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Inledning 

Naturvårdsverket har fått i uppdrag att utarbeta mätbara mål för friluftspolitiken 
som presenterades i propositionen ”Framtidens Friluftsliv” (Prop. 2009/10:238). 

Genomförande 

Naturvårdsverket valde att skapa 10 arbetsgrupper (ett för varje mål) bestående av 
myndighetsrepresentanter samt Svenskt Friluftsliv, Sveriges Kommuner och 
Landsting samt forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring, totalt drygt 20-talet 
aktörer. 

Varje arbetsgrupp har utarbetat förslag till mätbara mål för sitt område. De tio 
målen har även diskuterats på den årliga Tankesmedjan. 

Svenskt Friluftsliv anser att: 

 För att kunna genomföra uppföljning av målen för friluftspolitiken krävs en ökning av 

befintliga resurser/alt en prioritering i myndigheternas regleringsbrev. 

 En förutsättning för att målarbetet skall kunna genomföras är att en finansiering kan ske av 

statistik och forskning.  



En av de stora fördelarna med det arbetssätt som Naturvårdsverket valt att arbeta på 
är att stora delar av myndighetssverige förstått att ansvaret för friluftspolitiken inte 
bara åligger Naturvårdsverket, utan ansvaret vilar på många myndigheter som 
tillsammans skapar förutsättningar för friluftslivet. Svenskt Friluftsliv kan bara 
beklaga att några myndigheter att inte vara med i målarbetet (Skolverket, 
Folkhälsoinstitutet och Länsstyrelsen). Vi hoppas att de kommer att delta i det 
fortsatta arbetet med genomförande av friluftspolitiken. 

 

Övergripande synpunkter 

Svenskt Friluftsliv anser att Naturvårdsverket genom sitt arbete förankrat arbetet 
med förslaget till regeringsuppdrag på ett bra sätt bland myndigheter. Den 
begränsning som lades på arbetet, att inga ytterligare medel fanns avsatta för att 
genomföra politiken, har dock försvårat arbetet och de förslag som redovisas har 
begränsats, då inga nya kostnader fick förekomma i de förslag som redovisas. 

Det är uppenbart att om regeringen vill genomföra en politik, i detta fall inom ett 
nytt område, måste politiken kunna följas upp och man kan inte bara förlita sig på 
befintliga strukturer och pågående informationsinhämtning. Hade denna uppmaning 
följts strikt så hade antalet förslag begränsats än mer. 

 

Anpassning till miljömålssystemet 

Mål året (2020) såväl som upplägg, uppföljning och begrepp följer Miljömålen i så 
stor utsträckning som det anses möjligt. Detta är en fördel då denna struktur är 
känd. Samtidigt poängteras vikten av att de friluftslivsmål som redan finns i 
miljömålssystemet får ligga kvar. 

Under arbetet med att ta fram mätbara mål har det framkommit att det för flera 
myndigheter skulle underlätta om det tydligare framgick i deras 
regleringsbrev/instruktion att de har ett delansvar för friluftsliv. Svenskt Friluftsliv 
menar att det är en förutsättning för ett framgångsrikt arbete att berörda 
myndigheter får inskrivet i sina respektive regleringsbrev att de, i enlighet med 
förslaget, skall kunna vara samordnande myndighet och/eller rapportera till 
Naturvårdsverket. 

 

De föreslagna målen 

Svenskt Friluftsliv finner att förslagen till de olika friluftslivsmålen är relevanta och 
väl genomarbetade.  Vi bedömer också att dessa mål har förutsättningar att kunna 
genomföras. Vi finner dock att ett par mål behöver belysas extra: 

 



9 Fysisk aktivitet och avkoppling stärker folkhälsan 

Folkhälsoinstitutet (FHI) har inte något regeringsuppdrag att ansvara för 
friluftslivet kopplat till folkhälsan. Samtidigt föreslås att FHI skall ansvara för 
uppföljningen av mål nr 9. Det är enligt Svenskt Friluftslivs uppfattning därför 
mycket viktigt att ett uppdrag ges på ett så tydligt och klart sätt som möjligt. Vi 
anser att detta är en grundförutsättning för ett framgångsrikt arbete med 
friluftsliv/folkhälsa. 

10 God kunskap om friluftslivet 

I och med att forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring kommer att upphöra 
under 2012 finns inte förutsättning för att kunna leverera den kunskap som krävs 
för att uppfylla detta mål. Att leverera in kunskap och statistik till övriga mål är en 
förutsättning för att dessa skall kunna fullgöras. Det är således en förutsättning för 
att intentionen med de tio målen för friluftslivet i propositionen Framtidens 
friluftsliv skall kunna genomföras att statistikinsamlingen säkras. Detta kan ske 
genom det förslag som Naturvårdsverket tagit fram (Naturvårdsverket, 2009). 

 

Frågor som behöver lösas 

Svenskt Friluftsliv instämmer i den analys som Naturvårdsverket gjort när det 
gäller utestående frågor. 

 

Samhällsekonomisk konsekvensanalys 

Vid presentationen av förslaget hade inte den samhällsekonomiska 
konsekvensanalysen färdigställts. Det är en brist i rapporten. Svenskt Friluftsliv har 
därför inte kunnat ge synpunkter på denna del av förslaget. 

 

 

……………………………………………. 

Ulf Silvander 

Generalsekreterare 

Svenskt Friluftsliv 


