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Till: 

Länsstyrelsen i Skåne 

skane@lansstyrelsen.se 

Remissvar: Handlingsplan Friluftsliv i Skåne 

Dnr: 512-18251-2018 

Inledning 

Länsstyrelsen i Skåne har tagit fram att förslag/utkast till Handlingsplan för Skånes friluftsliv som nu 
remissbehandlas. Detta som ett led i att förverkliga regeringens friluftspolitik från 2012. Tanken med 
friluftspolitiken är att den skall stödja människors möjligheter att vistas i naturen och utöva friluftsliv. 
 
Övergripande synpunkter 
 
Svenskt Friluftsliv anser att förslaget till handlingsplan är omfattande och ambitiöst och vi värdesätter 
Länsstyrelsens arbete med att gynna friluftslivet i regionen. Svenskt Friluftsliv har dock ett antal 
påpekanden och förslag. 
 
I handlingsplanen diskuteras både den skyddade marken i form av reservat och liknande, samt den 
allemansrättsligt tillgängliga marken som ägs av offentliga och privata markägare. Det hade varit bra 
om denna distinktion hade varit tydligare, då Svenskt Friluftsliv anser att det i Handlingsplanen inte 
klart framgår när Länsstyrelsen menar skyddade områden eller icke skyddade områden (detta har stor 
betydelse för hur en aktiv friluftspolitik kan drivas i resp. område). Se t.ex. sid 7 om zonering och 
kanalisering. 
 
På Naturvårdsverket pågår ett arbete med att ta fram en Vägledning om friluftsliv och grön 
infrastruktur. Det hade varit önskvärt om Länsstyrelsens Handlingsplan hade förhållit sig till denna 
Vägledning. Visserligen är inte Vägledningen publicerad ännu, men det finns risk för att 
Handlingsplanen kommer uppfattas som mindre aktuell om Vägledningen visar på andra angreppssätt 
än den som visas i Handledningen. 
 
Handlingsplanen fokuserar endast på landbaserat friluftsliv. Svenskt Friluftsliv vill påpeka att en stor 
del av friluftslivet sker i havet, kustzonen och vattendragen. Det hade varit önskvärt om dessa 
aktiviteter och ekosystem omnämnts. 
 
Inom ramen för uppdraget att leda det regionala arbetet med att förverkliga regeringens friluftspolitik 
skall länsstyrelserna ha en god samverkan mellan sig Skogsstyrelsen, kommuner och andra berörda 
aktörer. I Handlingsplanen beskrivs olika former av samverkan och samarbete med olika aktörer. 
Detta är bra men Svenskt Friluftsliv saknar en diskussion om samverkan/samarbete med andra 
länsstyrelser. 
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Länsstyrelsen i Skåne har tagit fram en Tillsynsvägledning gällande orientering och andra 
friluftsarrangemang (TVL-info 2017:2) som Svenskt Friluftsliv har haft synpunkter på. Vi menar att de 
vägledningar som omtalas där måste inarbetas i Handlingsplanen eller åtminstone omnämnas för att 
få ett helhetsgrepp över Länsstyrelsens ambition för friluftsliv i länet. 

 
 
Specifika synpunkter på olika delar av Handlingsplanen 

På sid 7 skriver Länsstyrelsen; ”Samtidigt som det är viktigt att se till olika intressen behöver man även 
bevaka markägarnas perspektiv. Allemansrätten stödjer människors möjligheter att bedriva friluftsliv 
ute i naturen oavsett vems som äger marken. Samtidigt som allemansrätten också innebär att 
friluftsutövaren har skyldigheter, det brukar oftast sammanfattas med ” inte störa-inte förstöra”. Det 
är även viktigt att se till de enskilda markägarnas äganderätt och deras möjligheter att bedriva sin 
verksamhet på marken.” 

Svenskt Friluftsliv vill i sammanhanget påpeka att friluftsliv inom allemansrättsliga grunder i princip 
inte påverkar markägarens rätt att bedriva verksamhet på sin mark, varför detta stycke inte är 
relevant. 

Förslag nr 2 Gemensam skånsk ”friluftsportal” på webben 

Det finns alltid problem och utmaningar med att utveckla portaler. Att underhålla dem och se till att 
innehållet hålls uppdaterat kan bli ett omfattande arbete. Det är också ett problem när olika 
länsstyrelser använder sig av olika digitala lösningar, vilket försvårar tillgängligheten. En applikation 
som fått en ökande spridning under de senaste åren är ”Naturkartan” som används av flera 
kommuner. Det vore en fördel om Länsstyrelsen kunde överväga att använda denna applikation, eller 
annan applikation som används av andra länsstyrelser/kommuner, om de uppfyller de önskemål som 
ställs. 

Förslag nr 8,9 (Inrätta ett skånskt friluftslivsnätverk, Årlig Skånsk Tankesmedja för 
friluftsliv) 

Svenskt Friluftsliv ställer sig mycket positiv till förslag 8, Inrätta ett skånskt friluftsnätverk och 9, en 
Årlig tankesmedja för friluftsliv. 

Mål nr 3 Allemansrätten 

Länsstyrelsen skriver; ”I Skåne där andelen allemansrättslig mark är låg är det angeläget att involvera 
markägarna om trycket på vissa områden är stort.” Detta är av stor vikt och gäller även vid 
exploatering av mark för rurala ändamål. Det måste säkerställas att det finns tillgänglig mark för 
friluftsändamål i närheten till bostäder antingen genom att exploatören/kommunen köper upp mark 
eller via avtal med markägare. Det finns fler exempel på exploateringar där närliggande mark som ägs 
av annan part får utgöra rekreationsområde för ett ny-exploaterat område, vilket kan skapa konflikter. 
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Förslag 14 Verka för att öka kunskapen om allemansrätten hos allmänheten och 
turister. 

Länsstyrelsen skriver; ”Alla skolelever bör få information om allemansrätten”. I läroplanen för 
grundskolan finns tydliga mål för att samtliga elever skall få undervisning om Allemansrätten. Detta 
måste följas upp och skolhuvudmän som inte ser till att eleverna når de av uppställda målen bör 
ifrågasättas. Skolhuvudmännen är ofta kommuner, men det finns också många privata skolhuvudmän. 
Svenskt Friluftsliv har tagit fram fyra kortfilmer om Allemansrätten som vi gärna ser används i 
undervisningen. De finns att ladda ner från vår hemsida och vi hoppas kunna lansera fyra nya filmer 
samt en lärarhandledning under nästa år (2019). 
 

Förslag 16 Översyn av möjligheter till tillsyn enligt allemansrätten 

Svenskt Friluftsliv har svårt att se att de tillsynsmän och likande som finns inom de skyddade 
områdena skall ha befogenheter att arbeta i områden som är allemansrättsligt tillgängliga om inte 
avtal upprättas med markägare. 

Förslag 27 Skydd av tätortsnära natur 

Vid bildande av naturreservat är det viktigt att inte slentrianmässigt begränsa friluftslivet genom att 
kopiera gamla reservatsbestämmelser. Det är av yttersta vikt att reservatbestämmelserna 
korresponderar med målet för reservatet. Att t.ex. slentrianmässigt förbjuda uppsättandet av 
orienteringskontroller skapar låg trovärdighet hos allmänheten. Det vore lämpligare att i 
reservatbestämmelserna t.ex. ange att orienteringskontroller inte får sättas upp utan tillstånd av 
reservatsansvarige eller att orienteringskontroller får sättas upp under max 48 timmar med angivande 
av vem som satt upp dem och tid för uppsättandet. 

Förslag 29 Workshop - Hållbar naturturism 

Svenskt Friluftsliv undrar varför inte även skyddade områden skulle kunna omfattas av en sådan 
Workshop? 

Förslag 31 Förstudie om behov av förändrade föreskrifter. 

Detta är ett mycket bra och relevant förslag som Svenskt Friluftsliv stödjer till fullo. 
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Förslag 35 Kunskapssammanställning Folkhälsa och friluftsliv i skolan 

Svenskt Friluftsliv stödjer detta förslag och vill i sammanhanget påpeka att det är upp till 
skolhuvudmannen (i realiteten oftast rektorer) att besluta om friluftsdagar för skolorna. Svenskt 
Friluftsliv menar att det vore önskvärt med ett antal obligatoriska friluftsdagar för skolorna och inte 
bara kunskapsmål som omnämns i läroplanen. Skolinspektionen har gjort en kvalitetsgranskning av 
ämnet idrott och hälsa i årskurs 7–91. Granskningen visar att kunskapsområdet friluftsliv och 
utevistelse ges ett mycket begränsat utrymme på i stort sett samtliga besökta skolor. 

Svenskt Friluftsliv menar att det vore önskvärt om skolorna ville ta hjälp av de ideella 
organisationerna för att uppfylla skolornas mål i ämnet idrott och hälsa. 

Mål nr 10 God kunskap om friluftslivet 

För att Länsstyrelsen skall kunna veta om insatserna som görs i Handlingsplanen är framgångsrika 
eller ej måste det finnas kunskap om utövandet av friluftsliv i länet. Det behövs därför en 0-mätning 
innan Handlingsplanen implementeras och sedan återkommande mätningar för att se om 
Handlingsplanen är framgångsrik. Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att göra en beräkning av 
friluftslivets omfattning i Skåne. Därför bör istället ett antal indikatorer som visar på om friluftslivet 
ökar eller minskar användas. Ex. på sådana indikatorer skulle kunna vara; Räknare på skåneleden, en 
regional enkät som tar reda på friluftslivets omfattning, antalet medlemmar i friluftsorganisationer i 
länet, antalet/andelen kommuner med friluftsråd, antalet/andelen skolor som genomför X antal 
friluftsdagar/läsår. 

Slutord 

Förslaget till Handlingsplan är ambitiös och Svenskt Friluftsliv ser en risk i att den är för omfattande. 
Vi saknar någon form av prioritering av de olika förslagen, där vi gärna ser att förslag 8, 9 och 31 ges 
den högsta prioriteten. 

Svenskt Friluftslivs önskan är även att de ideella friluftslivet gers möjlighet att bidra i att förverkliga 
Handlingsplanen. Civilsamhället är en resurs att räkna med men som ofta glöms bort eller 
marginaliseras. Här finns möjligheter att på ett kostnadseffektivt sätt dra nytta av människors lust och 
engagemang och samtidigt få en acceptans för den regionala friluftspolitiken – ta hand om detta 
engagemang. 

 

 

………………………………………… 

Ulf Silvander 

Generalsekreterare 

                                                                    
1 https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskningar/2018/idrott-
och-halsa/kvalitetsgranskning-av-amnet-idrott-och-halsa-i-arskurs-79.pdf 


