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Naturvårdsverket 

106 48 Stockholm 

 

 

Remissvar: Uppföljning av Friluftslivsmålen (NV-06193-15) 

Inledning 

Naturvårdsverket har i uppdrag att redovisa de 10 mätbara friluftsmålen till regeringen i 
enlighet med skrivelsen ”Mål för friluftspolitiken” (2012/13:51). Boverket, 
Folkhälsomyndigheten, Tillväxtverket, Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket ansvarar för ett 
eller flera mål vardera. Redovisningen skall ske till regeringen senast den 15 december 2015. 

Övergripande synpunkter på förslaget 

Svenskt Friluftsliv anser att redovisningen i denna remissutgåva är omfattande och 
rapporten behöver genomarbetas bl.a. med avseende på de olika kapitlens omfattning, då 
dessa skiljer sig markant åt. En allvarlig brist i remissen är att det saknas en analys om 
huruvida de åtgärder och verktyg som finns eller är på gång är tillräckliga för att 
friluftslivsmålen ska uppnås till 2020. 

Svenskt Friluftslivs bedömning av målen skiljer sig från de föreslagna bedömningarna 
såtillvida att organisationen är mindre positiv än myndigheternas föreslagna bedömningar 
samt att Svenskt Friluftsliv anser att bedömningen av flera av målen är oklar vilket vi menar 
beror på bristen i mål nummer 10 God kunskap om friluftslivet. Det är knappast troligt att 
t.ex. de finanspolitiska-, miljö- eller folkhälsomålen skulle bygga på en så dålig kunskap för 
genomförandet av respektive politikområde. 

Nedan följer Svenskt Friluftslivs synpunkter på respektive mål. 
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1 Tillgänglig natur för alla 
 
Boverkets bedömning av målets utveckling: Positiv 
Svenskt Friluftslivs bedömning av målets utveckling: Negativ/Oklar 

Svenskt Friluftsliv anser att det inte finns tillräckliga underlag för att ange en 
utvecklingsriktning. Svenskt Friluftsliv menar att merparten av det som redovisas i Boverkets 
rapport utgörs av strategiska dokument t.ex. målbilder, regionala handlingsplaner och 
handböcker. Men inga konkreta exempel på måluppfyllelse redovisas.  
I rapporten skriver Boverket även att ”Det är dock svårt att bedöma i vilken utsträckning 
åtgärderna är tillräckliga för att motsvara olika gruppers behov”.”...,men för att stärka arbetet 
behövs ökade insatser på nationell nivå för att stödja kommuner och länsstyrelser att ta fram 
regionala långsiktiga planer för tillgänglighetsarbetet och för att kunna genomföra riktade 
satsningar för att akut förbättra tillgängligheten.” Boverket hänvisar även till enkäten 
Sveriges friluftskommun (2015) och menar att eftersom frågan om tillgänglighet för personer 
med funktionsnedsättning inte ställts tidigare kan man inte säga något om utvecklingen. 

Svenskt Friluftsliv efterlyser någon form av förslag om att PBL bör kompletteras med en ny 
bestämmelse som föreskriver en relation mellan bostadsyta och tillgänglig grönyta i 
omedelbar närhet till bostaden. 
 
Boverket anger fem områden med behov av ytterligare förbättringar. Dessa områden är 
centrala och Svenskt Friluftsliv delar uppfattningen att dessa områden behöver lyftas i det 
fortsatta arbetet. Resultatet av denna analys bör därför vara att målet ”Tillgänglig natur för 
alla” bör bedömas som negativ eller oklar. 
 
 
2 Starkt engagemang och samverkan 
 
Naturvårdsverkets bedömning av målets utveckling: Neutral 
Svenskt Friluftslivs bedömning av målets utveckling: Neutral 
 
Svenskt Friluftsliv delar uppfattningen att utvecklingen för vissa delar av målet kan ses som 
positiv medan andra kan ses som negativ. 
 
Det ökade anslaget till friluftsorganisationerna för budgetåret 2016 hör till den positiva 
utvecklingen samtidigt som Svenskt Friluftsliv oroas av de knappa resurserna till de så 
framgångsrika LONA-medlen. Inom andra politikområden finns arbeten som är 
kontraproduktiva mot friluftsmålen, t.ex. Konsumentverkets syn på att medlemmar i 
föreningar skall ses som konsumenter och omfattas av konsumentlagstiftningen eller 
Lantmäteriet som kräver kongressbeslut för att registrera köp av fast egendom. Detta 
utvecklas mer i den utredning regeringen tillsatt om civilsamhället (Utredningen för ett 
stärkt civilsamhälle (U 2014:04)).  
 
Svenskt Friluftsliv delar Naturvårdsverkets uppfattning om att nuvarande undantag i 
Socialavgiftslagen medför ett hinder för många friluftsorganisationer och menar att 
friluftsorganisationerna bör omfattas av samma undantag som idrottsorganisationerna har.  
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Enkätundersökningen ”Sveriges friluftskommun” som genomförs årligen är av största vikt 
för att kunna följa utvecklingen av friluftsfrågor i landets kommuner. Svenskt Friluftsliv delar 
uppfattningen om att friluftsliv intar en allt större plats på kommunernas agenda, men detta 
är från en låg nivå och Svenskt Friluftsliv oroas av att endast 18 procent av kommunerna 
uppger att de har ett friluftsråd för dialog med lokala friluftsorganisationer m.fl. Denna andel 
bör snarast öka för att friluftslivet skall nå framgång i den kommunala planeringen. 
 
 
3 Allemansrätten 
 
Naturvårdsverkets bedömning av målets utveckling: Neutral 
Svenskt Friluftslivs bedömning av målets utveckling: Negativ 
 
Anledningen till att Svenskt Friluftsliv anser att målets utveckling skall bedömas negativt är:  
1) Utvecklingen av skidspårsavgifter och det hot som denna typ av avgifter är mot 
allemansrätten. Naturvårdsverket bör snarast ges i uppdrag att utreda frågan om 
nyttjandeavgifter för naturen. 
2) Den olagliga ockupation som sker av privat och offentligt ägd mark av EU-emigranter. 
Denna typ av ianspråktagande av mark är inte tillåten enligt allemansrätten. Trots detta får 
det negativa ”spill over” effekter på allemansrätten. Regeringen har tillsatt en enskild 
utredare som skall redovisa förslag senast den 30 juni 2016 till regeringen. 
3) Terrängkörningslagen behöver ses över och tydliggöras. Idag finns en okunskap om hur 
motorfordon får framföras i terräng. Inte sällan hänvisas till allemansrätten, vilket är fel. 
 
Naturvårdsverket har sedan flera år givit stiftelsen Håll-Sverige-rent i uppgift att informera 
om allemansrätten. Svenskt Friluftsliv ifrågasätter om detta uppdrag är förenligt med 
stiftelsens syften och menar att Naturvårdsverket, som ansvarig myndighet, borde behålla 
detta ansvar inom myndigheten. Alternativ ge i uppdrag till nyttjarna av allemansrätten 
tillsammans med markägarna att informera om densamma. 
 
Svenskt Friluftsliv har vid flera tillfällen framfört tankar kring en Allemansrättens 
ombudsman. Ett sådant förslag hade välkomnats. 
 
Svenskt Friluftsliv menar att allemansrätten skall behållas som en sedvänja och en eventuell 
lag skulle inskränka densamma 
 
 
4 Tillgång till natur för friluftsliv 
 
Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets bedömning av målets utveckling: Neutral 
Svenskt Friluftslivs bedömning av målets utveckling: Neutral/Oklar 

Svenskt Friluftsliv är tveksam till myndigheternas bedömning av målets utveckling. Svenskt 
Friluftsliv vill påpeka att det inte enbart är den fysiska tillgången till natur för friluftsliv som 
är en begränsande faktor, även den legislativa tillgången och den mentala tillgången till natur 
för friluftsliv kan utgöra ett hinder för människor att besöka natur- och kulturlandskapet. 
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I rapporten talas om att ”naturreservat och nationalparker är viktiga, men inte det som 
besöks oftast”. Det hade här varit lämpligt att få ta del av hur stor andel av besöken som sker 
i skyddade områden. 

En brist som bidrar till oklarheten kring målet är att det saknas en analys om vilka 
konsekvenser det nuvarande brukandet har och vilka konsekvenser det får för friluftslivet.  

FSC nämns utan att ta upp det faktum att standarden lämnar mycket att önska vad gäller 
hänsyn till friluftsliv och rekreation. En revidering av standarderna är under bearbetning. I 
denna deltar Svenskt Friluftsliv. Innan den omarbetningen skett är det inte möjligt att tala om 
någon riktning på arbetet. 
 
 
5 Attraktiv tätortsnära natur 
 
Boverkets bedömning av målets utveckling: Neutral 
Svenskt Friluftslivs bedömning av målets utveckling: Negativ 
 
Anledningen till att Svenskt Friluftsliv anser att målets utveckling skall bedömas negativt är: 

1) Att Boverket i sin analys menar att det ”finns en betydande risk att tätortsnära natur 
tas i anspråk för bebyggelse när konkurrensen om marken är hög och behovet av 
bostäder är stort”. 

2) Att Boverket i sin rapportering menar att 85 % av Sveriges befolkning bor i tätorter 
men att endast 5% av landets naturreservat och naturvårdsområden har skapats i 
tätortsnära områden. 

Svenskt Friluftsliv vill i sammanhanget påpeka att många människor värderar möjligheten 
att utöva friluftsliv så högt att det påverkar deras val av bostadsområde. 
 
 
6 Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling 
 
Tillväxtverkets bedömning av målets utveckling: Neutral 
Svenskt Friluftslivs bedömning av målets utveckling: Negativ/Oklar 
 
Anledningen till att Svenskt Friluftsliv anser att målets utveckling skall bedömas som 
Negativ/Oklar är att den statistik som redovisas av Tillväxtverket som indikerar att den andel 
av utländska besökare som vandrat i skog/berg minskat under mätperioden 2011-2014, från 
ca 12 % till ca 8 %. Likaså gäller de utländska besökare som nationalpark/Naturrum där 
minskningen skett från ca 10 % till ca 7 % över tidsperioden. 
 
Svenskt Friluftsliv delar Tillväxtverkets uppfattning om att väl fungerande och hållbara 
person- och godstransporter är en förutsättning för naturturismen och friluftslivet. 
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7 Skyddade områden som resurs för friluftslivet 
 
Naturvårdsverkets bedömning av målets utveckling: Positiv 
Svenskt Friluftslivs bedömning av målets utveckling: Neutral/Oklar 
 
Svenskt Friluftsliv anser att förändringen av föreskrifter för nationalparkerna i huvudsak är 
positiv och stödjer utvecklingen i positiv riktning. Detsamma gäller den översyn av 
ordningsföreskrifter i skyddade områden. 
 
Däremot är Svenskt Friluftsliv bekymrad över den statistik som redovisas angående de 
skyddade områdenas syfte att tillgodose friluftslivet. Naturvårdsverket redovisar att 24 % av 
nationalparkerna, 50 % av naturreservaten samt 78 % av naturvårdsområdena har syfte att 
tillgodose friluftslivet. De tätortsnära skyddade arealen utgör endas 5,5 % av den totalt 
skyddade arealen, men i tätorterna bor 85 % av befolkningen. Detta anser Svenskt Friluftsliv 
alarmerande och menar att målet inte bara kan vara ”skyddade områden”. De skyddade 
områdena måste också vara lokaliserade i befolkningens närområde för att bli flitigt 
utnyttjade. Finns inte dessa områden i befolkningens närområden kommer troligen färre 
besök att göras även på de mer avlägsna skyddade områdena. 

Naturvårdsverket verkar göra en positiv bedömning i första hand utifrån planerade ökade 
anslag för värdefull natur. Med tanke på att friluftsliv ofta inte prioriteras i skyddsarbetet är 
detta en överdriven slutsats.  
 
För att målet skall kunna uppnås behöver en betydande del av den resursförstärkning som 
aviserades i regeringens vårbudget 2015 för skydd av mark satsas i områden med stort 
intresse för friluftslivet. Det är ännu för tidigt att uttala sig om detta har skett. 
 
8 Ett rikt friluftsliv i skolan 
 
Naturvårdsverkets bedömning av målets utveckling: Oklar 
Svenskt Friluftslivs bedömning av målets utveckling: Oklar 
 
Svenskt Friluftsliv delar Naturvårdsverkets uppfattning om att ansvariga myndigheter måste 
ges i uppdrag att ansvara för målen. Antingen i instruktionen eller som ett regeringsuppdrag 
till myndigheterna (Skolinspektionen och Skolverket). En regelbunden uppföljning av 
skolornas friluftsverksamhet är nödvändig. 
 
Svenskt Friluftsliv delar uppfattningen om möjligheten till olika former av fortbildning i 
ämnet men vill också poängtera vikten av att relevant utbildning i friluftsliv även ges i 
respektive lärarutbildning. 
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9 Friluftsliv för god folkhälsa 
 
Folkhälsomyndighetens bedömning av målets utveckling: Oklar 
Svenskt Friluftslivs bedömning av målets utveckling: Oklar 
 
Svenskt Friluftsliv delar Folkhälsomyndighetens bedömning och avvägningar för målet 
”Friluftsliv för god folkhälsa” samt stödjer förslaget att myndigheten skall kunna ge medel till 
nya aktörer för att kunna initiera insatser för bättre folkhälsa. 
 
 
10 God kunskap om friluftsliv 
 
Naturvårdsverkets bedömning av målets utveckling: Negativ 
Svenskt Friluftslivs bedömning av målets utveckling: Negativ 

Svenskt Friluftsliv delar uppfattningen att friluftsforskningen idag är ett fragmenterat 
forskningsfält. Svenskt Friluftsliv vill dock påpeka att Naturvårdsverkets satsning på 
friluftsforskning i och med forskningsprogrammet ”Friluftsliv i förändring” föregicks av 
forskningspropositionen 2005 där friluftsliv för första gången nämndes i en 
forskningsproposition. Detta skapade förutsättningar för att Naturvårdsverket skulle kunna 
finansiera satsningen om friluftsforskning. Denna forskning har varit mycket viktig för 
kunskapen om friluftslivet. 
 
Friluftslivet har stor omfattning och strategisk betydelse för samhället. Flera undersökningar 
visar tydligt att friluftslivet har stor betydelse för människors välbefinnande och hälsa. 
Samtidigt visar andra beräkningar att samhällets kostnader för fysisk inaktivitet och övervikt 
hos den svenska befolkningen uppgår till ca. 6 miljarder kronor per år.  
 
Uppskattningar visar därtill att friluftslivet omsätter ca. 100 miljarder kronor per år och ger 
75 000 arbetstillfällen.  Särskilt stor är betydelsen för sysselsättningen i glesbygd.  
 
Trots friluftslivets stora strategiska betydelse för samhället samt för människors 
välbefinnande och hälsa är kunskaperna om friluftsliv mycket bristfällig och den forskning 
som bedrivs är svag och splittrad. 
 
Friluftslivets inriktning och olika verksamheter förändras och ser annorlunda ut idag jämfört 
med för 20 år sedan. Den snabba urbaniseringen gör att många människor idag inte längre 
får den naturliga kontakten med natur och landskap som tidigare generationer och därmed 
inte heller förståelsen för naturens värden. Många människor i tätortsnära miljöer samt 
invandrande nya svenskar upplever hinder och barriärer. Detta innebär att stora grupper har 
svårt att få tillgång till friluftslivet och de värden som det medför i form av t.ex. rekreation, 
återhämtning och social gemenskap.  

Vi ser också att nya aktiviteter som t.ex. ”geo-caching” och ”mountain bike” ökar medan 
andra minskar i omfattning.  Denna förändring av friluftslivet medför att även 
samhällsplaneringen på regional och lokal nivå måste anpassas till de nya förutsättningarna. 
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För att alla oavsett kön, ålder, inkomst och etnisk tillhörighet ska få tillgång till friluftsliv 
måste kunskaperna och forskningen om friluftslivet och dess olika utövare stärkas. 
 
Forskningen om friluftsliv är idag svag men har en stor strategisk betydelse för samhället. 
Svenskt Friluftsliv anser att det är mycket angeläget att en riktad forskningssatsning kommer 
till stånd så att en eller flera starka forskargrupper kan byggas upp och forskningsbaserade 
kunskaper och statistik om friluftslivet tas fram och sprids till berörda grupper i samhället. 
Denna forskning måste vara tvärvetenskaplig och ha nära kontakter med forskare i Norden 
och i övriga världen. Det är också angeläget att det inom denna forskningssatsning ryms 
resurser för att regelbundet arrangera forskningskonferenser med friluftslivets olika aktörer. 
 
Svenskt Friluftsliv anser att; 

 Friluftsforskning måste etableras som ett samlat forskningsområde med tillräcklig 
och långsiktig finansiering. Detta kräver initialt riktade forskningssatsningar till såväl 
olika forskningsprojekt som samlade forskningsprogram. 

 En kunskapsnod måste skapas så att friluftsforskningen långsiktigt kan utvecklas. 

 Det måste finnas tillförlitlig forskningsbaserad statistik om friluftsliv så att bra och 
väl underbyggda beslutsunderlag för samhällsplanering kan tas fram. 

 

 

 

……………………………………………… 

Ulf Silvander 

Generalsekreterare 

Svenskt Friluftsliv 

 


