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Naturvårdsverket 

106 48 Stockholm 

 

Remissvar: Riksintresse för friluftsliv (NV-04528-15) 

Allmänt 
 

Svenskt Friluftsliv ger här svar på samråd och remiss avseende utpekande av områden av riksintresse 

för friluftsliv. 

 

Svenskt Friluftsliv är positiv till det arbete som genomförts såväl vad det gäller val av områden som 

arbetet med att välja ut desamma. Länsstyrelserna har generellt sett lagt ned stor omsorg och 

engagemang när det gäller förslag till utpekande av riksintresse för friluftslivet. 

 

Synpunkter på områden 
 

Totalt sett har ytan ”Riksintresse för friluftsliv” ökat i förslaget, men det finns stora variationer över 

landet. I Stockholms och Östergötlands län har stora vattenområden utanför yttersta skärgårdarna 

tagits bort och i Västernorrlands län har hela höga-kusten-området tagits bort och ersatts med 13 

kärnområden. Dessutom finns mindre och avgränsade områden som tagits bort i andra delar av 

Sverige. Det kan vara lockande att tänka att en minskning av arealen med ”Riksintresse för friluftsliv” 

skulle underlätta och ge möjlighet att fokusera på de områden som har störst värde för friluftslivet, att 

slå vakt om dessa områden. Dock skall man vara medveten om att ”Riksintresse för friluftsliv” inte är 

ett skydd för områdena och att detta riksintresse skall vägas samman med övriga riksintressen vid en 

prövning. Det finns ingen garanti att ”Riksintresse för friluftsliv” kommer att värderas upp bara för att 

en Länsstyrelse väljer att minska områdena och fokusera på kärnområden. 

 

Synpunkter på Miljökonsekvensbeskrivningen 
 

Svenskt Friluftsliv delar uppfattningen att miljökonsekvensutredningen (MKB) skall baseras på de 190 

riksintresseområden som Naturvårdsverket skall fatta beslut om under 2016. 

 

Svenskt Friluftsliv delar inte uppfattningen att Friluftsmålet ”Starkt engagemang och samverkan” inte 

påverkas av utpekade områden för friluftsliv. Ett starkare skydd för friluftsmiljöer kan i högsta grad 

öka engagemanget i ideella friluftsorganisationer. Därför bör detta friluftspolitiska mål inkluderas i 

MKBn. 
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Svenskt Friluftsliv anser det oklart varför och vilka av miljökvalitet-, frilufts-, kulturmiljö- och 

folkhälsomål som inkluderas respektive exkluderas i de fem temaområdena i kapitel 2.3.2 (s 23). Över 

huvud taget verkar inte skribenten vara medveten om de arbete och den påverkan som sker genom det 

ideella arbetet bland 1,8 miljoner medlemskap i Svenskt Friluftslivs 25 medlemsorganisationer. 

 

Svenskt Friluftsliv kan konstatera att det i miljökonsekvensbeskrivningen på flera håll omnämns att 

det saknas data för att kunna göra relevanta bedömningar. Ett faktum som Svenskt Friluftsliv påpekat 

vid flera tillfället, bl.a. när det gäller uppföljningen av de 10 friluftspolitiska målen och då främst mål 

nr 10 – God kunskap om friluftslivet. Denna synpunkt delas för övrigt av Naturvårdsverket i den 

återrapportering av friluftsmålen som Naturvårdsverket lämnade till regeringen i KV IV-2015 och i 

regeringens budgetproposition för 2017. 

Svenskt Friluftsliv delar uppfattningen att det finns behov av att utveckla de centrala kriterierna och 

menar att Friluftsmålen bör vara centrala i en sådan översyn (sid 13). 

Svenskt Friluftsliv är positiv till de skrivningar som finns i miljökonsekvensbeskrivningen över lag 

men vänder sig mot avsnittet ”Utveckling”. Vi ogillar att Friluftsliv ställs mot Utveckling. Tvärtom är 

en breddning och fördjupning av friluftsliv i ett område just utveckling.  Visserligen sägs i stycke fem, 

sid 27 - att utpekandet av riksintresse kan ”bidra till en långsiktigt positiv utveckling”, men 

grundtonen i avsnittet är ändå att utpekandet är negativt - ex vis meningen ” Ett ökat skydd av 

friluftsliv kan potentiellt även begränsa samhällsutvecklingen, eftersom skydd av tätortsnära natur kan 

försvåra för byggnation av nya bostäder, verksamheter och infrastrukturanläggningar” (sid 27). 

Vår ståndpunkt får stöd i regeringens budgetproposition för 2017, utgiftsområde 17, sid 45 där 
regeringen skriver: ”Regeringen anser att den tätortsnära naturen är av stor betydelse för goda 
livsmiljöer, social sammanhållning och hållbar lokal och regional utveckling. Det finns behov av 
strategisk planering och förvaltning av tätortsnära natur för att bevara den biologiska mångfalden och 
kulturmiljön och förbättra förutsättningarna för friluftsliv”. 

Svenskt Friluftsliv anser att förbättring av möjligheterna att utöva friluftsliv inte begränsar 

samhällsutvecklingen utan berikar den. Skribenten har inte förstått att utveckling av friluftsliv är en 

del i ”infrastrukturen”. 

Miljökonsekvensutredningen hävdar på sid 28 att ”Eftersom naturmiljöer binder CO2 kan ett stärkt 

skydd innebära en positiv effekt på klimataspekter”. Detta är inte säkert. Om alternativet är att öka 

avverkningen och plantera nya träd kommer den tillväxt som sker i den nya skogen att vara högre än 

den tillväxt som fanns i den äldre skogen, dvs. CO2-bindningen kommer vara högre. Beroende på vad 

den skog som tas ner används till kan ett sådant förfarande vara bättre ur CO2-synpunkt än att låta 

skogen stå kvar.  
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Svenskt Friluftsliv delar synpunkten att Tillgänglighet bör vara en påverkansfaktor, men vill samtidigt 

varna för att Tillgängligheten snabbt kan förändras av yttre faktorer som t.ex. att SJ väljer att lägga ner 

tågförbindelsen till Jämtlandsfjällen eller att lokaltrafiken läggs ned i ett område. Detta kan plötsligt 

förändra ett områdes attraktionskraft för friluftsändamål. 

Svenskt Friluftsliv ser positivt på att förslaget som helhet innebär att mer ytor pekas ut inom de delar 

av landet som har relativt god tillgänglighet från de större tätorterna. 

Svenskt Friluftsliv vill slutligen påpeka att slitage av ytor inte bara är till nackdel för en biologiska 

mångfalden. Studier, främst från orienteringstävlingar, visar på att ett slitage av markytan kan gynna 

vissa växter och missgynna andra. Således kan ett slitage även vara bra för den biologiska mångfalden. 

 

 

 

……………………………………………… 

Ulf Silvander 

Generalsekreterare 

Svenskt Friluftsliv 


