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Förord

Svenskt Friluftsliv företräder i övergripande angelägenheter de ideella frilufts-
organisationerna i Sverige och är talesman gentemot regering, riksdag och myn-
digheter. uppgiften är att bevara och utveckla förutsättningarna för friluftslivet  
– värna allemansrätten, stärka den långsiktiga finansieringen för friluftsorga-
nisationerna och höja friluftslivets status i samhället. Målet är att människor i 
Sverige ska ha möjlighet att utöva ett aktivt friluftsliv, idag och i framtiden.

Svenskt Friluftsliv har 21 medlemsorganisationer som tillsammans har ca. 
två miljoner medlemmar, varav ca. 300 000 barn och ungdomar. Totalt finns 
närmare 10 000 föreningar och klubbar i landet.

Friluftspolitikens olika områden utgörs främst av;
• naturvårdspolitiken där säkerställande av natur för friluftsliv är en hörnsten,
• hälsopolitiken där friluftsliv innebär förebyggande och rehabiliterande hälso-

arbete och
• skol- och ungdomspolitiken där friluftsliv integreras i skola och barnomsorg.

Därutöver berörs också bl.a. folkrörelse-  kultur-, integrations- och jämställd-
hetspolitiken.

Svenskt Friluftslivs friluftspolitiska program, Friluftslivet och Samhället, omfat-
tar alla nämnda politikområden och föreslås ligga till grund för en vidareutveck-
lad samhällelig friluftspolitik för att möjliggöra ett friluftsliv för alla. i program-
met framförs dels långsiktiga mål och krav dels närliggande, detaljerade och 
konkreta förslag om bl.a. lagändringar och ökade ekonomiska resurser.

Svenskt Friluftsliv bedömer att de föreslagna utgiftsökningarna för samhället 
mer än väl uppvägs av minskade kostnader för vård och omsorg. Att vidare-
utveckla goda förutsättningar för friluftsliv är ett billigt sätt för samhället att 
investera i god folkhälsa. Det finns stora samhällsekonomiska vinster att göra 
om fler ägnar sig åt friluftsliv.

Programmet är en gemensam plattform för alla våra medlemsorganisationer 
och skall tjäna som vårt verktyg för att påverka beslutsfattare i stat, landsting 
och kommuner så att friluftslivets positiva effekter kommer allt fler människor 
till del.

Svenskt Friluftsliv anser att förnyelsen och moderniseringen av friluftspolitiken 
bör manifesteras genom att regeringen lägger fram en proposition till riksda-
gen.

Programarbetet har letts av Gunnar Zettersten. 

Svenskt Friluftsliv i februari 2008

eva Bjernudd (Ordförande)  ulf Silvander (Generalsekreterare)

F Ö r O r D
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1.	Motiv	för	att	upprätta	ett	program	

Friluftslivets egenart
Svenskt Friluftsliv konstaterar att friluftsliv har ett egenvärde i form av ome-
delbar glädje av själva friluftsaktiviteten, av natur- och kulturupplevelsen och 
avkopplingen. Att kunna tillbringa en del av sin tid i naturen ensam eller tillsam-
mans med andra ger för många en dimension åt livet som inte kan ersättas av 
något annat. Friluftslivet 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 generationsö-
verbryggande och kräver inga stora offentliga eller privata investeringar. Att 
ägna sig åt friluftsliv i ungdomen skapar vanor som visar sig bestå långt upp i 
åldrarna. Svenskt Friluftsliv hävdar att det i vårt biologiska arv ligger ett stort 
behov av både fysisk aktivitet och naturkontakt. Just friluftsliv kan tillfredställa 
dessa behov.

i skriften Friluftslivets värden� görs en omfattande genomgång av skillnaden 
mellan friluftslivet som ett egenvärde och som medel för att uppnå olika syften. 
Där sägs bl.a.: Det handlar om dels den vanliga uppdelningen mellan att se 
friluftsliv i första hand som en metod för olika syften (t.ex. hälsa, nationell 
mobilisering, gruppsolidaritet, personlig utveckling etc. etc.) respektive som ett 
egenvärde, något existentiellt, en livskvalitet och ett mål i sig självt.

Argument för friluftsliv
Svenskt Friluftsliv kan konstatera att det finns ett stort antal argument för att 
friluftsliv är av värde både för den enskilde och för samhället. Argumenten kan 
röra sig om den personliga utvecklingen, om hälsoaspekter – både fysisk och 
psykisk hälsa, om miljöengagemang och om gruppsolidaritet. Friluftsrådet har 
i en skrift2 tagit upp ett 80-tal argument som belyser friluftslivets betydelse. Ar-
gumenten har hämtats från empiriska undersökningar, vetenskapligt orienterad 
litteratur till politiska policydokument, myndighetsutredningar och personligt 
färgade resonemang och värderingar. Sammantaget ger de en god belysning av 
att friluftsliv ger livskvalitet och glädje åt livet.
 
Svenskt Friluftsliv erbjuder ett gott uteliv…
Svensk Friluftsliv – med sina 21 medlemsorganisationer med tillsammans ca. 
2 miljoner medlemsskap –  erbjuder ett stort utbud av friluftsaktiviteter. Den 
ideella kraften hos medlemsorganisationerna skapar tillsammans aktiviteter 
som motsvarar 130 000 årsarbeten. Organisationerna skapar tillsammans goda 
förutsättningar för att svenska folket skall kunna få ett gott liv utomhus. 

87 procent av befolkningen i Sverige är positivt inställda till friluftsliv och 
lika många anser att friluftsliv leder till ökad hälsa visar en SiFO-undersökning 
(2006). Vistelse i skog och mark, vandring, fiske, skidåkning och cykling är de 
aktiviteter som svenska folket förknippar starkast med friluftsliv. resultatet från 
undersökningen ger legitimitet åt det arbete som Svenskt Friluftsliv bedriver.

� Klas Sandell, Friluftslivets värden, En internationell forskningsutblick Arbetsrapport  2004:20
2 Argument för friluftsliv 2007 Friluftsrådet
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… men samhället har problem.
Forskning pekar på det positiva sambandet mellan fysisk aktivitet och ökad häl-
sa. Samtidigt finns det mycket som tyder på att den fysiska aktiviteten minskar 
generellt sett i samhället. en studie vid lunds universitet visar att kostnaderna 
för den utvecklingen är höga – oavsett om man räknar i pengar eller välmående.
Studien visar på att bristen på fysisk aktivitet kostar det svenska samhället sex 
miljarder kronor om året, vilket är i samma storleksordning som kostnaden för 
rökning. Samtidigt är de möjliga besparingarna stora; skulle andelen människor 
som rör på sig öka med tio procent blir den rent ekonomiska besparingen för 
samhället cirka 1,7 miljarder kronor.�  SiFO-undersökningen (2006) visar att 
svenska folket värdesätter friluftslivet och de unika möjligheter som allemans-
rätten ger.

Samtidigt vet vi att svenskarna rör på sig allt mindre på arbetet, i skolan, på 
fritiden och på väg till och från arbete och skola. Stillasittandet är på väg att 
utvecklas till ett folkhälsoproblem. Friluftsliv är emellertid inte enbart ett indivi-
duellt ansvar utan bygger även på samhälleliga förutsättningar. redan nu lever 
vi allt färre år som friska. De sjukdomar som ökar är i stor utsträckning stressre-
laterade som depressioner, trötthet och värk, men också sjukdomar till följd av 
ett allt för stillasittande liv som fetma, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar.

Svenskt Friluftsliv fortsätter att arbeta för att skapa goda förutsättningar för 
friluftslivet, men den pågående trenden att färre ägnar sig åt friluftsliv och fysisk 
aktivitet i naturen visar att insatserna inte är tillräckliga.

Svenskt Friluftsliv anser att samhället både från ekonomisk, miljömässig och 
social synpunkt har anledning att stödja utvecklingen av friluftslivet på ett mera 
kraftfullt sätt än vad som sker idag.

Friluftsliv ett begrepp på den politiska arenan
under de senaste åren har vi konstaterat att friluftsliv har fått ökad uppmärk-
samhet på den politiska arenan. i de två senaste budgetpropositionerna4 åter-
finns friluftspolitiken under en egen rubrik. 

Sambandet mellan naturvårds- och friluftspolitiken och folkhälsopolitiken 
framgår av folkhälsopropositionen� och av Folkhälsoinstitutets och livsmedels-
verkets handlingsplan för goda matvanor och ökad fysisk aktivitet�.

Beslutet att inrätta ett Friluftsråd knutet till naturvårdsverket, höjningen av 
anslaget till friluftsorganisationerna från 15 miljoner kronor till 25 miljoner, 
inrättande av forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring samt satsningen 
på lokal och kommunal naturvård inklusive friluftsliv är ytterligare bevis för den 
ökade betydelse friluftslivet steg för steg fått under 2000-talet.

Konkreta insatser krävs från samhällets sida
Svenskt Friluftsliv kan sålunda slå fast att friluftslivet fått en starkare ställning 
i främst miljövårdspolitiken och folkhälsopolitiken. Sverige har fått början till 
en modern friluftspolitik, men den måste vidareutvecklas och konkretiseras 

� Fysik inaktivitet – Produktionsbortfall och sjukvårdskostnader 200� www.svensktfriluftsliv.se
4 Proposition 200�/0� � och proposition 200�/07: �
� Propositionen 2002/200�: �4 Mål för folkhälsan
� Folkhälsoinstitutet och Livsmedelsverket 200� Handlingsplan för goda matvanor och ökad fysisk 
aktivitet i befolkningen.
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ytterligare. Friluftslivet kräver insatser av flera samhällsaktörer och inom flera 
politikområden.
 
Friluftspolitiskt program
Svenskt Friluftsliv har, som nationell paraplyorganisation för friluftsorganisatio-
nerna i Sverige, tagit fram ett friluftspolitiskt program – Friluftslivet och sam-
hället – och föreslår att det skall ligga till grund för en vidareutvecklad samhälle-
lig friluftspolitik. Det stora intresset hos svenska folket för friluftsliv är ett starkt 
motiv för att samhället skall stödja friluftslivets fortsatta utveckling.

Svenskt Friluftsliv arbetar i sitt program med visioner och med konkreta, 
detaljerade mål. våra visioner är viktiga för att få till en debatt om friluftslivets 
betydelse i samhället. visioner är en inspirationskälla för det fortsatta arbetet.

i detta program tar vi bara upp förslag som fokuserar på frågor som berör hela 
friluftslivet. 

Programmet är en gemensam plattform för alla våra medlemsorganisationer 
och skall tjäna som vårt verktyg för att påverka beslutsfattare i stat, landsting 
och kommuner så att friluftslivets positiva effekter kommer allt fler människor 
till del.

Målet för vårt program är att främja friluftslivet och därmed förbättra folkhälsan 
och förståelsen för natur- och kulturresurserna. vi föreslår en friluftspolitik för 
både de enskilda människorna och för samhället – ett friluftsliv för alla.

För att kunna uppnå målet och tillgodose behoven fordras enligt Svenskt 
Friluftsliv främst;

• en politik med tydliga visioner och mål.
• ändamålsenlig lagstiftning och infrastruktur.
• Goda ekonomiska resurser.
• en lämplig organisation av samhällets insatser.

Det innebär att friluftslivets intressen måste genomsyra hela samhällsplane-
ringen. Därför har Svenskt Friluftsliv valt att kalla sitt program Friluftslivet och 
samhället.

Svenskt Friluftsliv anser att förstärkningar och förbättringar krävs inom 
många områden och föreslår i sitt program ett stort antal förändringar av nuva-
rande förhållanden. De föreslagna utgiftsökningarna för samhället uppvägs mer 
än väl av besparingar inom olika samhällsområden. 
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2.	Sammanfattning	och	konkreta	förslag

Svenskt Friluftsliv anser att det krävs ett antal förändringar inom olika politik-
områden för att friluftslivet skall kunna utövas av fler människor i det alltmer 
urbaniserade samhället. en del lagar behöver ändras eller kompletteras. Flera 
myndigheter behöver engageras och få uppdrag som utvecklar förutsättningarna 
för friluftslivet.

Svenskt Friluftsliv anser att förnyelsen och moderniseringen av friluftspolitiken 
bör manifesteras genom att regeringen lägger fram en proposition till riksda-
gen. Svenskt Friluftslivs friluftspolitiska program kan härvid tjäna som under-
lag. 

2.1.	Visioner	och	mål

2.1.1.	Vision

Friluftsliv för alla är Svenskt Friluftslivs övergripande vision och mål.
Det innebär att; 

• Alla har möjlighet att bedriva friluftsliv för att få glädje och upplevelser, 
bättre hälsa och ökad förståelse för natur- och kulturlandskapet.

• Naturområden nära bostäder, skolor och arbetsplatser finns, sköts och ut-
vecklas för friluftsliv.

• Ytterligare områden säkerställs för friluftsliv samt att nationalparker och 
naturreservat i större utsträckning sköts och utvecklas för friluftsliv.

• Förskolan och grundskolan regelbundet använder friluftsliv i undervisning-
en.

• kommunerna och de lokala friluftsorganisationerna samarbetar för utveck-
ling av friluftslivet.

2.1.2.	Mål

Nationella mål
Svenskt Friluftsliv konstaterar att riksdagen slagit fast ett antal miljökvalitets-
mål och ett antal folkhälsomål. Det faller sig därför naturligt att riksdagen också 
slår fast ett antal nationella mål för friluftslivet. Svenskt Friluftsliv föreslår att 
följande mål skall gälla:

• Allemansrätten skall inte i skyddade områden regleras mer än vad som be-
hövs för att uppnå målet för skyddet.

• Alla skall ha möjlighet att bedriva friluftsliv i attraktiva områden med rik och 
mångfacetterad natur, friska vattenmiljöer, frisk luft och bullerfri miljö både 
i närmiljön och i naturen i övrigt.

• naturresurserna  skall värnas och skötas så att de möjliggör ett uthålligt 
nyttjande för friluftsändamål exempelvis vistelse i skog och mark, fiske, jakt 
bär- och svampplockning.

• viktiga områden för friluftsliv skall senast år 2015 bevaras, vårdas och 
utvecklas på sådant sätt att de kan nyttjas för friluftsliv inom ramen för en 
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hållbar samhällsutveckling. 
• Barn och ungdomar skall ha tillgång till god närnatur i direkt anslutning till 

förskolor och skolor och närnaturen skall där skötas utifrån ett barnperspek-
tiv i enlighet med Fn:s konvention om barnets rättigheter.

• Barn och ungdomar skall få möjlighet att utveckla kompetens i friluftsliv i 
förskola och skola.

• I anslutning till arbetsplatser och bostäder skall det finnas naturområden 
som sköts för att möjliggöra friluftsliv i närområdet.

Miljökvalitetsmålen
Svenskt Friluftsliv anser att miljökvalitetsmålen på ett entydigt sätt skall poäng-
tera friluftslivet och föreslår att begreppet friluftsliv förs in i de mål som direkt 
berör mark- och vattenanvändningen där de saknas. Det innebär att sju av mil-
jökvalitetsmålen kompletteras och att två fastställda delmål rörande Storslagna 
fjäll och Hav i balans kompletteras med begreppet friluftsvärde.

Svenskt Friluftsliv föreslår också två nya delmål:
• ett nytt delmål under miljömålet God bebyggd miljö: Att år �0�0 skall den 

tätortsnära naturen vara lika omfattande som idag och att minst 50 % 
av den senast år �0�5 skall  ha erhållit ett långsiktigt skydd till gagn för 
friluftslivet.

• ett nytt delmål under miljömålet Hav i balans: Buller i skärgårdarna från 
motordrivna farkoster skall minska och uppfylla följande specifikation. Att 
minst �0 % av de motordrivna farkosterna senast år �0�5 skall uppfylla 
högt ställda bullerkrav (lägre än 7� dBA).

Skötsel av skyddade områden
Svenskt Friluftsliv föreslår att naturvårdsverkets mål för skötsel av de natur-
skyddade områdena skall ha följande lydelse:

• Alla skyddade områden skall skötas så att bevarandemålen för friluftslivet 
uppnås senast år 2015. Härvid skall prioritet ges åt tätortsnära områden och 
åt områden av riksintresse så att målen för friluftslivet där uppnås redan år 
2010.

2.2.	Lagändringar

För att uppnå visionerna och målen anser Svenskt Friluftsliv att det bl.a. behövs 
ett antal lagändringar och att ett antal statliga myndigheter ges uppdrag som 
utvecklar möjligheterna till att utöva friluftsliv.

Svenskt Friluftsliv föreslår att regeringen ålägger myndigheter att vid utfärdande 
av bestämmelser, göra en konsekvensanalys av effekterna för de ideella orga-
nisationerna på motsvarande sätt som idag krävs när det gäller effekterna för 
småföretag.

Svenskt Friluftsliv föreslår att Miljöbalkens skyddsinstrument kompletteras 
med ett som benämns Friluftsreservat med syfte att värna om områden för 
friluftslivet.
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Svenskt Friluftsliv föreslår beträffande strandskyddet att;
• Strandskyddet behålls i Miljöbalken samt att länsstyrelserna inte ges möjlig-

het att delegera dispensgivningen till kommunerna i riksintressanta områ-
den.

• Det vid planläggning som kan medföra lättnader från strandskyddet skall 
upprättas en miljökonsekvensbeskrivning, där konsekvenserna för friluftsli-
vet redovisas.

Svenskt Friluftsliv föreslår beträffande skogsbruket att;
• Skogsvårdslagens § 1 ändras så att man vid skötseln skall ta hänsyn till sko-

gens kulturmiljövärden samt dess estetiska och sociala värden.
• instruktionen för Skogsstyrelsen ändras så att den också skall värna om 

skogens sociala värden.
• Den tätortsnära skogen undantas från skogsvårdslagen genom att en ny 

paragraf införs som innebär att den tätortsnära skogen i första hand skall 
brukas för att gynna dess rekreativa värden. 

• Statens skogsbolag och myndigheter ges instruktioner om att miljö- och fri-
luftslivskrav skall sättas före avkastningskrav när det gäller tätortsnära skog 
och natur kring orter med naturturismintressen.

Svenskt Friluftsliv föreslår beträffande lag (1998:814) med särskilda bestäm-
melser om gaturenhållning och skyltning att;

• 5 § skall innebära att alla skyltar varigenom allmänheten avvisas från om-
råde, där den äger rätt att fritt färdas enligt allemansrätten, får sättas upp 
först efter tillstånd av kommunal myndighet. 

Svenskt Friluftsliv föreslår beträffande båttrafiken att;
• Instruktionen för Sjöfartsverket ändras så att det framgår att fritidsbåtstrafi-

ken ges ökad tyngd i verksamheten.

Svenskt Friluftsliv föreslår att även friluftsorganisationerna skall jämställas med 
föreningar som har miljöskydd i stadgarnas ändamålshänseende och därmed 
omfattas av rätten att överklaga enligt 16 kap. 13 § miljöbalken. Svenskt Frilufts-
liv föreslår även att förordningen 1998:1820 om särskild konsekvensanalys av 
reglers effekter för små företag även skall omfatta ideella organisationer.

2.3.	Uppdrag

Svenskt Friluftsliv föreslår att följande utredningar och uppdrag genomförs: 

Fysisk planering
• Att metodiken för friluftslivsplanering inom ramen för den fysiska plane-

ringen på kommunal nivå moderniseras.
• Att kunskapen om hanteringen av buller i den fysiska planeringen utvecklas 

och sprids.
• Att särskilda friluftsplaner som underlag till den kommunala översiktsplane-

ringen upprättas.
• Att flera stiftelser för förvaltning av naturreservat och marker för friluftsliv 
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inrättas liknande Skärgårdsstiftelsen och upplandsstiftelsen.
• Att bestämmelserna i naturreservaten och i fredade fiskevatten ses över så 

att endast de inskränkningar av allemansrätten respektive det fria handred-
skapsfisket som krävs för att uppnå syftet med skyddet kvarstår.

• Att  policyn för friluftsliv/naturturism och fritidsfiske inom skyddade områ-
den vidareutvecklas.

• Att bullerriktvärden för områden av riksintresse för friluftslivet tas fram.
• Att bullernivåerna i den tätortsnära naturen kartläggs.
• Att efter modell från Härjedalen en reglering av skotertrafiken görs i fjäll-

världen så att stora, sammanhängande bullerfria områden kan skapas.

Skogsbruk, jordbruk och fiske
• Att metoder för rekreationsanpassning av främst tätortsnära skogar vidare-

utvecklas.
• Att erfarenheter om hur friluftsmark kan tillskapas i intensivt uppodlade 

jordbruksbygder sprids.
• Att  handredskapsfiskets sociala och ekonomiska värden och behovet av 

information kring handredskapsfiske till olika grupper i samhället kartläggs.
• Att de lagändringar som krävs i tillämpliga lagar på fiskets område för att 

utveckla handredskapsfiskets sociala och ekonomiska värden utreds.

Skolan
• Att ämnet idrott och hälsa disponeras om för att ge utrymme för ett nytt 

ämne – Friluftsliv och naturupplevelse.
• Att i den fortsatta utbildningen av lärare i förskola och grundskola och i vida-

reutbildningen av lärare, större utrymme ges åt friluftslivets pedagogik så att 
lärarna integrerar utomhuspedagogiken i den löpande undervisningen.

Forskning
Svenskt Friluftsliv kan konstatera att naturvårdsverket beslut om forsknings-
medel för friluftsliv är av stort värde. Om ytterligare resurser tillkommer anser 
Svenskt Friluftsliv att de främst bör inriktas på;

• Friluftsliv och funktionshinder.
• Friluftslivet och folkhälsa.

Därtill vill Svenskt Friluftsliv betona vikten av att en forskarskola för friluftsliv 
inrättas samt att friluftsforskning framgent beaktas i kommande forskningspro-
positioner.

2.4.	Ekonomiska	resurser

Svenskt Friluftsliv föreslår att;
• kommunerna i ytterligare tre år får möjlighet att i samverkan med olika 

organisationer söka bidrag för lokala natur- och friluftslivsprojekt, där 
prioritet ges åt införande av utomhuspedagogik vid förskolor och skolor och 
till naturum i anslutning till tätortsnära natur samt till projekt som använder 
friluftsliv som en del i integrations- och jämställdhetsarbete.
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Svenskt Friluftsliv har tagit fram en hälsoekonomisk studie av friluftslivets bety-
delse men anser att Friluftsrådet i samverkan med andra berörda parter tar fram 
kunskaper om friluftslivets betydelse i samhällsekonomin i övrigt. 

Svenskt Friluftsliv föreslår när det gäller friluftsrörelsen att;
• Det nuvarande anslaget på 25 miljoner kronor till friluftsorganisationerna 

successivt höjs till 100 miljoner kronor till år 2010.
• Statlig satsning och medel tilldelas friluftsrörelsen på motsvarande sätt som  

Handslaget med idrottsrörelsen samt Idrottslyftet, för att därigenom skapa 
bättre möjligheter för främst barn och ungdomar att utöva friluftsliv.

• Friluftslivets organisationer likställs med idrottsorganisationer när det gäller 
all form av beskattning och bidrag.

• Medel tillförs för att en allemansrättssakkunnig skall kunna tillsättas hos 
Svenskt Friluftsliv för att bevaka att varken statliga eller kommunala förvalt-
ningar och heller inte markägare inskränker allemansrätten mer än vad som 
krävs för att värna om naturen och markägarens intressen.
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3.	Förutsättningar

3.1.Svenska	folkets	friluftsvanor

Statistiska centralbyrån (ScB) har sedan 1976 kartlagt svenska folkets fritidsva-
nor och har då bl.a. följt utvecklingen av åtta olika aktiviteter under begreppet 
friluftsliv. en av de senaste och mest komprimerade redovisningarna av vanorna 
gav Peter Fredman vid kSlA:s konferens år 2005 med temat Friluftsliv – Fram-
tid – Folkhälsa7. Här citeras följande:
 

Den vanligaste aktiviteten är promenader, som nästan �0 procent av alla 
svenskar ägnar sig åt, åtminstone någon gång. Skogspromenader är nästan 
lika vanliga. Båda dessa aktiviteter har dessutom ökat sedan mitten av ��70- 
talet. Tittar man närmare på siffrorna visar det sig dock att ökningen inte 
är jämt fördelad. Den har framför allt skett bland äldre människor. Yngre 
åldersgrupper ägnar sig i mindre grad åt de enkla friluftsaktiviteterna, som 
promenader och trädgårdsarbete, och där finns ingen tydlig trend mot ökad 
aktivitet. Högutbildade är generellt mer ute i skog och mark än lågutbildade, 
även om det finns en liten minskning av skillnaden över tid. Detta gäller dock 
inte jakt och fiske, som i högre grad utövas av lågutbildade.

Det finns också en tydlig regional skillnad – norrlänningar ägnar sig i 
betydligt högre grad åt friluftsaktiviteter än invånarna i andra delar av 
landet. Enda undantaget är här nöjespromenader bland män. Det faktum att 
det skett en ökning av friluftsaktiviteterna bland äldre men en viss stagna-
tion bland yngre säger kanske något om vilken utveckling vi kan vänta oss i 
framtiden.

Tittar man specifikt på friluftsliv i fjällområdet – som är en stor del av vårt 
land och ett populärt resmål – kan man konstatera, att nästan en fjärdedel 
av Sveriges befolkning besöker fjällen under ett år. Under en femårsperiod 
blir motsvarande siffra �� %. Åttiofem procent av fjällresorna är fritidsre-
sor. Otvetydigt är fjällen ett viktigt resmål för friluftsutövande. Friluftslivet 
i fjällen har ändrat karaktär under de senaste decennierna. Två aktiviteter 
har ökat kraftigt: utförsåkning och snöskoteråkning. De mer traditionella 
aktiviteterna vandring och turskidåkning har legat på i stort sett samma 
nivå hela tiden. Jämför man svenskarnas sätt att använda skogen som 
friluftsmiljö i slutet av ���0-talet och �0 år tidigare kan man generellt säga, 
att förändringarna är små. Vi använder skogen ungefär på samma sätt och 
i samma omfattning. Enda undantaget är bärplockning, som minskat kraf-
tigt. En slutsats är att vårt sätt att utnyttja skogen blir allt mer fokuserat på 
”upplevelser” och allt mindre på ”konsumerande aktiviteter”.

I USA görs sedan ���0-talet en stor undersökning av friluftsvanor vart 
femte år. Undersökningen visar bland mycket annat att det är de teknikbe-
roende friluftsaktiviteterna (skidåkning, kanot, cykling) som ökat snabbast 
sedan 1960, medan konsumerande aktiviteter som jakt och fiske inte ökat. 
Mönstret sammanfaller rätt väl med vad man funnit i svenska undersök-
ningar.

7 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens TIDSKRIFT nr 8 200�.
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3.2.	Utvecklingstendenser

konkurrensen om fritiden har ökat med den tekniska utvecklingen, som påver-
kar friluftslivet i både positiv och negativ riktning. Nya uppfinningar, kläder och 
handikapphjälpmedel medför att flera får möjlighet att utöva ett utökat och va-
rierat friluftsliv. Människans fascination över teknologin i sig medför samtidigt 
att kontakten med naturen kan minska.

trenden att så snabbt som möjligt få uppleva så mycket som möjligt leder till 
användning av energiförbrukande kommunikationsmedel för att ta del av Sve-
riges skiftande natur. Motordrivna fordon, snabba motorbåtar och olika slags 
luftfarkoster används i ökad omfattning.

intresset för häftiga utomhusaktiviteter – klättring, speleologi (grottkrypning), 
geocaching (skattletning med hjälp av GPS) och heliskiing –  medför att platser 
där människor sällan vistats, kommer att besökas allt oftare. Faunan och floran 
påverkas i ökad omfattning. Friluftslivet är också mera intressant kommersiellt 
sett, vilket kommer till uttryck bl.a. genom utvecklingen av friluftskläder och 
utrustning och av olika avgiftsbelagda aktiviteter i naturen.

enligt Folkhälsoinstitutet (FHi) har den del av befolkningen som inte ägnar sig 
åt någon som helst form av fysisk aktivitet ökat från 12 till 14 procent de senaste 
åren. Från Peter lammings (FHi) inlägg vid kSlA: s konferens8 citeras följande:

Det finns en lång rad trender i samhället bakom denna utveckling. Vi har fler 
bilar per hushåll och vårt bilåkande ökar. Det blir exempelvis allt vanligare 
att föräldrar skjutsar sina barn till skolan i bil. Dataspelandet ökar bland 
barn samtidigt som deras spontana idrottsutövande minskar. Vuxna sitter 
allt mer stilla på arbetet och tillbringar allt mer av sin fritid framför TV. Vi 
omger oss med allt fler tekniska innovationer som bidrar till att minska vår 
fysiska aktivitet.

Samtidigt förblir vårt deltagande i organiserad motion träning och idrott 
högt. Den del av befolkningen som är fysiskt aktiv tenderar att öka sin 
aktivitet. Idrottandet utomhus minskade bland ungdomarna under ���0- 
och �0- talen, men ökade i stället kraftigt inomhus. Numera är kvinnorna 
mer aktiva inomhus än männen. Motion och idrott är vanligast bland yngre 
personer, men till skillnad från de äldre har ökningstakten dämpats något 
under �0- talet. Men när det gäller att använda dator i hemmet är skillna-
derna alltjämt stora gentemot de äldre, även om datoranvändandet bland 
dessa ökar i snabb takt. Vår moderna livsstil leder till allt mer stillasittande 
vanor och fysisk inaktivitet.

i skriften Friluftshistoria uttrycks trendutvecklingen på ett talande sätt:

Produktutvecklingen, friluftsreklamen och framställningen av friluftsliv 
i media under ���0- talet, och framför allt under �0-talet, har möjligen 
bidragit till den värdeförskjutning som skett inom friluftslivet. Friluftslivets 

8 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens TIDSKRIFT nr 8 200�.
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ursprungliga värden som naturupplevelse, tystnad och stillhet har fått stå 
tillbaka för utrustning, anordningar och aktiviteter. Naturens roll har i hö-
gre grad blivit att fungera som arena och kuliss för trendiga äventyrssporter 
som i grunden syftar till andra värden än naturupplevelser. Utrustnings-
trenden har drivit friluftslivet mot en ”idrottificering”. På trådsmala skidor 
far fjällturisterna fram som spårvagnar i perfekt preparerade skidspår. Te-
lemarksåkning som tidigare användes för att med vanliga skidor ta sig ner 
i lössnön på fjällsluttningarna har blivit tävlingsaktivitet som bedrivs med 
specialutrustning i preparerade pister. Bergsklättring sker på tid inomhus 
på klätterväggar. Paddling i strömmande vatten har via forsränning gått till 
kanotslalom. Och terrängcykling bedrivs i olika tävlingsformer med allt mer 
sofistikerad utrustning.�

en enkät inom Stockholms läns landsting visar att invånarnas behov av natur är
annorlunda än för 20 - 30 år sedan. vi har större krav på vår fritid – men också 
mindre tid.

Många söker lugn och ro medan andra söker överraskningar och händelser. 
Den förväntade växthuseffekten kommer att medföra stora förändringar av 
möjligheterna att utöva friluftsliv på det sätt vi är vana. Fler anlagda banor med 
ny typ av utrustning kan växa fram snabbare än vad som är fallet idag. 

”Bekväma funktionskläder kommer på bred front. ingen vill frysa eller bli blöt. 
Hightec blandas med ull. Goretex hänger med och neopren kommer. nanotek-
niken slår igenom. På säkerhetssidan kan nämnas mobiltelefoner som laddas 
med solpaneler, mer eller mindre exakta GPS- mottagare. transpondrar med in-
byggd pulsmätare, skriver lars Davner efter besök på vildmarksmässan 2006.�0

 
Svenskt Friluftsliv accepterar givetvis att friluftslivet förändras över tiden men 
tar avstånd från sådana aktiviteter som inverkar negativt på naturen och miljön. 
Svenskt Friluftsliv är också negativ till irreversibla förändringar som låser mark- 
och vattennyttjandet till en viss användning. vi vet idag inte vilket nyttjande 
som efterfrågas i framtiden.

Svenskt Friluftsliv har uppfattningen att avsaknaden av naturupplevelser i 
barndomen kan bidra till att skapa en vuxen befolkning som saknar intresse för 
vård och hushållning av naturresurserna i samhället. Svenskt Friluftsliv menar 
att färre besök i naturen leder till sämre folkhälsa och förståelse för naturen och 
kulturen och därmed till större kostnader för den enskilde och för samhället.

Bättre statistik behövs
Svenskt Friluftsliv anser att ScB:s nuvarande undersökningar är otillräckliga för 
att belysa friluftslivets utveckling på nationell nivå.

Svenskt Friluftsliv har med tillfredsställelse noterat att naturvårdsverket har 
följande regeringsuppdrag:

Naturvårdsverket skall efter samråd med berörda myndigheter, organi-
sationer, friluftsorganisationer och andra intressenter utarbeta ett förslag 

� Ahlström, I. i Sandell K. och Sörlin S. (red) ���� Friluftshistoria.
�0 Skogen nr 4/0� Lars Davner.
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till program för att ta fram relevant statistik om friluftsliv. Uppdraget skall 
redovisas senast den � juli �00�.

Parallellt med de traditionella befolkningsstudier som ScB gör är det väsentligt 
att också utföra besöksstudier i likhet med vad som skett i Fulufjällets och tyre-
sta nationalparker.

naturvårdsverket redovisar ett stort antal argument för att skaffa sig kunska-
per om antalet besökare till ett visst område��. Bland dessa vill Svenskt Friluftsliv 
särskilt lyfta fram att kunskapen kan; 

• minska konflikter,
• identifiera efterfrågan och utbud av rekreationsmöjligheter,
• effektivisera förvaltningsåtgärder samt 
• öka den samhällsekonomiska effektiviteten.

Svenskt Friluftsliv är villig till att medverka i arbetet med att ta fram ett nytt 
statistikprogram. Härvid är det viktigt att bl.a. studera olika gruppers friluftsliv 
och hinder för utövande av olika aktiviteter.

3.3. Definition av friluftslivsbegreppet
–	Avgränsning

En definition av friluftsliv ges i departementsskriften Statens stöd till friluftsliv 
och främjarorganisationer Vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå 
miljöombyte och naturupplevelse.�2

En annan likartad definition ges i förordningen om statsbidrag till friluftsor-
ganisationer. Vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet för välbefinnande 
och naturupplevelser utan krav på tävling.��

Det är lätt att spåra inflytandet från den norska definitionen som funnits i 
flera decennier: Opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljø-
forandring og naturopplevelse.�4

naturvårdsverket har gjort en precisering av sitt arbete med friluftslivet. verket 
utgår från vistelse på allemansrättslig grund, men utelämnar vistelse i träd-
gårdar och kulturparker och motoriserade verksamheter. naturvårdsverket 
inkluderar friluftsliv där utövaren är turist d.v.s. vistas och övernattar utanför 
sin vanliga omgivning.

För medlemskap i Svenskt Friluftsliv krävs att organisationen har friluftsliv 
som huvudsaklig verksamhet. i detta sammanhang har Svenskt Friluftsliv valt 
att definiera friluftsliv som en företeelse som;

• innebär aktivitet i vid bemärkelse,
• sker utomhus,
• bidrar till/motverkar ej hållbar utveckling,
• är beroende av allemansrätten för tillträde till sin arena
• sker i huvudsak för nöje och rekreation.

�� Naturvårdsverkets rapport 200� nr �4�8 Planering och förvaltning för friluftsliv.
�2 Statens stöd till friluftsliv och främjarorganisationer (Ds.����:78).
�� Förordning (200�:���) om statsbidrag till friluftsorganisationer.
�4 Norska regjeringen Stortingsmelding nr. 40 (��8�-87).
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Avgränsning 
Stor energi har under årens lopp lagts ner för att avgränsa friluftsliv från 
närliggande verksamhetsfält som idrott, naturturism och naturvård. i skriften 
Planering och förvaltning för friluftsliv redovisas ett utförligt resonemang kring 
främst begreppen turism, rekreation, fritid och rekreation.�� Särskilt klas Sandell 
har utvecklat synpunkter på friluftslivets gränsland.��

För Svenskt Friluftsliv är det viktigast att stödja de aktiviteter som utgör fri-
luftslivets kärna, som  i stor utsträckning baseras på  aktiviteter och natur- och 
kulturupplevelser och som inte medför några negativa effekter på natur- och 
kulturlandskapet.

Svenskt Friluftsliv redovisar i kapitel 4.5. sin syn på naturturismen eftersom 
skillnaden mellan naturturism och friluftsliv enligt Svenskt Friluftsliv är liten. 
Det är samma slags aktiviteter som utförs oavsett om man utför dem i anslut-
ning till sin bostad eller som turist på annan ort.

3.4.	Motiv	för	offentligt	åtagande
(Samhällsansvaret)

Svenskt Friluftsliv delar den uppfattning som 1962 års fritidsutredning redovi-
sade:�7

Den främsta anledningen till att samhället måste ägna omsorg åt friluftslivet 
är sålunda dess betydelse för människornas kroppsliga och andliga välbefin-
nande, en betydelse som ökat undan för undan som en effekt av samhällsut-
vecklingen själv. Friluftsliv utgör en form att förebygga kroppslig och mental 
ohälsa och bör därför ställas i relation till de mycket betydande kostnader 
som samhället numera lägger ned på hälso- och sjukvård.

1962 års fritidsutredning hade också en framsynt inställning till samhällsansva-
rets inriktning och avgränsning:

Även om man slår vakt om principen att den enskilda människan själv skall 
avgöra vad hon bör ha lust att ägna sig åt på sin fritid och vilka former av 
friluftsliv som passar henne bäst är det uppenbart att de faktiska valmöjlig-
heterna är beroende av de förutsättningar som står till förfogande i hennes 
omgivning. Det underlag i form av marker, vatten och anläggningar som er-
fordras för det nutida friluftslivet och som ingående belystes i utredningens 
första betänkande�� kan endast i undantagsfall anskaffas och vidmakthållas 
av en enskild person eller sammanslutning. ”Samhällets huvudansvar på 
friluftslivets område blir därför att tillse att den yttre miljön är så beskaffad 
att den ger så många som möjligt förutsättningar för ett rikt friluftsliv”.

Svenskt Friluftsliv anser att fritidsutredningens åsikter fortfarande är giltiga. De 
har förstärkts av den forskning som redovisats de senaste decennierna. Fri-

�� Naturvårdsverkets rapport 200� nr �4�8 Planering och förvaltning för friluftsliv.
�� Sandell, Klas, ”Begreppet friluftsliv: Som en trebent pall”, Argaladei: Friluftsliv – en livsstil (200�:�).
�7 Friluftslivet i Sverige, Del II – Friluftslivet i samhällsplaneringen (SOU ����:��) s. �2.
�8 Friluftslivet i Sverige: Del I - Utgångsläge och utvecklingstendenser (SOU ���4:47).



�5S v e n S k t  F r i l u F t S l i v

F Ö r u t S ä t t n i n G A r

luftsliv leder till bättre folkhälsa och ökad naturförståelse, vilket i sin tur leder 
till minskade kostnader för den enskilde och samhället. Därtill kommer att ett 
utökat friluftsliv innebär att fler inser värdet av att utveckla en livsstil som är 
långsiktigt hållbar.

Svenskt Friluftsliv vill också framhålla att friluftsliv är att se som ett kulturarv 
och att friluftslivet liksom andra kulturyttringar därför bör åtnjuta samhällsstöd.
Svenskt Friluftsliv medlemsorganisationer har närmare 10 000 ideella styrelser, 
varför friluftsrörelsen också ur demokratisynpunkt är en väsentlig samhällsbyg-
gare.

Samhället har således enligt Svenskt Friluftsliv många motiv för att stödja 
främjandet av friluftslivet.

3.5.	Ansvarsfördelning

Den enskildes ansvar
ingen myndighet eller organisation skall bestämma över vad den enskilde skall 
göra på sin fritid. Det hindrar inte att organisationer eller myndigheter ger råd 
om hur vi av olika skäl skall förhålla oss i livet. vi kan i vår okunskap eller av an-
dra orsaker misshushålla med våra resurser och därmed negativt påverka både 
vår miljö och hälsa. Det kan leda till stora kostnader för både individen och sam-
hället, vilket ger legitimitet för rådgivning från organisationer och myndigheter.

Organisationernas ansvar
I Sverige finns ett stort antal intresseorganisationer som sammanhåller personer 
med likartat intresse. Organisationerna informerar och utbildar i första hand 
sina egna medlemmar inom sina egna intresseområden. Många organisationer 
anordnar även kurser eller aktiviteter för allmänheten utan krav på medlemskap 
i organisationen ifråga. 

Friluftsorganisationerna lyfter fram betydelsen av friluftslivet för den enskilde 
och samhället och organiserar aktiviteter för friluftslivets utövare.

Det offentligas ansvar
Stat och kommun utformar och förvaltar förutsättningarna för mycket av 
friluftslivet genom uppbyggnad och underhåll av infrastruktur, vägar, anlägg-
ningar och avsättande av skyddade områden och grönområden. Genom lagstift-
ning påverkar staten mark- och vattenanvändningen, vilket utgör friluftslivets 
landskap. 

Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet är det departement som har hu-
vudansvaret för miljöpolitiken/friluftspolitiken. Friluftsfrågorna berör också ett 
antal andra departement exempelvis näringsdepartementet – skogsbruk, infra-
struktur, naturturism, Socialdepartementet – främjande av hälsa, utbildnings- 
och kulturdepartementet – skolfrågor, forskning och Jordbruksdepartementet 
– jordbruk, jakt och fiske.

Av de statliga myndigheterna är det naturvårdsverket som har huvudansvaret. 
i naturvårdsverkets instruktion från 2001 har ansvaret för friluftslivet återin-
förts genom stadgandet: ”naturvårdsverket ska se till att förutsättningarna för 
friluftslivet bevaras och utvecklas”. Andra myndigheter som har delansvar för 
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friluftspolitiken är Fiskeriverket, Skolverket, Boverket, Sjöfartsverket, Skogssty-
relsen, Folkhälsoinstitutet och ungdomsstyrelsen. 

Friluftsrådet vid naturvårdsverket har bl.a. i uppgift att ”bistå naturvårdsver-
ket i fullgörandet av verkets ansvar för bevarande och utvecklande av förutsätt-
ningarna för friluftslivet utifrån en helhetssyn på natur- och kulturlandskapet 
samt ge råd till myndigheter och övriga i sådana frågor”.��

Sammantaget stöder samhället friluftslivet på många sätt även om det inte alltid 
primärt sker för friluftslivets skull. ändock är sådana åtgärder av fundamental 
betydelse för möjligheten att friluftsliv skall kunna utövas av alla.

3.6.	Allemansrätten
 

Allemansrätten kan beskrivas som en rätt för var och en att i viss utsträck-
ning vistas på mark- och vattenområden som tillhör andra och att där 
plocka svamp, bär och vissa andra naturprodukter. Nyttjandet får inte inne-
bära att fastighetsägare eller andra med särskild rätt till fastighet tillfogas 
nämnvärd skada eller olägenhet. Begränsningen brukar ibland sammanfat-
tas med uttrycket ”inte störa, inte förstöra.20

    
Allemansrätten har utvecklats till en viktig förutsättning för människor att fritt 
vistas i naturen. Genom allemansrätten får människor nyttja naturen för frilufts-
liv utan att behöva betala för tillträdet. i regeringsformen 2 kap.18 § slås fast att 
alla skall ha tillgång till naturen enligt allemansrätten. någon precisering av 
innebörden av allemansrätten ges emellertid inte. i Miljöbalkens 7 kap. 1 § sägs: 
Var och en som utnyttjar allemansrätten eller annars vistas i naturen skall 
visa hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med den.

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

vidare skall tillses att skada överhuvudtaget inte uppkommer, att särskild 
information ges vid förekommande behov samt att deltagare som kan antas 
ha otillräckliga kunskaper om allemansrättens innebörd skall ges kunskap om 
grundprinciperna. Svenskt Friluftsliv ger i kapitel 7.3. sin syn på hur hänsyns-
reglerna bör tillämpas av arrangörerna av friluftsliv.

Miljöbalken möjliggör för länsstyrelserna att med stöd av 12 kap. 6 § föreskriva 
om anmälningsplikt för verksamhet som kan komma att väsentligen ändra 
naturmiljön. länsstyrelsen får förelägga verksamhetsutövaren att vidta de åt-
gärder som behövs för att begränsa eller motverka skada. Om åtgärderna inte är 
tillräckliga, får myndigheten förbjuda verksamheten.

�� Förordning (200�:�0��) med instruktion för Naturvårdsverket § 2�.
20 Prop. ���7/�8:4�. Miljöbalk.
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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 verksam-
heten. I gällande rätt finns emellertid inte stöd för uppfattningen att arrangö-
ren behöver fastighetsägarens tillstånd för en verksamhet som inte medför 
skada eller annan olägenhet.

i propositionen sägs vidare: Mera tveksamt är om en organisatör skall få ut-
nyttja en fastighet kommersiellt och mer eller mindre permanent utan ägarens 
tillstånd. Sådana rådighetsfrågor behandlas dock inte i miljöbalken utan bör 
som hittills lösas i rättspraxis. Rent allmänt kan sägas att arrangemang av 
någon betydelse inte bör ske utan markägarens medgivande.2� 

enligt naturvårdsverket allmänna råd gäller följande för större tävlingar, orga-
niserat 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 ��:� MB. Exempel kan vara 
stora orienteringstävlingar, motorbåtstävlingar och stora lägerarrange-
mang.22

Svenskt Friluftsliv konstaterar att flertalet av de aktiviteter som medlemsor-
ganisationerna arrangerar inte är kommersiella men 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 större arrangemang för samråd enligt 
ovan allmänna råd.

Utbildning
Allemansrätten är sålunda en grundförutsättning för friluftslivet. Allemansrät-
ten 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. Medveten-
het och kunskap om allemansrätten är en förutsättning för att den skall kunna 
bevaras 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 naturligt förmedlad från sina 
föräldrar och många stadsbor saknar idag också naturlig anknytning till livet på 
landet som tidigare generation fick genom sina mor- eller farföräldrar. 

2� Ibid.
22 Naturvårdsverket (AR till �2 kap. � § första stycket MB.
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Att vårda och följa allemansrätten är inte bara lagstiftarens, myndigheternas och 
företagarnas skyldighet. Avgörande är att turister och andra besökare håller sig 
till vad allemansrätten innebär för den enskilde.

Friluftsliv på allemansrättslig grund tränar oss också att tillämpa och utveckla 
egenskaper som hänsyn, omdöme och personligt ansvarstagande. Det är egen-
skaper som är värdefulla för samhället även i många andra sammanhang.

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 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 Friluftsliv berör de krav som bör återfinnas i grundskolan i kapitel 
5.1.2. och vill särskilt understryka att skolorna har ansvar för att förmedla kun-
skap om allemansrätten.

Information
naturvårdsverket har under snart 20 år hävdat att den som lockar ut någon i 
naturen också har ansvar för att tala om hur man skall bete sig där. Det kravet 
ställer också Svenskt Friluftsliv på sina medlemsorganisationer. vi vill under-
stryka att arrangörer av aktiviteter i naturen skall ta ansvar för att deltagarna är 
väl informerade om allemansrättens karaktär och innehåll. Svenskt Friluftsliv 
lämnar i kapitel 7.3. förslag på hur arrangörerna av friluftsaktiviteter bör till-
lämpa Miljöbalkens allmänna hänsynsregler.

Svenska Frisksportförbundet har (2006) fått bidrag från Friluftsrådet för att 
utarbeta information om allemansrätten för nya svenskar och Svenska klätter-
förbundet har fått stöd för att informera om allemansrätten vid klättring.
Svenskt Friluftsliv anser att information om allemansrätten är en förutsätt-
ning för att allemansrätten skall kunna fortleva som en sedvana. vi föreslår att 
naturvårdsverket i samråd med Friluftsrådet systematisk går igenom behovet 
av information kring allemansrätten till olika grupper i samhället och därefter 
ger råd till dem. Ytterligare insatser behöver göras för att klargöra förhållandet 
mellan ridning och allemansrätt.

Svenskt Friluftsliv anser också att naturvårdsverket måste fortsätta med en 
bred information om allemansrättens innebörd. 

Allemansrätten i framtiden
Svenskt Friluftsliv anser att allemansrätten skall bibehållas som en sedvanerätt. 
Att skapa en allemansrättslag skulle medföra tillkomsten av en omfattande re-
gelbok och resultera i begränsningar för den majoritet av befolkningen som inte 
äger mark. Allemansrätten skall sålunda bibehållas i oförändrad omfattning och 
hanteras utifrån principen Inte störa – Inte förstöra. 

Det kan här påpekas att allmänhetens tillträde till stränderna har samma ända-
mål som allemansrätten (se vidare diskussion i kapitel 4.3).

F Ö r u t S ä t t n i n G A r
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Svenskt Friluftsliv oroas över de många kommunala beslut som sker med stöd 
av Ordningslagen för att reglera olika friluftsintressen i en kommun. i skriften 
Friluftsliv i tätort redovisas en genomgång av landets kommuner. inte mindre 
än 277 kommuner har infört någon form av lokala ordningsföreskrifter. De 
bestämmelser som kommenteras är sådana som innebär reglering av annars 
oreglerad vistelse i naturen för motion och friluftsliv, d.v.s. begränsningar i 
allemansrätten i vid bemärkelse. Främst berörs frågor om hund, ridning, löp-
ning/gång, cykling, skidåkning, pulkaåkning och eldning.

I sammanhanget görs följande reflektion: Den utveckling som beskrivits ovan 
är inte bara ett hot mot allemansrätten som sådan. Den är framför allt ett hot 
mot de värden som allemansrätten representerar: avkoppling, glädje, natur-
upplevelser och frihet under ansvar.2�

Svenskt Friluftsliv instämmer i denna oro och uppmanar kommunerna att se 
över sina bestämmelser och bara bibehålla dem som krävs för att undvika risk 
för skador på naturen och för att lösa konflikter mellan olika friluftsaktiviteter.
För att kunna vara kommunerna behjälpliga i arbetet med att utforma bestäm-
melser som inte i onödan inskränker friluftslivet föreslår Svenskt Friluftsliv att 
en allemansrättssakkunnig tillsätts. Den sakkunnige skulle bevaka att varken 
statliga eller kommunala förvaltningar och heller inte markägare inskränker 
allemansrätten mer än vad som krävs för att värna om naturen och markägarens 
hemfrid. nu riskerar allemansrätten att urholkas genom ”de små stegens ty-
ranni”. Svenskt Friluftsliv är villig att administrera en sådan funktion och avser 
att begära medel för att kunna inrätta en sådan tjänst.

i skyddade områden sker inte sällan en schablonartad reglering av allemansrät-
ten trots att naturvårdsverket särskilt uttalat att sådana begränsningar endast 
skall införas om områdets naturvärden kräver det.

Svenskt Friluftsliv föreslår att länsstyrelserna får i uppdrag att göra en översyn 
av bestämmelserna så att endast de inskränkningar som krävs för att uppnå 
syftet med områdesskyddet kvarstår.

Svenskt Friluftsliv anser att riksdagen som ett nationellt mål skall uttala att 
allemansrätten inte skall regleras mer än vad som är absolut nödvändigt i natio-
nalparker eller naturreservat eller genom kommunala ordningsregler.

3.7. Jakt och fiske

Jakt och fiske hör till våra vanligaste fritidsaktiviteter. Mer än 320 000 svenskar 
ägnar sig åt jakt, och långt fler än 900 000 svenskar fiskar på sin fritid. Varken 
jakt eller fiske ingår i allemansrätten. Jakt får endast bedrivas enligt reglerna 
i Jaktlagen och reglerna för fisket finns i Fiskelagen, Fiskeförordningen och i 
Fiskeriverkets författningssamling (FiFS). De innehåller en mängd bestämmel-
ser, exempelvis om redskap för fritidsfisket. Fiskelagen föreskriver bl.a. hänsyn 
till andra fiskare.

Sportfiske med handredskap är fritt utmed kusterna och i våra fem största 
sjöar, med vissa undantag. Det fria fisket omfattar inte fiske med nät. Inte heller 

2� Länsstyrelsen i Stockholms län Friluftsliv i tätort Rapport 200�: �8.
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ingår trolling och dragrodd eller laxfiske längs Norrlandskusten. 
Svensk Friluftsliv anser att det fria handredskapsfisket är en stor tillgång för 

friluftslivet och anser att det skall bibehållas. Däremot har Svenskt Friluftsliv 
inget emot att en mindre avgift införs för att  bl.a. möjliggöra utökade fiske-
vårdsåtgärder och utöva tillsyn.

3.8.	Folkhälsopolitiken

kunskapen om friluftslivets hälsovärde har funnits i samhället sedan lång tid 
tillbaka. redan i 1962 års fritidsutredning uttalades följande:

Målsättningen för en ur hälsosynpunkt riktig lösning av fritidsproblemen 
måste därför vara att genom anpassning i levnadsvanorna i riktning mot 
ett sunt friluftsliv söka skapa en motvikt till stressamhällets mekaniserade, 
onormala liv med dess ofta påtagligt neurotiserande inverkan på den 
enskilde. ”Den främsta anledningen till att samhället måste ägna omsorg åt 
friluftslivet är sålunda dess betydelse för människors kroppsliga och andliga 
välbefinnande, en betydelse som ökat undan för undan som en effekt av 
samhällsutvecklingen själv”. Friluftsliv utgör en form att förebygga kropps-
lig och mental ohälsa och bör därför ställas i relation till de mycket bety-
dande kostnader som samhället numera lägger ned på hälso- och sjukvård. 
I denna relation framstår friluftslivets betydelse i sin rätta dager. Det är 
enligt utredningens mening högst sannolikt att ökade samhälleliga omsor-
ger om friluftslivet skulle verksamt bidraga till att höja individens hälsa och 
därigenom minska de s.k. civilisationsskadorna samt till att sanera åtskilliga 
sociala företeelser, som nu bereder samhället stora bekymmer.24

Forskning visar på utevistelsens betydelse för folkhälsan
Forskning under 1980- talet och framöver (Patrik Grahn, Ingemar Norling m.fl.) 
pekade tydligt på utevistelsen och den fysiska aktivitetens betydelse för hälsan. 
Här citeras några resultat.

Naturkontakt har en väldokumenterad effekt på oss människor oavsett 
ålder eller kön. Vad som påverkar vad kan ibland vara svårt att bryta ut ur 
de långa effektkedjor som uppstår. Så kan till exempel umgänget med djur 
förbättra sinnesstämningen hos en äldre person, vilket i sin tur kan påverka 
blodtryck och stresshormoner. Detta kan bidra till att den äldre blir mera 
fysiskt aktiv, träffar människor och får ökad ämnesomsättning och social 
stimulans, bättre matvanor, minskat behov av vissa läkemedel och annan 
vård, och sammantaget uppleva en förbättrad livskvalitet.

De naturbaserade aktiviteterna har en stark roll inom egenvården som 
ju omfattar över �0 % av de äldre.  Utövarna betalar i huvudsak själva för 
trädgård, fritidshus, båt, fiskeutrustning med mera. I den tidigare nämnda 
folkhälsoundersökningen i Västsverige utmärktes äldre med bättre hälsa och 
lägre vårdkonsumtion i första hand av en naturbaserad livsstil med stora in-
slag av friluftsliv och trädgård. Vid en undersökning där en grupp personer 
över 75 år aktiverades fysiskt minskade vårdkostnaderna med en tredjedel. I 

24 Friluftslivet i Sverige, Del II – Friluftslivet i samhällsplaneringen (SOU ����:��).
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en stor australiensisk studie av djur i vården upptäcktes att djurägarna hade 
cirka �0 % färre läkarbesök än andra. Naturbaserade aktiviteter beräknas i 
USA ha så stor inverkan på rehabilitering och vårdkostnader att ”The Center 
for Health Design”, den myndighet som bland annat ur försäkringssynpunkt 
godkänner en vårdinstitution, endast ackrediterar (godkänner) de vårdinsti-
tutioner avsedda för längre vård, som har regelbunden tillgång till natur på 
sjukhuset och i närliggande parker.2�

år 2003 gjorde Folkhälsoinstitutet en omfattande sammanställning av kunska-
perna kring utevistelsens betydelse för äldre och funktionshindrade.2�

Studier visar att människors vardagsmiljöer har stor betydelse för stress-
nivåer och hälsa. Utemiljöernas utformning och innehåll är särskilt be-
tydelsefulla. Det finns ett tydligt samband mellan hur ofta man vistas i 
grönområden för rekreation och tillgången till grön omgivning i det egna 
bostadsområdet. Det har visat sig att möjlighet till fysisk aktivitet, annan 
rekreation och återhämtning i exempelvis natur- och grönområden påver-
kar människors förmåga att återhämta sig från stress och bidrar till att öka 
hälsan i befolkningen. Äldre och funktionshindrade med nedsatt rörlighet är 
mer beroende än andra av att det finns tillgång till sådana områden nära 
boendet.

Begreppet tillgänglighet används kanske oftast för att beskriva den fysiska 
framkomligheten på en plats eller de fysiska möjligheterna för att delta i 
olika aktiviteter. En annan viktig del av begreppet handlar emellertid om 
upplevelsen av tillgänglighet. En trädgård som inte används för att män-
niskor känner sig otrygga där eller är rädda för att irra bort sig i är inte till-
gänglig på det psykologiska planet. För att våga vistas i en sådan trädgård 
krävs ständig övervakning och man förlorar möjligheten att själv kontrol-
lera sin utevistelse.

För äldre och funktionshindrade är den fysiska tillgängligheten särskilt be-
tydande för utevistelsen. Ju större funktionshinder man har, desto viktigare 
blir också den praktiska tillgängligheten i form av lutningar, bänkar och 
andra detaljer i utformningen. Tillgängligheten kan också röra sig om huru-
vida man överhuvudtaget har någon trädgård eller nära utemiljö att tillgå, 
vilket absolut inte är någon självklarhet vid särskilda boenden i dag.

Oroande utveckling
Samhället har emellertid inte tagit vara på kunskapen i tillräcklig omfattning. 
i folkhälsopropositionen från år 2003 konstateras att svenskarnas förväntade 
livslängd visserligen ökar, men samtidigt lever vi i genomsnitt allt färre år som 
friska. De sjukdomar som ökar är dels de stressrelaterade (depressioner, trötthet 
och värk) som står för en mycket stor del av dagens långtidssjukskrivningar, dels 
de som beror på stillasittande (värk, hjärt-kärlsjukdomar, fetma och diabetes). 
enligt WHO är fysisk inaktivitet en av de tio största orsakerna till för tidig död. i 
OecD- länderna är 12 procent av alla förtida dödsfall orsakade av fysisk inaktivi-
tet.

2� Norling I. och Larsson Eva – Lena 2004 Ett gott och friskare liv som äldre.
2� Bengtsson, Anna Utevistelsens betydelse för äldre och funktionshindade 200�.
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år 2005 redovisade Statens folkhälsoinstitut och livsmedelsverket en hand-
lingsplan för goda matvanor och ökad fysisk aktivitet i befolkningen.27 Där sägs 
bl.a. att ökande övervikt och brist på fysisk aktivitet håller på att utvecklas till 
ett stort folkhälsoproblem. vardagsaktiviteten har minskat och vi rör oss allt 
mindre både på arbetet, på fritiden och vid resor till och från arbete och skola. 
vid  samhällsplaneringen byggs mycket av möjligheten till fysisk ansträngning 
bort i den offentliga miljön. 

Stora samhällskostnader
Som redovisas närmare under kapitel 6.3. Samhällsekonomi och friluftsliv 
uppgår de direkta kostnaderna för sjukvård på grund av fysisk inaktivitet till 750 
miljoner kronor och kostnaden för produktionsbortfall till 5,3 miljarder kro-
nor, tillsammans 6 miljarder kronor per år. För att minska dessa kostnader och 
lidandet för enskilda personer fordras ett nytänkande.

Hälsosam samhällsplanering
Hälsosam samhällsplanering är ett nytt begrepp som förbundet Sveriges kom-
muner och landsting infört och innebär att man integrerar ett tydligt folkhälso-
perspektiv i planeringen. Människors hälsa och välbefinnande skall genomsyra 
samhällsplaneringen.

en förändrad livsmedelspolitik, bättre kostvanor och ökad fysisk aktivitet 
krävs för att vända den negativa utvecklingen. Det räcker dock inte enbart med 
information och utbildning. Det behövs också fysiska faktorer som möjliggör 
och underlättar fysisk aktivitet exempelvis grönytor och cykelbanor. vi kan inte 
förvänta oss att stora befolkningsgrupper skall öka sin fysiska aktivitet om vi 
inte skapar en miljö som stödjer sådant beteende. vi behöver en fysisk planering 
som underlättar för en måttlig fysisk aktivitet.

Svenskt Friluftsliv anser att valet av cykeln bör underlättas vid transport till den 
tätortsnära naturen. För att detta skall lyckas krävs ett tämligen sammanhäng-
ande cykelvägnät, där målpunkter för friluftslivet beaktas. ur ett folkhälso- och 
miljösynpunkt är cykeln nästan utan konkurrens.

nästan alla svenskar har en cykel, nästa alla svenskar kan cykla och en stor 
andel använder fordonet tämligen regelbundet. vad som ofta saknas i och kring 
våra tätorter är uppställningsplatser av rimlig kvalitet och säkerhetsgrad. Fler 
leder är också önskvärda. De kommunala grundcykelnäten bör kunna utvecklas 
mera mot just intressanta målpunkter för friluftslivet.

Effektiviteten och flexibiliteten skulle kunna öka väsentligt, om cykeln under 
en del av resan kunde medföras på allmänna färdmedel. Möjligheterna för cykel-
transporter på tåg, båt och buss över längre avstånd här i landet är dock sedan 
ett decennium minst sagt varierande.

Utrymmen för friluftsutrustning på flera transportslag blir allt sämre och detta 
har på senare år särskilt drabbat cyklister. Hos SJ och några andra tågföretag 
har cykeltransporter i princip upphört, långfärdsbussar tar inte med cyklar (un-

27 Folkhälsoinstitutet och Livsmedelsverket 200� Handlingsplan för goda matvanor och ökad fysisk 
aktivitet i befolkningen.
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dantag Bussgods), regionbussar har mycket begränsad kapacitet och erbjuder 
oftast möjligheten i mån av plats. kombinerat med glesa turlistor, så satsar 
man då ogärna på denna möjlighet. även moderna skärgårdsbåtar saknar ofta 
godskapacitet.

upplevelsemässigt har Sverige mycket att erbjuda en cyklist – omväxlande 
miljöer, fina färdvägar, välskyltade leder över hela landet samt bra kartverk. 
Men det saknas en helhetssyn för kommunikationsdelen från samhällets sida. 
Svenskt Friluftsliv anser att cykeltransporter på allmänna färdmedel måste 
underlättas – flexibla utrymmen för skrymmande gods måste skapas över längre 
avstånd. 

Det finns dessutom enkla, billiga och smidiga lösningar på dessa problem, som 
dessutom kan införas ganska omgående. Tågen (inte bara lokaltåg i lågtrafik) 
kan ha fällbara sätessektioner, bussarna kan ha särskilda ramper baktill inom 
”cykelintressanta områden” och skärgårdsbåtarna måsta anpassas.

Friluftslivet en del av räddningen
idag kopplas folkhälsopolitiken allt tydligare till miljöpolitiken och därmed 
också till friluftslivet. Folkhälsopolitiken och miljöpolitiken uttrycks ofta som 
grenar på samma träd. Den forskning som bedrivits under de senaste 20 åren 
och Folkhälsoinstitutets olika utredningar och handlingsprogram visar tydligt 
på naturens och friluftslivets betydelse för folkhälsan. Svenskt Friluftsliv kan 
sålunda slå fast att;

• Friluftsliv ger ett rikare liv.
• Friluftsliv kan förebygga, behandla och bota specifika sjukdomar och skador.
• Friluftslivet har en ökad betydelse för hälsan hos flera befolkningsgrupper 

t.ex. barn, ungdom eller äldre eller vissa speciellt utsatta s.k. riskgrupper.
• Friluftsliv ger förutom den fysiska stimulansen även psykisk och social 

stimulans som tillsammans har stor betydelse för egenvård, förebyggande 
hälsovård och folkhälsan i stort. 

Stora insatser krävs
Samhället bör prioritera förebyggande hälsovård, då det leder till minskade 
kostnader för sjukvården på lång sikt. 

när det gäller friluftslivets insatser som en del i ett rikare liv, är det många 
åtgärder som kan vidtas. Det kan vara allt ifrån att bevara närströvområden till 
att bygga cykelbanor eller införa utepedagogik i förskola och skola. Det finns 
stora ekonomiska vinster att göra för den enskilde och för samhället genom att 
investera i goda matvanor och ökad fysisk aktivitet.

Folkhälsoinstitutets och livsmedelsverket handlingsprogram innehåller ett 
antal förslag för friluftslivet. Svenskt Friluftsliv vill särskilt lyfta fram förslagen 
om utbildning av ledare i fysisk aktivitet (insats 29) och ökat stöd till organisa-
tionerna (insats 50).28

Svenskt Friluftsliv vill betona att för att kunna lösa de uppgifter som de ideella 
organisationerna åtar sig, måste först och främst en basfinansiering säkras så 
att organisationerna kan behålla och utveckla de administrativa funktioner som 
krävs för att hantera dessa uppgifter.

28 Ibid.
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Friluftsliv på recept
FaR Fysisk aktivitet på recept
FYSS Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling

Svenskt Friluftsliv arbetar tillsammans med flertalet medlemsorganisationer för 
att implementera begreppet och öka antalet utbildade Far-ledare inom med-
lemsorganisationerna. Fysisk aktivitet på recept (Far) som metod är ett konkret 
sätt att arbeta förebyggande, där man på ett effektivt sätt når personer med en 
stillasittande livsstil.

Hälso- och sjukvården förskriver Far för att ersätta eller komplettera övrig 
läkemedelsbehandling både i förebyggande och i behandlande syfte. tanken är 
att receptet skall ha en pedagogiskt motiverande funktion på patienten för att 
stimulera till ökad fysisk aktivitet. Dessa patienter skall om möjligt slussas ut 
från hälso- och sjukvården till friskvården/idrottsrörelsen/friluftslivet. Med stöd 
från såväl hälso- och sjukvården som friskvård/idrottsrörelsen/friluftslivet skall 
patienten försöka skapa sig en mer fysiskt aktiv livsstil. Den fysiska aktiviteten 
kan antingen bygga på egenaktivitet, t.ex. i form av promenader, och/eller orga-
niserade aktiviteter inom föreningslivet.

i en utvärdering av den modell som används i Östergötlands län framgår att 
hälften av dem som fått Far upplever att deras symptom har minskat. 70 % av 
patienterna som följer ordinationen är mer fysisk aktiva efter 12 månader. Alla 
vårdcentraler i Östergötland förskriver nu Far.2�

Svenskt Friluftsliv anser att Fysisk aktivitet på recept är en metod som i ökad 
omfattning  bör tillämpas i hela landet och sålunda förskrivas inom alla lands-
tingsområden. Svenskt Friluftsliv anser emellertid tiden mogen för att gå ytterli-
gare ett steg och införa möjligheten att förskriva Naturvistelse på Recept.

Svenskt Friluftsliv medlemsorganisationer är villiga att medverka i ett utökat 
arbete med Far under förutsättning att organisationerna får ekonomiskt stöd. 
Det krävs till drift av organisationerna/aktiviteterna, till kompetensutveckling, 
vidareutveckling av aktiviteter och till ledare samt till specifika insatser riktade 
mot vissa målgrupper. 

Friluftsorganisationerna kan sålunda inte på ideell grund ta ansvaret för det 
förebyggande arbetet inom hälso- och sjukvården. ideell verksamhet är inte 
detsamma som gratis.

2� Folkhälsovetenskapligt centrum i Östergötland rapport 200�:2 Fysisk aktivitet på recept – fungerar 
det?

F Ö r u t S ä t t n i n G A r



�5S v e n S k t  F r i l u F t S l i v

F Y S i S k  P l A n e r i n G  –  M A r k -  O c H  v A t t e n A n v ä n D n i n G e n

4.	Fysisk	planering	–	mark-	
och	vattenanvändningen



�� S v e n S k t  F r i l u F t S l i v

F Y S i S k  P l A n e r i n G  –  M A r k -  O c H  v A t t e n A n v ä n D n i n G e n

4.	Fysisk	planering
–		mark-	och	vattenanvändningen	

4.1.	Miljövårdspolitiken	med	Friluftspolitiken

Friluftspolitiken i Sverige är sedan länge integrerad i naturvårdspolitiken. i det 
principprogram som statsmakterna antog år 1963 angående riktlinjerna för na-
turvårdsverksamheten�0 underströks bl.a. att den sociala naturvården helt skulle 
jämställas med den mer traditionella och vetenskapliga naturvården. naturom-
råden kunde sålunda skyddas dels med hänsyn till naturvärdena men också på 
grund av deras värde för friluftslivet. även i nuvarande lagstiftning, Miljöbalken, 
och i målen för miljöarbetet, Miljökvalitetsmålen, har friluftslivets integrerats. 
Det har medfört att friluftslivet har dolts och därmed fått en undanskymd plats i 
det praktiska arbetet.

under de senaste åren har successivt en synligare friluftspolitik vuxit fram i 
mångt och mycket inom ramen för miljövårdspolitiken. Svenskt Friluftsliv vill 
lyfta fram några av de viktigaste åtgärderna nämligen:

• Departementsskrivelsen Statens stöd till friluftsliv och främjandeorganisa-
tioner (Ds 1999:78) med förslag  bl.a. om att bilda ett förnyat FriSAM, att 
naturvårdsverket skulle fördela medel till berörda friluftsorganisationer och 
att ett särskilt friluftsråd skulle inrättas.

• Bildandet år 2000 av den ideella organisationen Friluftsorganisationer i 
samverkan (FRISAM).

• återinförandet år 2001 av myndighetsansvaret för friluftslivet i naturvårds-
verkets instruktion: Naturvårdsverket ska se till att förutsättningarna för 
friluftslivet bevaras och utvecklas.

• Skrivelsen till riksdagen En samlad Naturvårdspolitik (Skr 2001/02:173) 
där betydelsen av friluftsliv, naturturism och social naturvård lyfts fram och 
där regeringen betonar att naturvårdspolitik och folkhälsopolitik hänger 
samman. vidare framhålls betydelsen av det tätortsnära friluftslivet i natur- 
och kulturlandskapet. Skrivelsen belyser på ett brett sätt vikten av friluftsliv 
och förutsättningar för friluftsliv inom ramen för naturvårdsarbetet.

• Folkhälsopropositionen (2002:03/35) som pekar ut ökad fysisk aktivitet 
som ett av elva mål. Friluftsliv nämns i propositionen som en av de vanli-
gaste formerna av fysisk aktivitet i Sverige.

• inrättandet av Friluftsrådet 2003 vars uppgift är att bland annat bistå natur-
vårdsverket i fullgörandet av verkets ansvar för bevarande och utvecklan-
de av förutsättningarna för friluftslivet utifrån en helhetssyn på natur- och 
kulturlandskapet, samt ge råd till myndigheter och övriga i sådana frågor.

• Bildandet år 2003 av enheten för friluftsliv och fysisk planering vid natur-
vårdsverket.

• redovisningen år 2005 av Folkhälsoinstitutets och livsmedelsverkets 
handlingsplan för att främja goda matvanor och fysisk aktivitet. Friluftsliv 
poängteras härvid.

�0 Kungl. Maj:ts proposition nr 7� år ����.
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• Propositionen, Forskning för ett bättre liv (Prop. 2004/05:80), där forsk-
ning om friluftsliv omnämns för första gången någonsin. Där sägs bl.a. att  
Friluftsliv har stor betydelse för rekreation, hälsa, naturupplevelser och 
livskvalitet. I Sverige finns också mycket goda möjligheter för friluftsliv och 
naturturism tack vare en rik natur och vår allemansrätt.

• Budgetpropositionen år 2005, där för första gången ordet Friluftspolitik 
används i en budgetproposition och anslaget stöd till friluftsorganisationer 
ökas från 15 till ca. 25 miljoner kronor per år.

Svenskt Friluftsliv vill också lyfta fram två utredningar som är av stort värde för 
det fortsatta arbetet med att utveckla friluftslivet.

• Forskning och utbildning inom Friluftsliv – utredning och förslag (Stock-
holm 2004) (redaktörer Schantz, P. idrottshögskolan och Silvander, u. 
FriSAM).

• Planering och förvaltning för friluftsliv – en forskningsöversikt (rapport 
5468, juni 2005) (emmelin, l. Blekinge tekniska högskola, Sandell, k. karl-
stads universitet, Fredman, P. etOur).

Svenskt Friluftsliv anser att de vidtagna åtgärderna är en god början men menar 
att regeringen måste synliggöra friluftslivets stora värden genom att framlägga 
en särskild proposition i ämnet till riksdagen med syfte att öka friluftslivets vikt i 
samhället och samhällsplaneringen. 

Svenskt Friluftslivs friluftspolitiska program, med förslag till olika lagändring-
ar och ökade ekonomiska insatser kan därvid tjäna som ett av flera underlag.

4.1.1.	Nationella	friluftsmål

Svenskt Friluftsliv anser att begreppet friluftsliv skall byggas in i all lagstiftning 
som är relevant för att skapa goda förutsättningar för friluftslivet, främst i de 
lagar som styr mark- och vattenanvändningen. Därmed krävs ingen speciell 
friluftslag.

naturvårdsverket föreslog år 1999 till Miljömålskommittén sex sektorsmål för 
friluftsliv och naturturism.�� Förslagen ledde inte till någon åtgärd.

Svenskt Friluftsliv anser att tiden nu är mogen för riksdagen att slå fast ett antal 
nationella mål för friluftslivet och föreslår att följande sju mål skall slås fast:

• Allemansrätten skall inte i skyddade områden regleras mer än  vad som 
behövs för att uppnå målet för skyddet.

• Alla skall ha möjlighet att bedriva friluftsliv i attraktiva områden med rik och 
mångfacetterad natur, friska vattenmiljöer, frisk luft och bullerfri miljö både 
i närmiljön och i naturen i övrigt.

• naturresurserna skall värnas  och skötas så att de möjliggör ett uthålligt 
nyttjande för friluftsändamål exempelvis vistelse i skog och mark, fiske, jakt 
bär- och svampplockning.

• viktiga områden för friluftsliv skall senast år 2015 bevaras, vårdas och 
utvecklas på sådant sätt att de kan nyttjas för friluftsliv inom ramen för en 
hållbar samhällsutveckling. 

�� Naturvårdsverkets rapport ���� nr �00� Sektorsmål för friluftsliv och naturturism.
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• Barn och ungdomar skall ha tillgång till god närnatur i direkt anslutning till 
förskolor och skolor och närnaturen skall där skötas utifrån ett barnperspek-
tiv i enlighet med Fn:s konvention om barnets rättigheter.

• Barn och ungdomar skall få möjlighet att utveckla kompetens i friluftsliv i 
förskola och skola.

• I anslutning till arbetsplatser och bostäder skall det finnas naturområden 
som sköts för att möjliggöra friluftsliv i närområdet.

4.1.2.	Miljökvalitetsmålen

riksdagen har sålunda ännu inte fastslagit några nationella mål för friluftslivet. 
Däremot finns det 16 miljökvalitetsmål liksom elva målområden för folkhälsan. 
Många är av stort intresse för friluftslivet. Miljökvalitetsmålen beskriver ett 
önskvärt tillstånd som skall uppnås i ett generationsperspektiv.

Svenskt Friluftsliv har granskat de 16 miljökvalitetsmålen med dess 72 delmål 
och anser att de flesta direkt eller indirekt är av värde för en god friluftsmiljö.

Begreppet friluftsliv omnämns emellertid bara i ett av huvudmålen nämligen i 
målet för levande sjöar och vattendrag, som avslutas med frasen samtidigt som 
förutsättningar för friluftsliv värnas.

i målet för Hav i balans återfinns begreppet rekreation, i målet Levande 
skogar nämns att sociala värden skall värnas och i målet för Ett rikt växt- och 
djurliv sägs att människor skall ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö 
med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.

Svenskt Friluftsliv anser att miljökvalitetsmålen också skall visa vad samhället 
strategiskt vill uppnå inom friluftslivets område.

Nuvarande delmål
Friluftsliv omnämns endast i ett delmål nämligen God bebyggd miljö, där det 
ställs krav på ett planeringsunderlag för den fortsatta planeringen. Där sägs 
sålunda att:

• Senast år �0�0 skall fysisk planering och samhällsbyggande grundas på 
program och strategier för hur grön- och vattenområden i tätorter och tät-
ortsnära områden skall bevaras, vårdas och utvecklas för såväl natur- och 
kulturmiljö- som friluftsändamål, samt hur andelen hårdgjord yta i dessa 
miljöer fortsatt begränsas.

Vidare finns delmål under Storslagna fjäll och under Hav i balans med anknyt-
ning till friluftslivet när det gäller buller:

• Buller i fjällen från motordrivna fordon i terräng och luftfartyg skall 
minska och uppfylla följande specifikation, nämligen att minst 60 % av 
terrängskotrar i trafik senast år 2015 skall uppfylla högt ställda bullerkrav 
(lägre än 7� dBA).

• Buller från luftfartyg senast år �0�0 skall vara försumbart både inom reg-
leringsområde klass A enligt terrängkörningsförordningen (��7�:5��) och 
inom minst �0 % av nationalparksarealen.
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• Buller och andra störningar från båttrafik skall vara försumbara inom 
särskilt känsliga och utpekade skärgårds- och kustområden senast år �0�0.

Svenskt Friluftsliv noterar att delmålen beträffande buller är av stort värde i 
strävan att uppnå en tystare miljö men att delmålet för grön- och vattenområden 
i tätorter och tätortsnära områden endast innebär att ett planeringsunderlag tas 
fram.

Svenskt Friluftsliv anser att ett kvantitativt delmål beträffande den tätortsnära 
naturen skall fastställas. Förslag härom redovisas i kapitel �.�. Tätortsnära 
natur.

Preciseringar av miljökvalitetsmålen
i miljöpropositionen Svenska miljömål�2 finns en rad preciseringar av miljökva-
litetsmålen.

Svenskt Friluftsliv anser att preciseringarna vittnar om en god ambition men 
för att få genomslag i den löpande planeringen och för att kunna följas upp 
måste innebörden inarbetas i miljökvalitetsmålen och i delmålen.

Svenskt Friluftslivs förslag till reviderade miljökvalitetsmål
Svenskt Friluftsliv anser att begreppet friluftsliv vid nästa revision av miljökva-
litetsmålen skall inarbetas på ett mera entydigt och logiskt sätt i de mål som har 
direkt inflytande på mark- och vattenanvändningen och som nu saknar sådana 
skrivningar.

Svenskt Friluftsliv förslag till förbättringar läggs in i nuvarande lydelse med 
kursiv stil och målen ifråga föreslås sålunda få följande lydelse:

Hav i balans: västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar 
produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras. kust och 
skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt 
natur- och kulturvärde samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas. 
näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård bedrivs 
så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas 
mot ingrepp och andra störningar. 

Myllrande våtmarker: våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande 
funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för 
framtiden samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.

Levande skog: Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion 
ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kultur-
miljövärden, friluftslivsvärden och sociala värden värnas. 

Ett rikt odlingslandskap: Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde 
för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt 
som den biologiska mångfalden, friluftslivsvärdena och kulturmiljövärdena 
bevaras och stärks.

�2 Prop. 2004/0�:��0 Svenska miljömål – ett gemensamt uppdrag.
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Storslagen fjällmiljö: Fjällen ska ha en hög grad av ursprunglighet vad 
gäller biologisk mångfald, friluftslivsvärden, upplevelsevärden samt natur- 
och kulturvärden. verksamheter i fjällen ska bedrivas med hänsyn till dessa 
värden så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska 
skyddas mot ingrepp och andra störningar. 

God bebyggd miljö: Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra 
en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en lokal och global god 
miljö. natur- och kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och 
anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt så att en 
långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. 
Natur-, vatten- och grönområden med närhet till bebyggelsen och med god 
tillgänglighet värnas så att behovet av lek, rekreation, lokal odling samt ett 
hälsosamt lokalklimat kan tillgodoses. 

Rikt växt-/djurliv: Den biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas på 
ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmil-
jöer och ekosystem samt deras funktioner och processer skall värnas. Arter 
skall kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk 
variation. Människor skall ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö 
med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, friluftsliv, livskvalitet och 
välfärd.

Svenskt Friluftslivs förslag till nya delmål
Svenskt Friluftsliv föreslår två nya delmål samt att två redan beslutade delmål 
får en skrivning som innehåller begreppet friluftsvärden.

Svenskt Friluftsliv föreslår sålunda ett nytt delmål under miljökvalitetsmålet 
God bebyggd miljö, nämligen:

• år 2020 skall den tätortsnära naturen vara lika omfattande som idag och att 
minst 50 % av den senast år 2015 skall ha erhållit ett långsiktigt skydd till 
gagn för friluftslivet.

Svenskt Friluftsliv föreslår vidare att ett tillägg görs till det befintliga sjätte del-
målet om buller, nämligen:

• Buller i skärgårdarna från motordrivna farkoster skall minska och uppfylla 
följande specifikation, minst 60 % av de motordrivna farkosterna senast år 
2015 skall uppfylla högt ställda bullerkrav (lägre än 73 dBA).

Svenskt Friluftsliv föreslår att delmål 3 under miljömålet Storslagna fjäll skall 
ha följande lydelse:

• Senast år 2010 skall merparten av områden med representativa höga natur- 
kultur- och friluftsvärden i fjällområdet ha ett långsiktigt skydd som vid 
behov omfattar skötsel och restaurering.

Svenskt Friluftsliv föreslår också att den inledande meningen i delmål 1 under 
miljömålet Hav i balans formuleras som följer: 

• Senast år 2010 skall minst 50 % av skyddsvärda marina miljöer och minst  
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70 % av kust- och skärgårdsområden med höga natur- kultur- och frilufts-
värden ha ett långsiktigt skydd.

4.1.3.	Friluftsorganisationernas	talerätt

Svenskt Friluftsliv har i sitt remissyttrande över 2005 års miljöbalksutredning��  
och i sina remissyttranden över förslagen till ändringar av strandskyddet�4  redo-
visat sin syn på friluftsorganisationernas talerätt.

Svenskt Friluftsliv delar inte uppfattningen att friluftsorganisationerna inte 
kan sägas arbeta med miljöfrågor i ett brett perspektiv. Svenskt Friluftsliv har 
i sin ändamålsparagraf inskrivet att organisationen skall arbeta för en hållbar 
utveckling av vår gemensamma arena. Friluftsorganisationerna har i flera fall 
även miljöskydd/hållbar utveckling inskrivet i sina stadgar.

Svenskt Friluftsliv föreslår därför att friluftsorganisationerna skall  jämstäl-
las med föreningar som har miljöskydd i stadgarnas ändamålshänseende och 
därmed  omfattas av rätten att överklaga enligt 16 kap. 13 § miljöbalken.

4.2.	Naturreservat	och	nationalparker
  
Miljöbalken möjliggör områdesskydd i form av främst nationalparker, natur-
reservat och kulturreservat. Statsägd mark kan efter riksdagens medgivande av 
regeringen avsättas som nationalpark, medan naturreservat och kulturreservat 
kan inrättas av länsstyrelser eller kommuner på både offentligt och privat ägd 
mark. Syftena med att avsätta naturreservat är att bevara biologisk mångfald, 
vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller ”tillgodose behov av områden 
för friluftslivet”. I författningskommentaren sägs bl.a. att skydd bör finnas för 
både närområden vid större tätorter och områden på längre avstånd från större 
tätorter.

I Miljöbalken finns en motsvarande bestämmelse för att inrätta kulturreservat 
i syfte att bevara värdefulla kulturpräglade landskap. Omkring tio procent av 
landets yta är i dag skyddade i naturvårdssyfte, huvudsakligen i form av na-
tionalparker, naturreservat och natura 2000-områden. Den i särklass största 
arealen utgörs av naturreservat.

Syftet med skyddade områden
Syftet med de skyddade områdena är att samhället försöker bevara deras miljö-
värden – vi kan vara säkra på att få rika naturupplevelser i ett reservat. Många 
naturreservat tillhör de mest välbesökta naturområdena i landet. turistföretag 
och regionala turistråd använder sig ofta av de skyddade områdena i sin mark-
nadsföring av en bygd.

Svenskt Friluftsliv har uppfattningen att det är positivt också för naturvården 
att allmänheten vill besöka naturreservat och där ägna sig åt friluftsliv. Det som 
vi upplever som värdefullt och intressant vill vi också medverka till att skydda 
för framtiden.

�� Miljöbalken; miljökvalitetsnormer, miljöorganisationerna i miljöprocessen och avgifter (SOU 200�:��).
�4 Ett förnyat strandskydd (Ds 200�: 2�) och Reviderat förslag till ett differentierat strandskydd, Ds 
200�:2�).
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Svenskt Friluftsliv anser därför att naturvårdsverket och länsstyrelserna bör 
öka sina insatser för att naturreservaten skall bli mer uppmärksammade och 
besökta. Naturreservatens dag anordnas på flera håll i landet, men bör bli mera 
allmänt förekommande. Då kan vi manifestera vad olika bygder kan uppvisa 
av attraktiva naturområden som står till allas vår disposition för friluftsliv och 
naturstudier.

Svenskt Friluftsliv föreslår att naturvårdsverket vidareutvecklar sin policy för 
friluftsliv/naturturism inom skyddade områden. Skötseln av skyddade områden 
bör underlätta ett ökat nyttjande av områdena för friluftsliv och för natur- och 
kulturturism.

Svenskt Friluftsliv erfar emellertid att det finns ordningsföreskrifter i många re-
servat, som i onödan begränsar friluftslivets möjligheter. naturvårdsverket har i 
sin handbok för bildande och förvaltning av naturreservat klart stadgat att rätten 
att färdas och vistas inom ett naturreservat inte bör regleras på sådant sätt att 
utbytet av besök i området minskas i onödan.�� Svenskt Friluftsliv menar dock 
att de bör vara utformade så att de lockar till besök.

Svenskt Friluftsliv föreslår att naturvårdsverket får i uppdrag att genom-
föra en uppföljning av hur länsstyrelserna uppfyller verkets allmänna råd för 
ordningsföreskrifter i naturreservaten om att bara införa de inskränkningar av 
allemansrätten som verkligen behövs. 

Skötsel av skyddade områden
Skötseln omfattar inte bara åtgärder för att bevara naturvärden. Den syftar 
också till att göra de skyddade områdena tillgängliga för besökare. vanliga 
åtgärder för att skapa tillgänglighet är information om områdena och deras 
natur- och kulturvärden, iordningställande av leder och byggnader, skyltningar 
och gränsmarkeringar m.m. 

Svenskt Friluftsliv har med tillfredsställelse noterat att naturvårdsverket i sitt 
program för bättre förvaltning och nyttjande av naturskyddade områden fram-
hållit att friluftslivet är en av naturvårdens hörnstenar. verket uttalar också att 
de skyddade områdena får en allt större betydelse för människors välbefinnande 
och att områdena måste ha tillräcklig kapacitet för att ta emot besökarna. Som 
mål för verksamheten har verket angivit att Alla skyddade områden ska skötas 
så att bevarandemålen för friluftslivet uppnås senast år �0�5.��

Svenskt Friluftsliv anser att naturvårdsverkets moderniserade syn på förvalt-
ningen av de skyddade områdena är ett steg i rätt riktning för att få områdena 
uppmärksammade och besökta av flera. Svenskt Friluftsliv vill emellertid att 
upprustningen påskyndas av dels de tätortsnära områdena och dels de områden 
som kommer att klassificeras som riksintresse. 

när det gäller förvaltning av områden anser Svenskt Friluftsliv att det även 
bör finnas områden som inte är alldeles lättillgängliga och där besökaren skall 
kunna uppleva helt orörd natur och utmaningen att klara sig på egen hand.

�� Handbok 200� � AR till 7 kap. �0 § MB.
�� Naturvårdsverkets rapport 2004 nr �4�0, Värna Vårda Visa – Ett program för bättre förvaltning och 
nyttjande av naturskyddade områden.
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Svenskt Friluftsliv föreslår därför följande tillägg till naturvårdsverkets mål:
• Härvid skall prioritet ges åt tätortsnära områden och åt områden av riksin-

tresse så att målen för friluftslivet där uppnås redan år 2010.

Stiftelser för förvaltning av områden för friluftsliv
Svenskt Friluftsliv anser att de särskilda stiftelserna för förvaltning av skyddade 
områden t.ex. Skärgårdsstiftelsen, västkuststiftelsen och upplandsstiftelsen gör 
ett utmärkt arbete för både naturvården och friluftslivet. Stiftelsernas områden 
är välbesökta inte minst tack vare stiftelsernas insatser för att berika möjlighe-
terna till friluftsliv.

Svenskt Friluftsliv har med glädje konstaterat att år 2005 övergick förvaltningen 
av Skåne läns landstings skogar till Stiftelsen Skånska landskap med en bred 
miljöprofil inriktad på i första hand skogens sociala värden.

Svenskt Friluftsliv uppmanar landstingen och kommunerna att bilda stiftelser 
för förvaltning av de för naturvård och friluftsliv intressanta områdena i ett län 
eller i en region.

4.3.	Strandskydd

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. läns-
styrelsen 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-
der måste ske med stor försiktighet eftersom detta kommer att påverka kom-
mande generationers möjligheter till nyttjandet av strandzonen.

Svenskt Friluftsliv ser den ökade privatiseringen av stränder och strandnära 
områden som ett hot mot friluftslivet. Särskilt benägenheten att förlägga ny 
bebyggelse längs de tätortsnära stränderna innebär att tätortens invånare måste 
söka sig längre ut från bostäderna för att nå fria stränder. 

Svenskt Friluftsliv anser därför att samhället även fortsättningsvis måste värna 
stränderna mot bebyggelse och andra anordningar som kan inskränka allemans-
rätten. Det sker bäst enligt Svenskt Friluftsliv om strandskyddet behålls inom 
Miljöbalken  samt att länsstyrelserna inte ges möjlighet att delegera dispens-
givningen till kommunerna i riksintressanta områden. För detta finns stöd i 
Miljöbalkens förarbeten.
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Differentierat strandskydd
i departementsutredningen om ett förändrat strandskydd gjordes en översyn av 
de befintliga strandskyddsbestämmelserna i syfte att utreda förutsättningarna 
för och konsekvenserna av såväl skärpningar som lättnader i strandskyddet. 
utredningen har föreslagit ett differentierat strandskydd som innebär att 61 
kommuner skulle komma att omfattas av vissa lättnader för lokal och regional 
utveckling, då de enligt angivna kriterier ansågs ha god tillgång till inlands-
stränder. i ett reviderat förslag har god tillgång på inlandsstränder bytts ut mot 
mindre områden i glest bebyggda delar av kommunen.�7

Svenskt Friluftsliv vill betona att man vid förändringar av strandskyddsreglerna 
måste använda sig av en konstruktion som bäst ser till strändernas betydelse i 
ett långt perspektiv. Det är viktigt att inget område med särskild betydelse för 
friluftslivet eller naturvården undantas från strandskyddet. inom de områden 
som pekas ut som riksintresse för friluftsliv skall givetvis strandskyddet behållas 
liksom inom de tätortsnära områdena.

i många kommuner uppges att upphävande av strandskydd och undantag 
från nuvarande bestämmelser är ägnat att främja lokal eller regional utveckling 
Svenskt Friluftsliv delar inte en sådan värdering. God tillgång till stränder för 
naturupplevelser och friluftsliv i tätortsnära, lätt tillgängliga lägen ökar tätor-
tens attraktivitet avsevärt. De egna invånarnas trivsel och livskvalitet gynnas av 
närheten till stränder.

Svenskt Friluftsliv hävdar också att strandskyddet inte bara är en kommunal 
angelägenhet. Friluftsliv utövas inte bara i den egna kommunen och därför 
behövs en bredare geografisk syn på eventuella undantag. 

när förslag om upphävande eller förändring av strandskyddet läggs fram skall 
en miljökonsekvensbeskrivning (MkB) göras för att avgöra påverkan på frilufts-
livet och på växt- och djurlivet. endast om åtgärden inte skadar dessa värden i 
ett långsiktigt perspektiv bör den tillåtas.

Svenskt Friluftsliv föreslår sålunda att vid planläggning som kan medföra 
lättnader från strandskyddet måste en miljökonsekvensbeskrivning göras. 

under avsnitt �.�.�. har Svenskt Friluftsliv föreslagit att även friluftsorgani-
sationerna skall omfattas av rätten att överklaga enligt 16 kap. 13 § miljöbalken. 
vi föreslår också, när det gäller kommunernas dispensgivning från strandskyd-
det, att föreningar efter en generell anmälan till kommunen genast skall bli 
underrättade om inkomna dispensansökningar, så att föreningen i praktiken får 
möjlighet att bevaka ärendet.

Skyltar 
lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 
reglerar bl.a. uppsättning av skyltar.

5 § Skyltar varigenom allmänheten avvisas från ett visst område, som är av 
betydelse för friluftslivet, får inte finnas uppsatta utan tillstånd av kommu-
nal myndighet. Tillstånd behövs dock inte om det är uppenbart att allmän-
heten inte får färdas fritt inom området eller att skylten är behörig av något 
annat skäl.

�7 Ett förnyat strandskydd (Ds 200�: 2� och Reviderat förslag till ett differentierat strandskydd, Ds 
200�:2�).

F Y S i S k  P l A n e r i n G  –  M A r k -  O c H  v A t t e n A n v ä n D n i n G e n



�5S v e n S k t  F r i l u F t S l i v

Bestämmelser om olaga skyltning fanns tidigare i naturvårdslagen 17 §. 
Svenskt Friluftsliv noterar att det skett en glidning till friluftslivets nackdel 
när reglerna överfördes till nu gällande lag. Den nya formuleringen begrän-
sar förbudet till område som är av betydelse för friluftslivet. tidigare gällde 
skyltförbudet i princip överallt där det var tillåtet att färdas fritt. Dessutom är 
det inte längre straffbart att sätta upp en olaga skylt, vilket det tidigare var enligt 
naturvårdslagens ansvarsbestämmelser.

Svenskt Friluftsliv föreslår att 5 § skall ha följande lydelse: Skyltar varigenom 
allmänheten avvisas från område, där den äger rätt att fritt färdas enligt al-
lemansrätten, får finnas uppsatta först efter tillstånd av kommunal myndighet. 
Tillstånd behövs dock inte om det är uppenbart att allmänheten inte får färdas 
fritt inom området eller att skylten är behörig av något annat skäl.

4.4.	Tätortsnära	natur
   
Policy
i Miljöbalkens grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och 
vattenområden ges närnaturen och den tätortsnära naturen en förhållandevis 
stark ställning. i 3 kapitlet 6 § sägs att Behovet av grönområden i tätorter och i 
närheten av tätorter skall särskilt beaktas.�8

Även i Plan- Bygglagen (PBL) finns stadganden av intresse för bevarandet av 
tätortsnära natur, där sägs bl.a.:

• Mark- och vattenområden skall användas till det eller de ändamål för vilka 
områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt 
föreliggande behov.

• Inom områden med sammanhållen bebyggelse skall bebyggelsemiljön 
utformas med hänsyn till behovet av bl.a. parker och grönområden. Inom 
eller i anslutning till områden med sammanhållen bebyggelse skall det fin-
nas lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse.��

Den tätortsnära naturens betydelse markeras också starkt i skrivelsen En sam-
lad naturvårdspolitik.40

i miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö återfinns skrivningar om den tät-
ortsnära naturen bara genom krav på att program och strategier skall tas fram 
till år 2010. Programmen skall redovisa hur grön- och vattenområden i tätorter 
och tätortsnära områden skall bevaras och utvecklas. något kvantitativt mål för 
hur den tätortsnära naturen skall säkerställas finns inte.

Definition på tätortsnära natur
Svenskt Friluftsliv använder sig av den av Naturvårdsverket framförda defini-
tionen på tätortsnära natur: Med tätortsnära natur menas naturen i och nära 
tätorten. Man brukar tala om en zon på 1 kilometer runt tätorten. Ju större ort, 
desto större zon, beroende på att besökstrycket på den kringliggande naturen 
blir högre.

Som tätort räknas Hussamlingar med minst �00 invånare, såvida avståndet 

�8 Miljöbalk SOU ���8:7�.
�� Plan- och bygglag (��87:�0).
40 Skr 200�/02:�7� En samlad naturvårdspolitik.
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mellan husen normalt icke överstiger �00 meter. (SCB:s definition)
Med närnatur menar Svenskt Friluftsliv naturen runt knuten, tillgänglig på 
gångavstånd även för barn från bostäder, förskolor, skolor och arbetsplatser. i 
planer benämns sådana grönområden ofta som kvartersparker.

Flertalet bor i tätorter
Drygt sju miljoner av landets invånare bor idag på en procent av landets yta. 
åttiofem procent av oss bor i tätorter med mer än 200 invånare. Omkring 7,5 
miljoner bor och lever sitt liv i en urbant påverkad miljö. Möjligheter till frilufts-
liv i tätortsnära miljö är därför en viktig fråga. 

Närheten till naturen viktigaste faktorn
Den tätortsnära naturen är för många den främsta möjligheten till kontakt med 
naturen. undersökningar pekar på värdet av den tätortsnära naturen för män-
niskors dagliga rekreation och välbefinnande. Många önskar att de har kortare 
avstånd till närmaste friluftsskog.

Studier visar också att närheten till goda naturmiljöer är avgörande för hur 
ofta man nyttjar dem. Annan forskning visar på att den dagliga motionen är 
av största vikt för folkhälsan och inte de aktiviteter som genomförs en eller två 
gånger i veckan eller på semester. 

De grupper i befolkningen som har liten rörlighet har särskilt behov av god 
närnatur. Många äldre och personer med funktionshinder kan inte förlägga fri-
tiden till de bästa naturområdena utan får acceptera avståndens begränsningar. 
Många barn känner sig otrygga om de skall förflytta sig långt bort från bostaden. 
Där det är brist på närnatur blir barnen helt beroende av föräldrarna när det gäl-
ler att kunna utöva friluftsliv.

Sammantaget innebär det att de största potentiella samhällsekonomiska vin-
sterna av friluftsliv är att finna i de tätortsnära miljöerna.

Negativ utveckling
Statistik från ScB visar att andelen obebyggd mark i tätorterna successivt har 
minskat från 44 procent år 1970 till 37 procent år 2000. i storstäderna Stock-
holm, Göteborg och Malmö är den endast 27 procent. Andelen grönytor minskar 
mest i tätorter med fler än 10 000 invånare och i främst storstadsregionerna har 
fragmentiseringen av kvarvarande grönområden varit starkast. i ett växande 
antal kommuner har dock särskilda områden för friluftsliv pekats ut i översikt-
planerna och en hel del områden har säkerställts i detaljplaner eller som natur-
reservat.
 
Svenskt Friluftsliv kan emellertid konstatera att trots alla goda intentioner i 
lagstiftningen och i planeringen har friluftsområdena ofta låg prioritet i den 
politiska beslutsprocessen, när starka ekonomiska intressen dyker upp och vill 
utnyttja marken eller vattnet ifråga. natur- och kulturmiljön får ge efter vid 
beslut om utbyggnad av kommunikationer eller ny bebyggelse. Stadsbyggandet 
inriktas mot förtätning, vilket innebär byggande i parker och grönområden.
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Svenskt Friluftsliv anser att kunskapen om naturens betydelse för människans 
välbefinnande är alltför lite spridd hos beslutsfattarna i kommunerna. Från 
kommunalt håll framförs inte sällan att man inte är beredd att skydda områden 
som naturreservat bland annat för att det anses låsa den framtida markanvänd-
ningen på ett alltför strikt sätt. erfarenheten visar således att friluftslivet har 
svårt att hävda sina intressen när trycket blir starkt från andra intressen. Det får 
till följd att förutsättningarna för friluftsliv försämras och friluftslivets bidrag till 
att nå folkhälsomålen försvagas.

OecD har i sin miljögranskning av Sverige år 2004 bl.a. rekommenderat föl-
jande:

Utforma och skydda flera grönområden i eller nära städerna och prioritera 
områden som kan erbjuda fritidsmöjligheter samtidigt som miljön skyddas.4�

Svenskt Friluftsliv noterar att Movium (Mark och vegetation i urban miljö, Slu, 
Alnarp) år 2006 fick ett nationellt samordningsansvar för kunskapsutveckling 
och kunskapsspridning som rör barns och ungas utemiljöer. en sådan kunskaps-
spridning kan komma att leda till en förbättring av kommunernas benägenhet 
att skydda tätortsnära natur.

Viktiga utredningar i storstäderna
i de expansiva storstadsregionerna råder stor konkurrens om markanvändning-
en. regionerna står inför en omfattande utbyggnad av såväl infrastruktur som 
bostäder. Fragmentiseringen av grönområdena är det största hotet mot dessa 
områdens värden.

År 2002 fick länsstyrelserna i Stockholms län, Västra Götalands län och Skåne 
län i uppdrag att, utifrån befintlig kunskap och i samarbete med berörda kom-
muner, ta fram var sitt program för hur de mest värdefulla tätortsnära område-
na för friluftsliv och naturvård kan ges varaktigt skydd och förvaltning. Hösten 
2003 redovisade länsstyrelsen i Stockholms län 71 skyddsvärda områden, 
västra Götaland 40 och Skåne 132 områden. länsstyrelserna arbetar nu med att 
säkerställa områdena. i Stockholms län avser kommunerna stå för bildande av 
naturreservat för 50 av de 71 planerade områdena.

Svenskt Friluftsliv anser att de framlagda programmen är en viktig grundbult 
i det fortsatta arbetet med att säkra den tätortsnära naturen i de tre storstads-
regionerna. vi kan dock konstatera att för exempelvis stockholmsregionen 
endast en tredjedel av den totala tätortsnära naturen får ett skydd när program-
met genomförts. För resterande områden, vilka ofta utgörs av närnatur i direkt 
anslutning till bostäder, skolor och arbetsplatser, finns ännu inget permanent 
skydd planerat.

Tätortsnära natur är ett riksintresse 
Svenskt Friluftsliv anser att sedan nuvarande planlagstiftning trädde i kraft har 
omvärldsfaktorerna ändrats på sådant sätt att en omprövning av synen på den 
tätortsnara naturmiljön bör ske. Svenskt Friluftsliv vill markera att grönområ-
dena inte bara är värdefulla för friluftslivet utan också för bevarandet av den 

4� OECD Environmental Performance Review of Sweden 2004.
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biologiska mångfalden. Majoriteten av Sveriges befolkning bor i tätorter och får 
sin primära kontakt med den biologiska mångfalden där.

Svenskt Friluftsliv vill också betona vikten av att inte enbart markområden 
skyddas utan också vattenområden såväl sjöar som strömmande vatten. De har 
ett stort rekreativt värde inte minst för sportfiske och kanotfärder. 

Svenskt Friluftsliv menar att kommunerna generellt sett inte tar tillbörlig 
hänsyn till friluftsvärdena och har därför övervägt att föreslå att den tätortsnära 
naturmiljön skulle benämnas som riksintresse i Miljöbalken.

Svenskt Friluftsliv är medvetet om att ett sådant förslag skulle komma att 
innebära inskränkningar i den kommunala självbestämmanderätten, varför 
Svenskt Friluftsliv nu nöjer sig med  att föreslå ett nytt delmål inom miljökvali-
tetsmålet En god bebyggd miljö för att värna om den tätortsnära naturen.

Svenskt Friluftsliv anser sålunda att ett nytt delmål inom miljökvalitetsmålet 
En god bebyggd miljö skall beslutas av riksdagen. i övriga mark- och vattenan-
knutna delmål kvantifieras vad som skall skyddas till en viss tidpunkt medan 
delmålet för En god bebyggd miljö rörande friluftsliv endast innebär att kom-
munerna senast år 2010 skall ha inventerat vad som finns av tätortsnära natur 
och tagit fram program och strategier för hur den skall vårdas och utvecklas.

Svenskt Friluftsliv föreslår att;
• år 2020 skall den tätortsnära naturen vara lika omfattande som idag och att 

minst 50 % av den senast år 2015 skall ha erhållit ett långsiktigt skydd till 
gagn för friluftslivet.

Tätortsnära fiskevatten
idag bor en majoritet av Sveriges befolkning – omkring 85 % –  i tätorter. Bara 
de tre storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö har ca. 3,5 miljoner 
invånare eller drygt 1/3 av Sveriges befolkning. i anslutning till många tätorter 
finns goda fiskevatten, som allmänheten kan nyttja efter lösande av fiskekort 
eller med stöd av det fria handredskapsfisket. De stadsnära fiskevattnen ger 
möjlighet för en stunds fiske efter dagens skola eller arbete och lite längre fiske-
äventyr under lediga dagar och helger.

 Av särskild betydelse är de stadsnära fiskevattnen för att motverka stress, som 
avkoppling från vardagen, i den förebyggande hälso- och sjukvården samt reha-
bilitering av långtidssjuka och människor som hamnat snett i samhället. De tät-
ortsnära fiskevattnen ökar intresset för natur, vatten, fiske och fisk samt tjänar 
som inspiration för fisketurism ut till landsbygden under helger och semestrar. 

De storstadsnära fiskevattnen utsätts av naturliga skäl för ett allt större tryck 
såväl i den fysiska stadsplaneringen som av slitage och nedskräpning samt av 
fiskeregler och fisketryck som inte anpassats till förhållandena i de storstadsnära 
områden. För en positiv utveckling krävs särskilda satsningar på fisk- och fis-
kevårdande åtgärder, anpassade strategier för förvaltningen, förbättrad tillsyn/
vägledning samt särskilda satsningar på information.

Svenskt Friluftsliv föreslår därför att;
• Fiskeriverket i samverkan med Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund 
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får i uppdrag att studera betydelsen av och behov för att utveckla de tät-
ortsnära fiskevattnen ytterligare. Skogsstyrelsens projekt om tätortsnära 
skog skulle härvid kunna tjäna som förebild.

Friluftsplaneringen i kommunerna
endast ett fåtal kommuner har idag en särskild friluftsplan som redovisar fri-
luftslivets intressen. Med kommunal friluftsplan avses ett kommunalt doku-
ment som kan utgöra stöd i den kommunala planeringen. Den skall ge samlad 
kunskap om områden med stora friluftsvärden i kommunen och bör översikt-
ligt beskriva behov av åtgärder för skötsel och säkerställande samt eventuella 
utvecklingsbehov.

i skriften Friluftsliv i tätort del 2 ges ett stort antal motiv för att upprätta en 
friluftsplan.

Bland dessa vill Svenskt Friluftsliv särskilt framhålla följande:
• Den ökade betydelsen av folkhälsoarbetet talar också för ett större behov av 

en offensiv planering för friluftsliv. I det sammanhanget är det särskilt vik-
tigt att motion och friluftsliv ses som en integrerad del i samhället i övrigt. 
Friluftsfrågorna har därmed betydelse för myndigheter och förvaltningar 
även inom andra sektorer som inte har friluftsliv som formellt ansvarsom-
råde. En plan behövs för att tydliggöra värdet av friluftsliv och de samband 
som väver ihop en heltäckande friluftspolitik. En plan underlättar också 
uppföljningen av arbetet med friluftsliv i förhållande till mål och syften.

• En friluftsplan behövs som grund för prioriteringar inom friluftslivet och 
mellan friluftsliv och andra sektorsintressen. En friluftsplan bidrar också 
till att höja friluftslivets status och stärker argumenten för satsningar på 
friluftsliv.

• Friluftslivet har en pedagogisk funktion som en naturlig inkörsport till 
ökad förståelse och engagemang för natur- och miljövård. En attraktiv 
friluftsmiljö blir inte bara en kraft i miljöarbetet utan bidrar också till 
stärkt naturskydd. Den som lärt sig uppskatta naturen är rädd om den och 
försvarar den mot exploatering och andra hot.42

Svenskt Friluftsliv anser att det är nödvändigt att kommunerna tar fram en 
friluftsplan för att manifestera friluftslivets stora värden för folkhälsan och 
naturförståelsen.

naturvårdsverket presenterade under hösten 2006 en metod för att arbeta 
med regionala friluftsplaner efter en modell från uppsala län. rapporten är 
tänkt att kunna användas som idéskrift i övriga regioner och län.

För att underlätta för kommunerna föreslår Svenskt Friluftsliv att Boverket får 
i uppdrag att modernisera metodiken för friluftslivsplanering inom ramen för 
den fysiska planeringen på kommunal nivå.

Svenskt Friluftsliv föreslår också att;
• Statens skogsbolag och myndigheter ges instruktioner om att miljö- och fri-

luftslivskrav skall sättas före avkastningskrav när det gäller tätortsnära skog 
och natur av friluftsintresse kring orter med naturturistintressen.

42 Länsstyrelsen i Stockholms län Friluftsliv i tätort Rapport 200�: 27.
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4.5.	Naturturism

Skillnaden mellan naturturism och friluftsliv är enligt Svenskt Friluftsliv en 
definitionsfråga. Det är samma slags aktiviteter som utförs oavsett om man utför 
dem i anslutning till sin bostad eller som turist på annan ort. Många gånger 
nyttjar både turismen och friluftslivet samma naturresurs. Friluftsorganisatio-
nernas och det organiserade friluftslivets olika aktiviteter en förutsättning för 
turismen i vissa områden och Svenskt Friluftsliv menar att friluftsliv kommer att 
bli en alltmer väsentligt inslag inom svensk turism i framtiden. 

i detta kapitel redovisar Svenskt Friluftsliv sin syn på naturturismen samt spe-
cifikt förhållandena inom fjällvärlden och skärgårdarna, där turistaktiviteterna 
är omfattande och i hög grad beroende av friluftslivet.

Av turistpropositionen från år 2004 framgår att det övergripande målet för 
turistpolitiken är följande:

Sverige ska ha en hög attraktionskraft som turistland och ha en långsiktigt 
konkurrenskraftig turistnäring, som bidrar till hållbar tillväxt och ökad sys-
selsättning i alla delar av landet.4�

I flera nationalparker och naturreservat finns bra exempel på lokala turistentre-
prenörer som bedriver en turism som går hand i hand med förvaltningen av det 
skyddade området. Sveaskog AB:s uppdrag har vidgats till att också omfatta 
naturturism i syfte att nyttja statens mark bättre och för att skapa arbetstillfällen 
i glesbygd. 

Samtidigt är det viktigt att betona att en sådan utveckling inte får ske på be-
kostnad av allmänhetens tillgång till goda fiskevatten och att en förutsättning för 
en utvecklad fisketurism är en god förvaltning och stärkt fiskevård.

Sverige har goda förutsättningar för en ökad naturturism med sammanfal-
lande intressen med friluftslivet. Som exempel kan nämnas fiske för rekreation 
där Sverige med sina rena och fiskrika vatten och stora möjligheter till fångst av 
självreproducerande fisk, har en stor utvecklingspotential. 

en genomtänkt planering krävs för att bevarande och nyttjande genom natur-
turism och friluftsliv skall kunna förenas. i skriften Planering och förvaltning 
för friluftsliv redovisas många synpunkter kring planering av naturområden 
för friluftsliv och naturturism.44 etOur har till följd härav påbörjat ett projekt 
med syfte att skriva en lärobok på eftergymnasial nivå inom fältet friluftsliv och 
naturturism.

ändå är det viktigt att skilja på de olika drivkrafter som ligger bakom frilufts-
liv och turism. turism är en näring med dess krav på lönsamhet i ekonomiska 
termer.

3000 naturturismföretagare i Sverige
Svenskt Friluftsliv ser att friluftsliv ger upphov till sysselsättning både i skyd-
dade områden och utanför.

naturvårdsverket har utvärderat hur skötsel och nyttjande av skyddad natur 

4� Prop. 2004/0�:�� En politik för en långsiktigt konkurrenskraftig svensk turistnäring.
44 Naturvårdsverkets rapport 200� nr �4�8 Planering och förvaltning för friluftsliv.
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kan bidra till den regionala och lokala utvecklingen. verket framhåller bl.a. att 
erfarenheter från flera håll i landet visar att skyddad natur som används för 
friluftsliv och turism kan få en stor betydelse för ekonomi och sysselsättning i en 
region. Det är dock få kommuner och regioner som verkligen nyttjar möjligheten 
att göra skyddade områden tillgängliga för turist- och besöksnäringarna. Det 
gäller att förbättra samarbetet och förståelsen mellan naturvårdare, friluftslivs-
arrangörer och näringslivet.

i rapporten föreslås bland annat att myndigheter på olika nivåer bör samar-
beta för att ändra bilden av skyddad natur till en resurs och en möjlighet istället 
för att beskriva den i termer av förbud och restriktioner. naturen skall skyddas 
för människorna och inte mot människorna. redan nu pågår det mycket arbete i 
den riktningen, men skötseln bör i ännu större utsträckning inriktas på att göra 
områdena tillgängliga och välkomnande.4�

Svenskt Friluftsliv anser att staten bör ha ansvar för att på olika sätt underlätta 
och stimulera en ökad naturturism, såväl i skyddade områden som i naturen 
generellt. Den offentligt ägda marken är en tillgång som ger särskilda möjlig-
heter att utveckla naturturism exempelvis på det sätt som Sveaskog AB nu har i 
uppdrag att göra.

Skyddade områden är givetvis en särskilt viktig tillgång. De 28 nationalpar-
kerna och ca. 2 700 naturreservaten har ofta särskilda attraktionsvärden och 
ibland goda mottagningsanordningar, som gör att de är särskilt lämpade för att 
ta emot många besökare. 

Svenskt Friluftsliv föreslår att naturvårdsverket i samverkan med nutek 
startar ett antal pilotprojekt med syfte att visa hur de skyddade områdena kan 
nyttjas för att främja lokal sysselsättning.

Det gäller att utveckla friluftslivet och naturturismen tillsammans med turist-
företagarna på orten och bland annat utreda hur de allmänt tillgängliga besöks-
anordningarna påverkar turistföretagandet.

ekoturismen är en föregångare när det gäller att utveckla former för ömsesidigt 
samarbete och nytta mellan naturvård och turistnäringen. vi har genom Svenska 
ekoturismföreningen fått ett kvalitetsmärkningssystem – Naturens bästa, som 
bygger på varsamhet, naturskydd, lokal nytta och småskalighet. ca. 190 kvali-
tetsmärkta arrangemang är redan certifierade.

Konflikter mellan friluftslivet och turismen
En grundläggande genomgång av konflikterna mellan friluftslivet och turismen 
görs i rapporten Turism – Friluftsliv – Naturvård – Ett triangeldrama från 
1997.4� Mer omfattande berörs den ökade motoriseringen av turism och frilufts-
liv framför allt snöskotertrafiken och flygtrafiken i fjällen.

i rapporten Målkonflikter mellan natur, kultur och turism i hållbart utveck-
lingsarbete (2004) redovisas brytpunkterna mellan främst naturvårdens intres-
sen och turismens. Enligt rapporten finns en tydlig målkonflikt mellan friluftsliv 

4� Naturvårdsverkets rapport 200� nr ��04 Skyddad natur- en motor för regional och lokal utveckling.
4� Emmelin L. ���7 Turism - Friluftsliv -Naturvård - Ett triangeldrama. Mitthögskolan Rapport ���7:�
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och naturvård samt mellan rekreationspolitiken som en välfärdspolitik och 
turismen som en näringspolitik.

i sammanfattningen framförs bl.a. följande:
Det konstateras att politikområdena för miljö och naturvård tenderar att 
närma sig det närings- eller turistpolitiska fältet, men att närmandet möj-
ligen försenas av att intressekonflikter tonas ned snarare än uppmärksam-
mas och hanteras. När det gäller miljö är det ofta de s.k. landskapsmålen 
som tenderar att komma i konflikt med den turistiska utvecklingen, dels för 
att de är otydliga och kan vara svåra att uttolka i den konkreta situationen, 
dels för att de i en formell prövning inte är möjliga att använda. En an-
nan målkonflikt som kan uppträda lokalt mellan olika nyttjandeformer där 
rekreationspolitikens mål kan stå i kontrast till turismens önskemål om att 
bedriva näringsverksamhet i sådana områden. Naturvårdspolitiken står på 
ett liknande sätt emot kommersialiseringen genom sin motvilja till avgifter 
för tillträde till naturområden.47

Svenskt Friluftsliv anser att det är angeläget att sammanställa erfarenheter från 
de olika konflikter som kan förekomma mellan turismen och friluftslivet och 
föreslår att naturvårdsverket i samverkan med nutek ges i uppdrag att göra 
en sådan sammanställning. Sammanställningen bör även omfatta exempel på 
framgångsrika samarbeten och konfliktlösningar. Svenskt Friluftsliv är berett att 
medverka.

Fjällområdet
Fjällvärlden med dess höga natur- och kulturvärden erbjuder enastående möjlig-
heter till ett omväxlande friluftsliv. Fjällen har sedan förra seklets början också 
varit målet för en alltmer växande turism med besökare från när och fjärran. 
etOur har i en undersökning påvisat att hela 43,6 % av Sveriges befolkning har 
besökt fjällen under en femårsperiod.48 Hela fjällkedjan är i Miljöbalken utpekat 
som varande av riksintresse, där turismen och friluftslivets intressen särskilt 
skall beaktas vid exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.

Betydelsen av fjällen kommer också till uttryck i miljökvalitetsmålet Storsla-
gen fjällmiljö. Där sägs att Fjällen skall ha en hög grad av ursprunglighet vad 
gäller biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. 
Verksamheter i fjällen skall bedrivas med hänsyn till dessa värden och så att 
en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden skall skyddas mot 
ingrepp och andra störningar.

För fjällen finns också 4 delmål fastställda, vilka rör skador på mark och vegeta-
tion, bullerproblem, skydd av områden med höga natur- och kulturvärden och 
hotade arter.

Svenskt Friluftslivs förslag till reviderade miljömål
Svenskt Friluftsliv menar att uppnåendet av delmålen är av stor betydelse för 

47 ETOUR Målkonflikter mellan natur, kultur och turism i hållbart utvecklingsarbete Robert Pettersson & 
Bo Svensson 200�.
48 ETOUR V 200�:�� Fredman, P. & Heberlein, T.A. 200�. Trender i svensk fjällturism ��80 – 2000.
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att åstadkomma möjligheter till ett gott friluftsliv i fjällen. en tystare fjällvärld, 
flera skyddade områden och ett rikt djur- och växtliv skapar möjligheter till ett 
mångfacetterat friluftsliv.

Svenskt Friluftsliv anser emellertid att friluftsliv vid nästa revision av miljökva-
litetsmålen måste synliggöras och inte döljas inom begrepp som upplevelsevär-
den och natur- och kulturvärden.

Svenskt Friluftsliv föreslår därför, som redovisas närmare i kapitel 4.1, att 
begreppet friluftsvärden sätts in i miljömålet och att delmål 3 formuleras som 
följer:

• Senast år 2010 skall merparten av områden med representativa höga natur- 
och kulturvärden och friluftsvärden i fjällområdet ha ett långsiktigt skydd 
som vid behov omfattar skötsel och restaurering.

Tystare fjäll
idag besöker en fjärdedel av alla vuxna svenskar (15 - 70 år) fjällen varje år. Det 
motsvarar drygt 1,4 miljoner individer. Om man istället frågar om resor till fjäl-
len under en femårsperiod uppger 43,6 procent av svenskarna att de har gjort 
åtminstone ett besök.4�

Svenskt Friluftsliv anser att tystnaden är ett grundläggande upplevelsevärde i 
fjällen såväl i de ödsligare delarna, där förväntningarna på tystnad är störst, som 
i de delar av fjällen som besöks av turister i anslutning till fjällhotell, stugbyar 
och längs leder. Svenskt Friluftsliv har grundinställningen att motoriserad trans-
port är ett medel för att nå ut i naturen och inte målet för turen.

Miljömålsrådet har bedömt att 20% av fjällen är påverkat av buller med olika 
störningsgrad.

Det nationella delmålet för minskat buller i fjällen gäller främst motordrivna 
fordon i terräng och flygtrafik. Låg bullernivå eftersträvas och arealen med 
områden med stora upplevelsevärden eller höga natur- och kulturvärden som är 
fria från buller och andra störningar skall öka. Så här uttrycks kraven:

Buller i fjällen från motordrivna fordon i terräng och luftfartyg skall minska 
och uppfylla följande specifikation, nämligen att;

• Minst 60 % av terrängskotrar i trafik senast år 2015 skall uppfylla högt 
ställda bullerkrav (lägre än 7� dBA).

• Buller från luftfartyg senast år �0�0 skall vara försumbart både inom reg-
leringsområde klass A enligt terrängkörningsförordningen (��7�:5��) och 
inom minst �0 % av nationalparksarealen.

Miljömålsrådet gör bedömningen att takten är för långsam när det gäller att byta 
ut dagens skoterpark till nyare och mindre bullrande skotrar för att nå delmålet 
innan 2015. Fortsatt oklarhet föreligger om delmålet kommer att kunna nås, 
säger Miljömålsrådet i sin senaste utvärdering år 2006.�0

4� Fredman, P.  2002 Forskning kring svensk fjällturism.
�0 Miljömålsrådets femte årsrapport Miljömålen på köpet, de Facto 200�.
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Svenskt Friluftsliv anser att det inte räcker med att enbart ställa krav på tystare 
fordon utan att metoden med zonering av fjällvärlden måste tillgripas i ökad om-
fattning. i Härjedalsfjällen har naturvårdare, turistnäring, markägare, ortsbor, 
rennäring, kommunen och skoterintressenter samarbetat för att hitta en lokal 
lösning. Den innebär generella förbud och ett naturanpassat skoterledssystem, 
varigenom motoriserade aktiviteter separeras från sådana som kräver tystnad.

Svenskt Friluftsliv anser att modellen bör tillämpas i alla fjällområden och 
föreslår därför att länsstyrelserna får i uppdrag att efter modell från Härjedalen 
genomföra en sådan reglering av skotertrafiken som medför att stora, samman-
hängande tysta områden kan skapas. 

Skärgården
Skärgårdarnas naturskönhet, natur- och kulturmiljöer och variation är av stort 
värde för friluftsliv och turism. Skärgårdarna är enligt Miljöbalken av riksin-
tresse, där turismen och friluftslivets intressen särskilt skall beaktas vid exploa-
teringsföretag eller andra ingrepp i miljön. ett särskilt miljökvalitetsmål har 
fastställts för skärgårdarna:

Västerhavet och Östersjön skall ha en långsiktigt hållbar produktionsförmå-
ga och den biologiska mångfalden skall bevaras. Kust och skärgård skall ha en 
hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvär-
den. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård skall 
bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden 
skall skyddas mot ingrepp och andra störningar.

Därutöver finns delmål fastställda för skärgårdarnas kulturarv och odlingsmar-
ker, hotade marina arter och fiskstammar, bifångster och uttag av fisk, buller 
från båttrafik och oljeutsläpp.

Svenskt Friluftslivs förslag till reviderade miljömål och delmål
Svenskt Friluftsliv anser att uppnåendet av delmålen är av stor betydelse för att 
åstadkomma möjligheter till ett gott friluftsliv i skärgårdarna. en tystare skär-
gård, flera skyddade områden, ett rikt djur- och växtliv och goda fiskstammar 
skapar möjligheter till ett omväxlande och rikt friluftsliv.

Svenskt Friluftsliv anser emellertid att friluftslivet vid nästa revision av miljö-
kvalitetsmålen måste synliggöras och inte döljas inom begrepp som upplevelse-
värden, natur- och kulturvärden och rekreation.

Svenskt Friluftsliv föreslår därför, som redovisas närmare i kapitel 4.1, att 
begreppet friluftsvärden sätts in i miljömålet på följande sätt (förändringen är 
kursiverad):

• kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelse-
värden samt natur- och kulturvärden samtidigt som förutsättningar för 
friluftsliv värnas.

vidare föreslår Svenskt Friluftsliv att den inledande meningen i delmål 1 formu-
leras som följer: 

• Senast år 2010 skall minst 50 % av skyddsvärda marina miljöer och minst 
70 % av kust- och skärgårdsområden med höga natur- och kulturvärden och 
friluftsvärden ha ett långsiktigt skydd.
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Ändring av Sjöfartsverkets instruktion
Sverige är ett unikt land för båtliv. Stora skärgårdsområden, långa kuster,  
95 000 farbara insjöar och över 1 000 km kanaler. Båten är för många män-
niskor deras viktigaste fritidssysselsättning. Från den minsta lilla badbåt eller 
kanot, den öppna lilla utflyktsbåten till de stora segel- och motorbåtarna. 

Det finns ca. en miljon fritidsbåtar i Sverige. Båtlivet är en av Sveriges största 
folkrörelser med över två miljoner utövare, spridda över hela landet.

Sjöfartsverket är ett affärsverk inom transportsektorn. verket svarar för 
sjöfartens säkerhet och framkomlighet. verksamheten inriktas huvudsakligen 
på handelssjöfarten, men hänsyn tas också till fritidsbåttrafikens, fiskets och 
marinens intressen.

Svenskt Friluftsliv anser att Sjöfartsverket bör ta ett större ansvar för fritids-
båttrafiken särskilt som uppemot 80 % av sjöräddningens ärenden rör fritidsbå-
tar.

i nuvarande instruktion för Sjöfartsverket lyder 2 § som följer: Verksamheten 
skall bedrivas med inriktning huvudsakligen på handelssjöfarten. Sjösäker-
heten i fritidsbåttrafiken skall främjas genom information och rådgivande 
verksamhet. Fritidsbåttrafikens intressen i övrigt liksom fiskets och marinens 
intressen skall beaktas.

Svenskt Friluftsliv föreslår att instruktionen skall ändras och lyda som följer:
• 2 § verksamheten skall bedrivas med inriktning på handelssjöfarten och 

fritidsbåttrafiken. Även fiskets och marinens intressen skall beaktas.

Tystare skärgård
Buller är idag ett stort problem för både bofasta, turister och friluftsutövare i 
skärgården. Det nuvarande delmålet för att åstadkomma en tystare skärgård 
lyder:

• Buller och andra störningar från båttrafik skall vara försumbara inom 
särskilt känsliga och utpekade skärgårds- och kustområden senast år �0�0.

För att kunna uppnå delmålet fordras att länsstyrelserna tillsammans med 
berörda kommuner pekar ut de särskilt känsliga områdena och därefter vidtar 
erforderliga åtgärder. Det kan innebära begränsning av fritidsbåttrafiken i vissa 
områden för att skydda skärgården från störande buller och erbjuda friluftsutö-
vande människor en tystare miljö. länsstyrelserna i kustzonen behöver tillsam-
mans med båtlivets organisationer utreda behov och möjligheter att inrätta 
bullerfria områden med ingen eller begränsad motorbåttrafik eller områden 
med hastighetsbegränsningar.

Svenskt Friluftsliv har erfarit att arbetet med att utpeka sådana områden bara är 
i sin linda.

Svenskt Friluftsliv anser att länsstyrelserna bör påskynda arbetet med att peka 
ut de särskilt känsliga områdena för att därefter kunna vidta åtgärder för att 
skapa en tystare skärgård.

Svenskt Friluftsliv har uppfattningen att det liksom för fjällregionen finns ett 
delmål rörande utfasning av äldre skotrar bör finnas ett motsvarande för äldre 
båtmotorer. en kombination av sådan utfasning med hastighetsbegränsningar 
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i särskilt känsliga områden skulle tillsammans innebära att en tystare skärgård 
skulle kunna tillskapas.

Svenskt Friluftsliv föreslår sålunda ett nytt delmål enligt följande:
• Buller i skärgårdarna från motordrivna farkoster skall minska och uppfylla 

följande specifikation, minst 60 % av de motordrivna farkosterna i trafik 
senast år 2015 skall uppfylla högt ställda bullerkrav (lägre än 73 dBA).

Svenskt Friluftsliv ser också med oro på utvecklingen av miniflygplanen som kan 
komma att vara en stor störningskälla i skärgårdarna inom några få år. Svenskt 
Friluftsliv föreslår att naturvårdsverket i samverkan med luftfartsverket utreder 
vad som kan göras för att minska bullerstörningar från miniflygplan och andra 
luftfarkoster.

4.6. Jordbruk, skogsbruk och fritidsfiske 

Jord- och skogsbrukslagstiftningen om hur mark skall nyttjas syftar till att 
främja en långsiktigt hållbar hushållning med naturens resurser för att kom-
mande generationer skall tillförsäkras en hälsosam och bra miljö. Jord- och 
skogsbrukarnas skötsel inom ramen för lagarna är av avgörande betydelse för 
hur landskapet skall kunna nyttjas för friluftsliv med stöd av allemansrätten. 

Svenskt Friluftsliv berör här de förändringar av jord- och skogsbrukspoliti-
ken som behövs för att förbättra möjligheterna för friluftslivet. Avsnittet om 
skogsbrukspolitiken är mera omfattande eftersom skogsmarken i huvudsak är 
allemansrättsligt tillgänglig till skillnad från jordbruksmarken. Skogen är också 
vår främsta friluftsarena.

I kapitlet finns också ett avsnitt som rör förvaltningen av sportfiskevatten.

4.6.1. Jordbrukspolitiken

i ett hållbart samhälle har jordbruket många viktiga funktioner. Det förser oss 
och framtida generationer med mat, upprätthåller ett odlingslandskap som är 
rikt på natur- och kulturvärden och biologisk mångfald. verksamheten i jord-
bruket styrs av en mängd regler som rör djurens hälsa, livsmedelssäkerheten, 
jordbrukets miljöpåverkan m.m.

De nationella miljökvalitetsmålen kräver omfattande åtgärder i jordbruket 
främst genom följande mål: 

• ett rikt odlingslandskap 
• Grundvatten av god kvalitet 
• levande sjöar och vattendrag 
• ingen övergödning

Svenskt Friluftsliv anser att samtliga miljömål med dess delmål är av värde för 
att vi skall kunna ta del av landskapets skönhet och ta del av odlingslandskapets 
många natur- och kulturkvaliteter.

Här berörs dock endast miljömålet Ett rikt odlingslandskap. Odlingslandska-
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pet är viktigt för friluftsliv trots de begränsningar i allemansrätten som odlingen 
medför. i målet omnämns emellertid inte friluftslivets värden.

Under miljömålet finns sju delmål som rör ängs- och hagmarker, småbiotoper, 
kulturbärande landskapselement, växtgenetiska resurser och inhemska hus-
djursarter, hotade arter och kulturhistoriskt värdefulla ekonomibyggnader.

lantbrukaren är den viktigaste aktören för att bevara odlingslandskapet. ett 
ekonomiskt lönsamt lantbruk är förutsättningen för bevarandet av landska-
pet med dess höga natur- och kulturmiljövärden med möjligheter till ett rikt 
friluftsliv. Särskilt ängs- och hagmarkerna uppfattas av många som en omistlig 
del i landskapet. en förutsättning för att hagmarkerna skall kunna bibehålla sin 
attraktionskraft, är att det finns betesdjur som kan hålla marken i traditionell 
hävd.

Svenskt Friluftsliv anser att de kollektiva nyttigheterna i form av natur- och 
kulturvärden som jordbruket skapar skall ersättas ekonomiskt av samhället. 
Genom eus miljöprogram erbjuds idag Sveriges lantbrukare ersättning för mil-
jöbevarande åtgärder, till exempel vård av landskapselement som åkerholmar, 
gärdesgårdar, alléer, ängsslåtter, bete av hagmarker, skapande av våtmarker, 
vallodling, skyddszoner mot vattendrag med mera. 

Svenskt Friluftsliv föreslår att friluftslivets värden särskilt poängteras i miljö-
kvalitetsmålet ett rikt odlingslandskap, vilket sålunda bör ha följande lydelse:

• Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion 
och livsmedelsproduktion skall skyddas samtidigt som den biologiska mång-
falden, friluftslivsvärdena och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.

Tätortsnära jordbruk för friluftsliv
De tätortsnära jordbruken producerar livsmedel och ett odlingslandskap med 
stora skönhetsvärden och biologisk mångfald, vilket tillsammans ger möjlighet 
till rika friluftslivsupplevelser.

De tätortsnära jordbruken riskerar emellertid att tas i anspråk för bebyggelse 
och andra exploateringsändamål när tätorten växer.

Svenskt Friluftsliv anser det väsentligt att kommunerna stödjer bevarandet av 
de tätortsnära jordbruken. Deras natur- och kulturvärden är av stor betydelse 
för tätortsborna.

i de intensivt uppodlade jordbruksbygderna främst i Skåne, Östergötland och 
västergötland är det ont om mark som är tillgänglig för friluftsliv. Flera kom-
muner arbetar där för att skapa nya tätortsnära friluftsområden och för att göra 
jordbrukslandskapet mer tillgängligt och attraktivt med hjälp av cykel- och 
ridvägar och beträdor. Metoderna för att genomföra sådana åtgärder är dock 
föga kända.

Svenskt Friluftsliv föreslår att Jordbruksverket sammanställer de erfarenheter 
som finns och ger ut råd om hur sådana friluftsmarker kan tillskapas i de inten-
sivt uppodlade jordbruksbygderna.
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4.6.2. Skogsbrukspolitiken

Svenskens syn på skogen
Skogen är livsviktig för svenskarna som hälso- och rekreationsplats framförde 
Skogsstyrelsen år 2005 efter en undersökning som styrelsen utfört.�� åtta av tio  
i undersökningen säger att tillgång till skog är viktig för deras livskvalitet. tre av 
fyra uppger att de vistas i skogen minst en gång i veckan, och då framför allt för 
att promenera eller motionera i tätortsnära skog och friluftsmark.

Av undersökningen framgår vidare att det finns två skilda synsätt på skogen. De 
kommersiella aktörerna, som skogsbolagen och förädlingsindustrin, ser skogen 
främst som råvara till industrin, medan naturorganisationer, kommuner, läns-
styrelser och en stor del av allmänheten ser skogen främst som en natur- och 
upplevelseresurs.

närliggande resultat framkommer också genom Statsskogsutredningen där 
invånarna fått uttala sig om vad statens skogar skall användas till. en överväl-
digande majoritet anser att skogen främst skall användas för att värna om res-
pektive den biologiska mångfalden (64 %), landskapsbilden (51 %) och frilufts-
livet (42 %). Skogsbruk värderas lågt, endast 24 procent ser det som en viktig 
användning av statens skogar.�2

Skogsstyrelsens generaldirektör uttrycker i pressmeddelandet om undersök-
ningen oro inför den polarisering av synen på skogsbruket som framkommit:

Risken finns att skillnaden i synsätt på hur skogens resurser ska användas 
ökar under trycket av globalisering och hårdnande konkurrens å ena sidan, 
och en ökad urbanisering å den andra. Detta gäller inte minst de tätortsnära 
skogarna där rekreationsvärdet vuxit sig så stort att det nu bör prioriteras 
före produktion.��

Svenskt Friluftsliv kan sålunda slå fast att svenska folket numera ser skogen som 
skapare av livskvalitet snarare än som en råvaruresurs.

Framtidens skogsbruk – kontinuitetsskogsbruket
Med kontinuitetsskogsbruk menas ett brukande utan hyggen. Det innebär att 
skogen kontinuerligt har träd på marken och att avverkningen sker trädvis och 
inte yttäckande.

Det största problemet för skogens möjligheter att framgent fungera som en 
attraktiv arena för upplevelser, aktiviteter, äventyr, avkoppling och rofylldhet 
är den skötselmetod som i stort sett varit allenarådande under de senaste 40-50 
åren nämligen trakthyggesbruket. Trots många olika försök att modifiera det, 
medför metoden ändå att skogen blir alltmer ensartad, artfattig och upple-
velsefattig. tillsammans med markberedning och allt kortare omloppstider 
omvandlas skogen alltmer till, för friluftsliv, ointressanta planteringar. numera 
finns fungerande metoder för kontinuitetsskogsbruk som tillämpas i Tyskland, 
Danmark, norge och i viss mån på sina håll i Sverige. en skötselmetod som bl.a. 

�� Skogsstyrelsens pressmeddelande 200�-0�-04 Skogen livsviktig för svenskars välbefinnande.
�2 SOU 2002:40 Statlig skog och skyddad mark.
�� Skogsstyrelsens pressmeddelande 200�-0�-04 Skogen livsviktig för svenskars välbefinnande.
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innebär att skogskappan ständigt bibehålls, innebär fördelar både för biologisk 
mångfald och för möjligheterna att bedriva friluftsliv. 

Svenskt Friluftsliv noterar med intresse att Skogsstyrelsen i samarbete med Sve-
askog AB under år 2006 startat ett storskaligt, långsiktigt försök med kontinui-
tetsskogsbruk i kommunerna Gällivare, Östersund och Oskarshamn. Försöket 
omfattar tre områden med produktiv skogsmark om totalt 3 000 hektar. 

Svenskt Friluftsliv vill uttrycka ett starkt stöd till ambitionen att utveckla kon-
tinuitetsinriktade avverkningsformer och möjligheterna till försök med alterna-
tiva avverkningsformer.

Svenskt Friluftsliv ser det som viktigt att Skogsvårdslagen med dess föreskrif-
ter öppnar för användning av andra skötselformer än trakthyggesbruk.

Om det nuvarande trakthyggesbruket löper på, sker en dramatisk omvandling 
av  skogslandskapet till ett, ur natur- och friluftsperspektiv, ganska fattigt och 
oattraktivt industrilandskap. Det driver fram behov av fler skyddade områden 
och ökar polariseringen i skogen samtidigt som vi tappar en stor del av vårt 
natur- och kulturarv.

Förslag till lagändringar
Svenskt Friluftsliv konstaterar att produktionsmålet och miljömålet inte är 
jämställda i skogsvårdslagen. i det skogspolitiska beslutet från år 1993 anges att 
så skall vara fallet. 

Svenskt Friluftsliv föreslår därför att lagtexten revideras så att det klart framgår 
att alla intressen som anges i propositionen återfinns i lagen. Skogsvårdslagens 
portalparagraf § 1 skulle sålunda få följande lydelse (förslag till ändringar mar-
kerade med kursiv text):

• 1 § Skogen är en nationell tillgång som skall skötas så att den uthålligt ger en 
god samhällsekonomisk avkastning samtidigt som den biologiska mång-
falden behålls. vid skötseln skall hänsyn tas till skogens kulturmiljövärden 
samt dess estetiska och sociala värden.

i skogsvårdslagen 30 § ges anvisningar hur hänsyn till naturvården, kultur-
miljövärden och rennäringen skall tas. Svenskt Friluftsliv anser att justeringar 
också skall vidtas i denna paragraf för att stå i samklang med det skogspolitiska 
miljömålet. inledningen av paragrafen bör därför lyda enligt följande:

regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 
föreskrifter om den hänsyn som skall tas till naturvårdens, friluftslivets och 
kulturmiljövårdens intressen vid skötseln av skog, såsom i fråga om hyggens 
storlek och utläggning, beståndsanläggning, kvarlämnande av träd och träd-
samlingar, gödsling, dikning och skogsbilvägars sträckning.

en av de få tydliga föreskrifterna i skogsvårdslagen till förmån för friluftslivet 
rör framkomligheten på allmänt nyttjade stigar, permanenta spår och leder. Det 
saknas emellertid en utvärdering av hur markägarna levt upp till stadgandet 
ifråga. Svenskt Friluftsliv föreslår att Skogsstyrelsen gör en särskild studie härö-
ver och vid behov återkommer med förslag i frågan.
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Svenskt Friluftsliv vill också lyfta fram de för friluftslivet värdefulla fjällnära sko-
garna och deras skötsel. Avverkning i fjällnära skogar regleras i 18 § Svl, men 
där sägs inget om friluftslivet.
 
Svenskt Friluftsliv föreslår att lydelsen av paragrafen bör vara som följer:

18 § tillstånd till avverkning i fjällnära skog får inte ges om avverkningen är 
svår att förena med intressen som är av stor betydelse för naturvården, fri-
luftslivet eller kulturmiljövården. när tillstånd ges skall Skogsstyrelsen besluta 
om vilka hänsyn som skall tas till naturvården, friluftslivet och kulturmiljövår-
dens intressen, såsom ifråga om hyggets storlek och förläggning samt tillåten 
avverkningsform.

Skogsstyrelsens ansvarsområde
Skogsstyrelsen är den sektormyndighet som har ansvaret för landets skogar och 
att de brukas i enlighet med de skogspolitiska mål som riksdagen beslutat om. 
Svenskt Friluftsliv finner att Skogsstyrelsen på ett utmärkt sätt under de senare 
åren i det löpande arbetet värnat om friluftslivets intressen. 

Svenskt Friluftsliv finner dock vid en granskning av Skogsstyrelsens instruk-
tion att skogens sociala värden eller friluftslivet inte omnämns någonstans trots 
att det i 1 § sägs att skogsstyrelsen skall verka för att landets skogar vårdas och 
brukas på ett sådant sätt att de av statsmakterna beslutade målen för skogspoli-
tiken kan uppnås”.�4

Svenskt Friluftsliv föreslår därför följande ändringar i 2§ 4:e och 10:e momen-
ten:

• Moment 4. i enlighet med sitt sektoransvar och i samråd med de myndig-
heter som ansvarar för naturvård och kulturmiljövård verka för att skogens 
sociala värden, biologisk mångfald samt en rik och varierad kulturmiljö 
upprätthålls och utvecklas.

• Moment 10. Bedriva rådgivning och lämna information i syfte att främja ett 
rationellt skogsbruk med bibehållande av biologisk mångfald och möjlighe-
ter till ett rikt friluftsliv.

Tätortsnära skog
Skogsstyrelsen definierar tätortsnära skogar på följande sätt: ”Områden inom 
eller i anslutning till tätorter samt områden med intensivt friluftsliv inom vilka 
virkesproduktionen uppenbarligen påverkas”.

idag är bara drygt en procent av skogen (ca. 300 000 hektar) i Sverige tätortsnä-
ra skog. Andelen minskar varje år främst på grund av väg- och bostadsbyggen. 
Arealminskningen och fragmentiseringen av den tätortsnära skogen leder till att 
kvarvarande skogars värde för friluftsliv ökar.

De som besöker den tätortsnära skogen är till stor del barngrupper, hundä-
gare och personer med begränsad rörlighet. närheten till grönområden är, som 
Svenskt Friluftsliv berör utförligare i kapitel 4.4., en förutsättning för att vi skall 
kunna komma ut och promenera dagligen.

�4 Förordning (200�:���0) med instruktion för Skogsstyrelsen.
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Svenskt Friluftsliv har med glädje konstaterat att Skogsstyrelsen gjort följande 
framsynta uttalande:

Skogens sociala värden kan värnas och utvecklas om framför allt den tät-
ortsnära naturen skyddas från utarmning av rekreationsvärden och från att 
exploateras för annat ändamål. Rekreation bör vara det överordnade målet 
för skötsel och användning av den tätortsnära skogen.��

Undanta tätortsnära skog från skogsvårdslagens avkastningskrav
Svenskt Friluftsliv föreslår att den tätortsnära skogen bör undantas från skogs-
vårdslagens avkastningskrav. en ny paragraf bör tillskapas i skogsvårdslagen 
som tydligt talar om att den tätortsnära skogen i första hand skall brukas för att 
gynna dess rekreativa värden.

ett sådant stadgande underlättas av att en betydande del av den tätortsnära 
skogsmarken, cirka 60 procent, ägs av kommunerna. Andra stora markägare i 
tätorternas närhet är landstingen, kyrkan och olika allmänna stiftelser. 

kunskapen om hur tätortsnära natur lämpligen bör förvaltas för att tillgodose 
både naturvården och friluftslivets behov har ökat väsentligt de senaste åren. 
Svenskt Friluftsliv vill särskilt framhålla Skogsstyrelsen förnämliga projekt 
tätortsnära skog. Projektet har bland annat resulterat i tre handböcker inom 
ämnesområdet. De behandlar planering och skötsel av tätortsnära natur, motiv 
för mätning av kvantiteten och kvaliteten av rekreation samt hur man kan göra 
den tätortsnära naturen mer tillgänglig för handikappade. Samtliga handböcker 
är skrivna av ledande forskare inom respektive område.

Svenskt Friluftsliv anser att det idag finns tillräcklig kunskap om hur områdena 
lämpligen bör skötas. nu gäller det att omsätta den kunskapen i det praktiska 
handlandet.

Svenskt Friluftsliv föreslår därför att Skogsstyrelsen ges i uppdrag att aktivt 
sprida denna kunskap.

4.6.3.	Fiskeriförvaltningen

Sportfiske är en av Sveriges största folkrörelser. Fiskeriverkets och SCB:s 
studier visar att ca. 3 miljoner svenskar fiskar någon gång varje år och att 900 
000 fiskar mer än 20 gånger varje år. Sportfiske är sålunda en viktig del av det 
svenska friluftslivet och en starkt bidragande faktor till att svenskarna kommer 
ut i naturen. 

Sportfiskare engagerar sig också ofta i vård av fiskevatten. Ca. 100 000  
sportfiskare deltar i det ideella fiskevårdsarbetet och lägger tillsammans ner  
775 000 oavlönade arbetsdagar varje år. Sportfiske är sålunda en viktigt bidra-
gande faktor för att de miljömål som kopplar till våra vattenmiljöer kan uppnås.

90 % av de fiskande i Sverige är sportfiskare. 80 % av alla barn och ungdomar 
är intresserade av fiske och forskningen visar att intresse för sportfiske som 
väcks i unga år ofta varar livet ut. Av de 9-åringar som blir intresserade av sport-
fiske fiskar fortfarande 60 % när de är 70 år.��

�� Skogsvårdsstyrelsen meddelande �/2004 Skogens sociala värden.
�� Norling, I. 200�  Sportfiskets betydelse och samhällsnytta.
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Trots sportfiskets positiva samhällseffekter och att sportfisket i Sverige beräknas 
omsätta 4 miljarder årligen, har liten hänsyn tagits till sportfiskets och frilufts-
livets intressen i fiskeriförvaltningen. Svenskt Friluftsliv föreslår därför att 
Fiskeriverket ges i uppdrag att; 

• Avsätta resurser för att bilda en enhet för fritidsfiske och fisketurism.
• Kartlägga handredskapsfiskets sociala och ekonomiska värden och behovet 

av information kring handredskapsfiske till olika grupper i samhället och 
sedan ge råd till dessa.

• i samverkan med nutek starta ett antal pilotprojekt med syfte att visa hur 
fisketurismen kan utvecklas för att främja lokal sysselsättning.

• Då fredning av områden krävs, bara införa de inskränkningar i handred-
skapsfisket som verkligen behövs för att uppnå syftet med fredningen.

• Utreda vilka lagändringar som krävs i tillämpliga lagar på fiskets område för 
att utveckla handredskapsfiskets sociala och ekonomiska värden.

• Prioritera möjligheten till handredskapsfiske i för sportfisket särskilt viktiga 
områden såsom tätortsnära områden, strandnära områden, vattendragen 
och deras mynningsområden samt i för fisketurismen särskilt värdefulla 
områden och efter för sportfisket särskilt värdefulla fiskarter.

Svenskt Friluftsliv föreslår också att naturvårdsverket i samverkan med Fiskeri-
verket ges i uppdrag att;

• Vidareutveckla sin policy för fritidsfiske inom skyddade områden.

under avsnitt �.�. Tätortsnära natur redovisar Svenskt Friluftsliv sin syn på 
förvaltningen av tätortsnära fiskevatten.

4.7.	Friluftslivets	ljudlandskap
  
Buller kan sägas vara ett oönskat ljud. vad vi betraktar som oönskat ljud va-
rierar starkt mellan olika personer och varierar även med tiden på dygnet. i ett 
friluftsområde där vi förväntar sig en tystare miljö är vi känsligare för bullerstör-
ningar än i tätorter.

Svenskt Friluftsliv hävdar att avsaknaden av buller är en grundläggande upple-
velsekvalitet för friluftsliv och rekreation. Även om det finns bullerfria områden 
har alltför få enligt Svenskt Friluftslivs mening fått sin kvalitet garanterad i den 
fysiska planeringen. i dag värdesätts inte de långsiktiga kvaliteterna som tyst 
natur utgör. tystnad är i dagens samhälle att betrakta som en ”bristvara”.

Bullret breder ut sig
i naturvårdsverkets redovisning till regeringen år 2003  sägs bl.a. att Tillgången 
till tysta områden minskar.�7

Bullriga miljöer inbjuder inte till besök, vilket leder till att benägenheten att 
utöva friluftsliv i närheten av tätorter minskar. Att säkerställa tysta besöksområ-
den i naturen är enligt Svenskt Friluftslivs mening en angelägen folkhälsofråga 
och därmed en fråga för hela samhället.

�7 Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag 200� Riktvärden för trafikbuller i andra miljöer än 
för boende, vård och undervisning.

F Y S i S k  P l A n e r i n G  –  M A r k -  O c H  v A t t e n A n v ä n D n i n G e n



��S v e n S k t  F r i l u F t S l i v

Svenskt Friluftsliv ser med tillfredsställelse att Mistra, vägverket och vinnova 
finansierar ett forskningsprogram som kallas Ljudlandskap för bättre hälsa och 
som bedrivs i samarbete mellan chalmers, Göteborgs universitet och Stock-
holms universitet. innan alla forskningsresultat föreligger och kan omsättas i 
praktiken, gäller det dock att redan nu åstadkomma mesta möjliga tystnad.

Riktvärden
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. Följande riktvärden har föreslagits av natur-
vårdsverket:

Friluftsområden i kommunala översiktsplaner: värdet 45 dBA bör 
inte få överskridas mer än 60 min per dag.

Tätortsnära rekreationsområden: värdet 45 dBA bör inte få överskridas 
mer än 120 min per dag.

Parker: Den ekvivalenta ljudnivån under den tid parken besöks bör ligga 20 
dBA under nivån för omgivande gator, eller på högst 45 - 50 dBA, vilketdera 
som ger den högsta ljudnivån.�8

riktvärdena berör bl.a. sådana friluftsområden, där naturupplevelsen och kravet 
på tystnad är väsentliga faktorer. 

Svenskt Friluftsliv ser mycket positivt på att det skapas tystare områden, där 
människor kan njuta av friluftsliv och anser att de föreslagna bullerriktvärdena 
snarast bör fastställas. Att få normer för friluftsmiljöer är ett viktigt steg för att 
stimulera till mer utevistelse och därmed uppnå bättre folkhälsa. utan riktvär-
den tas inte frågan om tystnad på tillräckligt allvar. Därför är det angeläget och 
bråttom att säkerställa områden som fortfarande har låg bullernivå.

Svenskt Friluftsliv menar att de föreslagna tiderna för överskridanden (två 
timmar), som föreslås för tätortsnära rekreationsområden, är alltför långa. Om 
överskridande överhuvudtaget skall tillåtas, måste det enligt Svenskt Friluftsliv 
också finnas en övre dBA gräns för de ljud som då skall tillåtas förekomma.

Svenskt Friluftsliv anser att det också behövs bullernormer för, som naturvårds-
verket uttrycker det i sin rapportering, områden långt från bebyggelse och i 
vildmarken. Framförallt bör riktvärden tas fram för de områden som är av riks-
intresse för friluftslivet, där tillgång på tystnad är en eftersträvandsvärd kvalitet.

Svenskt Friluftsliv föreslår därför att;
• naturvårdsverket ges i uppdrag att ta fram bullerriktvärden för områden av 

riksintresse för friluftslivet.
 
Kartlägg bullret i den tätortsnära naturen
Svenskt Friluftsliv anser att en kartläggning av bullernivåerna i den tätortsnära 
naturen är en nödvändig åtgärd för att kunna åstadkomma en tystare miljö. 
i samband med att kommunerna ser över sina översiktsplaner bör frågan om 
en tystare ljudmiljö regelmässigt behandlas. Boverket bör därför utveckla och 

�8 Ibid.
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sprida kunskap om hur bullerfrågor skall omhändertas i den fysiska planeringen 
och hur de föreslagna bullerriktvärden skall påverka planeringen.
Svenskt Friluftsliv föreslår därför att; 

• naturvårdsverket ges i uppdrag att utföra en kartläggning av bullernivåerna i 
den tätortsnära naturen.

• Boverket ges i uppdrag att utveckla och sprida kunskap om hanteringen av 
buller i den fysiska planeringen.

Svenskt Friluftsliv har i kapitel �.5. Naturturism tagit upp bullerfrågorna i fjäl-
len och i skärgårdarna och lämnat förslag till skärpta bestämmelser för att där 
åstadkomma tystare landskap.
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5. Utbildning, Information 	
och	Forskning
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5. Utbildning, Information
och	Forskning

5.1. Utbildning

Svenskt Friluftslivs vision är att alla elever i grundskolan ges förutsättningar att 
kunna bedriva friluftsliv, att friluftsliv blir en naturlig del i undervisningen och 
att eleven skapar ett livslångt intresse för friluftsliv.

i skollagen anges skolans grundläggande uppdrag och de övergripande målen 
för skolans verksamhet. läroplanen anger skolans värdegrund och grundläg-
gande riktlinjer och mål.

kursplaner kompletterar läroplanen och anger målen för undervisningen i 
varje enskilt ämne. kursplanerna skall visa hur ett ämne eller en kurs kan bidra 
till att eleverna utvecklas i enlighet med de värden och mål som anges i läropla-
nen.

kursplanerna beskriver varje ämne, vad ämnet syftar till och hur det är 
uppbyggt. Där anges dels de mål som undervisningen i ämnet skall sträva mot 
dels de mål som skall ha uppnåtts av alla elever vid grundskolans slut och som 
utgör betygsnivån för godkänt. kursplanerna är utformade så att de lämnar stort 
utrymme för lokal tolkning.

regeringen fastställer läroplaner för förskolan (lpfö 98), det obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (lpo 94) och för de frivilliga 
skolformerna (lpf 94). kommunerna eller andra huvudmän ansvarar för att 
verksamheten genomförs inom de ramar som riksdag och regering lagt fast. 
varje kommun skall fastställa en skolplan och ansvarar för att varje skola upp-
rättar en arbetsplan.

Förskolan och skolan är oerhört viktiga för att ge morgondagens vuxna goda 
vanor. ett positivt förhållningssätt till fysisk vardagsaktivitet under unga år har 
stora förutsättningar att finnas kvar även i vuxen ålder. Skolorna och skolornas 
huvudmän har därför ett stort ansvar att främja den fysiska aktiviteten under 
skoldagen samt sättet att ta sig till och från skolor.

Svenskt Friluftsliv har länge varit bekymrat för den diskrepans som funnits 
mellan målen i kurs- och läroplaner angående friluftslivets roll och skolornas 
reella förutsättningar att leva upp till dessa mål. Så har t.ex. antalet friluftsdagar 
gått ned, och många av dem används för annat än för friluftsliv. Samtidigt är det 
många ämnen i skolan som med fördel skulle kunna nyttja naturdominerade 
miljöer som pedagogiskt rum. Skolämnen som biologi, geografi och historia är 
exempel på det. 

Svenskt Friluftsliv kan dock notera att det under senare år skett flera positiva 
förändringar i skolvärlden som på sikt kan komma att medföra ökad fysisk akti-
vitet med alla dess goda effekter. Det har tagits beslut om:

• nationella folkhälsomål om bl.a. ökad fysisk aktivitet.
• Daglig fysisk aktivitet som mål i läroplanen.
• nationell handlingsplan för ökad fysisk aktivitet och goda matvanor.
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• inrättande av ett nationell centrum för fysisk aktivitet hos barn och ungdom 
(ncFF).

läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshem-
met (lpo 94) har den 27 februari 2003 fått följande tillägg:

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Skolan 
skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen 
för hela skoldagen. I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de prak-
tiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. Även hälso- och 
livsstilsfrågor skall uppmärksammas.

i läroplanen för de frivilliga skolformerna (lpf 94) har följande stycke skrivits 
in:

Skolan skall utveckla elevernas kommunikativa och sociala kompetens samt 
uppmärksamma hälso- och livsstilsfrågor. Skolan skall även sträva efter 
att ge gymnasieeleverna förutsättningar att regelbundet bedriva fysiska 
aktiviteter. 

ett annat ljustecken är att ncFF under hösten 2006 har tagit fram en resurska-
talog för skolor som vill satsa på friluftsundervisning och utomhuspedagogik. 
katalogen innehåller en förteckning över ett 40- tal myndigheter, stiftelser, 
utbildningssäten och ideella organisationer, deras aktiviteter, kontaktpersoner, 
utbildningar, material och exempel på projekt.��

Svenskt Friluftsliv anser att de goda intentionerna nu måste följas upp genom 
en fördjupad utbildning av förskolelärare och lärare i utomhuspedagogik och 
genom en praktisk tillämpning av de nya kunskaperna i det dagliga skolarbetet. 
Därtill bör redan utbildade förskollärare ges en större möjlighet till vidareutbild-
ning i utomhuspedagogik än vad som idag är fallet.

5.1.1.	Förskolan

Studier har visat ett positivt samband mellan utevistelse och hälsotillstånd hos 
förskolebarn. De hälsotillstånd som avses gäller i första hand infektioner, stress-
åkommor, grovmotorisk förmåga och koncentrationsförmåga.�0 tyska studier 
pekar på att utevistelse skulle kunna minska förekomsten av allergi.�� Motoriken 
utvecklas, sjukligheten minskar och leken utvecklas.�2 Omvänt visar det sig att 
förskolegårdar som saknar naturavsnitt eller lummiga delar har negativa effek-
ter på barnens koncentrationsförmåga och motoriska utveckling.��

Av läroplanen för förskolan, lpfö 98, framgår tydligt att barnen skall komma i 
kontakt med naturen. under rubriken Utvecklande och lärande sägs:

�� NCFF Ut i naturen och ha kul! 200�.
�0 Söderström, M. & Blennow, M. Barn på utedagis har lägre sjukfrånvaro. Läkartidningen. ��, pp ��70-
��72.
�� von Mutius, E. Towards prevention. Lancet ��0 Suppl 2: SII 4-7. ���7. Von Mutius, E., Weiland, SK., 
Fritzsch, C., Duhme, H. & Keil, U. Increasing prevalence of hay fever and atopy among children in Leipzig, 
East Germany. Lancet. ���, ��0�, pp 8�2-8��. ���8.
�2 Grahn, P., Mårtensson, F., Lindblad, B., Nilsson, P.& Ekman, A. Ute på dagis. SLU. Stad & Land �4�. 
Alnarp.���7.
�� Ibid.



�� S v e n S k t  F r i l u F t S l i v

u t B i l D n i n G ,  i n F O r M A t i O n  O c H  F O r S k n i n G

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för sin egen 
delaktighet i naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen, 
liksom sitt kunnande om växter och djur, samt arbetslaget skall ge barn möj-
lighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det 
dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet.

Svenskt Friluftsliv anser att riktlinjerna i läroplanen inte minst genom tillägget 
om daglig fysisk aktivitet innebär att förskolan har möjlighet att lägga grunden 
till ett beteende, som kan medföra att friluftsliv ånyo blir en naturlig del i ungdo-
mars vardag. Många förskolor lever också upp till intentionerna. 

I Ur och skur
Den friluftsverksamhet som utvecklats av Friluftsfrämjandet utgör grunden för 
I Ur och skur-förskolor. Grundidén i denna pedagogik är att barns behov av 
kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställs genom vistelse i natur. Den första 
friluftsinriktade förskolan baserad på Friluftsfrämjandets barnverksamhet star-
tade 1985 i lidingö kommun. år 2005 fanns verksamhet på 183 platser i landet. 
De flesta fanns inom förskoleverksamheten.

Målet är att ge bättre kunskap om naturen och förståelse för sambanden i 
naturen. Man förmedlar kunskap till barnen genom lek och undersökande ar-
betssätt med hjälp av naturen året om. Genom ett sådant arbetssätt skall ledarna 
stimulera till gemenskap i barngruppen och aktivt medverka till att varje enskilt 
barn utvecklar sin motorik. ledarna skall utnyttja naturens mångfald utifrån 
varje barns förutsättningar för att ge en god grund för ett livslångt lärande.

Också andra former av utomhuspedagogik har prövats inte minst i samband 
med satsningen på lokal och kommunal naturvård (LONA), där flera kommuner 
startat projekt under namn som ” Friluftsdagis”, ”nära till naturen i förskolorna” 
och liknande. Alla syftar till att bedriva stora delar av verksamheten utomhus 
och ge barnen möjlighet till att dagligen utforska närmiljön. i projektbeskriv-
ningarna anges att syftet är att väcka barnens naturintresse och att öka deras 
vistelse i naturen.

i ett examensarbete vid Sveriges lantbruks universitet (Slu) år 2003 redovisas 
att:

Andelen besök med förskolan i naturen till stor del avspeglas av förskollä-
rarnas personliga grad av naturintresse. Det är svårt att som förskolelärare 
motivera sig till att ta med och ansvara för ett antal barn ute i naturen, när 
man själv inte upplever någon tillfredsställelse av att vistas i utemiljö.�4

Svenskt Friluftsliv föreslår att i den fortsatta utbildningen av förskollärare, 
större utrymme ges åt friluftslivets pedagogik så att lärarna integrerar utomhus-
pedagogiken i den löpande undervisningen.

Svenskt Friluftsliv föreslår att ansvarig myndighet för skolutveckling, inom 
ramen för sitt uppdrag att stödja skolornas arbete med daglig, fysisk aktivitet, 
sammanställer och sprider erfarenheterna av förskolor där utomhuspedagogik 
är den grundläggande metodiken.

�4 Beck-Friis M. Förskolors inställning till och användning av stadens natur, SLU: Examensarbeten nr ��, 
200�
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visionen är att alla elever i förskolan skall få förutsättningar för att kunna 
bedriva friluftsliv och att friluftsliv blir en naturlig del i undervisningen.

5.1.2.	Grundskolan

Av skolans styrdokument framgår att friluftsverksamhet är ett viktigt område i 
skolans verksamhet.

Under Mål att uppnå i grundskolan finns följande text som anknyter till fri-
luftsverksamhet: 

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola: 
• känner till förutsättningarna för en god miljö och förstår grundläggande 

ekologiska sammanhang, 
• har grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt 

har förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön.

Krav på eleverna när det gäller friluftsliv återfinns under ämnet Idrott och hälsa.
• Ämnet skall bidra till att väcka engagemang för och skapa medvetenhet om 

natur- och miljöfrågor. Genom regelbunden vistelse i naturen och genom 
friluftsverksamhet får eleverna upplevelser, kunskaper och erfarenheter 
som kan stimulera intresset för friluftsliv, natur och miljöfrågor. Undervis-
ningen anknyter till de starka kulturella traditioner som finns i Sverige när 
det gäller att vistas i och ta vara på naturen. (lpo 94)

Svenskt Friluftsliv noterar att det i Lpo 94 också finns andra avsnitt om frilufts-
liv t.ex. Eleverna skall efter avslutat kurs ha grundläggande kunskaper om 
friluftsliv samt känna till principerna för allemansrätten (år 5) samt Eleven 
skall kunna planera och genomföra vistelse i naturen under olika årstider (åk 
9). Därtill tillkommer det från år 2003 införda skrivningen om att sträva efter 
att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.

Utvärdering 
enligt Sandahl�� har friluftsverksamheten i och med Lpo 94 flyttat fram sin 
position genom att den formuleras som ett eget kunskapsområde. läroplanen 
betonar behovet av att eleverna blir medvetna om olika miljöfrågor, och att un-
dervisningen knyts an till och eftersträvar att bevara Sveriges starka kulturella 
traditioner. undervisningen skall dels väcka engagemang för miljöfrågor, dels 
göra eleverna förtrogna med sambanden mellan livsstil och hälsa. 

även Backman�� understryker att i grundskolans styrdokument för ämnet Idrott 
och hälsa är natur- och friluftsliv, tillsammans med dans, orientering, simning 
och livräddning, ett av de få moment som omnämns i såväl uppnåendemål som 
betygskriterier. Samtidigt visar alla studier och utvärderingar av ämnet som 
gjorts på senare tid att friluftsliv är något som förekommer sparsamt i undervis-
ningen i Idrott och hälsa.

�� Sandahl, B. Ett ämne för alla? Normer och praktik i grundskolans idrottsundervisning ���2-2002.
�� Larsson, H. Redelius, K red., Mellan nytta och nöje,  Bilder av ämnet idrott och hälsa. Stockholm  
2004: Idrottshögskolan (Kapitel �. Friluftsliv i grundskolan. Backman E).
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i en mål- och resultatstyrd skola, som är rådande i Sverige, avgörs omfattningen 
av hur friluftsliv används som pedagogiuskt hjälpmedel på lokal nivå. i grund-
skoleförordningens 2 kap. 5 § fastslås att rektor skall bestämma omfattningen 
av den friluftsverksamhet som bedrivs under en lärares ledning. insatser för att 
främja friluftslivet i skolan måste därför i första hand riktas till skolledare och 
lärare.

Svenskt Friluftsliv sammanfattar läget beträffande av forskning/utvärdering av 
friluftsundervisningen på följande sätt:

• Friluftsliv förekommer sparsamt i grundskolan.�7

• Det primära innehållet på grundskolornas friluftsdagar präglas av idrottsliga 
aktiviteter snarare än friluftsliv.�8

• Det existerar mycket stora skillnader mellan skolor i hur ämnet/friluftsun-
dervisningen är utformad, hur mycket tid som står till förfogande och vilka 
materiella förutsättningar som föreligger.��

Svenskt Friluftsliv konstaterar sålunda att friluftsundervisningen är en mar-
ginaliserad företeelse i undervisningen. Att de obligatoriska friluftsdagarna 
tagits bort ur läroplanen och att ansvaret för planeringen och genomförandet av 
friluftsdagarna numera ligger på den enskilda skolan, har inneburit att antalet 
friluftsdagar på skolorna varierar mycket från inga alls upp till tio per läsår. 
Dessutom visar studier att ungefär endast en tredjedel av alla friluftsdagar har 
inslag av friluftsliv.

De inledningsvis refererade förändringarna och de ljustecken som är en följd 
av de lokala naturvårdsprojekten får dock Svenskt Friluftsliv att vara optimis-
tiskt inför framtiden. Svenskt Friluftsliv har visionen att alla skolor på sikt skall 
betraktas som naturskolor. utomhuspedagogiken skall sålunda integreras i den 
ordinarie undervisningen och inte ses som något man ägnar sig åt vid enstaka 
besök på en naturskola.

Naturskolans idé – att lära in ute 
Svenskt Friluftsliv har visionen att alla skolor på sikt skall betraktas som 
naturskolor. utomhuspedagogiken skall sålunda integreras i den ordinarie 
undervisningen och inte ses som något man ägnar sig åt vid enstaka besök på en 
naturskola. i avvaktan på att man uppfyller en sådan vision är det dock ange-
läget att stödja naturskolorna för att få lärarna att nyttja utemiljön som bas för 
kunskapsbyggande

I Sverige finns ca. 70 naturskolor. Flertalet är medlemmar av Naturskolefören-
ingen. Föreningen sammanfattar naturskolans själ på följande sätt:

• naturskolan är inte ett hus, utan det är arbetssättet som är naturskola. 
• Personalen är den viktigaste resursen som sprider naturskolans arbetssätt, 

och
• elevernas egna upplevelser och sinnesintryck i naturen är grunden till ett 

aktivt lärande.70

�7 Larsson, H. Redelius, K red., Mellan nytta och nöje,  Bilder av ämnet idrott och hälsa. Stockholm  
2004: Idrottshögskolan (Kapitel �. Friluftsliv i grundskolan. Backman E).
�8 Ibid.
�� Annerstedt, C. Breddidrottsforum, Föredrag Bosön 200�.
70 www.naturskola.se.
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naturskolan använder sålunda utemiljön –  naturen som bas i undervisningen. 
naturskolorna ser utomhuspedagogik som ett viktigt verktyg för att fostra en 
sund, positiv och ansvarskännande generation med framtidstro och miljöansvar. 
Positiva upplevelser i naturen är grunden för att förklara ekologiska samband 
och för att förstå miljöfrågorna. Att utveckla sin känsla för naturen sker bäst i 
naturen. en rad kommuner har startat projekt, där utomhuspedagogiken nyttjas 
på ett intressant sätt. Här redovisas några exempel som alla har ett likartat syfte 
– att utbilda lärare till att nyttja närnaturen som ett pedagogiskt medel och sam-
tidigt öka den fysiska aktiviteten hos eleverna.

Utepedagogik i Örnsköldsviks kommun
Syftet med verksamheten är att få friskare barn och ungdomar förmedla na-
turkänsla och miljömedvetenhet, bidra till utveckling av barns kreativitet och 
nyfikenhet, bidra till ökat friluftsliv och ge barn rötter i utemiljön.

Kom ut för lärare i Sundsvalls kommun
Projektet har syftet att göra barn i olika åldrar mer trygga och hemmastadda i 
skogen nära skolan och hemmet. För att göra detta möjligt kommer projektet 
att utbilda ett stort antal lärare i praktiskt natur- och friluftsliv.

Göteborgs kommun satsar på naturpedagogik
Projektet syftar till att undervisa lärare om hur man kan nyttja naturen i läran-
det och få dem att våga ta med barnen ut i naturen. Med hjälp av en hemsida 
skall lärarna få hjälp med hur man kan hålla utelektioner i sitt närområde, få 
tips på exkursioner och hämta information om närområdets natur- och kultur-
värden. Förutom skolor är det tänkt att vårdcentraler skall kunna använda 
stigarna när de skriver ut Fysisk aktivitet på recept.

Utomhuspedagogik i Sjöbo kommun
Fortbildning av kommunernas grundskolepedagoger i utomhuspedagogik. 
Fortbildningen skall uppmärksamma den resurs som naturmiljön utgör för 
skolan som läromedel. Genom en ökad kunskap skall sedan eleven på ett bätt-
re sätt medvetet ta ställning, värdera och förstå utvecklingen av landskapet.

Uteskola i Gotlands kommun
Syftet är att ge ökade möjligheter till utevistelse för elever och ökad kunskap 
om naturen i närområdet. i projektet ska uteklassrum skapas och lärare utbil-
das i att använda dessa.

Svenskt Friluftsliv vill också lyfta fram den resurskatalog som ncFF tagit fram 
(ut i och naturen och ha kul 2006).

Den syftar till att ge skolor som vill satsa på bra friluftsundervisning och ut-
omhuspedagogik information om det utbud som finns. 

naturvårdsverket har beslutat att genomföra en kartläggning av barn, ungdo-
mars och lärares inställning till samt kunskap om friluftsliv. kartläggningen 
förväntas ge underlag för utbildningssatsningar om friluftsliv och allemansrätt 
inom grundskolan.

u t B i l D n i n G ,  i n F O r M A t i O n  O c H  F O r S k n i n G
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Svenskt Friluftsliv har genom ovan relaterade exempel visat på att det finns en 
spirande förändring i grundskolan till att se friluftsliv som en metod för livslångt 
lärande.

Svenskt Friluftsliv kan ändå slå fast att grundskolan generellt sett ännu inte 
uppfyller läroplanens intentioner när det gäller friluftslivet.

Nytt ämne i läroplanen
Svenskt Friluftsliv anser därför att friluftsliv och naturupplevelse skall ges en 
framträdande roll i läroplanen och inte döljas under ämnet idrott och hälsa.

Svenskt Friluftsliv föreslår därför att ämnet idrott och hälsa disponeras om för 
att ge utrymme för ett nytt ämne – natur och Friluftsliv.

Svenskt Friluftsliv tillstyrker i Friluftsrådets förslag till kursplan för grundsko-
lan för ett sådant ämne (beslut 2006-02-03).7�

För att den utvecklingen ska bli verklighet måste den ske gradvis och med väg-
ledning av pedagoger i skolan. Alla elever måste därför ges möjlighet att börja 
från grunden om man inte har arbetat med naturen och friluftsliv förut. Målen 
och innehållet skall fördelas under hela grundskolan från förskoleklass till år nio 
med specifika mål för år 5 och år 9.

Svenskt Friluftsliv vill också betona att det inte räcker med att ha bra kurs-
planer som följs av skolorna utan det måste också finnas goda grönområden i 
anslutning till skolorna. För att barn skall ägna sig åt friluftsliv i anslutning till 
skolan krävs att de känner trygghet och trivsel och att de får roliga och spän-
nande upplevelser. Skolledningen för varje skola måste därför engagera sig i den 
kommunala fysiska planeringen och se till att skolans närnatur säkerställs för 
friluftslivet.

visionen är att alla elever i grundskolan skall ges förutsättningar för att kunna 
bedriva friluftsliv, att friluftsliv blir en naturlig del i undervisningen och att 
eleven skapar ett livslångt intresse för friluftsliv.

5.1.3.	Gymnasieskolan

enligt läroplanen för de frivilliga skolformerna, (lpf 94) skall gymnasieskolan, 
med den obligatoriska skolan som grund, fördjupa och utveckla elevernas kun-
skaper som förberedelse för yrkesverksamhet och studier och som förberedelse 
för vuxenlivet som samhällsmedborgare och ansvariga för sina egna liv. Huvud-
uppgiften för de frivilliga skolformerna är att förmedla kunskaper och skapa 
förutsättningar för att eleverna skall tillägna sig och utveckla kunskaper. Det är 
styrelsen för utbildningen som bestämmer hur många dagar som skall användas 
för idrott och friluftsverksamhet, utöver tid för idrott och hälsa. Friluftsverksam-
heten skall bedrivas under lärares ledning.72

under Mål att uppnå i gymnasieskolan finns följande text som anknyter till 
friluftsverksamhet:

7� Friluftsrådets förslag till kursplan för grundskolan i ämnet Natur och Friluftsliv (beslut 200�-02-0�).
72 Gymnasieförordningen, � kap. �, 4 §.
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• Det är skolans ansvar att varje elev som slutfört ett nationellt eller special-
utformat program: har förmåga att kritiskt granska och bedöma det eleven 
ser, hör och läser för att kunna diskutera och ta ställning i olika livsfrågor 
och värderingsfrågor, kan observera och analysera människans samspel 
med sin omvärld utifrån ett ekonomiskt och ekologiskt perspektiv.

i kursplanen för ämnet idrott och hälsa lpf 94 står följande:
• Kursen skall ge möjligheter till friluftsliv och positiva naturupplevelser och 

härigenom bidra till att eleverna utvecklar en ekologisk grundsyn och en 
vilja att ta större ansvar för vår gemensamma miljö.

efter genomgången kurs skall eleven ha kunskaper om olika former av frilufts-
liv och ha utvecklat sin förmåga att uppleva naturens skiftningar och mångfald 
under olika årstider samt själv ha upplevt friluftsliv och fördjupat sina kunska-
per. Därtill tillkommer det från år 2003 införda skrivningen om att skolan skall 
sträva efter att ge gymnasieeleverna förutsättningar att regelbundet bedriva 
fysiska aktiviteter.

Svenskt Friluftsliv anser att det även i gymnasieskolan finns en diskrepans mel-
lan målen i kurs- och läroplaner och skolornas genomförande. Många ämnen i 
skolan kan med fördel nyttja naturen som pedagogiskt rum exempelvis biologi, 
geografi och historia.

Svenskt Friluftsliv anser att läroplaner och kursplaner bör ändras så att fri-
luftsliv används som ett pedagogiskt hjälpmedel i den ordinarie undervisningen.

Barn- och fritidsprogrammet 
Svenskt Friluftsliv har i sitt remissvar över kursplaner för gymnasieskolan 2007 
(Barn- och fritidsprogrammet) konstaterat att det endast är kurserna i idrott 
och Hälsa samt i en tillvalskurs (natur och friluftsliv), som innehåller undervis-
ningsmoment inom kunskapsområdet natur och friluftsliv.

Svenskt Friluftsliv har i sitt remissyttrande lämnat en utförlig beskrivning av 
de krav som bör ställas i utbildningen och ger här bara några övergripande syn-
punkter på kursplanens innehåll när det gäller natur och Friluftsliv. Alla elever 
som går Barn- och fritidsprogrammet bör således få en utökad kunskap i, om 
och genom natur och friluftsliv. Med det senare avses att naturens och frilufts-
livets möjligheter som pedagogiskt medel och pedagogiskt rum tydliggörs. 

Kursplan för ämnet Natur och friluftsliv
Friluftslivet i Sverige har utvecklats under flera generationer och är också en del 
av vårt kulturarv. undervisning om natur och friluftsliv i skolan har stora möj-
ligheter att väcka elevernas nyfikenhet och intresse för den mångfald av aktivite-
ter och uttrycksformer som finns inom området. 

ett grundläggande syfte med undervisningen i natur och friluftsliv är att skapa 
förutsättningar för alla att delta i olika aktiviteter på sina egna villkor, utveckla 
gemenskap och samarbetsförmåga samt förståelse och respekt för andra. ämnet 
erbjuder möjlighet att i ett naturligt sammanhang diskutera såväl hälsofrågor 
som etiska frågor som hör ihop med naturen. Friluftsliv bidrar på så sätt till att 
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väcka engagemang för betydelsen av att skydda och vårda natur- och kultur-
miljö. De vardagliga upplevelserna av naturens mångfald är ofta av etisk och 
estetisk karaktär och kan leda vidare till olika former av miljöengagemang. 
Friluftsliv i skolan syftar också till att ge kunskaper i och erfarenheter av olika 
kulturella och historiska aspekter av naturen.

Svenskt Friluftsliv anser att målet för ämnet är att eleverna skall ha en god 
naturkännedom vara naturmedvetna individer. För att den utvecklingen ska bli 
verklighet måste den ske gradvis och under vägledning av pedagoger i skolan.

5.2.	Information

i skrivelsen om en förnyad naturvårdspolitik (Skr 2001/02:173) sägs bl.a. att 
spridning av kunskap och information är av avgörande betydelse för naturvår-
dens långsiktiga framgång. Svenskt Friluftsliv delar den uppfattningen och vill 
betona att informationens viktigaste syfte är att väcka intresse för och förmedla 
kunskap om natur- och kulturlandskapets värden och dess möjlighet till frilufts-
liv.

Svenskt Friluftsliv anser därför att samhället skall medverka till att upprätta ett 
system för information om de möjligheter som finns för allmänheten att nyttja 
naturen för friluftsliv.

Förr var sambanden mellan människor och naturen tydliga genom att vi levde 
direkt av vad naturen gav. Idag bor de flesta av oss i tätorter och naturkontakten 
har minskat. vi måste marknadsföra och informera om värdet och vikten av 
naturbesök. Vi behöver tillgripa moderna metoder för att få flera att upptäcka 
alla möjligheter till friluftslivsupplevelser.

naturvårdsverket har i rapporten visa vägen till naturen lämnat förslag på 
behovet av olika informationsinsatser framför allt utveckling av naturum och 
naturvägledning.7�

Svenskt Friluftsliv stödjer tankegångarna i rapporten och vill att samhället 
bygger en trestegsraket för information om möjligheter till friluftsliv. Den bör 
bestå av en webbaserad naturportal, ett antal naturum spridda över landet och 
en organisation med välutbildade natur- och kulturvägledare.

5.2.1.	Naturportal

Det finns i landet en rad goda exempel på portaler på nätet. Där kan man hämta 
kunskaper om natur- och kulturlandskapet och om de aktiviteter och arrang-
emang som man kan delta i. länsstyrelser, kommuner, olika intresseföreningar 
och kommersiella företag sprider kunskaper på ett mer eller mindre tillgängligt 
sätt. I Danmark och Finland har man sedan flera år tillbaka haft utmärkta por-
taler, där så gott som samtliga organisationer och myndigheter gått samman för 
att visa vägen till natur- och kulturlandskapet. Där marknadsförs alla möjlighe-

7� Naturvårdsverkets rapport 200� nr �4�7 Visa vägen till naturen.
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ter till friluftsliv såväl i skyddade naturområden som utanför.
Svenskt Friluftsliv har medverkat i ett samarbete med naturvårdsverket och 

Skogsstyrelsen för att undersöka möjligheterna att bygga en gemensam na-
turportal för alla friluftslivets aktörer. Arbetet syftar till att skapa en nationell 
portal som tar ett helhetsgrepp på friluftslivets alla aspekter.

5.2.2.	Naturum

ett naturum är en informationsplats för besökare till ett naturområde. Det mot-
svarar de internationella visitor centers. naturum skall beskriva, förklara och ge 
förståelse för områdets värden samt inspirera till vistelse och naturkontakt där. 
Naturum består av en eller flera byggnader med information inom- och utomhus 
om närområdets natur, kultur och upplevelsevärden och om hur människan 
påverkat landskapet.

naturum har funnits sedan början av 1970-talet, då naturvårdsverket även 
inregistrerade namnet naturum som varumärke. Idag finns ett drygt 40- tal 
naturum, varav ungefär hälften drivs i statlig regi. naturvårdsverket säger i sina 
riktlinjer för naturum att de i första hand skall ligga i eller i nära anslutning till 
attraktiva naturområden av högt värde för naturvård och friluftsliv.

naturum skall vara bemannade med välutbildad personal och ha generösa 
öppettider. Statliga naturum skall ha gratis inträde. naturvårdsverket priorite-
rar idag naturum vid nationalparker och vid andra områden med särskilt höga 
naturvärden.

även andra aktörer tillskapar informationslokaler exempelvis Stiftelsen 
Skånska landskap och region Skåne. i Fulltofta strövområde i Hörby kommun 
tillskapas ett naturcenter med syfte att;

• informera om skånska natur- och rekreationsområden.
• Sprida kunskap om det skånska landskapets utveckling med betoning på hur 

det påverkats och formats av människan.
• Stimulera skåningar och andra besökare till ökad vistelse i naturen.
• Skapa förutsättningar för skolor, studenter och forskare att bedriva utbild-

ning och forskning.
• Öka internationellt utbyte av kunskaper framför allt mellan barn och ungdo-

mar samt studenter och forskare genom workshops, seminarier, projekt etc. 
• Bevara och stärka den biologiska mångfalden i området.
• Stimulera miljövänligt byggande genom ekologiska lösningar i byggnaderna.
• Stimulera utvecklingen av en hållbar ekoturism i Skåne.74

Svenskt Friluftsliv anser att naturum är en förnämlig form för spridande av 
information och ser gärna att ytterligare naturum tillkommer. Detta skulle med-
föra att information kan komma ett stort antal människor till del.

Svenskt Friluftsliv föreslår därför att kommunerna i ytterligare tre år får möj-
lighet att söka bidrag för lokala natur- och friluftslivsprojekt där prioritet ges till 
naturum i anslutning till tätortsnära natur. 

74 www.strovomraden.se
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5.2.3.	Naturvägledning	

Svenskt Friluftsliv anser att inget kan stimulera till friluftsliv och naturvård 
bättre än ett möte med kunniga människor, men vill betona att naturvägledning 
också kan ske genom skyltning, utställningar m.m. under årens lopp har ett an-
tal begrepp lanserats för att beskriva sådana möten exempelvis naturguidning, 
naturtolkning, närnaturguidning och naturvägledning. Svenskt Friluftsliv menar 
att begreppet naturvägledning som det definierats av Nordiska Ministerrådets 
friluftslivsgrupp är utmärkt:

Med naturvägledning menas förmedling av känsla för och kunskaper om 
naturen. Naturvägledning syftar till att öka förståelsen för de grundläggan-
de ekologiska och kulturella sambanden och för människans roll i naturen. 
Därigenom förbättras möjligheterna för positiva upplevelser i naturen och 
till ökad miljömedvetenhet hos den enskilde och samhället.7�

Många utbildningar pågår
Alltsedan 1980-talet har ett stort antal utbildningar inom området vuxit fram. 
Det har varierat från kurser på universitet, högskolor och folkhögskolor med upp 
till 160 poäng till veckoslutskurser vid olika studieförbund. Här återges några 
exempel:

• år 2005 startade en rangerutbildning vid Göteborgs universitets zoologiska 
institution. utbildningen, som omfattar 160 poäng, ger en grund inom bio-
logi, beteendeekologi, bevarandegenetik samt geovetenskap. Därtill kommer 
fördjupningskurser inom naturvårdsbiologi/miljövård, och kurser inom 
fälten förvaltning och skötsel av reservat samt kunskapsspridning. utbild-
ningen avslutas med en examenskurs i biologi. De delkurser som behandlar 
kunskapsförmedling innehåller praktikmoment.

• Studiefrämjandet, Svenska naturskyddsföreningen och Sveriges Ornitolo-
giska förening startade år 2004 projektet närnaturguider. Projektet utbildar 
närnaturguider som skall inspirera människor att upptäcka den natur som 
finns där de bor. I utbildningen ingår bl.a. utomhuspedagogik och guideöv-
ningar, förmedling av kunskap om företeelser i närnaturen och dess bety-
delse för hälsa och välfärd.

• vid tornedalens folkhögskola bedrivs en 2-årig yrkesinriktad utbildning till 
naturguide med tonvikt på ekologi, naturvägledning, turism och entrepre-
nörskap. en naturguide planerar och genomför olika slag av arrangemang. 
naturguiden tar hänsyn till naturens uthållighet och motiverar gästerna till 
eget ansvar för naturens mångfald. naturguiden skapar och förmedlar upp-
levelser med hög kvalitet på en betryggande hög säkerhetsnivå. I landet finns 
ett drygt tiotal utbildningar med inriktning mot fiskeguidning och fisketu-
rism vid gymnasier, folkhögskolor och kY.

• Fjällsäkerhetsrådet vid naturvårdsverket beslutade år 2005 om en norm för 
grundutbildning av fjälledare i syfte att stärka säkerheten för kunder som 
deltar i ideella eller kommersiella arrangemang. normen är att betrakta som 
en frivillig standard som nu rådet och naturvårdsverket hoppas att arrangö-
rer och färdledare skall tillämpa. 

7� Nordiska ministerrådet Naturvägledning i Norden Nord ���0 0�2.
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Svenskt Friluftsliv ser det stora antalet utbildningar som ett uttryck för att 
många människor efterfrågar mera kunskap och vägledning när de besöker 
naturen och att därför många vill utbilda sig i ett attraktivt yrke. Avsaknaden av 
en certifiering innebär dock enligt Svenskt Friluftsliv att det är svårt för kunder 
att veta vad man får när man anlitar en guide.

Svenskt Friluftsliv har noterat det projekt som länsstyrelsen i västernorrlands 
län arbetar med för att ta fram ett certifieringssystem för natur- och kulturgui-
der.

Svenskt Friluftsliv föreslår att länsstyrelsen i västernorrlands län ges ekono-
miska resurser för att fullfölja projektet. 

Svenskt Friluftsliv kan med tillfredsställelse notera tillkomsten av ett centrum 
för naturvägledning vid Slu till följd av naturvårdsverkets utredning visa vägen 
till naturen.7� centrat skall ha överblicksansvar och skapa nätverk, vara kom-
petensresurs och pådrivande men skall ej svara för utbildning eller forskning. 
Fyra personer har anställts och totalkostnaderna är 3-4 miljoner kr per år. en 
styrgrupp på elva personer har tillsatts med representation från myndigheter, 
utbildningsväsendet och organisationer.

5.3. Forskning och högre utbildning 

Svenskt Friluftsliv sammanställde år 2004 rapporten Forskning och utbild-
ning inom Friluftsliv. Syftet med utredningen var att kartlägga forsknings- och 
utbildningsläget i Sverige när det gäller friluftsliv och naturturism samt att ge 
förslag på hur främst den högre utbildningen och forskningen kan utvecklas och 
stärkas.77

vidare framlades år 2005 rapporten Planering och förvaltning för friluftsliv. 
Den klarlägger kunskapsläget och identifierar forskningsbehov. Även struktu-
rella och organisatoriska frågor berörs.78

Högre utbildning
Svenskt Friluftsliv kartläggning visar att undervisning rörande olika aspekter av 
friluftsliv förekommer inom ett stort antal lärarutbildningar (förskola, grund-
skola, gymnasium), vid högskolor och universitet och i de ideella organisationer-
nas ledarutbildningar.

Svenskt Friluftsliv noterar att omfattningen av olika utbildningar tyder på ett 
ansenligt avnämarbehov av välutbildade inom friluftslivet. 

kartläggningen visar emellertid att den högre utbildningen inom friluftsliv 
generellt sett är begränsad i sin omfattning både när det gäller utbildning med 
inriktning mot utövande och pedagogisk verksamhet och utbildning som avser 
planering och förvaltning.

7� Naturvårdsverkets rapport 200� nr �4�7 Visa vägen till naturen.
77 FRISAM, Forskning och utbildning inom friluftsliv – Utredning och förslag Rapport 2005:01.
78 Naturvårdsverkets rapport 200� nr �4�8 Planering och förvaltning för friluftsliv.
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Utbildningsläget i Norge är helt annorlunda. Där finns idag möjligheter att, 
efter två år av specialiserade studier inom utövande av friluftsliv och pedagogisk 
verksamhet knuten därtill, få en kandidatexamen i friluftsliv. inom kort kommer 
man också kunna studera till magisternivå. kvalitativa skillnader är också att 
notera mellan den högre utbildningen i Sverige och norge. Den svenska utbild-
ningstraditionen rörande friluftsliv har fokusering på den fysiska aktiviteten 
och vistelsen, t.ex. turskidåkning, kajakpaddling och långfärdsskridskoåkning. 
i norge fokuserar man istället på kunskap om och upplevelse av natur- och kul-
turvärden i olika landskapstyper, t.ex. kust, fjäll, skog och vattendrag. 

Svenskt Friluftsliv anser att det svenska utbildningsväsendet har mycket att lära 
av den norska modellen.

Forskning 
Det finns en relativt stor mängd svenska studier inom friluftsområdet sett i ett 
längre tidsperspektiv. Forskningsfältet har emellertid en stor mångvetenskap-
lig bredd och flera områden är sparsamt eller ej alls beforskade. Det medför 
att kunskapsläget generellt sett har stora brister. Det finns få kunskapssam-
manställningar eller översiktsartiklar inom friluftslivets olika ämnesområden. 
Svenskt Friluftsliv menar att kommunicerandet av kunskap kring friluftsliv 
skulle främjas av fler kunskapssammanställningar. 

ingen universitetsinstitution har idag friluftsliv/friluftslivsvetenskap som 
dominerande forskningsprofil. Det finns inte heller något specialiserat bibliotek 
eller tidskrift för friluftslivsforskning. ej heller har någon institution tagit ansvar 
för att med viss regelbundenhet skapa öppna forskningskonferenser. vidare är 
samarbetet nationellt och internationellt begränsat.

Svenskt Friluftsliv drar slutsatsen att det finns behov av att vidareutveckla infra-
strukturen för forskning, kunskapsspridning och sammanförande av en kritisk 
massa.

i propositionen Forskning för ett bättre liv omnämns för första gången fri-
luftsliv i en forskningsproposition.7� Svenskt Friluftsliv ser det som ett stort steg 
framåt att friluftsliv lyfts fram, men bland forskningsfinansiärer är det enbart 
naturvårdsverket och centrum för idrottsforskning, som pekas ut. 

Svenskt Friluftsliv förde i sin rapport år 2004 fram bl.a. följande förslag:
• inled ett långsiktigt arbete med att bygga upp friluftsliv/friluftslivsvetenskap 

i syfte att etablera det som ett självständigt flervetenskapligt akademiskt 
ämnesområde. 

• Skapa strukturella lösningar som ger utrymme för traditionell akademisk 
verksamhet med grundläggande högskoleutbildning, forskarutbildning och 
därtill knuten forskningsverksamhet. Som ett första steg bör ett nationellt 
flervetenskapligt centrum för studier i friluftsliv inrättas.

• Skapa kunskapsöversikter och synteser inom centrala områden av den fri-
luftsforskning som har genomförts. 

• Stimulera till fortsatt forskning inom existerande forskningsfält.

7� Prop. 2004/0�:80 Forskning för ett bättre liv.
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• Stimulera till en ämnesmässig breddning av friluftsforskningen.
• Överväg inrättandet av en nationell forskarskola med inriktning på frilufts-

liv.
• Skapa regelbundna konferenser om friluftslivsforskning.
• Överväg vilka förändringar i forskningsrådens uppdrag och styrning som 

behövs för att säkerställa ett ökat stöd till forskning om friluftsliv, eller om 
en mer lämplig lösning är att skapa ett särskilt forskningsråd för friluftsliv.

• Stärk det nordiska och övrigt internationellt samarbete vad gäller såväl högre 
utbildning som forskning inom friluftsliv.

• Öka kontaktytan mellan de ideella friluftsorganisationerna och forskningen.80

naturvårdsverket lade år 2005 fram en forskningsstrategi för friluftsliv, som i 
många delar stöder de av Svenskt Friluftsliv framlagda förslagen. verket betonar 
särskilt vikten av att stärka friluftsforskningens infrastruktur genom att inrätta 
professurer, forskar- och doktorandtjänster och att bygga ut utbildningar och 
stärka kopplingen mellan forskning och utbildning. Därtill föreslår naturvårds-
verket att kunskapsutvecklingen förstärks genom bl.a. kunskapssammanställ-
ningar, framtidsstudier, omvärldsanalyser och genom regelbundna konferenser i 
samverkan mellan avnämare och forskare.8�

naturvårdsverket har under hösten 2006 beslutat om ett nationellt forsk-
ningsprogram, Friluftsliv i förändring, med en planerad längd på 6 år och med 
en budget på 5,7 miljoner kronor per år. Ansvarig institution är turismforsk-
ningsinstitutet etOur vid Mittuniversitetet. Programmet är tvärvetenskapligt 
och fokuserar på friluftsliv och naturbaserad turism i Sverige.82

Svenskt Friluftsliv anser att det framlagda programmet med dess olika delpro-
jekt tar upp alla de frågeställningar som vi efterlyst för att få fram ny kunskap 
om friluftslivets många aspekter. Om ytterligare resurser tillkommer anser 
Svenskt Friluftsliv att de främst bör inriktas på;

• Friluftsliv och funktionshinder.
• Friluftslivet och folkhälsan.

eftersom naturvårdsverkets satsning på ett forskningsprogram är tidsbegrän-
sad, vill Svenskt Friluftsliv framhålla att den långsiktiga finansieringen av 
forskning är ett ansvar som åligger flera finansiärer. Det understryks i rappor-
terna Forskning och utbildning inom friluftsliv8� och Planering och förvaltning 
för friluftsliv84, vilka menar att friluftsliv är ett myndighetsområde för fler än Na-
turvårdsverket och att forskning kring friluftsliv är ett ansvar som också åligger 
andra forskningsfinansiärer än Naturvårdsverket.

Kunskapsspridning
Naturvårdsverket finansierar också andra insatser än forskning som har stor 
betydelse för arbetet med friluftsliv och för kunskapsutvecklingen. För att stå 

80 FRISAM,  Forskning och utbildning inom friluftsliv – Utredning och förslag Rapport 2005:01.
8� Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag 200�-��-�0 Förslag till forskningsstrategi för 
friluftsliv.
82 Naturvårdsverkets forskningsprogram Friluftsliv i förändring 200�.
8� FRISAM Forskning och utbildning inom friluftsliv – Utredning och förslag Rapport 2005:01.
84 Naturvårdsverket, rapport nr �4�8, Planering och förvaltning för friluftsliv, 200�.
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på bättre grund för kommande forskningsprioriteringar har naturvårdsverket 
initierat en kunskapssammanställning vid Mångkulturellt centrum i Botkyrka 
(Mkc) med titeln Social- och kulturell mångfald i miljöarbetet – kunskapsläge 
och forskningsbehov. Barn och jämställdhet i relation till friluftsliv är ett av de 
områden som särskilt kommer att belysas i denna utredning.

under 2006 planerar naturvårdsverket också ett uppdrag med syfte att kart-
lägga, utveckla och kommunicera den metodik som kan användas för att främja 
olika etniska gruppers deltagande i friluftsliv. naturvårdsverket hyser förhopp-
ningen att Svenskt Friluftsliv och Friluftsrådet skall kunna bistå verket i arbetet 
med att sprida forskningsresultaten. 

Svenskt Friluftsliv är villigt att delta i ett sådant arbete liksom att medverka vid 
ett av verket planerat seminarium om forskning om friluftsliv och social- och 
kulturell mångfald. 

Forskarskola nödvändig
Svenskt Friluftsliv tog under 2005 initiativ till ett arbete för att initiera en fors-
karskola i friluftsliv. Projektet drivs av Svenskt Friluftsliv och sju lärosäten samt 
naturvårdsverket och Friluftsrådet. Samtliga förutom Friluftsrådet har varit 
med om att finansiera ett första steg i arbetet. Tanken är att forskarskolan skall 
söka stöd hos de etablerade forskningsfinansiärerna och att skolan skall kunna 
inleda sitt arbete under år 2007. 

Svenskt Friluftsliv anser att det är viktigt för områdets utveckling att en forskar-
skola etableras och anser att de etablerade forskningsfinansiärerna bör kunna 
bidra till en sådan etablering.

u t B i l D n i n G ,  i n F O r M A t i O n  O c H  F O r S k n i n G



��S v e n S k t  F r i l u F t S l i v

6.	Övriga	samhällssektorer

Ö v r i G A  S A M H ä l l S S e k t O r e r



�� S v e n S k t  F r i l u F t S l i v

Ö v r i G A  S A M H ä l l S S e k t O r e r

6.Övriga	samhällssektorer

6.1.	Funktionshinder

Svenskt Friluftslivs vision Friluftsliv för alla innebär att samhället måste 
utformas så att alla på sina egna villkor har möjlighet att ägna sig åt friluftsliv. 
Svenskt Friluftsliv anser att man i första hand skall integrera funktionshindrade 
i den ordinarie verksamheten, men att det dessutom krävs särskilda insatser för 
att underlätta för funktionshindrade att delta i friluftsliv.

Definitioner och policy
Enligt Världshälsoorganisationens (WHO) definition från år 1980, är funktions-
hinder:

den begränsning eller det hinder som gör att en människa till följd av en 
skada inte kan utföra en aktivitet på det sätt eller inom de gränser som kan 
anses normalt. Funktionshinder är i sig självt inget handikapp, men kan bli 
det om den miljö eller den situation som den funktionshindrade befinner sig i 
är sådan att tillvaron försvåras. Handikapp är en beteckning för de konse-
kvenser som följer av ett funktionshinder.8�

1993 antog Fn:s generalförsamling 22 standardregler för Handikappolitiken. 
Syftet med reglerna är att säkerställa att kvinnor, män, flickor och pojkar med 
funktionsnedsättning, har samma rättigheter och skyldigheter som andra med-
borgare i samhället. i regel nummer 11, som behandlar rekreation och idrott, 
sägs:

Turistmyndigheter, resebyråer, hotell, frivilligorganisationer och andra 
som är engagerade i att ordna fritidsaktiviteter eller resor bör erbjuda sina 
tjänster åt alla. Därvid skall de ta hänsyn till de speciella behov som män-
niskor med funktionsnedsättning har. Lämplig utbildning bör ordnas för att 
underlätta detta.8�

Samtliga regeringar i de nordiska länderna har ställt sig bakom reglerna. De 
är visserligen inte juridiskt bindande, men de förpliktar länderna moraliskt att 
undanröja hinder för funktionshindrades lika möjligheter till aktivt deltagande i 
samhällslivet.

år 2000 antog riksdagen en handikappolitik. utgångspunkten skall vara, att 
varje människa med sin kunskap och sina erfarenheter är en resurs och skall ha 
lika rättigheter och skyldigheter att bidra till samhällets utveckling. 

Samhället skall byggas med insikten om att ingen människa är mindre värd 
än någon annan, att de grundläggande behoven är desamma och att varje 
individ skall respekteras och ses som en tillgång för samhället där mångfald 
stimulerar och gör livet mer mångfacetterat.87

8� Världshälsoorganisationens (WHO) ICIDH (International Classification of Impairments, Disabilities 
and Handicaps) ��80.
8� UN Standard Rules on the equalisation of Opportunities for Persons with Disabilities ����.
87 Prop. ����/2000:7�Från patient till medborgare - en nationell handlingsplan för handikappolitiken.
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Handikappolitiken innebär bl.a. att de som anordnar t.ex. fritidsaktiviteter skall 
erbjuda sina tjänster åt alla, inklusive människor med funktionsnedsättning, och 
att de som arbetar med idrott och fritidsverksamhet skall rådfråga handikappor-
ganisationerna när de planerar sina aktiviteter. 

Svenskt Friluftsliv vill framhålla att ökad tillgänglighet för funktionshindrade 
till olika friluftsanläggningar och friluftsområden är ett medel för att förverkliga 
målet om ett friluftsliv för alla.

Goda exempel
Många kommuner och organisationer har gjort goda punktinsatser för olika 
grupper av funktionshindrade. Här några exempel.

Svenska Ridsportförbundet 
ca. 4 000 ryttare med kognitivt funktionshinder får möjlighet att rida liksom 
ca. 1 500 rörelsehindrade, drygt 100 hörselskadade och lika många blinda 
och synskadade.

Fulltoftaområdet i Hörby kommun 
Handikappanpassad slinga på 1,8 km som, på en sträcka av 850 m, består 
av en träramp med upphöjda kanter och handräcken helt farbar med rullstol 
utan assistans och lätt att följa för en synskadad person. Tack vare flera vilo-
platser längs vägen är den också ett bra alternativ för personer med gångs-
vårigheter och för småbarnsfamiljer med barnvagn. vid rastplatsen kan man 
kan fiska och grilla. 

Östgötaleden 
utformning av vandringsled (del av Östgötaleden) för funktionshindrade. 
Med spänger och ramper, anpassning av rastplats inklusive eldplats, vind-
skydd, torrtoalett och badbryggor. utformningen görs i samråd med handi-
kapporganisationer och andra intressenter.

Lättillgänglig skog i Grästorps kommun 
ett tätortsnära skogsområde görs tillgängligt för äldre, rullstolsburna samt 
barnvagnar genom att anpassa en tätortsnära led på ca. 2 km. i anslutning 
till denna skall man också anlägga rastplatser med vindskydd och eldstad 
samt parkeringsplatser.

Kraftfulla insatser fordras
Även om det finns goda exempel krävs enligt Svenskt Friluftsliv ett stort arbete 
från både samhällets och friluftsrörelsens sida för att möjliggöra för fler funk-
tionshindrade att utöva friluftsliv. ungefär var femte person i yrkesverksam 
ålder har någon form av funktionshinder.88 Det rör sig om många olika funk-
tionsnedsättningar, olika grader av funktionsnedsättningar och olika kombina-
tioner av dessa.

en satsning på anpassning av naturområden för människor med funktionshin-
der kan resultera i att många fler kan få del av naturvärdena. Fler väljer att besö-

88 Skogsstyrelsen Rapport 200�:2 Tillgång till naturen för människor med funktionshinder.
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ka en tätortsnära skog om den är handikappanpassad framgår av en rapport som 
ingår i Skogsvårdsorganisationens projekt Tätortsnära Skog för Människan.8� i 
projektets pilotskogar ökade besöken med omkring 20 % efter det att stigar och 
fågeltorn gjorts mer framkomliga för funktionshindrade. vid en undersökning 
1998 i Örebro visade det sig att 90 % av alla tillfrågade funktionshindrade perso-
ner efterfrågade möjligheten att kunna vistas i skog och mark.

Kunskap avgörande faktor
Många funktionshindrade utestängs från friluftslivet genom brist på utförlig 
och korrekt information om tillgängligheten till aktiviteterna ifråga. Med en god 
information kan personen själv bedöma och ta ställning till om aktiviteten är 
tillgänglig efter individens egna förutsättningar och behov. För att underlätta 
för funktionshindrade att delta i friluftsliv krävs också bättre kunskap hos ar-
rangören om bl.a. olika funktionshinder och om hur man går tillväga för att öka 
tillgängligheten. 

Skogsstyrelsen har i rapporten Tillgång till naturen för människor med funk-
tionshinder på ett utförligt sätt beskrivit hur tillgången till skog och natur kan 
underlättas. Det är en handbok med praktiska råd till förvaltare, markägare och 
besökare om hur tillträde och åtkomlighet kan förbättras.�0 Den fokuserar på 
behov hos människor med framförallt rörelsehinder och synskada, men till viss 
del berörs även andra funktionshinder som utvecklingsstörning och allergi.

Handboken vänder sig främst till kommuner och andra markägare av tätortsnä-
ra skogar, men även till ideella föreningar och andra som sysslar med idrotts- 
och friluftsverksamhet. Den är tänkt att ge de funktionshindrade själva, deras 
anhöriga och organisationer inspiration och vägledning till ett ökat nyttjande av 
naturen.

Handboken ger exempel på åtgärder som successivt kan genomföras vid 
anordningar som parkeringsplatser, stigar och gångvägar, trappor, utsiktsplat-
ser, grillplatser och grillstugor, regn- och vindskydd, fågeltorn och viltgömslen, 
ridanläggningar och badplatser men också vid aktiviteter som orientering för 
synskadade, ridning, jakt, sportfiske, segling, slalom, vattenskidåkning, längd-
skidåkning, utförsåkning, bågskytte, fågelskådning m. fl. aktiviteter.

Svenskt Friluftsliv anser att handbokens tillkomst innebär att mycket god 
kunskap nu finns om hur man kan öka funktionshindrades deltagande i frilufts-
liv. Det gäller nu att se till att handboken blir spridd och använd för att kunna 
omsätta kunskapen i praktiskt handlande.

Svenskt Friluftsliv föreslår därför att handboken skall skänkas till alla fritids-
förvaltningar i kommunerna och till alla organisationer som arrangerar frilufts-
aktiviteter.

8� Skogsstyrelsen Rapport 2004. Vår tätortsnära natur.
�0 Skogsstyrelsen Rapport 200�:2 Tillgång till naturen för människor med funktionshinder.
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6.2.	Jämställdhet	och	integration

Friluftsliv för alla innebär att samhället och friluftsrörelsen också måste tillse att 
jämställdhet och integrationsaspekter ingår i den löpande friluftsverksamheten. 
Parallellt härmed kan det behövas riktade insatser för att åtgärda de brister på 
integration och jämställdhet som fortfarande förekommer inom många områ-
den. insikten om att det krävs aktiviteter som är lika bra för både kvinnor och 
män har ökat under de senaste decennierna, men många verksamheter inom 
friluftslivet liksom inom idrotten domineras fortfarande av män. Jakt och sport-
fiske är t.ex. av tradition mansdominerade sysselsättningar.

Den stora gruppen svenskar som är utlandsfödda, eller som har föräldrar 
som är det, utgör idag en ansenlig del av befolkningen. För många framstår den 
svenska naturen som svårtillgänglig och obekant. tillgången till en rik natur 
och utövande av friluftsliv är dock en viktig del av den svenska välfärden och 
kulturen. 

naturvårdsverket har initierat en kunskapssammanställning vid Mångkul-
turellt centrum i Botkyrka (Mkc) med titeln Social- och kulturell mångfald i 
miljöarbetet – kunskapsläge och forskningsbehov. Preliminära slutsatser från 
Mkc-utredningen visar att forskningen om barn, jämställdhet och friluftsliv 
i Sverige är ytterst begränsad. Det är t.ex. svårt att få kunskaper om barn och 
ungdomars deltagande i friluftslivet utifrån könsmässiga faktorer.�� Svenskt 
Friluftsliv har uppfattningen att ökade kunskaper om hur barn och ungdomar 
ser på naturen och vilken vikt de lägger på friluftsliv är viktigt att klarlägga. Det 
behövs för att samhället och föreningarna skall kunna vidta de rätta åtgärderna 
för att få fler att ägna sig åt utevistelse och friluftsliv.

naturvårdsverket planerar att kartlägga, utveckla och kommunicera en metodik 
som kan användas för att främja olika etniska gruppers deltagande i friluftsliv. 
naturvårdsverket har därtill tagit initiativ till att få fram en lärobok på högsko-
lenivå om friluftsliv, där bland annat barn-,  jämställdhets- och folkhälsofrågor 
kommer att belysas. 

Goda exempel
Flera kommuner och organisationer har ökat sina insatser för att få medborgare 
med olika etnisk, religiös och kulturell bakgrund att ägna sig åt friluftsliv. Här 
några exempel:

Naturmöten med invandrare i Göteborg 
Sedan halvårsskiftet 2006 genomför miljöförvaltningen på naturvårdsver-
kets uppdrag projektet ”naturmöten med invandrare”. Detta är en satsning 
som ger organisationen möjlighet att fördjupa, dokumentera och marknads-
föra en metod för att medborgare med olika etnisk, religiös och kulturell 
bakgrund skall få att känna lust och intresse för allt från saltstänkt hav till 
lummig skog och hagmark. Projektet genomförs i samarbete med tre invand-
rarföreningar.

�� Svenskt Friluftsliv 200�, Ansökan till friluftsrådet om medel för projektet: Friluftslivets ekonomiska 
relationer.
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Tillsammans med STF 
Tillsammans är Svenska turistföreningens mångfalds- och integrationspro-
jekt, riktat till tjejer. Syftet är att minska fördomar och utanförskap genom 
möten mellan tjejer med olika kulturell bakgrund. Den vänskap som uppstår 
när man gör saker tillsammans är integration i sin enklaste och oftast bästa 
form. Projektet drivs i samarbete med Studiefrämjandet.

Scouternas mångfaldsarbete 
Sedan 2002 bedriver Scouterna ett aktivt arbete med mångfald. Syftet med 
arbetet är att möjliggöra för fler att delta i aktivt friluftsliv. Arbetet handlar 
om att utmana normer kring jämställdhet, HBt-frågor, tillgänglighet och 
integration i organisationen och att hitta nya sätt att erbjuda scouting till 
nya grupper. konkret har man startat ett muslimskt scoutförbund, startat 
scouting i rosengård, rinkeby och genomfört ett äventyrskollo för barn 
från förorter i Göteborg. under 2007 och 2008 utökas detta arbete. Det har 
även utbildats 30 mångfaldsinspiratörer som håller workshops på lokala 
och regionala träffar för att få fler scoutledare att vilja arbeta med normer 
och värderingar i scouting. Scouterna arbetar internt och i kontakt med 
andra organisationer kring jämställdhet och tjejers möjlighet till friluftsliv. 
Gayscouterna, ett nätverk för HBt-personer, har som uppgift att stötta HBt-
personer i Scouterna och att utbilda ledare och omvärld i att bedriva icke-he-
teronomativ verksamhet. Scouterna och Svenskt Friluftsliv tog initiativ till en 
samling med Svenskt Friluftslivs medlemsorganisationer under våren 2007, 
för att få fler friluftsorganisationer att arbeta med mångfald.

Integrationsprojektet Öxnehaga i Jönköpings kommun 
information om natur och allemansrätt till medborgare med olika etnisk, re-
ligiös och kulturell bakgrund i Jönköpings kommuns och friluftsfrämjandets 
regi. Projektet har lett till ett ökat naturintresse, men för många deltagare 
har det också fungerat som en inkörsport till det svenska samhället.

Svenskt Friluftsliv avser att genom sina medlemsorganisationer fortsätta ut-
veckla jämställdhetsarbetet samt möjligheterna för personer med olika etnisk, 
religiös och kulturell bakgrund att delta i friluftsrörelsens olika aktiviteter. 
Svenskt Friluftsliv kräver också att samhället ökar sina insatser för att ge per-
soner med olika etnisk, religiös och kulturell bakgrund möjlighet att delta i de 
av föreningarna organiserade aktiviteterna. Friluftsliv bör också kunna vara ett 
naturligt inslag i ämnet Svenska för invandrare.

Svenskt Friluftsliv föreslår att Migrationsverket i samverkan med Friluftsrådet 
får i uppdrag att göra en utvärdering av de projekt som pågår i landet rörande 
friluftsliv och integration och ge rekommendationer för det fortsatta arbetet.

Svenskt Friluftsliv föreslår också att kommunerna i ytterligare tre år får möjlig-
het att söka bidrag för lokala natur- och friluftslivsprojekt där prioritet ges till 
projekt som använder friluftsliv som en del i integrationsarbetet och till projekt 
som ökar jämställdheten inom friluftslivet.

Ö v r i G A  S A M H ä l l S S e k t O r e r
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6.3.	Samhällsekonomi	och	friluftsliv

Friluftslivets ekonomiska värde
ur ekonomiskt perspektiv kan friluftslivet betraktas som en process där upp-
levelser produceras av besökare i naturen genom nyttjande av naturresurser, 
anläggningar, service i kombination med besökarens egen tid, kunskap och 
utrustning. De olika insatsvarorna (natur, service etc.) skapar tillsammans ett 
utbud av rekreationsmöjligheter, men för att dessa ska efterfrågas krävs att 
besökaren själv är delaktig med sin resa, tid och utrustning.�2

Friluftsliv innebär i de flesta fall konsumtion av både marknadsprissatta (ut-
rustning, resor, boende, mat etc.) och icke-marknadsprissatta (olika naturupp-
levelser etc.) varor och tjänster. Det är väsentligt att skilja mellan besökarens 
värdering (betalningsvilja) och de utgifter som hör samman med besöket och 
utövandet av en viss friluftsaktivitet. utgifter är de pengar en individ faktiskt 
betalar för att besöka naturen och där utöva olika aktiviteter. Betalningsviljan 
däremot är vad individen maximalt är villig att betala för respektive resa och 
aktivitet innan man beslutar att inte alls genomföra den. Differensen mellan 
betalningsvilja och utgifter är ett så kallat konsumentöverskott, d.v.s. det belopp 
individen är villig att betala hellre än att inte besöka området men som inte 
behöver betalas eftersom de faktiska kostnaderna är lägre än den maximala 
betalningsviljan.��

Medan de faktiska utgifterna är ett mått på friluftslivets ekonomiska omsättning 
representerar konsumentöverskottet individens upplevda ekonomiska värde 
av deltagande i en friluftsaktivitet. Det senare värdet omfattar den samhälls-
ekonomiska nytta som kan summeras för olika grupper och ställas i relation till 
samhällets kostnader. Målet med en sådan analys är således att dels uppskatta 
värdet för individen av att utöva friluftsliv och att dels identifiera de ekonomiska 
effekterna av friluftslivet för en region eller för samhället i stort.�4

Friluftslivets stora bredd och spännvidden av aktiviteter innebär att mycket 
av den kunskap som finns om utövande av friluftsaktiviteter och dess effekter 
är splittrad. Det gäller inte minst friluftslivets ekonomiska relationer, dvs. de 
utgifter som kan relateras till friluftsutövande och utövarnas värdering av delta-
gandet. ScBs statistik visar på  deltagandet i ett urval av friluftsaktiviteter, men 
någon samlad kunskap om friluftslivets ekonomiska relationer finns inte.

Studier kring ekonomisk värdering har i några fall omfattat friluftsaktiviteter 
främst sportfiske, jakt och skogsbesök. En studie av inhemsk naturbaserad 
rekreation i kanada år 1996 visar att den omsätter 11 miljarder dollar (1996) för-
delat på utrustning (28 %), transporter (23 %), mat (18 %), boende (13 %) samt 
övriga utgifter.�� Någon motsvarande kunskap finns inte för Sverige.

�2 Svenskt Friluftsliv 200� Ansökan till friluftsrådet om medel för projektet: Friluftslivets ekonomiska 
relationer.
�� Ibid.
�4 Ibid.
�� Gray P.A.;Duwors E.,Villeneuve M., Boyd S.,Legg D. The Socioeconomic Significance of Nature-Based 
Recreation in Canada, Environmental Monitoring and Assessment 8� 200�.
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Svenskt Friluftsliv anser att friluftslivets ekonomiska värden för samhället och 
för den enskilde inte minst ur folkhälsoperspektivet är viktigt att belysa som 
underlag för de politiska beslut som berör friluftslivet.

Svenskt Friluftsliv har därför tagit initiativ till en studie kallad Friluftslivets 
ekonomiska relationer. Den består i två delar:

1. Genomgång, sammanställning och analys av befintlig dokumentation kring 
friluftslivets ekonomiska relationer med tonvikt på Sverige, men med inter-
nationella utblickar. 

2. Genomförande av en kvantitativ mätning av friluftslivets ekonomiska rela-
tioner i Sverige (utgifter som kan relateras till friluftsutövande samt utövar-
nas värdering av deltagandet) baserat på en nationell enkätundersökning 
riktad till ett urval av Sveriges vuxna befolkning, och ett urval av medlemmar 
i olika friluftsorganisationer. 

Fysisk aktivitet ger friskare människor
i den av Svenskt Friluftsliv år 2006 framtagna rapporten om fysisk inaktivitet 
redovisas att de direkta kostnaderna för sjukvård på grund av fysisk inaktivitet 
uppgår till 750 miljoner kronor och kostnaden för produktionsbortfall uppgår 
till 5,3 miljarder kronor, tillsammans 6 miljarder kronor per år. Studien är den 
första svenska som beräknar kostnaderna för de medicinska skadeverkningarna 
till följd av fysisk inaktivitet. i en liknande studie år 2001 beräknades kostna-
derna för rökning till 8,3 miljarder.

till de direkta kostnaderna hör kostnaden för slutenvård, öppenvård och läke-
medel. till de indirekta räknas kostnader som uppstår då sjukdom förhindrar 
att arbete utförs, alltså värdet av de varor och tjänster som inte produceras på 
grund av att personer varit sjuka eller avlidit i förtid på grund av sjukdom.��

Ytterligare studier behövs
Svenskt Friluftsliv finner det angeläget att belysa andra aspekter av friluftsli-
vets samhällsnytta och föreslår därför att Friluftsrådet i samverkan med andra 
berörda parter tar fram kunskaper om följande:

• kostnader för friluftsliv i jämförelse med kostnader för andra former av 
fysisk aktivitet.

• Samhällets kostnader för anläggning och drift av friluftsområden i jämfö-
relse med motsvarande kostnader för andra anläggningar för fysisk aktivitet 
exempelvis sporthallar.

• Den enskildes kostnader i form av resor, utrustning och avgifter vid besök 
vid olika anläggningar.

Statligt stöd till de ideella organisationerna
Friluftsrådet lämnar idag  25 miljoner kronor i ekonomiskt bidrag till ideell 
organisation som har till huvudändamål eller som väsentlig del av sin verksam-
het att bedriva eller främja långsiktigt hållbart friluftsliv.�7 rådet har beslutat att 
prioriterade målgrupper för 2007 års ansökningar är nya svenskar (integration), 

�� ”Fysisk inaktivitet – produktionsbortfall och sjukvårdskostnader” (författare Björn Lindgren och 
Kristian Bolin) Rapport 200�.
�7 Förordning (200�:���) om statsbidrag till friluftsorganisationer.
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barn och ungdom, äldre samt friluftsliv i tätortsnära natur. Svenskt Frilufts-
liv finner att den prioriteringen i mångt och mycket överensstämmer med de 
förslag till satsningar som Svenskt Friluftsliv lägger fram i sitt friluftspolitiska 
program.

Svenskt Friluftsliv anser emellertid att samhällets stöd är alldeles för lågt och 
föreslår att stödet successivt höjs för att år 2010 uppgå till 100 miljoner kronor.

Svenskt Friluftsliv ser att idrotten och friluftslivet kompletterar varandra när 
det gäller fysisk aktivitet i befolkningen. Svenskt Friluftsliv anser att friluftsrö-
relsen bör likställas med idrottsrörelsen när det gäller statsbidrag. Friluftslivet 
måste även likställas idrotten ur beskattningshänseende inklusive arbetsgivarav-
gifter.

Svenskt Friluftsliv anser att friluftsrörelsen skall få möjlighet att på motsva-
rande sätt som idrottsrörelsen få extra medel liknande projektet Handslag med 
idrottsrörelsen/Idrottslyftet för att skapa bättre möjligheter för främst barn och 
ungdomar att utöva friluftsliv.

Ändring av förordningen (1998:1820) om särskild konsekvensanalys 
av reglers effekter för små företag
enligt verksförordningens 27 § skall myndigheter som avser att fatta beslut 
om föreskrifter eller allmänna råd enligt författningssamlingsförordningen 
(1976:725), bl.a.  noga överväga om detta är den mest ändamålsenliga åtgärden 
och  utreda föreskrifternas eller de allmänna rådens kostnadsmässiga och andra 
konsekvenser och dokumentera utredningen i en konsekvensutredning. vidare 
skall myndigheterna enligt förordningen (1998:1820) om särskild konsekvens-
analys av reglers effekter för små företag göra en särskild konsekvensanalys av 
nya eller förändrade reglers effekter av betydelse för små företags arbetsförut-
sättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt.  

Svensk Friluftsliv har erfarit att många av de föreskrifter eller allmänna råd som 
olika myndigheter utfärdar har stor inverkan på de ideella organisationernas 
arbetsvillkor.

Svenskt Friluftsliv föreslår därför att konsekvensanalysen enligt förordningen 
1998:1820 ändras så att även konsekvenserna för ideella organisationerna skall 
belysas av de myndigheter som utfärdar reglerna.

2 § föreslås få följande lydelse (tillägg markeras kursivt nedanstående):
när en myndighet under regeringen överväger nya eller förändrade regler som 
kan ha effekter av betydelse för små företags eller ideella organisationers ar-
betsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt skall myndigheten 
så tidigt som möjligt göra en särskild konsekvensanalys i dessa avseenden och 
dokumentera denna. Analysen skall ske i den omfattning som är påkallad i det 
enskilda fallet.

6.4.	Kommunala	satsningar/verksamheter

Svenskt Friluftsliv har valt att sammanföra alla anspråk på och stöd till den 
kommunala verksamheten under ett särskilt kapitel trots att förslagen återfinns 
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under de olika sakkapitlen. Orsaken är att det är viktigt att se de samlade konse-
kvenserna för kommunerna tydligt kan läsas i ett sammanhang.

Svenskt Friluftsliv har noterat att förbundet Sveriges kommuner och landsting 
(Skl) i ett uttalande vid Friluftsrådets tankesmedja i vålådalen 2006 poängterat 
betydelsen av friluftslivet. reigun thune Hedström anförde där att friluftslivet 
har en strategisk betydelse för kommunernas framtid, det är i själva verket 
grunden för hur samhället kan utvecklas.�8 Grund för påståendet hämtade 
Hedström från en av Skl utförd utredning om kriterier för människors val av 
bostadsort. Skola och närhet till rekreationsområden visade sig vara två av de 
viktigaste faktorerna vid val av bostadsort enligt utredningen.

Fortsatt stöd till kommuner 
Under 2004 och 2005 fick 260 av landets 290 kommuner bidrag enligt Förord-
ningen om statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt (2003:598) 972 projekt 
har påbörjats, varav 416 har anknytning till friluftslivet. Över 1 000 föreningar 
har deltagit i projekten.��

lokala aktörer – föreningar, jord- och skogsbrukare, näringslivet och enskilda 
– har kunnat ta initiativ till och vara delaktiga i projekt, skapa samverkan och 
stödja projekt. Föreningar och ideella organisationer har kunnat få bidrag till 
projekt genom samverkan med kommunen. kommunen samordnar och ansva-
rar för att projekten genomförs och att projekten rapporteras till länsstyrelsen. 
Mycket av medlen går till information, guider, filmer, inventeringar, utomhuspe-
dagogik, naturvårdsprogram och till restaureringar, handikappanpassning och 
artfrämjandeåtgärder. 

Svenskt Friluftsliv har tagit upp en del goda exempel på satsningar i kapitlet 
om jämställdhet och i kapitlet om integration. Fler har fått upp ögonen för vad 
naturen kan ge i form av avkoppling och glädje och kommunernas engagemang 
har ökat betydligt.

Svenskt Friluftsliv anser att erfarenheterna av projekten visar deras stora be-
tydelse för utveckling av friluftslivet. Många projekt har arbetet med integration, 
funktionshinder och naturturism.

Svenskt Friluftsliv föreslår därför att kommuner i samverkan med olika orga-
nisationer skall kunna söka bidrag under ytterligare en treårsperiod (lOnA 2) 
med de prioriteringar som Svenskt Friluftsliv anger nedan.

Naturförskolor och naturum
Svenskt Friluftsliv har i kapitel 5.1.1. Förskola redovisat de goda erfarenheterna i 
förskolor, där utomhuspedagogik är den grundläggande metodiken.

Svenskt Friluftsliv föreslår därför att vid bidragstillämpningen från lOnA 
2 skall prioritet ges till inrättande eller vidareutveckling av ”naturförskolor” i 
anslutning till tätortsnära natur.

Svenskt Friluftsliv har vidare i kapitel 5.2.2. redovisat sin syn på naturum. 
Flera kommuner har tillskapat sådana med stöd av bidrag från lOnA. Svenskt 

�8 Naturvårdsverkets rapport 200� nr ���� 2000-talets friluftspolitik – från ord till handling.
�� www.naturvardsverket.se
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Friluftsliv har åsikten att nya naturum i första hand bör tillkomma i anslutning 
till tätorter.

Svenskt Friluftsliv föreslår därför att vid bidragstillämpningen från lOnA 2 
skall prioritet ges till inrättande av naturum i anslutning till tätortsnära natur.

Tätortsnära natur är ett riksintresse
Svenskt Friluftsliv har i kapitel 4.4. tätortsnära natur framfört åsikten att kom-
munerna generellt sett inte tar tillbörlig hänsyn till friluftsvärdena i sin plane-
ring och att den tätortsnära naturen skulle kunna betraktas som riksintresse i 
Miljöbalken. 

Svenskt Friluftsliv nöjer sig emellertid med att föreslå ett nytt delmål under 
miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.

”Att minst 50 % av den tätortsnära naturen skall senast år 2015 ha erhållit ett 
långsiktigt skydd till gagn för friluftslivet”.

Stiftelser för friluftsliv och naturvård
Svenskt Friluftsliv har i kapitel 4.2. naturreservat framfört sin syn på de sär-
skilda stiftelserna för förvaltning av skyddade områden t.ex. Skärgårdsstiftelsen, 
västkuststiftelsen och upplandsstiftelsen. Deras utmärkta arbete för både natur-
vården och friluftslivet medför att Svenskt Friluftsliv uppmanar landstingen och 
kommunerna att bilda sådana stiftelser.

Kommunala friluftsplaner
Svenskt Friluftsliv har i kapitel 4.4.tätortsnära natur framfört uppfattningen att 
det är nödvändigt för kommunerna att ta fram en friluftsplan för att manifes-
tera friluftslivets stora värden för folkhälsan och naturförståelsen. inom ramen 
för en sådan planering anser Svenskt Friluftsliv att kommunerna bör se över 
de ordningsregler som införts med stöd av Ordningslagen för att reglera olika 
friluftsintressen i en kommun.

Svenskt Friluftsliv anser att endast de bestämmelser skall bibehållas som 
krävs för att undvika risk för skador på naturen och för att lösa konflikter mellan 
olika friluftsaktiviteter.
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7.	Friluftsorganisationernas		
egna	insatser	

7.1.	Svenskt	Friluftslivs	egna	projekt

utifrån Svenskt Friluftsliv uppdrag att utveckla förutsättningarna för friluftsliv 
tar vi initiativ till eller medverkar i olika projekt, konferenser och seminarier i 
syfte att ta fram ny kunskap och påverka friluftslivets ställning i samhällsplane-
ringen.

De senaste åren har Svenskt Friluftsliv sålunda bl.a. arrangerat det nordiska 
seminariet Hållbart friluftsliv, tillsammans med kungliga lantbruksakademien 
ordnat konferensen Friluftsliv – Framtid – Folkhälsa (år 2005) och forsknings-
konferensen Kunskapen om friluftslivet (2007) tillsammans med friluftsrådet 
och forskningsprogrammet friluftsliv i förändring.

vidare har vi publicerat fyra rapporter Friluftsliv För Framtid (rapport 2001:1), 
Hållbart friluftsliv (rapport 2003:1), Forskning och utbildning inom frilufts-
liv (rapport 2005:01) och Fysisk inaktivitet – produktionsbortfall och sjuk-
vårdskostnader (rapport 2006:01).

Sedan ett par år tillbaka driver vi ett projekt om FaR och FYSS finansierat av 
Friluftsrådet och av egna medel. Arbetet härmed redovisas närmare i kapitel �.7. 
Folkhälsopolitiken.

Svenskt Friluftsliv arbetar bland annat med att starta forskarskola i friluftsliv 
och att ta fram en studie om Friluftslivets ekonomiska relationer. 

Slutligen bör i sammanhanget nämnas föreliggande friluftspolitiska program 
Friluftslivet och samhället.

7.2.	Miljöhandlingsprogram	(Miljöpolicy)

ett miljöledningssystem omfattar allt vad vi gör i vårt dagliga arbete, som berör 
eller påverkar miljön och beskriver vad organisationen vill uppnå med sitt miljö-
arbete.

Svenska ekoturismföreningen har visat att det går att ordna ett miljömärk-
ningssystem för ekoturistiska arrangörer och arrangemang. Det är ett varumär-
ke för ekoturism, som borgar för såväl etiska värden som hög upplevelsekvalitet. 
Märkningen syftar till att sporra upplevelseturismföretagare att ännu bättre 
miljöanpassa, lokalförankra och kvalitetssäkra sina produkter. i gengäld får 
företagen tillgång till den effektivare marknadsföring som ett erkänt varumärke 
kan ge. På så vis bidrar märkningen samtidigt till naturskydd, miljöanpassning 
och värn av kulturvärden i kombination med en sund lokal ekonomisk utveck-
ling.

Orienteringsförbundet som är medlem i Svenskt Friluftsliv har en miljöpolicy 
som på ett systematiskt sätt redovisar hur man förhåller sig till allt ifrån al-
lemansrätten till engångsplastmuggar. Svenskt Friluftsliv anser att Orienterings-
förbundets miljöpolicy kan tjäna som föredöme vid utarbetandet av miljöhand-
lingsprogram för alla våra medlemmar.
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Svenskt Friluftsliv anser sålunda att Friluftsrörelsen med sina många för-
eningar bör införa ett miljöhandlingsprogram för sina verksamheter. i första 
hand anser vi att frågor om avfallshantering, energianvändning, varuinköp och 
motorfordonsanvändning skall ingå i programmet.

Följande punkter skulle kunna utgöra grunden i friluftsrörelsens miljöpolicy:
• Följa allemansrätten, miljölagar och förordningar som har koppling till vår 

verksamhet. 
• Öka kunskaperna i miljöfrågor hos medlemmar och anställda och nå ett 

miljötänkande som genomsyrar alla delar av vår verksamhet. 
• Hushålla med naturresurserna samt återanvända och återvinna material i 

största möjliga utsträckning. 
• Minimera utsläpp till och föroreningar av mark, luft och vatten. 
• ta största möjliga hänsyn till naturen, växt- och djurlivet vid planering och 

genomförande av våra arrangemang.
• Arbeta för att uppnå goda relationer med markägare, andra friluftsorganisa-

tioner, myndigheter och allmänheten.
• Aktivt arbeta med miljöfrågorna där ledstjärnan är ständiga förbättringar av 

miljöarbetet och minskad negativ miljöpåverkan. 

7.3.	Hänsynsregler	för	arrangören

när det gäller de arrangemang och aktiviteter som Svenskt Friluftslivs olika 
medlemmar står bakom gäller det att tillämpa bl.a. Miljöbalkens allmänna hän-
synsregler i 2 kap.
 
Det medför att var och en som utövar eller arrangerar friluftsliv och turism har 
att följa följande principer:

1. kunskapsprincipen.
2. Försiktighetsprincipen.
3. lokaliseringsprincipen.
4. Hushållningsprincipen, samt
5. Att vidta skyddsåtgärder och ansvara för skador och olägenheter.

 
Svenskt Friluftsliv anser sålunda att vid arrangemang skall följande åtgärder 
vidtas: 

1. kunskapsinhämtande. 
kunskap inhämtas om i vilken omfattning de tänkta verksamheterna kan 
medföra olägenhet för människors hälsa och miljön och hur sådana olägen-
heter kan förebyggas eller begränsas. 
   Det medför att arrangören skall ta reda på de naturgivna förutsättningarna 
i det område som man tänker ge sig in i, vilka känsliga partier som finns där 
och risken för påverkan på markstruktur, fornminnesområden, djur och 
växter.

 
2. Försiktighetsprincipen. 

Man skall aldrig göra saker vars konsekvenser man inte kan förutse, är 
en ofta använd fras för att redovisa innebörden av försiktighetsprincipen. 
Det kan medföra att arrangören avstår från att nyttja ett visst område, om 
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inte tillräckliga kunskaper om förhållandena finns eller att man inte vet hur 
aktiviteterna kan påverka den aktuella platsen.

 
3. lokaliseringsprincipen. 

Principen innebär att verksamheterna inom ett område skall förläggas till de 
platser där minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön 
uppkommer.

4. Hushållningsprincipen 
verksamheten skall bedrivas på sådant sätt att man hushållar med råvaror 
och energi samt utnyttjar möjligheterna till återanvändning och återvin-
ning. Det medför att man exempelvis vid val av transportmedel eller andra 
hjälpmedel skall välja de som medför minst belastning på miljön.

 
5. Skyddsåtgärder 

enligt 2 kap 8 § MB gäller att arrangören har ansvar för de skador eller 
olägenheter som trots vidtagna försiktighetsmått ändå kan uppkomma. Ar-
rangören har skyldighet att avhjälpa sådan skada eller olägenhet.

 
Sammantaget innebär de allmänna hänsynsreglerna en precisering av de krav 
på hänsyn och varsamhet som tidigare naturvårdslag ställde på alla som hade 
umgänge med naturen.

7.4.	Etiska	råd	för	friluftsutövaren
 
till sist är det utövarens uppträdande som styr om vi skall kunna uppnå ett håll-
bart samhälle. utan en respektfull attityd från utövarens sida hjälper det föga 
att arrangörerna följer sina hänsynsregler. Därför anser Svenskt Friluftsliv att 
friluftsrörelsen också bör tillskapa ett batteri av etiska råd för utövaren.
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