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Länsstyrelsen i Skåne
205 15 Malmö

Ärende: Tillsynsvägledning från Länsstyrelsen Skåne gällande orienteringar
och andra friluftsarrangemang (TVL-info 2017:2)
Det är med stor förvåning Svenskt Friluftsliv tar del av de nyligen presenterade
tillsynsvägledningen gällande orientering och andra friluftsarrangemang i Skåne. Vi anser
det är anmärkningsvärt att Länsstyrelsen i Skåne åsidosätter den överenskommelse som
gjordes 1996 mellan staten och ideella organisationer. De allmänna råden 96:4 var resultatet
av en omfattande och lång dialog med många olika intressenter och Naturvårdsverket.
Anvisningarna i 96:4 är väl kända och tillämpas över landet i en bra löpande dialog mellan
friluftslivets olika organisationer och respektive länsstyrelse.
De argument som framförs i tillsynsvägledningen och de slutsatser som redovisas ifrågasätts
av Svenskt Friluftsliv, framför allt varför tillgången på allemansrättslig mark i kombination
med allt tidigare vårar skall leda till att vårdatumperioden ska utökas med 1 månad. Snarare
bör konsekvensen av brist på mark, bidra till en översyn av de restriktioner som finns idag
för att göra naturreservat (frigöra delar av reservat för friluftsliv om förutsättning finns och
inte använda slentrianmässiga beskrivningar) och allemansrättslig mark mer tillgängliga.
Konsekvensen av tillsynsvägledningen blir stor för berörda organisationer inte minst för
orienteringen men även för friluftslivet i allmänhet.
Den snabbt pågående urbaniseringen kommer också att leda till ändrade förutsättningar för
friluftslivet och tillgång till mark i närområdet kommer att minska.
Den tolkning av de allmänna råden 96:4 som Länsstyrelsen i Skåne gör står i strid med
regeringens friluftspolitik (Framtidens Friluftsliv, prop 2009/10:238), vilken också
accepterats av riksdagen.
Svensk Friluftsliv slutsats är inte den som länsstyrelsen i Skåne föreslår, med inskränkningar
och utökad detaljstyrning, utan i stället slutsatsen att det behöver skapas utökade möjlighet
till friluftsliv i närområdena. Den nu publicerade tillsynsvägledningen skapar inskränkningar
i friluftslivet och skapar dessutom förvirring och oklarheter.
Svenskt Friluftsliv önskar därför få klarhet i ett antal frågeställningar och oklarheter:
- Är detta en rekommendation eller ett beslut?
- Hur har beslutet förankrats?
MEDLEMSORGANISATIONER Cykelfrämjandet, Friluftsfrämjandet, Förbundet Skog- och Ungdom, Korpen Svenska
Motionsidrottsförbundet, Riksförbundet Hälsofrämjandet, Riksförbundet Sveriges 4 H, Sportfiskarna, Svenska Brukshundklubben, Svenska
Båtunionen, Svenska Cykelsällskapet, Svenska Fjällklubben, Svenska Folksportförbundet, Svenska Frisksportförbundet, Svenska Gång- och
Vandrarförbundet, Svenska Islandshästförbundet, Svenska Jägareförbundet, Svenska Kanotförbundet, Svenska Kennelklubben, Svenska
Klätterförbundet, Svenska Kryssarklubben, Svenska Livräddningssällskapet, Svenska Orienteringsförbundet, Scouterna, Svenska
Skridskoförbundet och Svenska Turistföreningen.
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När träder beslutet ikraft?
Finns det något dokumenterat underlag till de förändringar som länsstyrelsen nu
genomfört? Skador uppkomna till följd av friluftslivet/orientering eller effekter av
pågående klimatförändring?
Vem är sakägare?
Var finns besvärshänvisningen?
Har Naturvårdsverket informerats?
Vad är definitionen av stadsmiljö? (utpekade friluftsområden eller tätortsområden?)
Dispens för mindre arrangemang typ klubbträningar, tipsrundor för skolklasser - hur
ska detta fungera i praktiken?
Dispensavgiftens storlek (föreningar som kommer att beröras arbetar ideellt och man
vänder på varje krona, skolor som förväntas söka dispens för tipsrundor).

Med vänliga hälsningar

Ulf Silvander
Generalsekreterare
Svenskt Friluftsliv
Ulf.silvander@svensktfriluftsliv.se

Kopia: Naturvårdsverket

MEDLEMSORGANISATIONER Cykelfrämjandet, Friluftsfrämjandet, Förbundet Skog- och Ungdom, Korpen Svenska
Motionsidrottsförbundet, Riksförbundet Hälsofrämjandet, Riksförbundet Sveriges 4 H, Sportfiskarna, Svenska Brukshundklubben, Svenska
Båtunionen, Svenska Cykelsällskapet, Svenska Fjällklubben, Svenska Folksportförbundet, Svenska Frisksportförbundet, Svenska Gång- och
Vandrarförbundet, Svenska Islandshästförbundet, Svenska Jägareförbundet, Svenska Kanotförbundet, Svenska Kennelklubben, Svenska
Klätterförbundet, Svenska Kryssarklubben, Svenska Livräddningssällskapet, Svenska Orienteringsförbundet, Scouterna, Svenska
Skridskoförbundet och Svenska Turistföreningen.

