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Remissvar: Utvärdering av friluftsmålen 

Övergripande synpunkter 

Samtliga 10 mål har i sin definition från Skrivelse 2012/13:51 ordet bör med i inledningen av 
målet: ”Ett mål för friluftspolitiken bör vara….”. Svenskt Friluftsliv anser att 
Naturvårdsverket i sin återrapportering av friluftsmålen bör påpeka detta och att en 
skrivning med ordet skall gör friluftspolitiken tydligare utan att detta kommer påverka annan 
verksamhet. På vissa håll i texterna kan ordet bör stå kvar, men tex: mål nr 4. Ett mål för 
friluftspolitiken bör vara att det finns tillgång till natur för friluftslivet. Det är väl ganska 
självklart att det behövs natur för friluftslivet, eller finns det något friluftsliv utan natur? 

Synpunkter på respektive avsnitt 

 
1) Tillgänglig natur för alla 

Boverkets bedömning av målet: Positiv 

Svenskt Friluftslivs bedömning av målet: Oklart/Negativ 

Under rubriken ”Den upplevda tillgängligheten och människors behov” sägs att det är extra 
viktigt att främja deras hälsa. Svenskt Friluftsliv frågar sig varför? Finns det argument för att 
just dessa grupper behov är mer angelägna än andra gruppers? 

Generellt omtalas många initiativ från det offentliga i form av planer, uppdaterade områden 
av riksintresse, vägledning, metoder, utbildningar, strategier, gemensamma målbilder. Men 
det saknas konkreta aktiviteter. 

På sid 4 skrivs att det har skett en ökning av de kommuner som inarbetat friluftsfrågor i sin 
översiktsplan, men det anges inte hur stor ökningen är. 

Mycket av de förbättringar som det hänvisas till i texten gäller skyddad mark. I prec 2 skrivs 
att underlaget är begränsat till skyddade områden. Svenskt Friluftsliv anser det helt felaktigt 
att dra slutsatsen att utvecklingen är positiv för detta friluftsmål då endast knappt 15% av den 
svenska land- och sötvattenarealen är skyddad (NV 31/12-18)1. Denna inställning delas även 
av Naturvårdsverket då man i uppföljningen av mål 3 om Allemansrätten skriver 
”…allemansrätten är grunden för friluftslivet”. Liksom i målet 4 ”Tillgång till natur för 
friluftsliv” som menar att ”större delen av friluftslivet sker utanför skyddade områden”. Detta 
friluftsmål har negativ utveckling vilket stödjer Svenskt Friluftslivs åsikt om målets (mål nr 1) 
utveckling. 

 
1 https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Skyddad-natu 
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Under Målets utvecklingsinriktning skrivs att: ”Den fysiska tillgången till natur finns för de 
flesta…” Detta har inte utredaren kunnat visa i föregående text. Vidare påstås att ” Under 
2014-2019 har det pågått mycket arbete i kommunerna, regionalt och på nationell nivå som 
på olika sätt bidragit till ökad tillgänglighet till natur”. Det är förvisso rätt att det pågått 
många arbeten vilka redovisas i skrivningen, men om detta har lett till ökad tillgänglighet har 
inte kunnat bevisas. Det skrivs även att ”Även många fysiska åtgärder på plats har 
genomförts som förbättrar både tillgängligheten till och inom områdena.” Detta har inte 
visats i den föregående texten. 

Under rubriken Områden med behov av ytterligare eller förändrade insatser skrivs att ”Det 
behövs långsiktig plan och säkrade resurser för förvaltning av naturområden”. Svenskt 
Friluftsliv menar att i de skyddade områdena normalt finns en skötselplan, men däremot 
saknas det finansiering i vissa fall. Vad gäller de områden som inte är skyddade i någon form 
av reservat krävs andra åtgärder 

 
2) Starkt engagemang och samverkan 

Naturvårdsverkets bedömning av målet: Positiv 

Svenskt Friluftslivs bedömning av målet: Neutral 

I sammanfattningen menar Naturvårdsverket att ”För att utvecklingsinriktningen ska kvarstå 
behöver både medlen till den regionala friluftssamordningen och friluftsorganisationerna 
kvarstå.” Detta anser Svenskt Friluftsliv är en alltför svag skrivning. Ännu har inte samtliga 
länsstyrelser utsett en friluftssamordnare och samordnarnas status behöver förbättras. 
Önskas en utveckling av friluftslivet behöver mer resurser tillföras de ideella frilufts-
organisationerna som på ett kostnadseffektivt sätt tar ut människor i naturen och på detta 
sätt bidra till måluppfyllelsen i flera friluftsmål. 

På sid 2 skriver Naturvårdsverket att ”det är relativt oförändrade siffror sedan 2015 trots det 
ökade anslaget. Antalet medlemmar ökar dock i flera friluftsorganisationer…” Detta är 
motsägelsefullt. Svenskt Friluftsliv menar att de relativt oförändrade siffrorna sedan 2015 är 
bl.a. tack vare det ökade anslaget. Sett till det generella medlemsantalet i Sveriges ideella 
föreningar så har friluftslivet lyckats bra. Dessutom bör man vara medveten om att den 
ökning av anslaget för friluftsorganisationer, som regeringen gjorde 2016, var knutet till ett 
antal prioriteringar som inte direkt leder till ett ökat medlemsantal, men lika väl kan leda till 
ett ökande friluftsintresse. 

Naturvårdsverket skriver att Svenskt Friluftsliv har regelbunden kontakt med riksdag, 
regering och myndigheter och sitter med i regeringens terrängskoterutredning”. För det 
första är utredningens rätta namn ”En modern lagstiftning för en hållbar terrängkörning” 
eller terrängkörningsutredningen. För det andra är det förvisso rätt att vi är med i 
terrängkörningsutredningen, men sedan utvärderingen 2015 har vi suttit med i flera statliga 
utredningar. 

Naturvårdsverket nämner i sin resultatredovisning att regeringen föreslår en satsning på 
friluftslivets år 2021 och att medel tillförs redan 2020 för detta. Detta är förvisso sant men 
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Svenskt Friluftsliv anser inte att detta hör hemma under rubriken resultat, då detta inte ännu 
genomförts. 

Svenskt Friluftsliv ser det som positivt att undantaget i socialavgiften nämns (sid 3), men 
skulle vilja ha en skarpare skrivning ex.vis: Det är av yttersta vikt att samma regler gäller för 
friluftsorganisationer som för idrottsorganisationer om målet skall kunna uppnås. På sid 7 då 
diskussion finns om socialavgiften sägs att ”2014 tillsattes en utredning”, detta är inget som 
Svenskt Friluftsliv känner till. 

När Naturvårdsverket nämner Tankesmedjan för friluftsliv vore det lämpligt att omnämna 
att detta är ett samarrangemang mellan flera organisationer, däribland Svenskt Friluftsliv.  
Speciellt när just detta friluftsmål handlar om samverkan. Det kan samtidigt nämnas att då 
årets friluftskommun utses (i samverkan) så bidrar även Svenskt Friluftsliv med en summa 
till de lokala friluftsorganisationerna i denna kommun. 

Generellt skrivs Svenskt Friluftsliv med stort S och stort F. 

3 Allemansrätten 

Naturvårdsverkets bedömning av målet: Neutral 

Svenskt Friluftslivs bedömning av målet: Neutral 

Svenskt Friluftsliv delar i huvudsak naturvårdsverkets bedömningar. 

Under rubriken Precisering 1 skriver Naturvårdsverket att ”Lagarna som påverkar 
uttolkningen av allemansrätten har inte förändrats nämnvärt…” Av detta kan uttolkas att 
lagarna som påverkar uttolkningen av allemansrätten således har ändrats. Detta anser 
Svenskt Friluftsliv måste anges, hur, på vilket sätt och hur kommer det att påverka 
Allemansrätten. Om Naturvårdsverket inte känner till om det skett en påverkan bör 
innebörden i denna mening ändras. 

Under rubriken precisering 2 skriver Naturvårdsverket att ”Enligt den senaste nationella 
undersökningen av svenska folkets friluftsvanor har kunskapsnivån om allemansrätten inte 
ändrats avsevärt sedan 2007 och är fortfarande på hög nivå”. Naturvårdsverket bör undvika 
värdeord som avsevärt, då det i detta sammanhang inte är möjligt att ändra kunskapsnivån 
avsevärt då den har varit hög och fortsatt är hög. 

När det gäller kunskapsnivån i skolan om allemansrätten saknas det en uppföljning av 
skolverket som mäter kunskapsnivån och dess utveckling bland eleverna. 

Vad gäller ”Målets utveckling” anser Svenskt Friluftsliv att det, utöver vad som nämns i 
texten, även bör finnas med en passus om risken med en ökande internationell turism med 
bristande kunskaper om allemansrätten. 

Svenskt Friluftsliv anser det anmärkningsvärt att Naturvårdsverket skriver ”På sikt kan det 
innebära att man tar ut avgifter för nyttjandet, vilket är vanligt förekommande när det gäller 
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längdskidor”.  Naturvårdsverket är ansvarig myndighet för Allemansrätten. Om avgifter tas 
ut som står i strid mot lagstiftningen (inkl. allemansrätten) skall det beivras. 

4. Tillgång till natur för friluftsliv 

Naturvårdsverkets/Skogsstyrelsen bedömning av målet: Negativ 

Svenskt Friluftslivs bedömning av målet: Negativ 

Svenskt Friluftsliv noterar skrivningen under precisering 2 ”Detta säger dock inget om 
huruvida ”tillgången till natur- och kulturlandskap med olika upplevelsevärden tas upp i 
översiktsplanen””. Vi delar denna uppfattning och menar liksom Naturvårdsverket att man 
inte får bortse från kvalitet och bara räkna kvantitet (antal med översiktsplan som nämner 
friluftsliv). 

Svenskt Friluftsliv delar uppfattningen om att större delen av friluftslivet sker utanför 
skyddade områden (sid 5) och menar att den bedömning som görs för detta mål (Tillgång till 
natur för friluftsliv) stämmer väl överens med Svenskt Friluftslivs uppfattning (dvs. negativ). 
Detta skall ställas i kontrast till Boverkets bedömning friluftsmålet ”Tillgänglig natur för alla” 
som är närliggande men som Boverket menar har en positiv utveckling. 

5. Attraktiv tätortsnära natur 

Boverkets bedömning av målet: Oklar 

Svenskt Friluftslivs bedömning av målet: Negativ 

I återrapporteringen finns uppräknat en rad olika åtgärder som vidtagits (handlingsplaner, 
skötselplaner, vägledning, stöd mm). Det finns dock ingen redovisning om dessa åtgärder 
givit resultat, vilket också påpekas. Det hade givetvis varit en fördel om SCBs undersökning 
hade varit färdig, men så är inte fallet. 

Enligt Yifang Ban, professor vid avdelningen för geoinformatik på KTH, har den bebyggda 
marken ökat med 15 % i Stockholm mellan 2005 och 2015, samtidigt som grönområdena 
krympt. Det har gjort att de så kallade gröna kilarna som anses vara viktiga korridorer för 
biologisk spridning i Storstockholm minskat i omfång 
(https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=7225751). Detta 
tillsammans med avsaknaden av data från SCB menar Svenskt Friluftsliv stödjer hypotesen 
att bedömningen av målet bör vara negativ. Även Folkhälsomyndighetens formuleringar 
under mål nr 9 Friluftsliv för god folkhälsa bedömer Svenskt Friluftsliv stödjer att målets 
inriktning är negativ. 
  

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=7225751
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6. Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling 

Tillväxtverkets bedömning av målet: Oklar 

Svenskt Friluftslivs bedömning av målet: Oklar 

Tillväxteket menar att det saknas lämpliga indikatorer för att följa upp utvecklingen av målet 
över tid. Detta är en uppfattning som delas av Svenskt Friluftsliv, även om vi anser det finns 
fler indikatorer än vad Tillväxtverket redovisar (tex. antalet gästnätter i gästhamnar, antalet 
övernattningar i STFs fjällanläggningar). Vi anser också att det hade varit lämpligt att göra en 
djupintervju med organisationen Naturturismföretagarna för att få en anekdotisk evidens av 
utvecklingen inom området (gäller precisering 2). 

7. Skyddade områden som en resurs för friluftslivet 

Naturvårdsverkets bedömning av målet: Positiv 

Svenskt Friluftslivs bedömning av målet: Positiv 

Under rubriken Resultat sägs att nästan 15 % av Sveriges lands- och sötvattensarealer 
omfattas av formellt skydd. Det hade varit önskvärt om även salt- och brackvattens arealer 
hade redovisats. 

Uppgiften att befolkningens medelavstånd till skyddade områden har minskat från 3 km till 
2,1 är glädjande i sak men också ett utmärkt mått. Dock saknas här en referens. I samma del 
av redovisningen sägs att antalet marina reservat ökat med 86%. Det är i och för sig positivt 
med denna redovisning, men ännu positivare hade varit om den totala arealen hade 
redovisats. 

Att antalet besökare till Sveriges nationalparker redovisas är positivt, kan ses som en 
indikator på målet. 

Under precisering 4 Skyddade områden, ser vi mycket positivt på den tabell som kommer 
redovisas senare. 

8. Ett rikt friluftsliv i skolan 

Naturvårdsverkets bedömning av målet: Negativ 

Svenskt Friluftslivs bedömning av målet: Negativ 

Svenskt Friluftsliv noterar att den inledande definitionen av målet ”Ett rikt friluftsliv i 
skolan” inte stämmer fullt ut med regeringens definition. 

Svenskt Friluftsliv anser det anmärkningsvärt att Skolinspektionens kvalitetsgranskning av 
friluftsliv och utevistelse (sid 3) visar på att ungefär hälften av eleverna inte ges den 
undervisning de har rätt till. 
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Svenskt Friluftsliv uppskattar att den enkätstudie som genomfördes 2017 av NOVUS på 
uppdrag av Svenskt Friluftsliv kan bidra i uppföljningen av målet. 

Statistiken över andel Ja-svar som redovisas på sid 5, ”säkerställd natur inom 300 meter” är 
positiv. Det är också positivt att Naturvårdsverket skiljer detta från målet ”Ett rikt friluftsliv i 
skolan”. Statistiken visar att förutsättningarna förbättras över tiden för att kunna ha ett rikt 
friluftsliv i skolan, men det säger inget om det faktiska utfallet. 

Som Naturvårdsverket skriver så bidrar den ideella sektorn med utbildningar och aktiviteter 
för skolorna och friluftsorganisationerna har strukturen och viljan att uträtta mer, men 
saknar medel för detta. Att socialavgiftslagen dessutom försvårar våra möjligheter att med 
begränsade resurser utföra detta arbete gör inte saken lättare. Naturvårdsverket nämner 
denna problematik under mål nr 2, men Svenskt Friluftsliv anser att den även borde nämnas 
under detta målområde. 

Fotnot 19 bör istället vara följande hänvisning som är den ursprungliga texten: 
https://www.svd.se/elever-har-ratt-till-mer-friluftsliv-i-skolan 

En föredömlig genomgång av många projekt/aktiviteter som genomförs av 
friluftsorganisationerna finns i bilagan.  

9. Friluftsliv för god folkhälsa 

Folkhälsomyndighetens bedömning av målet: Neutral 

Svenskt Friluftslivs bedömning av målet: Neutral 

Svenskt Friluftsliv noterar att den inledande definitionen av målet ”Friluftsliv för god 
folkhälsa” inte stämmer fullt ut med regeringens definition. 

Generellt skrivs Svenskt Friluftsliv med stort S och stort F. 

Folkhälsomyndigheten skriver i sammanfattningen att ”Inga större förändringar i utövandet 
har skett sedan föregående uppföljningsperiod”, men samtidigt hävdas (sid 2) att en tydlig 
ökning har skett i åldersgruppen (16-24 år). Det hävdas inte att motsvarande nedgång syns i 
någon annan åldersgrupp varför påståendet i sammanfattningen kan ifrågasättas. 

I sammanfattningen skriver Folkhälsomyndigheten att ”det finns en risk att tillgången till 
vardagsnära natur minskas vilket kan leda till att förutsättningarna för att utöva friluftsliv 
minskar. Svenskt Friluftsliv delar denna uppfattning men ser en diskrepans mellan 
bedömningen som Folkhälsomyndigheten gör och den som Boverket gör för mål nr 5 
Attraktiv tätortsnära natur. 
  

https://www.svd.se/elever-har-ratt-till-mer-friluftsliv-i-skolan
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Klätterförbundet, Svenska Kryssarklubben, Svenska Livräddningssällskapet, Svenska Orienteringsförbundet, Scouterna, Svenska 

Skridskoförbundet, Svenska Turistföreningen och Sveriges Ornitologiska Förbund. 
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10. God kunskap om friluftslivet 

Naturvårdsverkets bedömning av målet: Neutral 

Svenskt Friluftslivs bedömning av målet: Neutral 

Svenskt Friluftsliv uppskattar den omfattande bakgrundsbeskrivningen men tycker inte att 
denna skall hänföras till rubriken Resultat. 

På sid 3 och 4 menar Naturvårdsverket att ”Den relativt låga deltagandet i 
friluftslivsaktiviteter bland de unga skulle kunna ge en mörk bild av friluftslivets famtid….” 
detta kan ställas i kontrast till det Folkhälsomyndigheten skriver  under mål 9 Friluftsliv för 
god folkhälsa,  ”att en tydlig ökning har skett i åldersgruppen (16-24 år)”. Dessa påståenden 
är till viss del motsatta och ett förtydligande behövs. 

Svenskt Friluftsliv uppskattar att Naturvårdsverket är transparent och kritiserar sig självt 
(sid 4) när man skriver att ”Naturvårdsverket har bland annat utrett och upprättat planer för 
hur en sådan struktur skulle kunna se ut, men har fortfarande prioriterat de resurser som 
skulle krävas för att komma hela vägen fram”. 

Svenskt Friluftsliv delar analysen av områden med behov av ytterligare eller förändrade 
insatser och då speciellt frågan om forskningsprogram och forskarskola. 

 

 

Ulf Silvander  

Generalsekreterare  

Svenskt Friluftsliv  
 


