslivet, men det gör det också mellan olika typer av friluftslivsaktiviteter.
25 Delshammar, T 2015.
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Ekosystemtjänster brukar delas in i kategorierna producerande (ex. mat och 
virke), reglerande (ex. bindning av koldioxid, vattenrening och pollinering), un-
derstödjande (ex. fotosyntes och jordmånsbildning) samt kulturella tjänster (ex. 
rekreation och hälsa). Dessa kategorier syftar till att fånga och tydliggöra den 
mångfald av funktioner som grönska, vatten och artrikedom kan bidra med för 
människors välstånd och fortlevnad. I en rapport från Stockholms läns lands-
ting ges bland annat exempel på hur man i planeringen kan arbeta med ”gröna 
artärer” som handlar om att gator och andra stråk ska utformas med växtlighet 
och på så vis öka attraktivitet för såväl människor som djur, bidra till luftrening, 
fröspridning och pollinering. Det talas även om s.k. ”aktiv mark” som syftar till 
att skapa en mångfald av gröna rum i staden med olika funktioner. Stenrösen, 
ängsmarker och våtmarksliknande miljöer lyfts fram som sådana exempel som 
dessutom har möjligheter att fungera som illustrativa länkar till den historiska 
markanvändning som skapat mycket av den artrikedom som finns i Stockholms-
regionen.26

Kulturella ekosystemtjänster, där naturkontaktens betydelse för hälsa, rekrea-
tion och lärande alltså ingår, brukar lyftas fram som den kategori som är svårast 
att mäta och värdera. Det kan förklaras med att naturupplevelser och olika 
rekreationsmöjligheter inte är något som ekosystemet eller landskapet i sig är 
bärare av, utan stora delar istället är kontextberoende (tidsmässigt, rumsligt, so-
cialt, kulturellt, ekonomiskt). Frågan om vilken typ av mat som människor upp-
skattar är förvisso också kontextberoende, men för de ”producerande tjänsterna” 
finns ofta en tydligare produkt och en marknad som kan säga något om värdet. I 
en artikel som kritiskt ifrågasätter ekosystemtjänstramverket påpekas det att det 
finns mycket forskning kring exempelvis friluftsliv, naturkontaktens mening och 
utrymme hos olika grupper, men att denna forskning inte explicit utgår från just 

26 Stockholms läns landsting 2013.
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ekosystemtjänster som begrepp27. Här finns med andra ord ett behov för mötes-
platser och dialog för olika aktörer.

5.1.5 Närhetens betydelse för friluftsliv

Avstånd från bostaden till närmaste naturområde är en central dimension av 
tillgängligheten till friluftsliv och har stor betydelse för besöksfrekvensen i rekre-
ationsområden. Studier i bl.a. Nederländerna och England visar att människor 
med god tillgång på grönområden upplever sig friskare. I en enkätundersök-
ning28 uppger ca 60 % av de svarande att de under det senaste året besökt ett 
naturområde inom 10 mil från sin bostad.  I en uppföljande undersökning till de 
svarande ställdes en fråga om det senaste tillfället man bedrivit friluftsliv. Här 
uppgav 58 % av de svarande att det område de senast besökt för att bedriva en 
utomhusaktivitet ligger inom gång- eller cykelavstånd från bostaden. Utökar 
man avståndet till inom 10 km från bostaden så stiger andelen till 88 %.29 Närhe-
ten från bostaden till grönområden (och blåområden) är alltså viktig för alla, och 
särskilt för barnen, vilket diskuteras närmare nedan.

I en rapport från Boverket framhålls tre aspekter i relation till förvaltning av 
bostadsnära natur (inom 300 meter från hemmet): tillgång (den faktiska resurs 
som den bostadsnära grönstrukturen utgör), nåbarhet (den faktiska och upplev-
da tillgängligheten) och kvalité.30

Högst 300 meter från hemmet till närmsta grönområde framstår vid första an-
blicken som ett exempel på mycket god tillgängligt. Men då gäller det att beakta 
barriärer, så som större vägar och järnvägar, mycket väl kan försvåra nåbarhe-
ten, i synnerhet för människor vars rörlighet av olika anledningar är begrän-
sade. I ett samhälle som beskrivs som allt mer tidspressat framstår närheten 
i tidsmässiga termer till områden för friluftsliv som minst lika viktig som den 
avståndsmässiga, även om dessa till viss del hänger samman. Individens möjlig-
het att överbrygga avstånd varierar kraftigt och påverkas bland annat av tillgång 
till olika färdmedel. Att gå, cykla, eller åka bil ger olika geografisk räckvidd inom 
ett visst tidsintervall. Därtill är det viktigt att beakta den kroppsliga och mentala 
förmågan till rörlighet och känsla av trygghet i olika miljöer, något som i sin tur 
delvis är avhängigt en persons ålder, kön, funktionsnedsättning o.s.v.

5.1.6 Tillgänglighet i olika åldrar 
 – barnen som exempel

En viktig grupp att belysa utifrån perspektivet (bristande) tillgänglighet till fri-
luftsliv är barnen. En anledning till detta är att allt fler barn växer upp i större 

27 Setten. et al 2012.
28 Sandell & Fredman 2014.
29 Boman, M. et al 2014
30 Boverket 2007.
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tätorter, i synnerhet i Sveriges tre storstadsregioner vari närmare 40 procent av 
Sveriges alla barn upp till 18 år nu bor. Stor inflyttning av unga människor till 
storstäder och universitetsorter, att nybildade familjer i högre utsträckning än 
tidigare bor kvar i staden samt ökade födelsetal är några faktorer som bidragit 
till att antalet barn i de centrala delarna av Göteborg och Stockholm nu är fler 
än på mycket länge. Detta väcker frågor kring barns möjligheter att vistas i och 
uppleva natur i den tätbebyggda stadsmiljön: har de tillgång till naturmiljöer, 
hur ser dessa ut, vill de vistas där, hinner de, har de tillåtelse?31

En ytterligare anledning till att särskilt uppmärksamma barn som grupp i re-
lation till tillgänglighet är att barn generellt sett är mer ”avståndskänsliga”, en 
känslighet som dock avtar med stigande ålder.  Barn är oftast hänvisade till 
långsammare färdmedel som att gå, cykla eller åka kollektivt, vilket gör det extra 
viktigt med naturmiljöer nära hemmet för att de ska vara tillgängliga för barnen, 
i synnerhet om de ska kunna ta sig dit utan vuxet sällskap. Ett par hundra meter 
för en vuxen är inte samma sak för barnet i förskoleålder.

De senaste årtiondenas samhällsutveckling har tydligt präglats av en ökad rör-
lighet, i synnerhet med bilen som fortskaffningsmedel. Bilismen kan både sägas 
frigöra och begränsa barns rörlighet och möjlighet att ta del av olika platser. Att 
föräldrar i allt större utsträckning skjutsar barn till olika aktiviteter är ett upp-
märksammat fenomen och något som ökar barnens tillgång till olika målpunk-
ter. Samtidigt är föräldrars oro för trafikmiljön en betydande orsak till att barns 
rörelsefrihet på egen hand kringskärs i allt högre grad. Detta kan påverka barns 
möjlighet att utan vuxna ta sig till naturområden eller skolan, oavsett om dessa 
målpunkter är nära hemmet eller ej.

Skolan och vägen dit är en betydelsefull miljö som berör nästan två miljoner 
barn dagligen. På regeringens uppdrag har Boverket tillsammans med tankes-
medjan Movium har nyligen tagit fram riktlinjer för barns och ungas utemiljö 
med särskilt fokus på förskolegårdar och skolgårdsmiljöer. Boverket har även 
tagit fram allmänna råd för tillämpningen av Plan- och Bygglagen (PBL) när det 
kommer till bestämmelserna om friytor lämpliga för lek och utevistelse. Utöver 
PBL så förankras arbetet med att stödja barns lek, lärande och fysisk aktivitet 
i utomhusmiljöer i FN:s Barnkonvention, de folkhälsopolitiska målen liksom i 
miljömålet ”God bebyggd miljö”. Bakgrunden till riktlinjerna och de allmänna 
råd som tagits fram är de växande utmaningar för barns rörelsefrihet och utevis-
telse, bland annat till följd av tätare stadsbebyggelse, trafikmiljön och stressad 
tillvaro för många vuxna som gör att barnen skjutsats till skolor och fritidsakti-
viteter.

Den fysiska miljön lyfts fram som en avgörande, men hotad miljö för barns 
utveckling, och Boverkets vägledning handlar om hur man kan säkerställa, 
utforma och underhålla friytor, exempelvis skolträdgårdar som tycks uppleva 

31 Ibid.
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en renässans, för att främjar barns lärande, hälsa och lek.32 En aspekt som inte 
nämns i Boverkets riktlinjer, men som rimligtvis bör beaktas när det gäller till-
gänglighet till friluftsliv och utomhusvistelse, är (återigen) frågan om digitalise-
ringen i samhället. Tekniken är här för att stanna och det finns ingen anledning 
att polarisera. Med dagens mobila teknik finns det dessutom goda möjligheter att 
exempelvis olika appar kan fungera som ett verktyg för att hitta ut och hitta på 
saker utomhus. Samtidigt visar undersökningar med stegmätare att framförallt 
unga pojkars vardagliga fysiska aktivitet minskat kraftigt och att en sannolik för-
klaring till detta ligger i intåget av ”smarta mobiltelefoner”.33

På Reklamombudsmannens (RO) hemsida framgår att nio privatpersoner an-
mält ett av de stora elektronikvaruhusen för deras reklamkampanj med temat 
”Naturen är tråkig”. Anmälan avslogs av RO men händelsen sätter fingret på ett 
intressant spänningsfält som långt ifrån enbart är en fråga för barnen. Det hand-
lar hur pass kraftfulla de intressen är som står upp för friluftslivets och natur-
kontaktens betydelse i relation till de kommersiella intressen som tjänar pengar 
på att vi stannar kvar inomhus, exempelvis framför olika skärmar. Genom att 
anamma samma typ av metoder för marknadsföring som används av de stora 
elektronikvaruhusen har initiativet ”Project Wild Thing”34 rönt uppmärksamhet.

Projektet utgår ifrån en dokumentärfilm där dessa olika kampanjer prövas och 
vars syfte är uppmuntra barn och deras föräldrar ta sig ut och återknyta banden 
till naturen. Att peka på alla möjligheter som finns till lekar utomhus – att helt 
enkelt öka den ”mentala tillgängligheten”. Även i USA finns ett liknande initia-
tiv35 som tagit sin utgångspunkt i Richards Louvs uppmärksammade bok ”Last 
child in the woods” från 2005.

32 Boverket & Movium 2015.
33 Raustorp, A. et al 2015.
34 Project wild thing. Reconnecting kids with nature 2015.
35 Children and Nature network 2015.
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5.2 Friluftsmiljö

Av Ulf Silvander, Fil.lic. Generalsekreterare Svenskt Friluftsliv.

5.2.1 Inledning

En förutsättning för ett aktivt friluftsliv är att det finns tillgång på bra miljöer 
att idka friluftsliv i. I detta avseende är inte bara kvantiteten och kvaliteten på 
områdena av intresse, även närheten till bostäder/människor och kommunika-
tioner till områdena är av väsentlig betydelse. En annan dimension i detta avse-
ende är tiden, dvs. när området utnyttjas t.ex. för jakt eller för olika säsongsba-
serade aktiviteter som bad eller skidåkning.

En varierad, innehållsrik och ren natur är exempel på bra kvalitéer för friluftsliv. 
Naturen behöver dock inte vara opåverkad av människan. Det är snarare tvärt 
om, en varsam påverkan i skogslandskapet med omväxlande trädslag och ålder 
och med stort siktdjup uppfattas som ett bra friluftsområde av många. Ofta fö-
redras ett småbrutet landskap med omväxlande skog, åkermark och vatten, där 
hagmarken är speciellt uppskattad.

5.2.2 Tillgänglighet

När vi talar om tillgänglighet till friluftsmarker är det inte bara den fysiska till-
gängligheten (se ovan) vi menar, dvs. att det finns ett område som är attraktivt 
för friluftsutövaren. Viktigt är också att det finns möjlighet att ta sig dit. För 
många är det även viktigt att det går att ta sig fram i området genom t.ex. leder 
såväl till fjälls som i låglandet eller på vattnet. Detta brukar kallas för den fysiska 
tillgängligheten. Ett annat tillgänglighetsbegrepp är den legala tillgängligheten. 
Genom allemansrätten som tas upp i kapitel 5.3 så har alla möjlighet att bedriva 
friluftsliv under devisen ”inte störa – inte förstöra”. Allemansrätten kan dock 
sättas ur spel genom tillträdesförbud, t.ex. fågelskydd eller begränsningar som 
naturreservat och nationalparker. Ett tredje tillgänglighetsbegrepp är den men-
tala tillgängligheten. Genom att visa på möjligheter att ta sig ut i friluftslivet t.ex. 
genom skolan eller friluftsorganisationerna ges allmänheten möjlighet till fri-
luftsliv. Alla dessa tre varianter av tillgänglighet är nödvändiga för ett brett och 
aktivt friluftsliv i samhället.

5.2.3 Buller

Buller kan sägas vara ett oönskat ljud. Vad vi betraktar som oönskat ljud varierar 
starkt mellan olika personer och varierar även med tiden på dygnet. I ett frilufts-
område där vi förväntar oss en tystare miljö är vi känsligare för bullerstörningar 
än i tätorter. Avsaknaden av buller är en grundläggande upplevelsekvalitet för 
friluftsliv och rekreation.36 Bullriga miljöer inbjuder inte till besök, vilket leder 

36 Svenskt Friluftsliv, 2008.
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till att benägenheten att utöva friluftsliv i närheten av bullriga miljöer minskar. 
Att säkerställa tysta besöksområden i naturen är därför en angelägen folkhäl-
sofråga och därmed en fråga för hela samhället.

Naturvårdsverket anser att det finns tillräckligt underlag för att ange bullerrikt-
värden för områden i tätorter och dess närhet men inte för områden långt från 
bebyggelse eller för vildmarken. Riktvärdena berör bl.a. sådana friluftsområden, 
där naturupplevelsen och kravet på tystnad är väsentliga faktorer.37 

5.2.4 Friluftsplaner

Det är generellt sett inte ett problem med för många friluftsutövare i naturen. 
Däremot kan det uppstå trängselproblematik i vissa speciella områden (ofta 
tätortsnära) eller aktiviteter (jmf. jakt, mountainbike-cykling). Genom att arbeta 
med aktiv friluftsplanering kan samhället förebygga denna typ av konflikter.

Med kommunal friluftsplan avses ett kommunalt dokument som kan utgöra stöd 
i den kommunala planeringen. Den skall ge samlad kunskap om områden med 
stora friluftsvärden i kommunen och bör översiktligt beskriva behov av åtgärder 
för skötsel och säkerställande samt eventuella utvecklingsbehov. Endast ett fåtal 
kommuner har idag en särskild friluftsplan som redovisar friluftslivets intressen.

En av den kommunala fysiska planeringens viktigaste uppgifter är att avväga 
mellan olika intressen i markanvändningsfrågor. I den enkät som ligger till 
grund för utmärkelsen Årets friluftskommun ställs ett antal frågor om friluftsli-
vets ställning i kommunen. I undersökningen som presenterades 201538 visas att 
nästan hälften av kommunerna saknar tjänsteman med ansvar för friluftsliv, och 
endast cirka 13 % av kommunerna har friluftslivsplaner. Detta kan sättas i rela-
tion till att näringslivsplaner, grönplaner, naturvårdsplan och/eller miljöplaner 
finns i ungefär en tredjedel av kommunerna.39

Vid första anblicken kan det framstå som om friluftslivet som intresse har ett 
starkt skydd i den kommunala fysiska planeringen. Friluftsliv omnämns indirekt 
i Plan och bygglagen som allmänt intresse och i Miljöbalken som riksintressen 
och som ett av strandskyddets två syften. Planeringslagstiftningens process- och 
ramlagskaraktär och flertalet tolkningsbara formuleringar i lagtexten gör dock 
att utfallet av planerings beslut på intet sätt är självklara och att varje aktör, med 
makt att påverka, kan sätta sin prägel på utfallet.40 

37 Naturvårdsverkets 2003.
38 Naturvårdsverket 2015.
39 Pettersson-Forsberg, L. 2012.
40 Ibid.
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5.2.5 Friluftsråd

Svenskt Friluftsliv ser positivt på förekomsten av lokala friluftsråd. Detta är ett 
sätt för det lokala friluftslivet att påverka lokalpolitiken. Naturvårdsverket men-
ar att det bör finnas etablerade strukturer för dialog och samordning av frilufts-
livet lokalt, regionalt och nationellt, denna uppfattning delas av Svenskt Fri-
luftsliv. Idag har endast 18 procent41 av kommunerna lokala friluftsråd, en andel 
som varit konstant de senaste åren. Ett av målen för regeringens friluftspolitik är 
”Starkt engagemang och sam verkan”. Under detta mål finns en precisering som 
säger att andelen kommuner i Sverige som har lokala friluftsråd eller liknande 
ökar kontinuerligt.

Andelen kommuner med ett friluftsråd har som, nämnts ovan, varit relativt kon-
stant under de senaste sex åren. Fler kommuner når dock höga poäng i under-
sökningen Sveriges friluftskommun, vilket kan tolkas som att friluftslivet får en 
större plats på kommunernas agenda.

5.2.6 Riksintresse för friluftsliv

Regeringen gav 2012 Naturvårdsverket i uppdrag att göra en översyn av vilka 
områden som bedöms vara av riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6§ miljö-
balken, särskilt med beaktande av de långsiktiga behoven av tätortsnära natur. 
Uppdraget redovisades 2014. Översynen resulterade i ett uppdaterat och revi-
derat förslag till områden av riksintresse för friluftsliv, utifrån ny kunskap och 
aktuella förhållanden. För varje förslag till område av riksintresse för friluftslivet 
finns nu också uppdaterade och aktuella värdebeskrivningar och aktuella kartor. 
Länsstyrelsernas förslag till områden av riksintresse för friluftsliv innebär att 94 
nya områden har tillkommit. Det är dock betydande skillnader mellan länen när 
det gäller antalet förslag till nya områden. Vissa länsstyrelser har inte föreslagit 
några ändringar alls, medan andra nästan fördubblat antalet områden i sitt län. 
För flertalet områden har justeringar i form av ändrade gränsdragningar gjorts i 
större eller mindre omfattning. För tolv län har arealen för riksintresseområden 
ökat, för två av länen marginellt. För sju län har arealen minskat och för ett län 
är arealen i stort sett oförändrad. För de län som redovisat har den sammanlag-
da arealen ökat till cirka 7 miljoner ha., vilket innebär en ökning med cirka 0,5 
miljoner ha., det vill säga en ökning med ungefär 7 %. I detta sammanhang bör 
nämnas att avgränsningen av havsområden varierar mellan länen.

För storstadsregionerna har ett antal tätortsnära områden föreslagits vara av 
riksintresse för friluftslivet. I Stockholms län föreslås fyra och i Västra Götalands 
län åtta nya tätortsnära områden. Nio av de nuvarande områdena i Västra Gö-
talands län har också utökats. För Skåne län framgår att en stor del av de före-
slagna områdena, både befintliga och nya, helt eller delvis ingår i programmet 
för tätortsnära natur. Utifrån det underlag som länsstyrelserna redovisat gör 

41 Naturvårdsverket 2015, Rapport 6700.
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Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten bedömningen att det finns 
behov av ytterligare insatser när det gäller förslagen till områden av riksintresse 
för friluftslivet, innan ett utpekande enligt hushållningsförordningen sker.

Svenskt Friluftsliv anser att Naturvårdsverket snarast bör ta ställning till försla-
get om riksintresse för friluftslivet och utpeka dessa områden.

5.2.7 Skogen och skogspolitiken (FSC och PEFC)

Skogspolitiken
Den svenska skogspolitiken har sedan 1993 haft två jämställda mål; ett produk-
tionsmål och ett miljömål.

Skogsvårdslagen anger de grundläggande reglerna för skogens skötsel. Här finns 
regler om att avverkning ska anmälas i förväg, föreskrifter om hur avverkning 
får ske och vilken hänsyn till naturvården och kulturmiljövården som måste tas. 
Vidare föreskrivs hur återväxten ska tryggas och hur insektsskador ska förebyg-
gas. Särskilda regler finns för avverkning i svårföryngrad skog, fjällnära skog och 
ädellövskog. Skogsstyrelsen har i samverkan med skogsnäringen m.fl. utformat 
s.k. sektorsmål för näringen vad gäller produktion och miljö och riksdagen har 
beslutat om särskilda miljökvalitetsmål för bl.a. skogen. Dessa har brutits ned 
till mer tillämpbara, konkreta mål och etappmål har lagts fast. De traditionella 
skogspolitiska medlen utgör samhällets verktyg för att påverka skogsägarnas 
beteende i riktning mot målen.

Vid sidan av den traditionella skogspolitiken finns andra politikområden som 
har stor betydelse för skogsägaren, skogsbruket och skogen. Hit hör skattepoliti-
ken, politiken kring jordförvärv och fastighetsbildning, regionalpolitiken, frågor 
kring vägar och transporter, energipolitiken, jaktpolitiken, rennäringspolitiken 
samt frågor som rör forskning, utveckling och utbildning.

Miljöbalken påverkar också skogen. De viktigaste reglerna finns i möjligheten att 
skydda skog som nationalparker, naturreservat och biotopskyddsområden. Sam-
rådsregeln har betydelse vid t.ex. byggande av skogsbilvägar. Kulturminneslagen 
föreskriver skydd för fasta fornlämningar, vilka ofta förekommer i skogen.

När människor har fått chans att rangordna de intressen som ska styra använd-
ningen av skogen kommer folkhälsan på första plats. Därefter följer biologisk 
mångfald, kulturmiljöer samt friluftslivet. Först därefter kommer efterfrågan 
på skogsråvara.42 43 Framtidens skogsbruk ska vara hållbart. För att nå dit måste 
mångfald vara ledstjärnan. Skogen ska fortsätta att förse oss med många olika 

42 Andersson, K. m fl. 2005.
43 SOU 2002:40, bilaga 9: Skogen - åsikter om användning och ägande, s 321 ff. http://www.
regeringen.se/content/1/c4/21/25/3f07058f.pdf
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tjänster: virke, svamp, bär, viltkött, bränsle, klimatnytta genom förmågan att 
binda koldioxid, hålla vatten i marken och andra tjänster som vi idag kanske 
inte ens vet om att de existerar. Friluftsliv, turism, rekreation, naturpedagogik, 
renskötsel, skogsbete, fiske och jakt är alla delar i ett mångsidigt bruk av skogen. 
Skogen gör oss människor friskare och hjälper barn att utveckla både motorik 
och koncentrationsförmåga.

Det är inte självklart att andra sätt att använda skogen, som friluftsliv eller 
upplevelseturism, alltid ska stå tillbaka för virkesproduktion. Nuvarande skogs-
vårdslag utgår från att det normala sättet att använda skogen, det som kallas 
”pågående markanvändning”, är att producera virke. Reglerna för hänsyn till 
andra värden får – enligt lagen – inte vara så omfattande att denna pågående 
markanvändning ”avsevärt försvåras”. Detta medför att endast omoderna och 
otillräckliga hänsynsregler kan användas. Hyggesfritt skogsbruk är samlings-
begrepp för flera olika sätt att sköta skogen utan att kalhugga den. Gemensamt 
är att man aldrig avverkar alla träd samtidigt och att målet är att skogen alltid 
innehåller träd av olika ålder och storlek.

Forskningsprogrammet Future Forest har i en rapport44 tittat på fyra olika sätt 
att sköta skogen utan att ta upp stora hyggen. Slutsatsen är att den skog som 
flest människor tyckte om (dvs. den skog som hade största sociala värdet) var 
den mogna brukade skogen medan den skog som hade lägst socialt värde var 
kalhyggen och svårgenomtränglig ungskog. Någonstans i mitten fanns den skog 
som är best lämpad för att gynna den biologiska mångfalden, dvs. en orörd 
mångårig skog där träden hade olika åldrar.

Ett nationellt skogsprogram
Under 2014 tillsatte regeringen ett nationellt skogsprogram. Utgångspunkterna 
bygger i stora delar på Skogsstyrelsens förstudier och Miljömålsberedningens 
förslag. Regeringen menar att innehåll och organisation av programmet bör så 
långt som det är möjligt följa internationella rekommendationer. Programmet 
skall vara resultat- och framtidsinriktat och omfatta skogens ekonomiska, soci-
ala och miljömässiga värden. Programmet bör även ha en stark förankring både 
politiskt och bland intressenterna i skogens hela värdekedja.

Det övergripande målet med tillskapandet av ett nationellt skogsprogram är, 
enligt regeringen, att skogen i större utsträckning än tidigare ska bidra till 
bioekonomin och att detta även ska bidra till utvecklingen mot ett mer hållbart 
samhälle.

Det nationella skogsprogrammet ska bidra till att stimulera flera andra strate-
giska satsningar och politikområden om till exempel klimat och miljömål, lands-
bygdsutveckling, nyindustrialisering, utveckling av export, besöksnäring med 

44 Future Forest, 2015-05-28, http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/future-fo-
rests/nyheter-fran-future-forests/2015/5/stort-intresse-for-hyggesfritt-skogsbruk/
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mera. Arbetet har delats in i fyra dialogprocesser. Svenskt Friluftsliv ingår i en 
av arbetsgrupperna. Slutrapport planeras till oktober 2016.

FSC
FSC är en global organisation för ett miljöanpassat skogsbruk med ett socialt 
ansvarstagande och med ekonomisk bärkraft. I organisationen delas medlem-
marna in i ett trekammarsystem, där finns representanter från miljörörelsen, 
sociala organisationer och från näringslivet (skogsbolag och producerande fö-
retag). Svenskt Friluftsliv ingår i den sociala kammaren sedan 2014. Inom FSC 
eftersträvas att besluten ska tas i konsensus mellan kamrarna. Vid omröstningar 
har kamrarna samma röststyrka, dvs. en tredjedel var. Inget intresse kan få fullt 
genomslag för sina krav, dialog och samverkan är grundpelaren i FSC. Organi-
sationens regler och policys är offentliga och medlemmarna utvecklar reglerna 
som ska gälla för det svenska FSC-certifierade skogsbruket.

Certifierade markägare förbinder sig att följa FSC:s regler. Om en markägare 
misslyckats att följa reglerna är det möjligt att behålla certifieringen förutsatt att 
markägaren genomför åtgärder så att felet inte upprepas. Blir misstagen många 
och återkommande kan certifikat dras in. Rapporter från de kontroller som 
certifierarna gör av den som är certifierad är offentliga och finns tillgängliga på 
nätet.

Under 2014-16 genomförs en standardrevision och den första remissen på 
skogsbruksstandarden kom ut under hösten 2015. Sedan ska den ut på ytterliga-
re remiss samt testas av certifierare innan den godkänns av den svenska styrel-
sen och skickas in till Internationella FSC under hösten 2016.

PEFC
PEFC är en parallellorganisation till FSC och riktar sig främst till mindre skogs-
ägare. Svenskt Friluftsliv är medlem sedan början av 2000-talet. PEFC menar 
med uthålligt skogsbruk; ”förvaltning och nyttjande av skog och skogsmark på 
ett sådant sätt, och i en sådan takt att dess biologiska mångfald, produktivitet, 
föryngringskapacitet, vitalitet och förmåga att både nu och i framtiden fylla vik-
tiga ekologiska, ekonomiska och sociala funktioner på lokal, nationell och global 
nivå bevaras utan att andra ekosystem skadas.” Svenskt PEFC-certifieringssys-
tem för uthålligt skogsbruk innebär att:

Skogsbruket ska ge en uthållig avkastning, vilket innebär att skogen och skogs-
marken ska utnyttjas effektivt och ansvarsfullt så att den ger en uthållig god 
avkastning. Skogsproduktionens inriktning ska ge skogsägaren frihet och eget 
ansvar att själv besluta om användningen av vad skogen producerar.

Skogsbruket ska ta hänsyn till naturmiljön, vilket innebär att skogsbruket ska ta 
hänsyn till natur- och kulturmiljöer i skogen så att till exempel biologisk mång-
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fald och god vattenkvalitet kan bevaras och värdefulla kulturmiljöer i skogen 
inte förstörs.

Skogsbruket ska ta sociala hänsyn, vilket handlar om frågor som relationer mel-
lan skogsbruket och rennäringen, allemansrätt och landsbygdsutveckling. Det 
handlar också om arbetsvillkoren i skogsbruket i form av till exempel anställ-
ningsförhållanden, arbetsmiljö, arbetsorganisation och kompetenskrav.

Certifieringssystemet var föremål för revidering under 2015.

5.2.8 Vatten och kust

Sveriges areal består till 23 % av vatten (8% inlandsvatten och 15% havs och 
kustvatten). Vattentillgången är viktig för friluftslivet och återspeglar sig icke 
minst i de organisationer som helt eller delvis bygger sina aktiviteter på tillgång 
till vatten av god kvalitet. Specifika frågor som rör dessa organisationer har sina 
hemvist hos respektive organisation, medan gemensamma frågeställningar kan 
lyftas av Svenskt Friluftsliv. Ett exempel på detta är strandskyddet som behand-
las på annat ställe i denna skrift.

I april 2015 infördes förbud att tömma toalettavfall från fritidsbåtar i hela 
Sveriges sjöterritorium.45 Redan 2005 infördes motsvarande förbud i Finland. 
Avloppsrening från fasta anläggningar (reningsverk) har funnits i Sverige se-
dan många decennier och har succesivt byggds ut längs Östersjöns kuster och 
tillrinningsområde. Sedan många år arbetar man inom jordbruket med att 
minska närsaltstillförseln till vatten recipienter. Det har således gjorts stora 
ansträngningar för att minska tillförseln av näringsämnen till bl.a. Östersjön. 

45 Transportstyrelsen 2015
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Svenskt Friluftsliv anser därför att det är anmärkningsvärt att kryssningsfartyg 
som anlöper Östersjön fortfarande ges möjlighet att släppa ut ”gråvatten” orenat 
utanför territorialvattengränsen. Det finns ett utbyggt tömningssystem i flertalet 
av de större hamnarna och Svenskt Friluftsliv vill därför uppmana regeringen att 
arbeta för att tillsammans med övriga östersjöstater införa ett generellt förbud 
mot att tömma ”gråvatten” i Östersjön.

5.2.9 Naturvårdsavtal

Sedan tidigare syftar naturvårdsavtal till att utveckla och bevara områden med 
höga naturvärden. Från och med 2015 är det möjligt att teckna naturvårdsavtal 
även för att bevara skogars sociala värden. Utgångspunkten för denna typ av 
naturvårdsavtal är bland annat att områdena ska utgöras av äldre skogar som 
ofta besöks och används för rekreation på olika sätt. Avtalet kan tecknas mellan 
markägare och Skogsstyrelsen, länsstyrelse eller kommun. Skogsstyrelsens mål-
sättning är att teckna 20 naturvårdsavtal för sociala värden per år under 2015-
2016. Erfarenheter från den utökade användningen av naturvårdsavtal kommer 
att samlas in och utvärderas. Naturvårdsavtal är ett civilrättsligt avtal som kan 
tecknas mellan markägare och staten genom Skogsstyrelsen eller länsstyrelser-
na. Även kommuner kan teckna naturvårdsavtal.

Syftet med ett naturvårdsavtal är att utveckla och bevara de naturvärden 
som redan finns. I avtalet regleras hur naturvärdena ska bevaras och utvecklas, 
och vilken ersättning markägaren får. Naturvårdsavtal kan tecknas såväl för 
områden som behöver utvecklas fritt som för sådana där det behövs en natur-
vårdande skötsel för att naturvärdena ska bestå och utvecklas.

5.2.10 Motordrivna fordon

I vissa regioner har motordrivna fortskaffningsmedel blivit en förutsättning 
eller en viktig ingrediens i friluftslivet (snöskoter, fyrhjulingar, motorcyklar, 
motorbåtar, vattenskotrar, helikoptrar, sjöflygplan m.fl.). Det finns dock ingen 
allemansrätt som ger motordrivna fordon tillträde till naturen. Användningen 
av motordrivna fordon på land regleras i terrängkörningslagen och terrängkör-
ningsförordningen. Terrängkörningslagen är från 1975 och en hel del har hänt 
med de fortskaffningsmedel som omfattas av denna lag. Terrängkörningsförord-
ningen tillkom 1978.

Terrängkörning på barmark med motordrivna fordon är, med vissa undantag, 
förbjuden i hela Sverige. Förbudet gäller även markägaren själv och det är till 
för att skydda naturen. Det finns i vissa fall möjligheter att få dispens från för-
budet. Med terräng menas obebyggda områden som inte är vägar, till exempel 
skogsmark, myrar, åkrar, ängar, hagar, parker och golfbanor. Enskild väg och 
skogsbilväg betraktas inte som terräng eftersom de används allmänt för trafik.46 

46 Länsstyrelsen 2015.
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Med motordrivet fordon menas alla fordon som drivs med motor, utom eldrivna 
rullstolar och eldrivna cyklar.

I terrängkörningsförordningen (1978:594) finns generella undantag från förbu-
det i terrängkörningslagen att köra i terräng på barmark. Detta gäller t.ex. jord- 
och skogsbruk, hämtning av större vilt. Länsstyrelsen kan besluta om ytterligare 
undantag. Terrängkörning inom jord- och skogsbruket omfattas alltså inte av 
förbudet. Terrängkörningen måste dock vara direkt knuten till verksamheten för 
att detta ska gälla. 

Det är tillåtet att köra på snötäckt mark med motordrivna fordon, om inte det 
finns risk för skador på skog och jordbruksmark. Det är förbjudet att köra på 
snötäckt skogsmark med plant- eller ungskog vars medelhöjd över snötäcket 
är lägre än två meter. Om det finns risk för skada så räknas det som barmark-
skörning och det krävs dispens. Istäckta områden räknas som snötäckt ter-
räng. Skador som kan uppkomma förutom på plant- eller ungskog är buller, 
marktrycksskador, skador på vegetation, dräneringsförhållanden, markbrännor 
m.fl.

Det finns även annan lagstiftning som kan förbjuda terrängkörning, som före-
skrifter för naturreservat eller nationalparker. 

I Naturvårdsverkets ”Förslag till en strategi för miljökvalitetsmålet Storslagen 
fjällmiljö”47 menas att den tekniska utvecklingen av snöskotrar och ett annat 
körsätt än tidigare har lett till att man numer kör i tidigare opåverkade områden. 
Svenskt Friluftsliv delar denna uppfattning och finner detta bekymmersamt. 
Kanske kan en begränsning uppnås genom att vissa tekniska begränsningar sätts 
på snöskotern. Främst skulle man kunna tänka sig ett förbud för s.k. högkants-
mattor.

Därför anser Svenskt Friluftsliv att Naturvårdsverket bör ges i uppdrag att till-
sammans med relevanta aktörer göra en översyn av Terrängkörningslagen och 
Terrängkörningsförordningen, vilket också Naturvårdsverket föreslagit i åter-
rapporteringen av miljömålet storslagen fjällmiljö 2014.

5.2.11 Slutsatser

• Naturvårdsverket bör ges i uppdrag att ta fram bullerriktvärden för områ-
den av riksintresse för friluftslivet.

• Naturvårdsverket ges i uppdrag att tillsammans med relevanta aktörer göra 
en översyn av Terrängkörningslagen och Terrängkörningsförordningen, 
vilket också Naturvårdsverket föreslagit i återrapporteringen av miljömålet 
storslagen fjällmiljö 2014.

47 Naturvårdsverket 2013 (NV-04173-13).
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• Svenskt Friluftsliv anser att samtliga kommuner bör sträva efter att upprät-
ta friluftsplaner och att regeringen bör inrätta någon form av stimulans för 
att detta skall ske.

• Svenskt Friluftsliv anser att en ny skogspolitik bör utgå bland annat från att 
det behöver bli enklare att använda sig av andra metoder än trakthygges-
bruk.

• Svenskt Friluftsliv anser att Naturvårdsverket snarast bör ta ställning till 
förslaget om riksintresse för friluftslivet och utpeka dessa områden.

• Svenskt Friluftsliv uppmanar regeringen att arbeta för att tillsammans med 
övriga östersjöstater införa ett generellt förbud mot att tömma ”gråvatten” i 
Östersjön.

5.3 Tillträde till naturen

Av Torgny Håstad, Professor i civilrätt vid Juridiska institutio-
nen, Uppsala universitet. Ulf Silvander, Fil.lic. Generalsekreterare 
Svenskt Friluftsliv.

5.3.1 Inledning

Detta kapitel bygger, när det gäller allemansrätten, på det dokument som antogs 
vis Svenskt Friluftslivs årsstämma 20150416 och återges nedan under rubriken 
Allemansrätten.

5.3.2 Skyddade områden

I Svenskt Friluftslivs friluftspolitiska program från 2008 förslogs en översyn av 
skyddade områden så att begränsningar som införts i förordningar i möjligaste 
mån skulle välkomna friluftslivet och inte som i många fall begränsar friluftslivet 
utan en ordentlig konsekvensanalys. Svenskt Friluftsliv anser att begränsningar 
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kan behövas för att uppnå syftet med reservatet/nationalparken, men allt som 
ofta har begränsningar införts utan tanke på de skyddade områdenas tillgänglig-
het och om begränsningen bidrar till att uppnå syftet med avsättningen.

Naturvårdsverket har tagit fram nya nationalparksföreskrifter vilka Svenskt Fri-
luftsliv haft synpunkter på i den remissrunda som skedde 2014. Vi kan konsta-
tera att många av synpunkterna har beaktats. Vad gäller naturreservat kvarstår 
kravet om en översyn av reservatföreskrifterna för att i möjligaste mån minska 
begränsningarna för friluftslivet i reservaten. Svenskt Friluftsliv anser det vik-
tigt att Naturvårdsverket i sina riktlinjer för reservatsbildning ger exempel som 
gynnar friluftslivet och inte som nu ibland missgynnar friluftsaktiviteter. Därför 
anser Svenskt Friluftsliv att Naturvårdsverkets vägledning för inrättande av na-
turreservat (rapport 5788) bör revideras så att större hänsyn ges till människan 
och dess roll i de skyddade områdena.

Ofta argumenteras för att naturvård och friluftsliv är olika sidor av samma mynt 
(t.ex. i regeringens skrivelse, En samlad naturvårdspolitik48), men verkligheten 
ger vid handen att en satsning på naturvård i skyddad natur inte automatiskt 
innebär en satsning på friluftslivet. Färsk forskning visar att endast 12 procent 
av svenskarna idkade friluftsliv i ett naturskyddat område (nationalpark eller 
naturreservat) vid senaste friluftstillfället.49

För att skapa förutsättningar för friluftsliv krävs således rimligen insatser fram-
förallt utanför de skyddade områdena. Om skyddade områden ändå skall pri-
oriteras ur friluftssynpunkt bör dessa utgöras av den tätortsnära naturen, dvs. 
ligga nära där människor bor. LONA-satsningen (LOkala NAturvårdssatsningar 
finansieras av Naturvårdsverket) är ett gott exempel på hur staten kan åstad-
komma bättre förutsättningar för friluftsliv lokalt och nära friluftsutövarna och 
där dessutom lokala friluftsorganisationer kan vara en del av genomförandet.
Dessvärre har den ökade satsningen på naturvård inte inneburit ökade resurser 
inom LONA. Svenskt Friluftslivs förslår därför att Naturvårdsverket ges i upp-
drag att göra en översyn tillsammans med berörda myndigheter och organisatio-
ner för att ge förslag på hur friluftslivet får ta del av de extra satsningarna som 
sker inom naturvårdsarbetet.

5.3.3 Tillträde till naturen

Svenskt Friluftslivs medlemsorganisationer är samtliga beroende av tillgång 
till natur i olika omfattning och merparten av svenska folkets friluftsaktiviteter 
försiggår med stöd av allemansrätten. Den kan bedrivas av enskild såväl som i 
grupp. HD har i dom (NJA 1996 s 495, nr 83) förkunnat att det inte föreligger 
någon skillnad mellan kommersiellt nyttjande och annat nyttjande av allemans-
rätten. Svenskt Friluftsliv delar uppfattningen att ett slitage eller skada inte 

48 Regeringens skrivelse 2001/02:173
49 Fredman 2015
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är beroende av vilken juridisk person som genomför en aktivitet. Det är själva 
aktiviteten som är avgörande för om det uppkommer skada på naturen. Dock 
skall miljöbalkens avgränsningar observeras i detta fall. Kommersiellt nyttjande 
av allemansrätten är enligt HD i överenstämmelse med svensk lagstiftning. HDs 
dom från den 27 september 1996 (mål nr T3615/95) tydliggör detta.

När det gäller nationalparker och naturreservat är ofta allemansrätten inskränkt 
och när det gäller nationalparker är det staten, dvs. samhället som äger och 
förvaltar områdena. Naturvårdsverket har i de nya författningarna för national-
parkerna likställt ideell verksamhet med kommersiell verksamhet. Inom andra 
områden har dock staten velat gynna den ideella verksamheten (momsregler, 
bidrag etc.) varför Svenskt Friluftsliv i sina remissvar varit kritisk till denna lik-
ställighet, speciellt som det inte i den konsekvensanalys som gjort finns något 
som indikerar att det är problem med ideell verksamhet i nationalparkerna. 
Svenskt Friluftsliv anser att anmälningsplikt/tillståndsplikt skall tas bort för 
ideell verksamhet i de nationalparker där sådana begränsningar finns.

Svenskt Friluftsliv har agerat vid ett par tillfällen då myndigheter har försökt 
inskränka allemansrätten. Ett fall gäller när Statens Fastighetsverk införde 
landstigningsavgift på Väderöarna med argumentet att man gjort stora investe-
ringar i området. Efter Svenskt Friluftslivs påpekande togs avgiften bort. Ett fall 
som kom upp 2014 var Fortifikationsverket som önskade nyttjanderättsavtal för 
orienteringsklubbar som genomför tävlingar i områden där Fortifikationsverket 
förvaltar mark. Till nyttjanderättsavtalet knöts ett arvode. Svenskt Friluftsliv 
har tillsammans med Orienteringsförbundet löst detta problem och inga avgifter 
kommer att tas ut annat än om aktiviteterna inte ryms inom allemansrätten. 
Svenskt Friluftsliv anser att samtliga myndigheter som äger eller förvaltar mark 
bör få ett uppdrag att tillgängliggöra markerna för det ideella friluftslivet.

5.3.4 Strandskydd

Strandskyddet är en för friluftslivet ovärderlig nationell tillgång. Vid Sveriges 
alla kuster, sjöar och vattendrag råder förbud mot nybebyggelse m.m. inom en 
zon på 100 meter inåt och utåt från strandlinjen räknat. Länsstyrelsen kan vidga 
förbudet till upptill 300 meter. Om särskilda skäl föreligger, kan länsstyrelsen 
eller kommunen medge undantag från förbudet.

Syftet med strandskyddet var ursprungligen enbart att trygga förutsättningarna 
för allmänhetens friluftsliv men år 1994 utvidgades skyddet till att också bevara 
goda livsbetingelser för djur- och växtlivet. Friluftslivet gick här i bräschen för 
naturvårdsintressena. Skyddsformen strandskydd, som funnits sedan 1950- ta-
let, har varit och är en grundbult i friluftslivet. Möjligheterna att ströva till fots 
längs stränderna, bada, sjösätta båtar eller göra strandhugg från båt eller gå i 
land under skridskoturen är av största värde för ett rikt friluftsliv. Att bebygga 
stränder är en irreversibel handling. Att ta i anspråk den ändliga resursen strän-
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der måste ske med stor försiktighet eftersom detta kommer att påverka kom-
mande generationers möjligheter till nyttjandet av strandzonen.

Den ökade privatiseringen av stränder och strandnära områden är ett hot mot 
friluftslivet. Särskilt benägenheten att förlägga ny bebyggelse längs de tätortsnä-
ra stränderna innebär att tätortens invånare måste söka sig längre ut från bo-
städerna för att nå fria stränder. Samhället måste även fortsättningsvis värna 
stränderna mot bebyggelse och andra anordningar som kan inskränka tillträdet. 
I många kommuner uppges att upphävande av strandskydd och undantag från 
nuvarande bestämmelser är ägnat att främja lokal eller regional utveckling, men 
god tillgång till stränder för naturupplevelser och friluftsliv i tätortsnära, lätt 
tillgängliga lägen ökar tätortens attraktivitet avsevärt. De egna invånarnas triv-
sel och livskvalitet gynnas av närheten till stränder.

Regeringen har beslutat om lättnade i strandskyddet och att vissa utveck-
lingsområden (s.k. LIS-områden) skall tillåtas. Svenskt Friluftsliv värnar 
strandskyddet men ser också att det finns argument för att kunna bebygga vissa 
stränder. I debatten syns ofta argumentet att det finns så många mil stränder, 
så om bebyggelse sker, så kommer det ändå att finnas många mil stränder kvar. 
Svenskt Friluftsliv håller med om att det finns många mil stränder i Sverige och 
att exploateringstrycket i många fall inte är så högt. Svenskt Friluftsliv kan tänka 
sig en lättnad av strandskyddet i de minst exploaterade delarna, men det måste 
samtidigt bli svårare i det mest exploaterade delarna. Regeringen har ändrat lag-
stiftningen för att detta skall uppnås, men de rapporter som Naturvårdsverket, 
Sweco och WSP tagit fram inom ramen för Naturvårdsverkets regeringsuppdrag 
angående strandskyddet visar på motsatsen.50

50 Svenskt Friluftslivs remissyttrande om strandskydd 2013.
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Under 2009-2010 trädde nya strandskyddsregler i kraft. På samma sätt som ti-
digare innehåller de ett generellt förbud för bebyggelse inom hundra meter från 
hav, insjöar och vattendrag. 

För landsbygden finns nu särskilda regler för vad som kallas LIS (Lands-
bygdsutveckling i strandnära lägen). Syftet med LIS är att öka möjligheterna 
för kommunerna att få till landsbygdsutveckling i områden som omfattas av 
strandskydd. Förutsättningarna för att peka ut ett område som LIS-område är 
att området ”bidrar till utvecklingen av landsbygden” och är av sådant slag och 
av så begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses 
långsiktigt.

Genom förändringarna ökades det kommunala och regionala inflytandet. 
Länsstyrelserna har dock ansvar att granska kommunernas beslut om dispens. 
Denna granskning kallas ”överprövning”. Förutom att underlätta för bebyggelse 
på landsbygden syftade förändringarna i övrigt till en mer enhetlig och fortsatt 
restriktiv tillämpning av strandskyddet.

Länsstyrelserna har fortfarande möjlighet att i enskilda fall utvidga strand-
skyddsområdet till högst 300 meter från strandlinjen där detta behövs för att 
säkerställa strandskyddets syfte.51

Sedan den 1 september 2014 har länsstyrelsen möjlighet att upphäva strand-
skyddet vid små sjöar och vattendrag52 om det område som upphävandet avser 
har liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften. Detta innebär alltså 
inte att strandskyddet är upphävt vid alla små sjöar och vattendrag utan är en 
möjlighet för länsstyrelsen att häva skyddet i ett enskilt fall.

Strandskyddsdelegationen är en nationell arena för samverkan, erfarenhetsut-
byte och dialog kring tillämpningen av strandskyddsreglerna och inledde sitt 
arbete 2013. Delegationen består av 11 ledamöter och har stöd från ett kansli, en 
expertgrupp och arbetsgrupper inom områdena: Tillämpning, Tillsyn, Tillväxt 
och Öppna data.

Uppdraget har varit att stärka kompetensen hos dem som arbetar med och kom-
mer i kontakt med frågor som rör strandskyddet. Målet är att harmonisera och 
effektivisera tillämpningen av strandskyddsreglerna, och i förlängningen öka 
legitimiteten för regelverket – samt främja tillväxt och attraktivt boende i hela 
landet. Insatsen vänder sig till kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter, 
regionala organ för tillväxtarbete samt även till organisationer, företag och all-
mänhet. Strandskyddsdelegationens uppdrag avslutades i december 2015.

Svenskt Friluftsliv menar att det finns en kvalitetsaspekt som glöms bort när 
man diskuterar strandskyddet. Det går inte att bara säga att det finns xx antal 

51 Strandskyddsdelegationen 2015.
52 Riksdagen 2014.

D E T  H Ä R  V I L L  F R I L U F T S O R G A N I S A T I O N E R N A



62 S V E N S K T  F R I L U F T S L I V

mil stränder. Många av dessa är inte attraktiva för friluftslivet eller den biologis-
ka mångfalden och skulle kunna tåla ett ökat bebyggelsetryck. Andra stränder 
har ett högt värde för friluftslivet och den biologiska mångfalden och skall kvar-
stå obebyggda.

Svenskt Friluftsliv menar att ytterligare en parameter bör införas som är antalet 
meter från normalvattenstånd. Således inte bara antalet meter horisontellt från 
vattenytan, utan även vertikalt. Detta för att skydda tilltänkta fastighetsägare 
från kommande översvämningar pga. ändrat klimat och/eller avverkningar 
uppströms. I dagsläget kan kommunen, som ger bygglov, hållas ansvariga om 
bygglov givits på en icke lämplig plats. Dvs. den enskilde kan rikta skadestånds-
anspråk mot det allmänna om bygglov givits i ett område som översvämmats.

Svenskt Friluftsliv föreslår därför att strandskyddet även skall omfatta en be-
gränsning vertikalt hur nära stränderna en byggnad får uppföras.

5.3.5 Boverket

Boverket fick i uppdrag av regeringen 2014 att ta fram ett förslag till strategi för 
miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö, då regeringen bedömde att målet inte 
nås med beslutade styrmedel. I uppdraget ingick att analysera de viktigaste or-
sakerna till att miljökvalitetsmålet inte uppnås samt att identifiera prioriterade 
frågor för en strategi med etappmål, åtgärder och styrmedel. I uppdraget har 
även ingått att analysera hur grön teknik, miljöinnovationer och livscykelanaly-
ser kan utvecklas och tillämpas för att bidra till miljökvalitetsmålen.

I rapporten53 redovisas fyra förslag till etappmål som kan verka för en bättre 
måluppfyllelse av miljökvalitetsmålen. Uppdraget har genomförts i samråd med 
Naturvårdsverket, Trafikverket, Statens energimyndighet och Riksantikvarieäm-
betet. Boverket menar, med hänvisning till Naturvårdsverket årliga uppföljning 
av miljökvalitetsmålen, att grönområdena i tätorterna minskar. Detta anser 
Svenskt Friluftsliv är allvarligt och utgör självklart ett hot mot miljömålet God 
bebyggd miljö. Boverket visar även på en rad konflikter i rapporten. Svenskt 
Friluftsliv vill framförallt lyfta målkonflikten mellan en tät stadsbebyggelse och 
grönytor.

Det finns en uppenbar risk att grönytor försvinner i samband med att städer 
förtätas. Det är enligt Svenskt Friluftsliv inte acceptabelt. Grönytorna spelar en 
avgörande roll för människors välbefinnande och som producent av andra eko-
systemtjänster. Svenskt Friluftsliv föreslår därför att ett relationsmått tas fram 
som beskriver den bebyggda ytan i förhållande till tillgänglig grönyta för allmän-
heten. Detta mått kan sedan användas för att avgöra om mängden grönytor är 
tillräckliga, men även som restriktioner vid nybyggnationer. Som jämförelse kan 
nämnas den ibland hävdade parkeringsnormen som är en kommuns regelverk 
för hur bilparkering ska ordnas vid ny- eller ombyggnation. Den anges vanligen 

53 Boverket 2014.
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som antal bilplatser per lägenhet, per anställd, eller per kvadratmeter byggnads-
yta. Detta ger ett minsta antal parkeringsplatser som krävs för bygglov.
 
5.3.6 Allemansrätten

Vid Svenskt Friluftslivs årsmöte 2015 antog årsstämman Svenskt Friluftslivs 
ställningstagande vad gäller allemansrätten. Detta ställningstagande återges 
därför ordagrant nedan.

Svenskt Friluftslivs inställning till allemansrätten
”Allemansrätten kan beskrivas som en rätt för var och en att i viss utsträckning 
vistas på mark- och vattenområden som tillhör andra och att där plocka svamp, 
bär och vissa andra naturprodukter. Nyttjandet får inte innebära att fastighets-
ägare eller andra med särskild rätt till fastighet tillfogas nämnvärd skada eller 
olägenhet. Begränsningen brukar ibland sammanfattas med uttrycket inte störa, 
inte förstöra.”  (Prop. 1997/98:45. Miljöbalk).

Inledning
För Svenskt Friluftsliv är allemansrätten en av tre grundpelare kring vilken 
verksamheten byggs. Den är en förutsättning för merparten av de aktiviteter 
som medlemsorganisationerna har och ses som en nationalsymbol för Sverige. 
Allemansrätten säkrar tillgången till friluftsorganisationernas arena – naturen. 
Allemansrätten kan utnyttjas såväl enskilt som av många personer samtidigt. 
Det finns inte något förbud för organiserad verksamhet på annans mark, men 
allemansrätten åtföljs alltid av devisen inte störa – inte förstöra.

Ståndpunkter i denna skrift har förankrats bland Svenskt Friluftslivs med-
lemsorganisationer under 2014/15 och beslutats på årsstämman 2015-04-16. 
Den utgör Svenskt Friluftslivs ståndpunkt i allemansrättsliga frågor.

Utgångspunkter
Begreppet allemansrätt har använts i Norden sedan åtminstone sekelskiftet 
1800/1900, men ofta hänvisas till 1937 års fritidsutredning när det gäller Sveri-
ge. En hävdvunnen rätt att fritt röra sig i natur- och kulturlandskapet fanns dock 
redan innan friluftsorganisationerna bildades under andra hälften av 1800-talet. 
Det kan också hävdas att sedvanan kan härledas tillbaka till landskapslagarna på 
1200-talet då människor fick färdas och uppehålla sig på annans mark.

Allemansrätten innebär en rätt att fritt och utan betalning vistas på annans 
mark eller vatten och att tillgodogöra sig vissa naturprodukter som svamp, bär 
och blommor i den mån nyttjaren inte bryter mot någon lagbestämmelse, t.ex. 
rörande hemfrid, skadegörelse, nedskräpning eller fridlysning. Allemansrätten 
kan utnyttjas inte bara av enskilda utan även kollektivt i organiserad form (ide-
ellt eller kommersiellt, Högsta domstolens forsränningsdom, NJA 1996 s. 495). 
Den som bryter mot lagbestämmelser som begränsar allemansrätten, t.ex. ge-
nom skadegörelse, kan drabbas av skadeståndsskyldighet och i vissa fall straffas. 
Om allemansrätten utövas så intensivt att utnyttjandet överskrider vad mar-
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kägaren rimligen bör tåla, kan nyttjaren (i praktiken en organisatör) förbjudas 
att driva denna verksamhet (NJA 1996 s. 495).

Regeringen eller länsstyrelsen får meddela föreskrift om anmälningstvång för 
verksamhet som kan medföra skada för naturmiljön samt i anslutning därtill 
utfärda föreskrifter för tillstånd eller förbud (12 kap. 6 § miljöbalken).

Det finns inget lagrum som positivt definierar vad allemansrätten innehåller. 
Dess existens är emellertid förutsatt i miljöbalken (7 kap. 1 §) och regerings-
formen (2 kap. 15 §). Fastän allemansrätten är en sedvanerätt, har den samma 
ställning som en lag (Högsta förvaltningsdomstolen 2012-11-30, mål 6966-11, 
skidspårsdomen), vilket bl.a. betyder att den inte kan inskränkas genom kom-
munala föreskrifter som inte har stöd i lag. Att allemansrätten finns inskriven 
i regeringsformen innebär att den inte utan grundlagsändring kan inskränkas 
väsentligt jämfört med dess omfattning vid tillkomsten av 2 kap. 15 § regerings-
formen (år 1994).

Eftersom allemansrätten är en sedvanerätt måste den underhållas. Således mås-
te varje ny generation utbildas i allemansrättens rättigheter och skyldigheter.

Bild 1. Allemansrättens begränsning

Allemansrätten kan sägas utgöra det friutrymme som blir kvar mellan dels de 
traditionella och lagstadgade skydden för markägarens ekonomiska intressen, 
skydd av naturvärden och hemfrid, dels de begränsningar som landskapets an-
vändning utgör.
 

Källa: Sandell, 2011
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Bild 2. Exempel på lagar och förordningar som 
påverkar allemansrätten

Källa: Utveckling av Sandell 2011

Är allemansrätten unik?
I Sverige liksom i Finland finns allemansrätten. Detta kan härledas till 600 år 
av gemensam historia som de bägge länderna har. I Norge är allemansrätten 
inskriven i ”Friluftsloven” (Friluftslagen) sedan 60 år. I Danmark finns inte 
allemansrätt men däremot olika former av tillgång till naturen och en mycket 
stark strandskyddslagstiftning. I Skottland har man sedan drygt tio år tillbaka 
en allemansrätt. I övriga världen finns olika former av tillträde till naturen. För 
en utförlig genomgång av dessa hänvisas till Ingemar Ahlströms bok ”Allt om 
Allemansrätten” (Ahlström, 2008).
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Väsentliga konfliktytor
Den långsiktigt viktigaste frågan avseende allemansrätten gäller tillgång till att-
raktiva områden för utövandet. Därför måste bebyggelseplaneringen utföras så 
att allemansrätten inte utsläcks i områden som har stort naturvärde eller som 
har betydelse för många människor.

Strandskyddet är särskilt viktigt. Bebyggelse som minskar allemansrätten bör 
kräva mycket starka skäl i områden där en fri tillgång till stranden är viktig för 
många människor eller där tillgång till fria stränder är begränsad. Strandskyddet 
har ofta riksintresse eller åtminstone regionalt intresse, vilket medför att läns-
styrelsegranskning av kommunala dispenser är nödvändig.

Det förekommer en otillåten privatisering av mark genom att svartbyggen inte 
undanröjs och genom att markägare otillåtet placerar ut föremål på attraktiva 
platser (t.ex. vid lämpliga bad- eller ankringsställen) för att ge intrycket av att 
platsen omfattas av hemfrid. Länsstyrelser och kommuner måste avsätta resurser 
för att hindra otillåten privatisering av allemansrättsligt tillgängliga områden.

För att stävja och motarbeta detta önskar Svenskt Friluftsliv att det inrättas en 
funktion som ”allemansrättssakkunnig”, med uppgift att arbeta med företeelser 
inom allemansrättens områden.

En annan konfliktyta, som gärna tas upp i media, är den kommersiella bärplock-
ningen. Detta av två skäl, dels det rena äganderättsperspektivet, dels de problem 
som uppstått med större tältläger i samband med att utländska gästarbetare bo-
sätter sig på annans mark. Det förstnämnda – att plocka bär och svamp – ingår 
i allemansrätten oavsett om det sker kommersiellt eller för enskilt bruk, oavsett 
om det sker i grupp eller enskilt.  Den andra konfliktytan rör större tältläger men 
omfattas inte av allemansrätten när tältningen sker under flera dygn och med-
för nedskräpning. Svenskt Friluftsliv anser att en lösning snarast bör komma 
till vad gäller tältlägren, då det annars har negativa effekter för acceptansen av 
allemansrätten.  Svenskt Friluftsliv har uppvaktat justitiedepartementet i detta 
ärende 2014-05-07.

Ytterligare en konfliktyta gäller de ridanläggningar som utnyttjar omkringlig-
gande marker i mer än ringa omfattning. Svenskt Friluftsliv anser att ridanlägg-
ningarna ofta medför ett överutnyttjande av allemansrätten, och detta gäller 
oavsett om ridanläggningen drivs ideellt eller kommersiellt. Var och en som 
rider ut från ridanläggningen, ut på annans mark, omfattas av allemansrätten. 
Men det sammanlagda användandet av annans mark orsakar ofta skador som 
överskrider vad markägaren behöver tåla (jfr forsränningsdomen). Den som ska-
par förutsättningar för en aktivitet med stöd av allemansrätten har därigenom 
ett större ansvar än enskilda personer. Detta stämmer också överens med Natur-
vårdsverkets syn på allemansrätten.

Miljöbalkens bestämmelser om allmänna hänsynsregler (2 kap.) innebär 
bl.a. att den som organiserar andra människors friluftsliv, oavsett om det sker 
kommersiellt eller ideellt, har att följa miljöbalkens krav på de skyddsåtgärder 
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och försiktighetsmått som verksamhetsutövare skall vidta. Av aktsamhetsregeln 
följer bl.a. att arrangören skall se till att deltagarna undviker särskilt känsliga 
områden.

 
Kommersiellt – ideellt
I miljöbalkspropositionen sägs: Ibland har det anförts att det är stötande att 
personer skall kunna tjäna pengar på att organisera aktiviteter på annans mark 
utan att fastighetsägaren får del av vinsten eller ens har tillåtit verksamheten. I 
gällande rätt finns emellertid inte stöd för uppfattningen att arrangören behöver 
fastighetsägarens tillstånd för en verksamhet som inte medför skada eller annan 
olägenhet. (Prop. 1997/98:45)

Det tydligaste belägget för uttalandet i miljöbalkspropositionen är den s.k. 
kanotdomen 1996 där Högsta domstolen uttryckligen säger: ”Hinder föreligger 
vidare inte mot att allemansrätten utnyttjas kommersiellt …”

Således är det ingen skillnad på om en kommersiell aktör nyttjar allemansrät-
ten eller om en ideell aktör, som Svenskt Friluftslivs medlemmar, gör det. Däre-
mot är det oftast lättare för en ideell aktör att få markägarens tillstånd att nyttja 
marken, när användningen sträcker sig utöver allemansrätten, än vad det är för 
en kommersiell aktör.

Enligt Naturvårdsverket allmänna råd gäller följande för större tävlingar, or-
ganiserat friluftsliv och lägerverksamhet: ”Tävlingar, organiserat friluftsliv och 
lägerverksamhet som berör naturmark och där arrangemangen antingen är 
mycket stora, störande eller berör känslig natur bör anmälas för samråd enligt 
12:6 MB. Exempel kan vara stora orienteringstävlingar, motorbåtstävlingar och 
stora lägerarrangemang”. (NFS 2001:15)

Svenskt Friluftsliv konstaterar att flertalet av de aktiviteter som medlemsor-
ganisationerna arrangerar ryms inom allemansrätten. Vi rekommenderar ändå 
våra medlemmar att ha samråd med markägarna vid större arrangemang. Då 
länsstyrelsen föreskrivit anmälningsplikt enligt 12 kap. 6 § MB tillkommer också 
skyldigheten att till länsstyrelsen anmäla berörda arrangemang för samråd en-
ligt ovan nämnda allmänna råd.

Betalning för allemansrättsligt nyttjande
Allemansrätten ger inte fri tillgång till alla anläggningar som finns i naturen, även 
om syftet med dessa är att användas vid friluftsliv. Exempelvis kan användandet 
av omklädningsrum, vallabodar och skidliftar villkoras av betalning. Däremot 
anses andras bryggor kunna användas kortvarigt, om inte ägarens användning 
hindras eller hemfriden kränks. Röjning av en stig ger inte rätt till betalning från 
dem som använder stigen etc. Men det finns problematiska gränsfall. 

Frågan om allemansrätten kan inskränkas genom anläggningar har på senare 
tid aktualiserats då skidspår har avgiftsbelagts. Om denna syn godtas finns det 
anledning att befara att även andra liknande anläggningar kan komma att av-
giftsbeläggas i framtiden.
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Enligt Naturvårdsverkets hemsida är det inte möjligt att ha tvingande avgifter 
för längdskidåkning på mark där allemansrätten gäller. Högsta förvaltnings-
domstolen har i en dom 2012 dock ansett att villkor om betalning för använd-
ning av skidspår inte strider mot allemansrätten, om anläggningen och driften 
av spåren kräver stora kostnader och det går att åka fritt i omkringliggande 
terräng. Högsta förvaltningsdomstolens dom är emellertid inte bindande för 
Högsta domstolen som har sista ordet i fråga om allemansrättens avgränsning, 
varför tillåtligheten av tvingande skidspårsavgifter fortfarande står öppen. 

Eftersom en avgiftsbeläggning av skidspår ofrånkomligen leder till stora av-
gränsningsproblem och medför risk för andra liknande inskränkningar av alle-
mansrätten, och då åkning i långsträckta skidspår aldrig kan effektivt övervakas, 
anser Svenskt Friluftsliv f.n. att åkning alltid ska vara fri även i preparerade 
skidspår om dessa inte finns i ett väl avgränsat, skidstationliknande område. 

Tillträde till statlig och kommunal mark m.m.
Vid åtminstone två tillfällen under den senaste tioårsperioden har statliga myn-
digheter hävdat ersättning för mark som är allemansrättsligt tillgänglig. Den 
första rör Statens Fastighetsverk som tog en serviceavgift för alla båtar som 
förtöjde vid Väderöarna (2004) med hänvisning till att verket gjort stora inves-
teringar.

Den andra rör Fortifikationsverket som krävde nyttjanderättsavtal av oriente-
ringsklubben Enen då föreningen genomförde tävlingar som bl.a. gick över For-
tifikationsverkets marker.

I båda fallen agerade Svenskt Friluftsliv och stoppade fortsatta krav på ersätt-
ningar, och tillsammans med Orienteringsförbundet har Svenskt Friluftsliv en 
pågående dialog med Fortifikationsverket i frågan.

Svenskt Friluftsliv påminner om att allmänheten eller medlemsorganisationerna 
inte behöver betala ersättning för nyttjande av mark som är allemansrättsligt 
tillgänglig när aktiviteten genomförs inom allemansrättens ramar.

Många fastighetsägare kan ha gjort stora investeringar för besökare, men det 
medför ingen rätt till betalning från dem som inte utnyttjar de särskilda anlägg-
ningarna. Allemansrätten är inte snävare på statlig eller kommunal mark än på 
privat mark. Svenskt Friluftslivs medlemmar bör vid avtal om större arrange-
mang med staten, kommuner och andra gå med på betalning för nyttjande bara 
av sådant som inte är allemansrättsligt tillgängligt, t.ex. parkeringsmöjligheter, 
sanitetsanordningar, slitage på känslig mark, scoutläger, träning och tävling 
med hund.

Eftersom medborgarna bekostar statens och kommunernas verksamhet, bör stat 
och kommun bara undantagsvis begära betalning för upplåtelse av mark eller 
anläggningar även om nyttjandet ligger utom allemansrätten.
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Strandskyddet
Svenskt Friluftsliv anser att strandskyddet är av avgörande betydelse för frilufts-
livet och vill betona vikten av stor restriktivitet av dispenser i högexploaterade 
områden.

Naturvårdsverket och Boverket fick ett regeringsuppdrag att göra en utredning 
av strandskyddet under 2013. Målet var att underlätta bebyggelse vid mindre 
vattendrag. En lagrådsremiss behandlades (våren 2014) och en proposition 
(prop. 2013/14:214) framlades för riksdagen den 3 april. Propositionen följer i 
princip det remissvar som Svenskt Friluftsliv lämnat in, där vi stödjer att läns-
styrelserna kan ge lättnader i strandskyddet i områden som har liten betydelse 
för strandskyddets syften.

Vilka domar finns?
Det är idag sparsamt med prejudicerande domar när det gäller tillträdet till na-
turen/allemansrätten. Nedan har vi samlat några exempel;
HD 1986 - Plockning av vitlav
HD 1994 - Uppsala flygklubb
HD 1996 – Forsränning
Tingsrätten i Hässleholm 2012 - mossplockning 
Högsta förvaltningsdomstolen 2012 – preparerade skidspår
Kammarrätten i Sthlm 2002 – Stängselgenombrott
Regeringen 2010 – Kite i fjällen, STF

Utbildning
Allemansrätten är en grundförutsättning för friluftslivet. Allemansrätten sätter 
också prägel på det friluftsliv som bedrivs.

Svenskt Friluftsliv bedömning är att lågt nyttjande av allemansrätten är ett hot 
mot allemansrättens fortsatta existens. Ett lågt nyttjande kan leda till argument 
som att allemansrätten inte behövs. Allemansrätten är en sedvana som måste 
brukas för att kunna fortleva. En sedvana som inte hålls levande förfaller, glöms 
bort och kan sedan bli svår att återuppliva. Sedvanan blir en sägen. Medvetenhet 
och kunskap om allemansrätten är en förutsättning för att den skall kunna beva-
ras som en sedvana.

Ett felaktigt nyttjande är också ett hot mot allemansrätten, då det kan medföra 
krav på inskränkningar. God kunskap om allemansrättens innebörd är därför 
viktig för alla som nyttjar naturen för friluftsliv.

Alla barn får idag inte kunskap om allemansrätten förmedlad från sina föräldrar, 
och många stadsbor saknar idag också vardaglig anknytning till landsbygd som 
tidigare generation fick genom sina mor- eller farföräldrar.
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I grundskolans läroplan finns tydliga mål uppsatta för vad eleverna skall kunna 
om friluftsliv och allemansrätt. I en undersökning från slutet av -90 talet visar 
det sig att få skolor genomför friluftsdagar och att innehållet i friluftsdagarna 
inte alltid är friluftsliv. Svenskt Friluftsliv anser att skolverket bör genomföra en 
översyn av huruvida skolorna lever upp till målet om friluftsliv och allemansrätt 
som finns inskrivet i läroplanen för ämnet idrott och hälsa.

Utbildning om allemansrätt bör inriktas på dess egenskap som sedvana. Kraven 
på utövarens omdöme, hänsyn och personliga ansvarstagande måste tydliggö-
ras. Grundläggande för att allemansrätten skall tillämpas på rätt sätt av utländ-
ska turister, bärplockare och andra, som är ovana vid den sedvana som gäller i 
Sverige, är att alla invånare i sitt umgänge med naturen uppträder med hänsyn 
och varsamhet.

Sådana vanor måste grundläggas tidigt i förskola och skola. I skollagen sägs bl.a. 
att skolväsendet skall främja respekt för vår gemensamma miljö. Svenskt Fri-
luftslivs medlemsorganisationer fyller här en viktig samhällsfunktion, genom att 
med sin verksamhet främja och stärka att människor har ett hänsynsfullt nytt-
jande av naturpräglade områden.

Allemansrätten i framtiden
Svenskt Friluftsliv anser att allemansrätten skall bibehållas som en sedvanerätt.
Att skapa en allemansrättslag skulle medföra tillkomsten av antingen en omfat-
tande och stel detaljreglering, som dessutom kan komma att innehålla inskränk-
ningar av allemansrätten, eller allmänt formulerade regler om hänsyn som 
redan finns i miljöbalken. Allemansrätten skall sålunda bibehållas i oförändrad 
omfattning och hanteras utifrån principen ”inte störa – inte förstöra”.

5.3.7 Slutsatser

Svenskt Friluftsliv anser att Naturvårdsverkets vägledning för inrättande av na-
turreservat (rapport 5788) bör revideras så att större hänsyn ges till människan 
och dess roll i de skyddade områdena.
• Svenskt Friluftslivs förslår att Naturvårdsverket ges i uppdrag att göra en 

översyn tillsammans med berörda myndigheter och organisationer för att ge 
förslag på hur friluftslivet får ta del av de extra satsningarna som sker inom 
naturvårdsarbetet.

• Svenskt Friluftsliv anser att anmälningsplikt/tillståndsplikt skall tas bort för 
ideell verksamhet i de nationalparker där sådana begränsningar finns.

• Svenskt Friluftsliv anser att samtliga myndigheter som äger eller förvaltar 
mark bör få ett uppdrag att tillgängliggöra markerna för det ideella frilufts-
livet.

• Svenskt Friluftsliv föreslår därför att strandskyddet även skall omfatta en 
begränsning vertikalt hur nära stränderna en byggnad får uppföras.

• Svenskt Friluftsliv föreslår därför att ett relationsmått tas fram som beskri-
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ver den bebyggda ytan i förhållande till tillgänglig grönyta för allmänheten. 
Detta mått kan sedan användas för att avgöra om mängden grönytor är 
tillräckliga, men även som restriktioner vid nybyggnationer.

• Svenskt Friluftsliv vill ta fram en strategi för hur ett lokalt engagemang hos 
friluftsorganisationerna skall gå till.

• Svenskt Friluftsliv föreslår att Naturvårdsverket tilldelar Svenskt Friluftsliv 
medel för att göra en särskild satsning för ett kunskapslyft om allemansrät-
ten i skolorna genom sina medlemsorganisationer.

5.4 Forskning

Av Marie Stenske, Professor i Kulturgeografi, Göteborgs universitet.

5.4.1 Friluftslivets utveckling kräver stöd 
 i god forskning 

God kunskap behövs inom alla samhällsområden för att ge förutsättningar för 
utveckling och planering inom såväl civilsamhället som offentlig samhällsplane-
ring och förvaltning. Detta gäller självfallet även friluftslivet, med dess dignitet 
som samhällsintresse. För den skull är det angeläget med väl etablerad och kva-
lificerad forskning om friluftslivets betydelse för individ och samhälle.  Eftersom 
friluftslivet, i likhet med andra breda samhälleliga fenomen, är stadd i ständig 
förändring krävs en kontinuerlig kunskapsinsamling som ger förståelse för hur 
detta utvecklas över tid.

Kunskap om friluftsliv är i hög grad en fråga om kunskap för en hållbar sam-
hällsutveckling. Friluftslivsforskning är ett brett mångvetenskapligt forsknings-
fält, som länkar in i stora och svårtacklade samhällsfrågor; hållbar utveckling; 
identitet i en globaliserad och högrörlig värld; barn- och ungdomsfetma; en 
åldrande befolkning; skolans arbetsformer; regional utveckling och glesbygder-
nas relativa utarmning. Mot bakgrund av detta kan två övergripande skäl till 
varför det bör forskas om friluftsliv lyftas fram. Ett är dess stora och väl belagda 
betydelse för människors livskvalitet – friluftsliv värderas mycket högt och har 
mycket stor betydelse på många sätt för stora grupper. Forskning bidrar med 
kunskapsunderlag till utvecklingen av friluftslivet och hur det förvaltas som 
samhällsintresse. 

Det andra skälet till varför det bör forskas om friluftsliv handlar om att friluftsliv 
i vid bemärkelse i allt högre grad utgör den huvudsakliga arenan för allmänhe-
tens kontakt med naturpräglade landskap i dagens industrialiserade och urbani-
serade samhälle. Att fysiskt och konkret – med kroppen – uppleva människans 
naturrelation och naturberoende kan beskrivas som en överlevnadsfråga, då en 
miljöpolitik för framtiden kräver förståelse och engagemang hos allmänheten. 
Personliga naturupplevelser gynnar en hållbar utveckling i ett demokratiskt 
samhälle. Plats- och landskapsrelationer knutet till fritid och friluftsliv har stor 
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betydelse för identitetsfrågor i ett mobilt samhälle. Mer kunskap behövs därför 
om människans relation till naturen, natursyn i dagens samhälle, om naturmö-
ten och vilken roll de kan spela för miljömedvetande och miljöhandlingar. Till 
dessa två skäl kan läggas ytterligare en rad goda argument varför samhället bör 
öka kunskapen om friluftsliv i termer av hälsa, skola, turism och regional ut-
veckling. 

Friluftslivsforskning är en nödvändig komponent i friluftslivspolitikens ge-
nomförande. God kunskap om friluftslivet är ett av de tio friluftslivspolitiska 
mål som riksdagen beslutat om54. Kunskapsförsörjning behövs också för att ge 
underlag till uppföljningen av de övriga nio friluftslivsmålen, Goda kunskaper 
om friluftsliv gynnar därtill flera andra politikområden. Det bidrar till miljööver-
vakningen avseende friluftsliv och en uppföljning av miljöpolitiken, då åtta av 
sexton nationella miljökvalitetsmål innefattar delmål om friluftsliv. Dessutom är 
kunskap om friluftsliv av direkt relevans såväl för näringspolitiken och dess am-
bitioner om en hållbar kommersialisering av naturupplevelser, som för folkhäl-
sopolitiken och målsättningarna om en friskare befolkning. Till detta kommer 
den demokratiska aspekt som ligger i att stora delar av befolkningen värderar 
friluftsliv mycket högt.

Det måste dessvärre konstateras att friluftsliv är ett starkt underbeforskat fält i 
Sverige i förhållande till sin samhällsroll, forsknings- och utvecklingspotential. 
Utifrån det växande engagemanget för friluftsliv som livskvalitet, folkhälsome-
tod, turismnäring, pedagogisk metod, kulturhistoria, samhällsplaneringsfält 
m.m., är den svenska friluftslivsforskningen påtagligt begränsad och fragmente-
rad. En grund till detta är att ”friluftsliv” som kunskapsfält finns i gränsområde-
na mellan ett antal starka och mer etablerade forskningsfält, exempelvis turism, 
idrott, naturvård och folkhälsa. Det försvårar att friluftslivsforskning etableras 
som ett sammanhållet forskningsområde. En annan orsak står att finna i att det 
inte finns någon utvecklad tradition inom planering och förvaltning av frilufts-
liv av att söka stöd i forskningsbaserad kunskap, något som innebär att det är 
ovant att tänka på friluftsliv i vetenskapliga termer, och att se forskningsbehov. 
Utbildning inom friluftsliv i Sverige har vidare i stor utsträckning bedrivits i 
utbildningsmiljöer med svag forskningsanknytning, på folkhögskolor och inom 
frivilligorganisationer, medan utbudet av kurser på universitet och högskolor 
varit ytterst begränsat.

5.4.2 Friluftslivsforskning i Sverige

I Sverige bedrivs forskning om friluftsliv inom discipliner som ekonomi, kul-
turgeografi, pedagogik, sociologi, socialmedicin, historia, miljövetenskap, fysisk 
planering och juridik. Miljöerna med friluftsforskning är påfallande små, och 
inlemmade som delar i övergripande teman, som naturturism, människa-natur-

54 Prop. 2009/10:238; Skr 2012/13:51
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relationer, offentlig förvaltning, regional utveckling och naturresursekonomi.
En dominant i de senaste 10 årens friluftslivsforskning i Sverige, är Forsknings-
programmet Friluftsliv i förändring (FIF), som pågick 2006-2012. FIF finan-
sierades av Naturvårdsverket, och engagerade 15-tal forskare över hela landet. 
FIF var den första samlade satsningen på friluftsforskning och bidrog till det lyft 
som friluftslivsfrågor fått det senaste decenniet.

En central ambition med programmet var att bidra till utveckling av frilufts-
livsstatistiken, genom att utvidga antalet aktiviteter som mäts, och föra in ett 
antal centrala variabler för att förstå svenskt friluftsliv: vanor, föreställningar 
om natur, motiv, önskemål, tillgänglighet, och inte minst skillnader mellan olika 
grupper och olika delar av landet.

Inom ramen för FIF gjordes också fördjupade studier av friluftslivsmönster 
inom och mellan olika grupper i samhället, utifrån bl.a. kön, ålder, bostadsort, 
familjesituation, utbildning och inkomst. Barn ägnades särskild uppmärksam-
het. FIF berörde också ämnen som mental och fysisk tillgänglighet till naturmil-
jöer för friluftsliv, kopplingen mellan naturkontakt och miljöbeteende, friluftsliv 
och ekonomisk och regional utveckling, friluftsliv och fysisk planering samt fri-
luftslivsförvaltning inom den offentliga naturvården55. FIF har fått ett par direk-
ta efterföljare med fokus på olika friluftslivsmiljöer; fjällen (forskningsprojekt 
vid Mittuniversitetet) samt marint friluftsliv (forskningsprojekt vid Göteborgs 
universitet).

Vid sidan om FIF har också mera omfattande insatser inom friluftslivsforsk-
ning gjorts rörande tätortsnära natur. Särskilt kan nämnas den forskning som 
bedrivits vid Malmö Högskola i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet i 
Alnarp, som fokuserat friluftsvanor, hälsa och ekologisk läskunnighet hos ny- 
och sen tillkomna medborgare (se exv. Lisberg Jensen & Ouis 2014). På SLU 
Alnarp har man också arbetat med frågor rörande naturkontaktens betydelse 
för barns hälsa och miljöengagemang (se exv. Mårtensson et al. 2009). I fråga 
om forskning om friluftsliv och pedagogik kan särskilt nämnas verksamheterna 
vid Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm (se exv. Sandell et al. 2011), 
Nationellt centrum för utomhuspedagogik i Linköping (se exv. Fägerstam 2012) 
samt Centrum för naturvägledning vid Sveriges lantbruksuniversitet i Ultuna (se 
exv. Caselunghe, E. 2012). 

Därtill kommer de friluftslivsrelaterade studier som görs inom det Mistra-finan-
sierade forskningsprogrammet Future Forests (www.slu.se/centrumbildning-
ar-och-projekt/future-forests/), samt den forskning kring skogligt friluftsliv och 
jakt som bedrivs vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå (se exv. Kagervall et 
al. 2012). Enstaka forskare med friluftslivsprofil finns bland annat på Karlstads 
universitet, Örebro universitet och på Högskolan i Kristianstad. Värt att notera 

55 Emmelin 2010, Fredman et al. 2013.
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är att det under de senaste åren också blivit alltfler studier med inriktning mot 
rekreationsekologi inom ramen för biologisk forskning på flera av de svenska 
lärosätena (se exv. Hedblom et al. 2014).

Såväl friluftslivsutövandet i sig som kunskapen om detsamma är i många 
stycken globala företeelser, även om förutsättningarna för friluftsliv självfallet 
varierar mellan olika delar av världen. Internationellt uppvisar forskningen om 
friluftsliv och naturturism en stor bredd (se exv. Manning 2011). En förutsätt-
ning för att knyta in svensk forskning i en internationell kontext är att volymen 
på den svenska forskningen är tillräckligt stor och omfattningen tillräckligt bred 
för att kunna vara närvarande i internationella sammanhang. Svensk frilufts-
livsforskning behöver med andra ord vara tillräckligt omfattande för att kritiskt 
kunna relatera och applicera den internationella forskningens begrepp, model-
ler, teorier och metoder till en svensk kontext. 

Eftersom förutsättningarna för friluftsliv har många likheter i de nordiska län-
derna, delar vi också många perspektiv i forskningsfältet ”friluftsliv”. En kon-
sekvens av detta är att det genom åren funnits en hel del forskningssamarbeten 
med våra grannländer. Några exempel på nordiska (eller i Norden initierade) 
samarbetsprojekt som genomförts på senare år är ” Monitoring Outdoor Recre-
ation in the Nordic and Baltic Countries.”56, “Social indicators in forestry –North 
European co-operation with wider Europe”57, samt “Frisk i Naturen”58.Likheter-
na mellan de nordiska länderna gör att vi kan dra fördel av lärdomar gjorda i 
våra grannländer. Finland är till exempel en god förebild där samverkan mellan 
forskningsinstitut, statistikmyndigheter och organisationer med ansvar för na-
turförvaltning har resulterat i systematisk insamlad data på både nationell och 
lokal nivå.

5.4.3 Behov av infrastruktur och 
 kunskapsutveckling

Även om det för närvarande pågår en del verksamhet vid olika lärosäten, är 
framtiden för svensk friluftslivsforskning oklar. Forskningsfältets begränsade 
omfattning och fragmenterade karaktär innebär en stor sårbarhet, ger inte den 
överskådlighet som behövs för att kunskapsöverföringen kan fungera på ett till-
fredsställande sätt och gör det påtagligt svårt att på ett strategiskt sätt hantera 
och utveckla kunskapsområdet. För att stabilisera friluftsliv som forskningsfält 
och ge förutsättningar för en god kunskapsförsörjning och kunskapsförmedling 
är det därför nödvändigt att svensk friluftslivsforskning växer i storlek och att en 
strategisk och effektiv infrastruktur för svensk friluftslivsforskning etableras. 
För att vidareutveckla friluftsliv som ett integrerat forskningsområde präglat 
av mångvetenskap, empirisk bredd och kontinuitet, behövs först och främst väl 

56 Kajala, 2007.
57 Sievänen, Edwards, Fredman, Jensen & Vistad, 2013.
58 www.friskinaturen.org
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fungerande strukturer för information, kommunikation och samverkan mellan 
olika forskare, mellan forskare och förvaltning och mellan forskare och allmän-
het. Inom ramen för FIF ordnades årliga friluftsforskningskonferenser, vilka 
snabbt blev viktiga mötesplatser för friluftsforskare från olika lärosäten i Sveri-
ge, och med ett antal deltagare också från de nordiska grannländerna. Konferen-
serna lockade också många kunskapssökande personer från organisationer och 
offentliga förvaltningar. Genom att utgöra en samlad kompetens och dessutom 
kommunicera med bland annat hemsida och nyhetsbrev, var också FIF en natur-
lig kontaktnod för kunskapsförmedling. Idag saknas såväl en mötesplats kring 
forskning som en kontaktnod.

En annan viktig grund för kunskapsutvecklingen är en kontinuerlig insamling 
av statistik om friluftsliv i Sverige, något som idag är långt ifrån tillfredsställan-
de. Statistiken måste vidare förvaltas och sättas in i historiska, teoretiska och 
institutionella sammanhang samt kommuniceras. Detta ger kunskapsunderlag 
och förståelse för frågor som rör bland annat förvaltning av skyddad natur, fy-
sisk planering för friluftsliv t.ex. kommunala friluftsplaner, friluftsområden och 
leder, samt regional utveckling avseende bl.a. etablering av naturturism, liksom 
svensk friluftslivspolitik i vidare bemärkelse. 

Vad finns det då för angelägna kunskapsbehov? Det finns självfallet ett otal 
problem av olika dignitet och i olika skalor för vilka ökad kunskap är en del av 
lösningen. Med utgångspunkt i dagens kunskapsläge och de samhällsutmaning-
ar som friluftsliv relaterar till, kan några angelägna frågor lyftas fram. Frågorna 
motiveras av behovet av ökad kunskap om friluftslivet generellt sett, men också 
av trender och förändringsprocesser i samhället i stort. Urbaniseringen, och dess 
konsekvenser för människors naturkontakt och för landsbygdens landskap, tu-
ristnäringens tillväxt och den ständigt pågående globaliseringen ger behov av att 
utveckla och kontinuerligt uppdatera våra insikter om vad friluftsliv är, vilken 
roll det har i det moderna samhället och hur det förvaltas som samhällsintresse. 
Fyra angelägna forskningsteman är:

1. Den urbana människans naturkontakt 
Det finns indikationer på relativt snabba förändringar i allmänhetens natur-
kontakt, och kvalificerade kunskaper behövs för en målinriktad och effektiv 
förvaltning och utveckling av förutsättningarna för friluftsliv.  En alltmer urban 
befolkning, ständig utveckling inom teknik och kommunikation, större rörlighet, 
slopad allmän värnplikt och en mer mångkulturell befolkning innebär både nya 
villkor för friluftslivet som samhällsfenomen men öppnar också för nya sam-
hällsfunktioner. Friluftslivsforskningen har i huvudsak handlat om de aktiva 
friluftslivsutövarna, men för att locka fler behövs studier av de som inte är ute 
i naturen; Vilka är de? Hur tänker de? Finns det barriärer som hindrar dem 
att utöva friluftsliv? Friluftsliv och folkhälsa är ett näraliggande tema med stor 
forskningspotential. Andra tänkbara forskningsfrågor med bäring på detta tema 
är: Förändrade former för friluftsliv – egen aktivitet vs. organiserade aktiviteter; 
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Kommersialisering av naturupplevelser; Naturkontaktens betydelse för miljöen-
gagemang; Friluftsvanor bland barn och ungdom; Risk och säkerhetsaspekter; 
Hinderproblematik och tillrättaläggande av grönytor och skyddade områden; 
Nya aktiviteter och nya landskapsrelationer.

2. Rekreation som mark- och vattenanvändningsintresse och 
planeringsfråga
För den stora andelen urban befolkning i Sverige är de möjligheter till rekreation 
som landsbygdens landskap erbjuder viktiga, och något som behöver lyftas fram 
som ett areellt markanvändningsintresse vid sidan av jordbruk, skogsbruk, fiske, 
jakt och rennäring. En god och effektiv förvaltning av landsbygdens landskap 
kräver ökade kunskaper om friluftslivets och naturturismens markanspråk, och 
analyser av implikationer för de institutionella strukturer som idag är organise-
rade efter de traditionella näringarna. Det vore därför intressant att anlägga ett 
landskapsperspektiv och se friluftslivets roll i relation till andra markanvänd-
ningsintressen med koppling till fysisk planering. En angelägen fråga är hur 
en ökad betoning på friluftslivet som allmänt och nationellt intresse hanteras i 
en planering som redan genomgår betydande förändringar och står inför ännu 
större: ökad vikt för översiktlig planering, etablering av havsplanering, översyn 
av riksintressenas status och innehåll, balansen mellan turism som regionalt 
utvecklingsintresse och naturkontakt allmänintresse.

En näraliggande ansats är att utgå från landskapskaraktären som logik och se på 
de särskilda förutsättningar som finns i olika typer av miljöer: fjällmiljöer, jord-
brukslandskap, skogsmiljöer samt hur olika doktriner rörande hållbar stad un-
derbyggs och omsätts i praktiken och implikationer för friluftsliv i detta. Av sär-
skilt intresse är havs- och skärgårdsmiljöer, dels därför att få rekreationsstudier 
gjorts beträffande vattenmiljöer och dels då kust- och havsplanering nu är under 
utveckling. Tänkbara forskningsfrågor är: Konflikter och synergier mellan rekre-
ation och andra areella intressen; Konflikter mellan olika rekreationsintressen 
(exv. kopplat till buller); Offentlig förvaltning av friluftslivsintressen samt fysisk 
och estetisk påverkan på landskapet.

3. Allemansrätten
Allemansrättens relativt opreciserade roll i lagstiftningen tillsammans med dess 
mycket viktiga roll som praktiketablerad referensram för rekreation motiverar 
en forskning som går på tvärs över de teman som hittills nämnts, och som avser 
att identifiera allemansrättens värden, möjligheter och problem i ett föränderligt 
samhälle. Exempel på tänkbara forskningsfrågor är: Konfliktzoner - kartlägg-
ning och analys; Förvaltningsstrategier för allemansrätten; Allemansrätten ur 
ett miljöpedagogiskt perspektiv; Allemansrätten som landskapsperspektiv och 
«allmänning»; samt Allemansrättens betydelse för urbanbefolkningens relation 
till landsbygden och dess näringar. 
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4. Friluftsliv som diskurs i samhället
För att utforma långsiktiga strategier behöver vi på ett djupare sätt förstå fri-
luftsliv, naturturism och naturkontakt som samhällsfenomen. Länkningar till 
övergripande samhällstrender och diskursiva analyser av retorik och politik kan 
bidra till detta. Tänkbara forskningsteman är: Identitet och upplevelseland-
skapens funktion i samhällsbyggandet; Avtryck av mångkultur, globalisering, 
teknikutveckling m.m. i samhällsdiskussionen om allmänhetens naturkontakt; 
Friluftsliv och demokrati samt Friluftslivsorganisationer – deras funktion, orga-
nisation värdegrunder och motiv.

5.4.4 Slutsatser

Svenskt Friluftsliv anser:
• Att friluftslivsforskning måste etableras som ett samlat forskningsområde i 

Sverige.
• Att en större sammanhållen satsning på friluftsforskning snarast tillskapas 

för att vidare utveckla och stabilisera friluftsliv som forskningsfält.
• Att en kunskapsnod etableras för att upprätthålla möjligheten till årliga 

konferenser, kunskapssammanställningar och hålla samman ett nätverk av 
friluftslivsforskare samt ansvara för spridning av forskningsresultat.

• Att statistikinsamlingen inom friluftsområdet bör säkerställas långsiktigt.
• Att nordisk samverkan inom forskning och kunskapsutveckling stimuleras.
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5.5 Friluftsorganisationernas roll och villkor

Av Erik Backman, Fil dr., lektor i utbildningsvetenskap, Gymnastik- 
och idrottshögskolan i Stockholm

5.5.1 Introduktion

Vad spelar friluftsorganisationerna för roll för friluftslivet i Sverige? Hur om-
fattande är egentligen det organiserade friluftslivet och vilka uttryck tar det sig? 
Hur ser de ekonomiska och strukturella villkoren för en friluftsorganisations 
verksamhet ut? Hur fördelas t.ex. statliga medel till friluftslivet? Och vilka ut-
maningar står organisationerna inför när det gäller medlems- och ledarfrågor? 
Genom att besvara dessa och liknande frågor beskrivs i detta kapitel det svenska 
friluftslivet närmare ur ett organisations- och medlemsperspektiv. 

I ett av de 10 mål för friluftspolitiken som regeringen antog 2012 anges bl.a. att 
”staten kan medverka till att skapa förbättrade förutsättningar för friluftslivet” 
men att ”de primära aktörerna i genomförandet av friluftslivspolitiken i naturen 
är dock organisationer och enskilda individer”59. I det här kapitlet fokuseras 
därför friluftsorganisationernas roll och villkor i det svenska friluftslivet. Ut-
gångspunkten är att friluftsorganisationernas arbete styrs dels av engagemang 
och intresse bland organisationernas medlemmar och ledare, dels av vilja och 
kunskap, dels av de statliga medel de tilldelas. Utöver de reella villkoren orga-
nisationerna har att förhålla sig till skisseras också framtidsutmaningar för det 
organiserade friluftslivet i Sverige. Trots att en generell samhällelig och global 
trend som fokuserar individens behov och möjligheter tycks växa sig allt starka-
re, är intresset för och behovet av kollektiva sammanslutningar för människors 
möjligheter att utöva aktiviteter fortfarande stort. Inom Svenskt Friluftsliv 
finns idag 24 organisationer som har man närmare 9 000 föreningar med totalt 
närmare 1,7 miljoner medlemmar. Så att det organisatoriska friluftslivet med 
sin relativt långa historia fortfarande är livskraftigt och en betydande del i det 
svenska samhället råder det nog ingen tvekan om.60

I en granskning av vilka roller dessa organisationer spelar i det svenska fri-
luftslivet och vilka utmaningar man står inför, finns naturligtvis gemensamma 
nämnare men också kontextspecifika sådana. En stor del av frågorna handlar 
naturligtvis om ledarna och medlemmarna. Vilka de är, hur gamla de är, vad de 
vill göra och vilka behov de har. Att man inte kan ta för givet att det traditionellt 
starka och livskraftiga svenska organisations- och föreningslivet fortsätter leva 
sitt liv som det alltid har gjort är nog de flesta ense om. För att beslutsfattare och 
aktiva ska kunna skaffa sig kunskap om det organiserade friluftslivet i Sverige är 
det viktigt att synliggöra och diskutera hur det ser ut idag och hur vi tror det kan 
komma att se ut imorgon. 

59 Regeringen 2012.
60 Sandell & Sörlin 2008 och Fredman m.fl. 2013.
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5.5.2 Det organiserade friluftslivet i Sverige

De enskilda friluftsorganisationerna i Sverige har var för sig en historia som för 
vissa av dem, t.ex. Friluftsfrämjandet och Svenska Turistföreningen, går långt 
tillbaka i tiden. Det är dock inte länge sedan man tog initiativ till att försöka ena 
organisationerna under och ett och samma tak. År 2000 etablerades Svenskt 
Friluftsliv (FRISAM före 2007) som sedan 2011 har regeringens uppdrag att i 
myndighets ställe fördela medel till friluftsorganisationerna. Även om mycket av 
arbetet i organisationerna sker ideellt villkoras det till stor del av de ekonomis-
ka medel som finns tillgängliga att söka och som tilldelas. Här följer en kortare 
översikt av vilka organisationer som 2015 är medlemmar i Svenskt Friluftsliv 
(baserat på organisationernas uppgifter uppgivna i ansökningar till Svenskt 
Friluftsliv inför verksamhetsåret 2015).

Organisation Antal medl. Not Andel barn & ungd. 
(0-25 år) i procent

Not

Cykelfrämjandet 4 990 3,5

Friluftsfrämjandet 81 722 40,0
Korpen Svenska Motionsidrotts-
förbundet

265 339 1 18,8 1, 7

Riksförbundet Hälsofrämjandet 2 000 3,0 3

Riksförbundet Sveriges 4H 11 654 79,0

Scouterna 62 000 74,0

Sportfiskarna 51 498 8,6 4

Svenska Brukshundsklubben 68 598 8 9,8 8, 9

Svenska Båtunionen 167 987 10

Svenska Cykelsällskapet 800 25,0 3

Svenska Fjällklubben 1 474 2,4

Svenska Folksportförbundet 5 000 2 10

Svenska Frisksportförbundet 6 967 53,5

Svenska Gång- och Vandrar- 
förbundet

28 500 5,7 3

Svenska Islandshästförbundet 6 200 17,0 6

Svenska Jägareförbundet 153 772 9,5

Svenska Kanotförbundet 17 000 30,0 3

Svenska Kennelklubben 283 323 8 3,5 8

Svenska Klätterförbundet 8 000 31,0 4

Svenska Kryssarklubben 42 535 15,4

Svenska Livräddningssällskapet 17 899 89,0

Svenska Orienteringsförbundet 72 381 30,0 5

Svenska Skridskoförbundet 20 000 18,5 5

Svenska Turistföreningen 252 518 8 21,0 8

Totalt 1 632 157   
Tabell 1: Sammanställning av organisationer inom Svenskt Friluftsliv.   
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Förklaring av noter:
1. Baserat på uppgifter från organisationens hemsida. 
2. Baserat på uppgifter från 2009. 
3. Ej definierad ålderskategori
4. Uppgiven ålderskategori 0-19 år.
5. Uppgiven ålderskategori 0-20 år.
6. Uppgiven ålderskategori 0-21 år. 
7. Uppgiven ålderskategori 16-25 år.
8. Uppgift enligt mailsvar. 
9. 5419 barn och ungdomar av totalt 55 100 personer fördelade på 68 508 med-
lemskap (samma person kan vara medlem i flera föreningar).  
10. Ingen uppgift.

Enligt Tabell 1 är det tydligt att organisationerna inom Svenskt Friluftsliv va-
rierar kraftigt avseende såväl verksamhetsinriktning som omfattning. Medan 
några av de större organisationerna, såsom Friluftsfrämjandet och Svenska 
Turistföreningen, har en bred inriktning på sin friluftsverksamhet är de flesta av 
friluftsorganisationerna relativt smala och inriktade på en specifik kontext eller 
en specifik aktivitet. Att några av organisationerna, trots sin smala inriktning, 
är relativt lika varandra, och ibland utformar likartade projektansökningar, kan 
vara ett problem.

Såväl vid ansökan om att anslutas till Svenskt Friluftsliv som vid ansökan om 
statliga medel bedöms respektive organisations och projekts ”frilufsighet”. Med 
detta avses i vilken utsträckning organisationen, eller det sökta projektet, upp-
fyller kriterier utformade efter miljödepartementets definition ”vistelse utomhus 
i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav 
på tävling”61. I och med att flera av organisationerna söker medel från andra och 
ofta statliga finansiärer uppstår ibland diskussion kring t.ex. ett projekts ”friluf-
sighet”. Inte sällan handlar det om avgränsningen gentemot idrotten och Rik-
sidrottsförbundets verksamhet. Att några av medlemsorganisationerna har verk-
samhet och aktiviteter som kan utformas som såväl idrott som friluftsliv, och 
även söker projektbidrag från både Svenskt Friluftsliv och Riksidrottsförbundet, 
ställer specifika krav på tydligheten i respektive projekts utformning. 

5.5.3 Arbete i organisation och förening 
 med friluftsliv

Utöver den rent ekonomiska verklighet som styr organisationers och föreningars 
arbete med friluftsliv bidrar naturligtvis medlemmars och ledares kunskap, vil-
ja, engagemang och intresse till vad som händer i det organiserade friluftslivet. 
Som en spegel av samhället är dock människors anslutning till organisationer 
och föreningar inte något beständigt utan i ständig förändring. Hur människor 

61  Regeringen 2012.
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använder sin fritid påverkas av samtida processer som är generella och som 
hävdats vara karaktäristiska för den tid vi lever i. Utan att göra anspråk på en 
heltäckande samtidsanalys antas i detta kapitel att en process som har specifik 
betydelse för människor engagemang (eller brist på detsamma) i friluftsorga-
nisationer är individualisering, dvs. individens behov och möjligheter att själv 
bestämma över sin tid och sitt engagemang, sitt sätt att uttrycka sig och särskilja 
sig. Även om många människor fortfarande har ett behov av att aktivera sig i 
grupp och finner en trygghet i att ha en ledare som bestämmer vad man ska 
göra, ägnar fler och fler istället mer tid åt det individuella projektet (t.ex. karriär, 
familj, självförverkligande, personlig utveckling) där man själv får bestämma tid, 
plats, vad man ska göra och hur detta ska gå till.62 Fortsättningsvis diskuteras 
närmare hur samtidens individualisering kan påverka det organiserade friluftsli-
vet, dess medlemmar och ledare.
 
Medlemmarna i friluftslivet
Som framgår av tabell 1 är flera av organisationernas andel barn och ungdomar 
relativt låg i förhållande till totalt antal medlemmar. Majoriteten av organisa-
tionerna når inte upp till en andel barn och ungdomar som överstiger 25 % och 
för några av organisationerna är andelen mycket låg. Även om det för några av 
organisationerna (verksamhet inom jakt, hund, båt) finns förklarliga skäl till de 
låga siffrorna, skulle detta kunna ses som en signal på att man i många av orga-
nisationerna inte lyckas möta barns och ungdomars behov. Även om stabiliteten 
i det totala medlemsantalet indikerar att flera av friluftsorganisationerna tycks 
tillfredsställa en äldre målgrupp och deras intressen kan vissa organisationers 
vikande andel ungdomar ses som ett uttryck för en svag omvärldsanpassning 
och därmed signalera ett oroande framtidsscenario. Således är det viktigt att 
man i organisationerna frågar sig: ”Vad vill ungdomar idag?” och ”Hur skulle vår 
verksamhet i högre grad kunna anpassas till vad ungdomar vill?”

Vid den av Naturvårdsverket arrangerade Tankesmedjan i Djurönäset 2014 
handlade en välbesökt workshop om hur man ska nå ledare och medlemmar i 
det organiserade friluftslivet. En del av diskussionen handlade om dagens för-
eningsformer och medlemskap. Många menade att man inom det organiserade 
friluftslivet behöver finna former för medlemskap och deltagande som är bättre 
anpassade till människors behov av att inte binda upp sig med tider och ansvar. 
Mer flexibilitet efterlystes och bl.a. gavs någon form av mera centralt placera-
de och ledarledda drop-in verksamheter som alternativt förslag till att alla ska 
vara på en och samma plats (ofta en avlägset placerat sådan) vid en och samma 
tid. Flera röster höjdes för att man hindrar engagemang och intresse genom 
tvingande organisatoriska strukturer och enformiga medlemskap. Inte minst 
hävdades att tillgängliga prova-på-former måste utökas för att nå nya grupper 
av medlemmar som inte har friluftslivet med sig från hemmet. Det är här viktigt 
för friluftsorganisationerna att vara medvetna om att det inom flera av frilufts-

62  Nilsson 1998.
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aktiviteternas tradition och kultur finns ett inbyggt motstånd till organisering 
och likformighet. För många är kanske själva poängen med friluftsliv att slippa 
organisera sig. Således, snarare än att försöka organisera det oorganiserade, och 
omedelbart sätta den egna organisationens etikett på en verksamhet, menade 
många att friluftsorganisationerna istället bör stödja och erbjuda spontana sam-
mankomster via web-plattformar, framförallt i lättillgängliga grönområden och 
initialt utan krav på medlemskap.63

Det behöver dock skapas ekonomiska incitament vid sidan av traditionell statlig 
ersättning för medlemsaktivitet för att uppmuntra organisationer till nytänkan-
de kring bl.a. medlemsformer och sammankomster. Arbetet med fördelning av 
verksamhetsbidrag till det organiserade friluftslivet visar en positiv tendens i att 
flera av organisationerna vill bredda sin medlemssammansättning genom att 
inrikta sina projekt på nya grupper av friluftsutövare såsom t.ex. nyanlända och 
funktionsnedsatta. I identifierandet av grupper i samhället som har lite kunskap 
om svenskt friluftsliv är det dock befogat att fråga sig i vilken utsträckning man 
från organisationernas sida söker ta tillvara det dessa grupper redan kan i form 
av natur och uteliv. En annan del av diskussionen handlade om vilka aktiviteter 
som intresserar och lockar människor idag. Även om den äldre målgruppen 
fortfarande lockas av det traditionella och enkla inom friluftslivet drivs den yng-
re målgruppen mycket av behovet att särskilja sig och hitta en egen stil. Denna 
distinktion erbjuds bl.a. genom det mer äventyrliga och adrenalin-fyllda och 
sportifierade friluftslivet genom aktiviteter som t.ex. offpistskidåkning, moun-
tainbiketävlingar, forspaddling och kitesurfing.64 Det bör dock här framhållas att 
det inom t.ex. miljöengagemang, lantbruk, jakt, skogsvård och rollspel erbjuds 
också möjligheter för ungdomar att hitta särpräglade stilar med friluftsanknyt-
ning. Medan de traditionella och enkla friluftsaktiviteterna fortfarande lockar 
sin målgrupp ligger det en utmaning i att, under flexibla medlemsformer, möta 
(unga) människors behov av att uttrycka sig, och kanske hitta en egen friluftsstil, 
i en inte alltför avlägsen miljö.

Ledarna i friluftslivet
Till stor del kan de utmaningar som tagits upp i medlemsrekrytering också kän-
nas igen i rekryteringen av nya ledare till det organiserade friluftslivet. Vid den 
workshop som hölls vid Tankesmedjan 2014 i Djurönäset framhöll flera att det 
ideella engagemanget idag är mera sällsynt, inte bara i friluftslivet utan generellt 
i samhället. Detta påstående står inte oemotsagt då forskare som Lars Svedberg 
och Johan von Essen vid Ersta Sköndal högskola menar att det ideella engage-
manget inte minskar, det tar sig andra former och det ideella engagemanget i 
Sverige är förvånansvärt stabilt.65 Många på Tankesmedjan menade dock att 
man bör söka motverka en utveckling där ekonomisk ersättning blir den primä-
ra drivkraften för friluftsledarskapet. Istället framhölls att man måste försöka 

63  Backman, Humberstone & Loynes 2014.
64  Backman 2004 och Sandell, Arnegård & Backman 2011.
65  Svedberg & von Essen 2010
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rekrytera de friluftsledare som finner en lockelse och ett värde i aktiviteterna, 
utevistelsen, den sociala gemenskapen och i ledarutbildning. Tendensen att 
människor tvekar inför att knyta upp sig som medlemmar gäller i än högre grad 
för ett åtagande som ledare.

Många potentiella ledare värjer sig för att knyta upp sig ett visst antal tillfällen 
då man har mycket annat i livet som ska hinnas med. Sedan finns det också 
människor som vill bli ledare inom friluftslivet och flera av friluftsorganisation-
ernas ansökningar vittnar om att ledarutbildningar är något som lockar. Mycket 
talar för att det handlar om att arbeta med ledarfrågor på två olika plan. Dels 
att sänka förkunskapskraven och ansvarsåtagandet för nya ledare som inte vill 
binda upp sig för mycket, dels att erbjuda formaliserad friluftsledarutbildning, 
med möjlighet till certifiering, för de som söker fördjupade utmaningar som 
friluftsledare. Ytterligare en diskussion vid Tankesmedjan handlade om spän-
ningen mellan medlemmars önskemål och ledares preferenser avseende hur det 
organiserade friluftslivet ska bedrivas och vilket innehåll det ska ha. Forskning 
om idrottsrörelsens ledare visar att ledarnas bakgrund och deras preferenser för 
vissa aktiviteter också har betydelse för vad de värderar innehållsmässigt som 
ledare.66

Med största sannolikhet är denna tendens vanlig också inom det organiserade 
friluftslivet. Vad friluftsledare väljer för innehåll och metoder präglas, ibland 
kanske omedvetet, av vad man själv upplevt och tycker om. Med denna vetskap 
är det viktigt att vara vaksam på om ledares föreställningar om vad deltagare vill 
göra verkar fjärmande eller attraherande för deltagare. Balansgången är dock 
svår då man vid en alltför stor skillnad mellan deltagares och ledares önskemål 
riskerar att tappa någon, och i värsta fall kanske båda, av dessa parter. Även om 
flera av friluftsorganisationerna genom sina ansökningar visar en tydlig ambi-
tion att locka nya målgrupper som medlemmar, är det mera sällsynt att man 
aktivt söker nya grupper av ledare än de som själva söker upp denna möjlighet 
och också har personlig erfarenhet och kunskap av friluftsliv. Det är rimligt att 
anta att rekrytering av nya grupper av medlemmar i viss mån är beroende av nya 
grupper av ledare.

Av ett sådant antagande följer att man aktivt behöver rekrytera fler nyanlända 
och fler med lägre social bakgrund som ledare om man inom organisationerna 
på allvar vill bredda rekryteringen av medlemmar till friluftslivet. Att tänka i 
termer av riktad ledarrekrytering inom en verksamhet och i en tid då det är svårt 
att få ledare överhuvudtaget kan tyckas vara orealistiskt. Att man vill nå en för-
ändring av sammansättningen av friluftslivets ledare och dess medlemmar till 
att i högre grad spegla samhället kommer dock detta inte att ske av sig själv. För 
detta krävs särskilda och riktade åtgärder. I följande stycke beskrivs och diskute-
ras fördelningen av de statliga medel som tilldelas det organiserade friluftslivet. 

66  Redelius 2002.
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5.5.4 Fördelning av statliga medel till 
 friluftsorganisationerna

Det statliga anslag som friluftsorganisationerna har möjlighet att söka via 
Svenskt Friluftsliv har de fem senaste verksamhetsåren uppgått till knappt 27,8 
miljoner kronor per år. Men fr.o.m. budgetåret 2016 har anslaget höjts till 47,8 
miljoner kronor per år. Enligt regeringens förordning fördelas sedan bidraget i 
två kategorier: organisationsbidrag och verksamhetsbidrag. Organisationsbidra-
get som historiskt utgjort den större delen av anslaget fördelas i förhållande till 
organisationens medlemsantal och aktivitetsnivå. Verksamhetsbidraget avser 
ekonomiskt stöd för specifik verksamhet och är förenad med resultatkrav. En 
särskilt tillsatt fördelningskommitté bedömer de ansökningar som inkommer till 
Svenskt Friluftsliv.

Organisationsbidraget
En princip, som har stöd i förordningen, vid kommitténs fördelning av organisa-
tionsbidraget har varit att eftersträva att organisationerna får stöd i förhållande 
till antal medlemmar. En annan har varit att eftersträva en förutsägbarhet i för-
hållande till tidigare bidragsgivning så att organisationerna ska kunna planera 
verksamheten långsiktigt. Dessa två principer verkar utjämnande mot varandra 
vilket innebär att även om det sker förändringar i tilldelning av organisationsbi-
drag från ett år till ett annat, försöker man undvika alltför drastiska och snabba 
förändringar. Stöd i förhållande till antal medlemmar är dock inte utan pro-
blematik. Vissa av organisationerna har svårt att ge exakta siffror om aktuellt 
medlemstal och aktuella aktivitetstimmar. Dels kan orsakerna till detta säkert 
sökas i bristande struktur och rutiner för medlemsrapportering mellan respek-
tive organisation och dess föreningar, vilket i sin tur kan vara är en följd av att 
mycket av arbetet på föreningsnivå, och ibland om än till mindre del även på 
organisationsnivå, sker på ideell basis. Dels, och inte nog så viktigt, handlar det 
troligen också om att den traditionella medlemsformen inte är konstant utan un-
der förändring. Flera föreningar skiljer t.ex. på aktiva och passiva medlemmar. I 
uppdelningen av olika typer av medlemskap, vars uppkomst kan vara ett resultat 
av föreningarnas strävan att möta medlemmarnas efterfrågan, kan det vara svårt 
att avgöra vad som är ett totalt och korrekt medlemsantal.

Utmaningar förenade med medlemskap i ett organiserat friluftsliv kommer att 
diskuteras vidare längre fram i kapitlet. Ytterligare en princip som fördelnings-
kommittén arbetat efter har varit att prioritera satsningar på barn och ungdo-
mar både på organisations- och verksamhetsnivå vilket också särskilt uttryckts i 
ett av de 10 friluftspolitiska målen. Vidare har en princip som eftersträvats varit 
att höja friluftslivets allmänna ställning och status i samhället. De organisationer 
som inte har uppfyllt kraven enligt förordningen har stegvis fasats ut från möj-
ligheten att beviljas organisationsbidrag. Mot bakgrund av att Svenskt Friluftsliv 
sedan övertagandet av uppdraget 2011 kämpat med att utjämna olikheter mellan 
organisationerna, beslöt styrelsen att inte låta nya organisationer komma i fråga 
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för organisationsbidrag så länge det totala bidraget inte ökar. I och med anslags-
höjningen för 2016 har detta beslut upphävts.

Verksamhetsbidraget
I ansökningar av verksamhetsbidrag har organisationerna möjlighet att söka 
medel för kreativa och specifika projekt. De ansökta projekten kan sökas för ett 
eller flera år. Ett beviljat flerårigt projekt som fått anslag tidigare år har företrä-
de framför ansökningar för nya projekt så att de projekt som startas även kan 
avslutas. Avseende de sökta projektens start och slut samt för flerårsprojekt har 
fördelningskommittén mött diverse utmaningar. Ett sådant har varit att bevilja-
de och lyckosamma projekt inte fogats in i organisationernas ordinarie verksam-
het utan efter tre år ansökts om igen, ibland under nytt namn, dock utan föränd-
ringar i innehåll. Ett annat problem har varit att i fleråriga projekt där anslag har 
beviljats första året, kanske dock med ett lägre belopp än det som ansökts om, 
tenderar de sökta beloppen för det andra och ev. tredje året att öka kraftigt. De 
beskrivna avvikelserna är naturligtvis upp till kommittén att reglera i sin tilldel-
ning. Dock kan man här också notera att fördelningskommitténs kontrollarbete 
och ifrågasättande av ansökningars trovärdighet ökar parallellt med de beskriv-
na avvikelserna. Vanligen är de sökta beloppen tänkta att bekosta anställning 
av personal, material, resor och logi. Fördelningskommittén har också noterat 
att det är mycket ovanligt att flera organisationer går samman och söker gemen-
samma projekt. Detta skulle kunna innebär flera positiva möjligheter avseende 
effektivisering av t.ex. kostnad för arbetstid, vilket ofta är en stor kostnad i an-
sökningar om verksamhetsbidrag. Istället ansöker nu flera organisationer om 
likartade projekt vilket resulterar i mindre tilldelade resurser per projekt.

Betydelse för friluftsorganisationernas ekonomi
Liksom i allt föreningsliv kämpar organisationerna i Svenskt Friluftsliv med att 
få ekonomin att gå ihop. Detta gäller alla organisationer men kanske främst de 
som är mindre till medlemsantal och som har en verksamhet som är likartad en 
annan friluftsorganisations. Utöver de statliga medel man kan söka från Svenskt 
Friluftsliv söker vissa av organisationerna även statliga medel från instanser så-
som Riksidrottsförbundet, Socialstyrelsen samt Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor. Utöver detta har man intäkter i form av medlemsavgifter, 
aktivitetsstöd och särskilda kursavgifter. Få av organisationerna har specifika 
och intäktsgenererande samarbeten med aktörer från näringslivet. För flera av 
organisationerna är organisations- och verksamhetsbidraget från Svenskt Fri-
luftsliv en absolut nödvändighet för att kunna fortsätta med verksamheten.
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5.5.5 Utmaningar för det organiserade 
 friluftslivet i Sverige
Fler barn och ungdomar
Majoriteten av organisationerna uppvisar en relativt låg grad av barn och ung-
domar beräknat på det totala antalet medlemmar. I vissa av organisationerna 
är andelen så låg att man kan anta att organisationen inte kommer att överleva 
ett generationsskifte om inget drastiskt händer. Även om det ska framhållas att 
det i några av de större organisationerna också är logiskt, och kanske eftersträ-
vansvärt, med låga andelar barn och ungdomar (t.ex. Svenska Kennelklubben, 
Svenska Brukshundsklubben, Svenska Jägareförbundet, Svenska Kryssarklub-
ben) är denna tendens oroande för upprätthållandet av variationen inom det 
organiserade friluftslivet. Mot denna bakgrund uppmanas de organisationer 
med låg andel barn och ungdomar att se över hur man behöver profilera den 
egna verksamheten för att den ska attrahera barn och ungdomar.

Fler gemensamma ansökningar
I ett av de 10 målen för friluftspolitiken nämns att ”organisationerna bör i högre 
grad än i dag samverka”67. Med de knappa resurser som finns att söka för pro-
jekt är det därför förvånande att ansökningar där organisationerna samverkar 
knappast förekommer alls. Gemensamma ansökningar är ett sätt att dels söka 
områden i vilka den egna verksamheten kan integreras med annan verksamhet, 
dels effektivisera tunga kostnader i form av lön för projektpersonal. Med större 
och gemensamma ansökningar kan man på så sätt nå fler människor.

Resultat och implementering av projekt
Bedömningen av organisationernas friluftsprojekt har synliggjort att noggrann-
heten i ansökningarna kan stärkas. Detta gäller uppföljande ansökningar av 
fleråriga projekt, hur dessa beräknas och inte minst hur resultaten från projek-
ten rapporteras. Utvärderande rapporter i termer av ”det beviljade anslaget har 
resulterat i…” förekommer sällan. Vidare ligger en utmaning för organisationer-
na att visa initiativ och åtgärder för hur beviljade och temporära projekt, framfö-
rallt fleråriga sådana, kan implementeras i den ordinarie verksamheten.

Nya former av medlemskap 
Människor söker idag alternativ till den traditionella formen av medlemskap i 
organisationer och föreningar där man knyter upp sig för en viss tid och med ett 
visst åtagande. Nya och mer flexibla former av medlemskap efterfrågas i högre 
grad, inte minst av de som själva är aktiva inom det organiserade friluftslivet. 
Om man ska kunna möta denna efterfrågan krävs också att det för statlig ersätt-
ning i form av aktivitetsstöd för medlemsträffar sker motsvarande anpassning. 
Vidare behöver de aktiviteter som erbjuds i organisationerna, både till innehåll 
samt var och när de erbjuds, i högre grad anpassas till var människor befinner 
sig och till deras behov av flexibilitet.  

67  Regeringen 2012
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Nya grupper av medlemmar och ledare
Flera av friluftsorganisationerna har visat initiativ till att nå nya grupper av 
medlemmar t.ex. nyanlända och funktionshindrade. Detta är viktigt för att so-
cialt bredda och i vissa fall föryngra friluftsrörelsen. Få initiativ har dock tagits 
till att nå nya grupper av ledare. Det är rimligt att anta att ledares bakgrund och 
profil har samband med vilka deltagare som söker sig till verksamheten. Om 
man i det organiserade friluftsliv vill bredda underlaget till medlemmar kan 
detta underlättas av att aktivt söka ledare med annan bakgrund och erfarenhet 
än vad som hittills varit fallet.

Avslutande kommentar
De utmaningar och uppmaningar som följer av detta kapitel riktar sig nästan 
uteslutande till friluftsorganisationerna. I de avslutande kommentarer som här 
följer riktas istället en uppmaning till regeringen avseende tilldelning av anslag 
till friluftslivet. De senaste fem åren har anslaget till friluftsorganisationerna i 
Sverige varit 27,8 miljoner per år utan förändringar. Detta för att bära en rörelse 
med ca. 1,7 miljoner organiserade medlemmar. Fr.o.m. 2016 har dock anslaget 
höjts till 47,8 miljoner kronor per år. I det av regeringens 10 mål för friluftspoli-
tiken som främst gäller organisationerna nämns att ”personligt och ideellt enga-
gemang ska stå i centrum”. Även om mycket arbete inom friluftslivet bedrivs på 
ideell basis är det inte rimligt att tro att mål såsom att ”det bör även finnas eta-
blerade strukturer för dialog och samordning av friluftslivet lokalt, regionalt och 
nationellt”68 kan uppnås utan ordentliga resurser, främst i form av personal.

De utmaningar för organisationerna som skisseras i detta kapitel kan svårligen 
antas och genomföras utan att rimliga resurser görs tillgängliga. När ökade krav 
ställs på friluftsorganisationernas administration krävs också ökade resurser. En 
jämförelse med t.ex. den organiserade idrottsrörelsen, som visserligen omfattar 
fler medlemmar (ca. 2,8 miljoner varav 38,7 % barn och ungdomar mellan 6-25 
år) men som också har ett statligt anslag på ca. 1,7 miljarder visar tydligt på oba-
lansen i statlig tilldelning och på behovet av ett ökat anslag till friluftsorganisa-
tionerna för att kunna bedriva en verksamhet med kvalitet. 

68  Regeringen 2012.
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