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Bäst på friluftsliv – tio kommuner i topp 
Huddinge, Jönköping, Leksand, Lund, Piteå, Sundsvall, Söderhamn, Umeå, 
Örnsköldsvik och Örebro – utan inbördes rangordning – toppar listan över 
landets bästa friluftskommuner. Någon av dessa kommer att få utmärkelsen 
Sveriges friluftskommun 2015 som delas ut 28 april på Tankesmedja för friluftsliv 
i Örebro.  
 
Utmärkelsen baseras på en undersökning där alla 290 kommuner inbjöds att 
delta. Hela 241 kommuner var med. Undersökningen ställde frågor om 
kommunens planering för friluftsliv, information och samarbete om friluftsliv 
samt aktiviteter för friluftsliv. Pristagaren får 50 000 kr att använda till 
friluftslivsarbetet i kommunen. 
 
De tio kommunerna i täten av rankningslistan har ett mycket bra friluftsarbete 
inom samtliga områden. Till exempel satsningar på tätortsnära natur och ökad 
tillgänglighet, aktiviteter för att stimulera till friluftsliv och uteaktiviteter för 
skolor och förskolor. 
 
Naturvårdsverket, Svenskt Friluftsliv och Sveriges fritids- och 
kulturchefsförening delar ut priset för att uppmuntra kommunernas 
friluftslivsarbete. 
 
─ Kommunerna har en nyckelroll för att människor ska komma ut i naturen och 
må bra. Många kommuner arbetar aktivt för att öka tillgängligheten till friluftsliv 
för alla. Vi hoppas att utmärkelsen Sveriges friluftskommun kan vara en 
drivkraft i arbetet, säger Maggie Javelius, enhetschef på Naturvårdsverket. 
 
Allas möjlighet att vistas i naturen uppmärksammas allt mer i takt med den allt 
ökande urbaniseringen. Sedan 2012 finns tio mål för friluftspolitiken, beslutade 
av riksdagen. Många kommuner lägger ner mycket arbete på att integrera 
friluftsliv i planeringen. Friluftsorganisationer har lång tradition av att värna 
människors möjlighet att vara ute i naturen. 
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─ Att det finns en nationell friluftspolitik gör att friluftsfrågorna får en högre 
prioriet i kommunerna än vad de annars skulle få och att utse årets 
friluftskommun är ett sätt att bidra till genomförandet av den nationella 
politiken, säger Ulf Silvander, generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv. 
 
Vilken kommun som får utmärkelsen offentliggörs under Tankesmedja för 
friluftsliv 2015 i Örebro. Då delas det ut för sjätte året. Då presenteras också 
undersökningsresultatet i sin helhet i rapporten Sveriges friluftskommun 2015. 
 
Läs mer om utmärkelsen Sveriges friluftskommun 
 
För ytterligare information, kontakta: 
Eva Stighäll, samordnare friluftsliv, Naturvårdsverket, 010-698 14 19, 070-
254 46 20. 
Ulf Silvander, generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv, 070-433 51 47. 
Anneli Nivrén, presschef Naturvårdsverket, 010-698 13 00, 070-206 37 27, 
anneli.nivren@naturvardsverket.se 
 
 
 

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Friluftsliv/Sveriges-friluftskommun/
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