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Naturvårdsverket: Sveriges miljö- 
myndighet med ansvar för att bland 
annat bevara och utveckla förutsätt-
ningarna för friluftsliv.

Eva Thörnelöf manade deltagarna 
att utnyttja alla de möjligheter som 
tankesmedjan erbjuder att smida 
nya tankar, hämta in kunskaper och 
knyta nya kontakter. Hon lyfte också 
fram kommunernas viktiga roll: 

– De centrala myndigheterna ska 
bidra till att skapa förutsättningar 
för friluftsliv, men det är i kommu-
nerna det händer!, sade Thörnelöf. 

Björn Sundin bekräftade att i 
Örebro, där går friluftslivet stadigt 
framåt. Kommunen, som flera gång-

er vunnit priset Sveriges friluftskom-
mun, beskriver sig själv som en oas 
av naturupplevelser. 

Örebro stad är tät, men mycket  
görs för att knyta närnaturen när-
mare staden. Särskilt stolt var kom-
munalrådet över Oset, den tidigare 
soptippen i stadens utkant som nu- 
mer är ett uppskattat besöksmål  
för både boende och besökare. Kvali-
teten är så hög att området kvalat in 
på Ramsarkonventionens lista över 
värdefulla våtmarksområden. 

– Det kunde ha blivit en trafikled, 
men vi valde bort det. Vi valde också 
bort soptippen och gjorde istället ett 
Ramsar-område, förklarade Bo Sun-
din. Under smedjan gavs flera till-
fällen för deltagarna att besöka det 
spännande området.

En smedja för att smida 

Eva Thörnelöf,  
vik generaldirektör, 
Naturvårdsverket 

Björn Sundin,  
kommunalråd,  
Örebro kommun

TANKESMEDJA FÖR FRILUFTSLIV 2015
Fritt fram för frilutsliv baseras på föredrag och workshops vid Tankesmedja för 
friluftsliv 2015, som hölls 28–29 april i Örebro. Temat för året var ”friluftsliv i  
staden”. Dokumentation: naturvardsverket.se/tankesmedjafriluftsliv2015

Konferensen arrangerades av Naturvårdsverket i samarbete med: Boverket,  
Centrum för naturvägledning, Folkhälsomyndigheten, Havs- och vattenmyndig-
heten, Jordbruksverket, Konsumentverket, Lantbrukarnas Riksförbund, Miljö- och 
energidepartementet, Mittuniversitetet/ETOUR, Myndigheten för delaktighet, Riks-
antikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Statens Fastighetsverk, Svenskt Friluftsliv, 
Sveriges fritids- och kulturchefsförening och Tillväxtverket.

Eva Thörnelöf, vikarierande generaldirektör vid Naturvårdsverket 
och Björn Sundin, kommunalråd i Örebro kommun hälsade  
välkommen till Tankesmedja för friluftsliv 2015. En smedja som 
för året förlagts till just Örebro. 
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Åsa Romson sade sig vilja se in-
satser både för ökad miljöhän-
syn i skogsbruket liksom för att 
skydda de sista naturskogarna.  

– Jag hoppas att regeringen 
kan enas om att skogsskydd är 
attraktivt och ett kännetecken 
på ett framåtsyftande samhälle, 
sade ministern som i korridoren 
utanför konferenssalen möttes av en 
serie frågor som deltagare listat.

Förutom skogen handlade frågorna 
om allt från terrängkörning till de na-
tionella friluftsmålen. Ministern sade 
sig vara nyfiken på den utvärdering 
av de tio målen som Naturvårdsver-
ket och övriga ansvariga myndighe-
ter genomför.

– Det är ett bra sätt för regeringen 
att få veta vad som fungerat och vad 

vi behöver förstärka, sade Romson 
som återvände till temat om uteliv i 
staden.

– Vi bygger tätare städer, det har 
många fördelar. Men vi måste också 
tänka på bomiljön. Grönstråken, 
parkytor och gemensamma träd – det 
är trädgård och uterum för oss som 
bor i staden.

Ministern sade sig hoppfull om att 
modern stadsplanering kan klara att 

både bygga bostäder och värna en 
utemiljö för aktiviteter i staden. Bul-
ler lyftes fram som kanske den största 
utmaningen för tätortsnära friluftsliv, 
lösningen handlar enligt ministern 
om bra stadsplanering i kombination 
med insatser för att åtgärda buller 
vid källan.

Besöket på Tankesmedjan kombi-
nerades med ett möte med den syri-
anska scoutkåren i Örebro. Ett möte 
som gav intryck som klimat- och  
miljöministern tog med sig tillbaks 
till regeringskansliet. 

– Scouterna visar att den svenska 
naturen kan ha en viktig funktion 
för att få nya svenskar att känna sig 
trygga i sitt nya hemland, avrundade 
Romson.

Ministern ställer in siktet
Skog, friluftsmål och grön stadsplanering – klimat- och miljöminister 
Åsa Romson hade siktet inställt på en rad för friluftslivet viktiga frågor 
under sitt besök på Tankesmedjan. Skogens värde för friluftslivet 
lyftes fram. 

– Vi har ett särskilt ansvar för både dagens och kommande  
generationer att värna skogen, sade ministern.

Åsa Romson (mp), 
klimat- och  
miljöminister

”Buller är 
kanske den största 

utmaningen  
för tätortsnära  

friluftsliv.”

Gäss och brun kärrhök i sikte? Klimat- och miljöminister Åsa Romson passade på att besöka natur-
området Oset utanför Örebro i samband med sitt anförande på Tankesmedjan. FOTO: MILJÖ- OCH ENERGIDEPARTEMENTET
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Att kunna idka friluftsliv i närheten 
av bostaden är viktigt för de flesta. 
Hur kan det lösas när allt fler bor i 
städerna? Enligt Marcus Hedblom, 
analytiker vid Sveriges lantbruksuni-
versitet, kan friluftslivet inte förvisas 
till natur utanför städerna. När stä-
der blir landskap måste friluftslivet 
helt enkelt integreras i städerna. 

Kompromissa inte
I många svenska orter finns enligt 
Hedblom ännu goda förutsättningar, 
svenska städer är fortfarande gröna. 
Men förtätningen utmanar. 

– Risken är att man i jakten på nya 
bostäder naggar grönytor tills man 
inte har några grönytor kvar, sade 
Hedblom som inte höll med om att 
bostäder och arbetsplatser är vikti-
gare än grönytor.

– Attraktiva städer har bostäder, 
arbete och ett attraktivt friluftsliv, 
menade Hedblom.

Marcus Hedblom har studerat 
grönstrukturer i andra länders tät- 
orter och jämfört dem med svenska 
städer. En slutsats är att gröna ytor 
har en stark dragningskraft och en 
viktig roll som mötesplats i alla län-

der. Det finns också forskning som 
stödjer att grönytor minskar stressni-
våer och lindrar buller. 

Värdet av gröna ytor för att främja 
utevaro tycks oomtvistligt, men för-
utsättningar för friluftsliv får inte 
bara handla om tillgång till områden, 
utan också om deras tillgänglighet 
och kvalitet. 

– De faktiskt upplevda kvaliteterna 
är viktiga att diskutera, poängterade 
Hedblom.

Viktigt för hälsan
Suzanne Nilsson, utredare vid Folk-
hälsomyndigheten, knöt an till det 
nationella friluftsmålet om god hälsa. 

– Ett mål som måste gälla på lika 
villkor för alla, sade Nilsson som 
påpekade att det inte är självklart i 
städerna. Tillgång till sunda miljöer 
och förutsättningar att göra hälso-
samma val kan skilja sig mycket mel-
lan stadsdelar. 

Exempel hämtades från Stock-
holmsförorten Vårby där sjukligheten 
är väsentligt annorlunda jämfört med 
innerstaden. Även medellivslängden 
kan skilja sig åt i staden, enligt Folk-
hälsomyndigheten är det hela 18 års 
skillnad i livslängd mellan norr- och 
söderförort i Stockholm. Utbildning 
har visat sig vara en viktig påver-
kansfaktor bakom resultaten.

Städernas grönytor lyftes fram som 
centrala för folkhälsan.

– Friluftsliv kan vara en arena för 
folkhälsa. Att planera för friluftsliv 
är att planera för folkhälsa. Vi måste 
också se till att undvika segregation 
när det gäller gröna miljöer, en jämlik 
folkhälsa är målet, avslutade Nilsson.

Friluftsliv i stadslandskapet

När städerna växer och blir landskap i sig behöver friluftslivet 
integreras i stadsmiljön – på lika villkor för alla. Föredrag om 
folkhälsa, de gröna ytornas värde och vitsen med att planera för 
friluftsliv (sid 5) kickstartade den två dagar långa Tankesmedjan.

Suzanne Nilsson, Folkhälsomyndigheten,  
Lena Petersson Forsberg, Blekinge tekniska  
högskola och Marcus Hedblom, Sveriges Lant-
bruksuniversitet, gav perspektiv på friluftsliv 
i staden.

Plats för barn 
och unga!
I maj blev Boverkets ”Vägledning 
för barns och ungas utemiljöer” 
klar. Tankesmedjans deltagare 
fick en kort introduktion och de 
som ville veta mer fick chansen 
att ställa frågor. Ulrika Åkerlund 

från Boverket berättade att väg-
ledningen omfattar planering, ut-
formning och förvaltning av barns 
och ungas utemiljö med särskilt 
fokus på skolgårdar och förskole- 
gårdar. Den har tagits fram i sam-
arbete med Movium vid Sveriges 
lantbruksuniversitet.

Målet med vägledningen är att 
förtydliga friytans betydelse för 

barns och ungas lek, lärande och 
hälsa. Den ska också ge vägled-
ning om hur man med planering, 
utformning och förvaltning skapar 
goda utemiljöer vid skolor och för-
skolor.

Vägledningen ”Gör plats för barn och 
unga!” kan beställas på Boverkets 
webb, www.boverket.se



5

Folkhälsa, rekreation, naturkontakt 
och lokal utveckling. Friluftslivets 
mervärden är väl kända, ändå får 
friluftsintresset ofta stå tillbaks i en 
avvägning mot andra intressen. Det 
konstaterar Lena Petersson Forsberg, 
forskare vid Blekinge tekniska hög-
skola och deltidsanställd planarki-
tekt vid Motala kommun.

”Så mycket grönt”
En orsak till att friluftslivet hamnar 
i underläge är enligt Lena Petersson 
Forsberg en föreställning bland be-
slutsfattare om att det finns så myck-
et grönt, och att friluftsliv kan ske 
någon annanstans. 

– Det kan också vara svårt att ar-
gumentera för ett allmänt intresse 
som friluftsliv, särskilt om det står i 
motsats till ett annat allmänt intresse 

som bostäder. Samtidigt visar under-
sökningar att människor vill ha till-
gång till friluftsliv. För många är det 
till och med så viktigt att det påver-
kar valet av bostad.

Vägledning på gång
Naturvårdsverket tar under 2015 
fram vägledning i syfte att underlätta 
kommunal friluftsplanering. Arbetet 
omfattar både innehåll och process. 
Erfarenheter från en treårig studie av 
arbetet med friluftsplaner i två ”pi-
lotkommuner”– Linköping och Örn-
sköldsvik används i arbetet.

Studien visar att bland annat att 
friluftsplanering är ett tidskrävande 
arbete, och att det är många frågor 
att ta ställning till under processens 
gång. Vilken nämnd eller instans ska 
ta beslut om planen? Vem är mål-

gruppen, hur kan medborgarnas syn-
punkter fångas upp och ska planen 
vara ett GIS-baserat underlag? 

Viljan A och O
En projektbeskrivning och en budget 
för genomförande är en första bygg-
sten. Initialt anses det också viktigt 
att definiera vad man menar med 
friluftsliv, klargöra syftet med planen 
och visa hur den kopplar till andra 
styrdokument i kommunen. 

– Erfarenheterna från de två kom-
munernas arbete visar att det är 
viktigt att under hela processen ar-
gumentera för vilken nytta kommu-
nen har av friluftsliv, betonar Lena 
Petersson Forsberg. Det är viktigt att 
ha med politikerna på tåget, och det 
måste finnas en vilja att friluftsplanen 
ska vara förvaltningsövergripande. 

– Generella argument är ett första 
steg. Därefter måste kommunen hitta 
sina egna argument till varför man 
behöver friluftsliv, säger Lena Peters-
son Forsberg.

Läs mer: naturvardsverket.se/ 
friluftsplanering

Nyttan med en friluftsplan
Drygt tio procent av Sveriges kommuner har en särskild plan eller 
program för friluftslivet. Ännu fler pekar ut värden för friluftsliv 
i sin översiktsplan. Men friluftsintressen väger ändå lätt när de 
ställs mot andra intressen. Kan ett strukturerat arbete med sikte 
på politiskt klubbade friluftsplaner ändra på balansen mellan 
vågskålarna?

En stilla promenad i Örnsköldsvik. Kommunen är pilotkommun i ett nationellt projekt för att ta fram en vägledning för kommunal frilufts-
planering och har nyligen antagit ett friluftsprogram.

FOTO: M
ATS FORSGREN
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– Det är lätt att glömma att natur-
upplevelser som bidrar till hälsa och 
välbefinnande är en tjänst som eko-
systemen tillhandahåller, inledde Ul-
rika Åkerlund, Boverket. Att bevara 
ett tyst område, skapa gröna tak och 
främja grönytor i städerna är att 
värna dessa ekosystemtjänster. Att 
se dem är en utmaning i första läget, 
ett måste för att sedan kunna värdera 
dem. 

– Upplevelsevärden, bad och 
rekreationsvärden behöver 
komma in i planeringen. Vi 
har kommit längre med de 
”reglerande tjänsterna”, de 
sociala är svårare att ringa in, 
sade Åkerlund. I kartläggning-
en av dem kan de som använder 
dessa tjänster ofta lämna värdefull 
information. 

Deltagarna berättade bland annat 

om hur de arbetar med 
frågan idag. Planerare 

lyfte fram insatser för att 
skapa, bevara och utveckla par-

ker och grönytor – platser där männ-
iskor kan mötas. Från föreningslivet 
lyftes arbete med social verksamhet 
för barn och ungdomar fram. Be-
greppet ekosystemtjänster uppmärk-
sammades som ett bra sätt att kom-
municera värden till beslutsfattare, 
även om det inte alltid ansågs vara en 
fördel att värdera tjänsterna i ekono-
miska termer.

Deltagarna skickade med Boverket 
önskemål om metoder och standar-
der för kartläggning och värdering. 
Det efterfrågades också forum eller 
kanaler där kunskaper och erfaren-
heter kan delas.

Pollinering, livsmedel och dagvattenhantering – naturen utför dagligen tjänster som vi 
människor behöver. Men de sociala ekosystemtjänsterna hamnar lätt i skymundan. Det vill 
Boverket ändra på med en ny vägledning. Under Tankesmedjan fick deltagarna föra fram 
synpunkter på vad som behöver ingå i en sådan. 

Se de sociala ekosystemtjänsterna

SOCIALA EKOSYSTEMTJÄNSTER
Sociala ekosystemtjänster kallas också kulturella ekosystemtjänster. Kulturella 
ekosystemtjänster kännetecknas av att de ger upplevelsevärden för till exempel 
rekreation och skönhetsupplevelser.
Boverket utvecklar vägledning om hur de sociala ekosystemtjänsterna kan iden-
tifieras och värderas. En förstudie görs under 2015, själva vägledningen ska vara 
klar senast 2017. 
Naturvårdsverket har i uppdrag att genomföra en kommunikationssatsning om 
ekosystemtjänster. Uppdraget ska slutredovisas till Miljödepartementet senast 
den 31 januari 2018.

Naturupplevelser i stadslandskapet, en ekosystemtjänst som inte ska underskattas. 

Ulrika Åkerlund,  
Boverket
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Nacka kommun utanför Stockholm 
växer så det knakar. Här bor idag 
cirka 90 000 personer, inom ett tiotal 
år kan den siffran vara 130 000. Pla-
neringen för att möta en sådan utma-
ning har pågått i flera år.

– Vi insåg snabbt att vi måste mins-
ka risken för att naturen försvinner 
när vi expanderar så snabbt. Något 
måste vi offra när staden växer, men 
vi måste se till att vi har rätt grön-
områden kvar och att deras kvalitet 
består, redogjorde Liselott Eriksson.

Ekopoäng till mötesplatser
Sagt och gjort. 2011 inleddes ett för-
valtningsövergripande projekt med 
syftet att ta fram en metod för hur 
ekosystemtjänsterna kan användas i 
kommunala planerings- och besluts-
processer. 

– Vi har utgått från TEEB-model-
len, men minskat antalet steg för att 
göra det mer överskådligt, berättade 
Liselott Eriksson. 

Den kanske viktigaste delen i arbe-
tet var den intressentanalys som ge-
nomfördes i ett utvalt ”testområde”. 

– Här fick vi fram invånarnas åsik-
ter om vad som var viktigt i det fram-
tida Nacka. Dialogen handlade bland 
annat om gröna mötesplatser. Olika 
områden gavs ”ekopoäng” utifrån 
värdet på de rekreativa tjänster det 
erbjöd. Resultatet i form av ett antal 
rekommendationer och förslag på 
”förgrönande” åtgärder, överlämna-
des till den fysiska planeringen. 

Relationer för framtiden
Pilotprojektets modell dockades in 
till ett bredare visionsarbete 2013 
och applicerades då på hela Nacka. 
Metoden har inte bara definierat 
grannskapsparker och lek- och boll-
ytor i den växande staden, den har 
också visat vad medborgarna vill att 
ytorna ska innehålla för att kvalite-
ten ska bestå och för att olika aktivi-
teter ska kunna ske. 

– Vi har också identifierat sådant 
som inte får plats, exempelvis önske-
mål om en stor stadsdelspark, säger 
Eriksson och fortsätter:

– Det kanske viktigaste resultatet 
är att kommunen har tagit del av 
intressenternas kunskap. Relationer 
har byggts för framtiden och förstå-
elsen för behovet av att både bevara 
och utveckla har ökat. 

De insatser som gjordes för att öka 
kunskapen om ekosystemtjänster hos 
beslutsfattare ses som en framgångs-
faktor. 

– Vi genomförde bussturer för poli-
tiker till olika kommundelar, vi bjöd 
in experter och ordnade seminarier 
och utbildningsdagar. Det jobbet lig-
ger till grund för att vi har kunnat 
införliva resultatet i både översikts-
planering och i konkreta stadsplane-
projekt, säger Liselott Eriksson. 

Nacka 2.0 – ekotjänster visar vägen 
I det framtida Nacka har ekosystemtjänsterna fått styra inriktning-
en på stadens utveckling. Det hoppas Liselott Eriksson, kommu-
nens natur- och friluftsstrateg. På Tankesmedjan berättade hon 
om Nackas modell för hur naturen kan användas för att uppfylla 
invånarnas framtidsvision samtidigt som viktiga ekosystemtjänster 
säkras.

Liselott Eriksson, natur- och  
friluftsstrateg i Nacka kommun

”Vi måste se till 
att vi har rätt grön- 

områden kvar”

Bort med skräpet!
Det behövs en större, nationell kampanj om nedskräpning. 
Det var en av slutsatserna från Tankesmedjans seminarium 
om nedskräpning på land och till havs. 

Seminariet konstaterade att det görs mycket på olika ni-
våer för att komma till rätta med nedskräpning, men att ett 
krafttag behövs, inte minst eftersom problemet inte är lika 
känt som det var för 15–20 år sedan. Det krävs också att 
regelverk tas fram som ställer högre krav på producenter 
och leverantörer av förbrukningsmaterial. 

Seminariet arrangerades av Havs- och vattenmyndigheten 
i samverkan med Håll Sverige Rent, Skärgårdsstiftelsen och 
Naturvårdsverket.

KORTA FAKTA OM SKRÄP
• Cirka 80 procent av skräpet i havet beräknas komma 

från landbaserade källor. De övriga 20 procenten  
kommer från sjöfart och andra maritima aktiviteter.

• I tätorten är cigarettfimpar det vanligaste skräpet. 
Tillsammans med snus och andra tobaksrelaterade 
produkter står dessa för cirka 80 procent av allt 
skräp på gator och torg. 

• Efter fimpar och snus är papper och plast det mest 
vanliga. Papper utgör 38 procent och plaster 27 
procent av skräpet.
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Strax efter årsskiftet gick klubban 
i bordet för det sista dokumentet i 
trilogin som utgör Örnsköldsviks 
samlade friluftsprogram. Då antogs 
själva åtgärdsplanen, tidigare fanns 
en policy och en strategi för kommu-
nens olika verksamheter. 

– Det förvaltningsövergripande ar-
betet är en av framgångsfaktorerna 
till utveckling av friluftslivet, sade 
Leif Lindholm (s), ordförande i kom-
munens samhällsbyggnadsnämnd 
i samband med prisutdelningen på 
Tankesmedjan. 

Programmet visar vägen
– Friluftsprogrammet bryter ner den 
nationella friluftspolitiken hela vägen 
till konkreta åtgärder, berättar Bo 
Edman, friluftsstrateg vid kommu-
nen som menar att ett politiskt beslu-
tat program stärker friluftslivet som 
intresse mot andra intressen. 

Programmet förpliktigar, här anges 

Sverigebäst på friluftsliv

Glada miner från team Örnsköldsvik i samband med årets Tankesmedja för friluftsliv i Örebro. Efter flera år i tätstriden vann kommunen 
priset Sveriges friluftskommun.

Ett politiskt beslutat program för friluftsliv, strategiskt samarbete 
med föreningar och markägare, offensiva satsningar på uteliv för 
alla, ett friluftsstipendium och nu senast – en satsning på natur 
och utevistelse för äldre och funktionsnedsatta. Det är några av 
skälen till varför Örnsköldsvik tilldelas priset Sveriges frilufts- 
kommun.

PRISPENGAR TILL FRILUFTSLIV FÖR ÄLDRE 
Prissumman för utmärkelsen Sveriges friluftskommun om 50 000 kr öronmärks för 
att i samarbete med föreningar stimulera till aktiviteter runt boenden för äldre och 
funktionsnedsatta. 

Sedan tidigare har kommunen genomfört insatser för att närnaturen ska nyttjas 
mer runt boendena. Bland annat har medarbetare vid kommunens 50 boenden, 
drygt 100 personer, utsetts till ambassadörer för utevistelse och har fått både 
teoretisk och praktisk utbildning i friluftsliv för målgruppen. Utemiljön vid kom-
munens samtliga boenden har inventerats, och förslag på åtgärder för att bevara 
och utveckla närnaturen har sammanställts till ett underlag för beslutsfattare. 
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Sverigebäst på friluftsliv

bland annat att alla ska ha möjlighet 
till nära naturupplevelser och ett rikt 
och varierat friluftsliv. Nya skogslek-
parker, utegym och gång- och cykel-
stråk visar att kommunen menar all-
var. Inom gångavstånd från centrum 
finns ”Hälsans stig” samt en tillgäng-
lighetsanpassad fiskebrygga och bad-
plats. Naturområden av bra kvalitet 
nära skolor värnas. En miljon kronor 
per år avsätts för åtgärder för frilufts-
liv fram till 2020.

Samverkan och dialog
Örnsköldsvik kan stoltsera med en 
tydlig struktur för samordning och 
dialog om frågor som rör friluftsliv. 

Sedan flera år finns formella forum 
för dialog där medborgare, fören-
ingar och organisationer kan tycka 
till. I det kommunala ”Natur- och 
friluftsrådet” sitter representanter för 
föreningar, markägare, entreprenörer 
inom naturturism, tjänstemän och 
politiker. 

– Rådet har en nyckelroll i utveck-
lingen av friluftslivet, menar Bo Ed-
man. Dialog med allmänheten sker 
även via det årliga ”Natur- och fri-
luftstinget” och på öppna möten med 
olika teman. 

I arbetet med det färska frilufts-
programmet har man även använt 
kommunala samrådsgrupper. 

Anpassad fiskebrygga vid Mosjöns  
fiskevårdsområde i Örnsköldsvik.

Gott samarbete med markägare är 
centralt för att främja friluftslivet. 

– Det mesta av den mark som vi 
nyttjar ligger är privat mark vilket 
innebär att vi har flera hundra nytt-
janderättsavtal med markägare både 
på fastlandet och i skärgården, säger 
Bo Edman.

Föreningssamverkan
Föreningslivet fyller det lokala fri-
luftslivet med innehåll. Kommunen 
samverkar både genom bidrag till 
skötsel av föreningsägda anläggning-
ar och i aktiviteter. Exempel är ”Fris-
ka Örnsköldsvik” (lokal Hitta Ut-
variant), ”Gå på tur”, Green Team, 
aktiviteter för nyanlända, utflykter 
för barn, ”Naturens Dag” samt ”Alla 
på snö” (föreningssamverkan där tio-
åringar kan prova längdskidåkning, 
utförsåkning, snöskor och back-
hoppning). 

Friluftsstipendiet? Det tilldelas 
varje år en förening eller person som 
gjort särskilda insatser för frilufts- 
livet i form av en summa på 15 000 
kronor.

FOTO: M
ATS FORSGREN
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Sagt på smedjan

”
Många kommuner lyfter fram friluftsliv i sin 
marknadsföring. Varför finns det då så för-

svinnande lite kommunikation som kan bidra till 
att ge människor ett alternativ till köpcenter och få 
dem att hitta ut i naturen?

”
Tysta och rofyllda områden kommer att blir 
vår nästa stora affärsidé – tystnad är ett efter-

traktat värde i det moderna stadslandskapet. 

”
De små gröna ytorna är viktiga för hundägare 
och barn, det är viktigt att kartlägga kvalite-

terna och se hur kunskapen om alla olika grönytor 
kan implementeras i den fysiska planeringen. Glöm 
inte att fråga barnen!

”
Bortom fysiska hinder  finns också mentala 
hinder – bara för att naturen finns där så 

innebär det inte att alla tar sig ut.
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Tillgänglighet i topp
Ordmolnet som summerar och viktar del- 
tagarnas intryck efter ett besök i Örebros kanske 
finaste naturområde; Oset Rynningevikens  
naturreservat, visar att Örebro kommun har  
lyckats med sitt aktiva tillgänglighetsarbete. 

Kommunens erfarenheter diskuterades på Tankesmed-
jan. De viktigaste resultaten från workshopen summeras 
nedan. För hela dokumentationen, se naturvardsverket.se/
tankesmedjafriluftsliv2015.

• Ett öppet och respektfullt samarbete med funktions-
hindersorganisationer och andra berörda är en viktig 
förutsättning för ett lyckat kommunalt tillgänglighets-
arbete. Handläggarnas öppna inställning och möjlighet 
att avsätta tid för dialog är avgörande.

• Det är viktigt att testa och utvärdera insatser och åtgär-
der. Det finns alltid saker som kan förbättras och ofta är 
det små detaljer som gör att det man gjort inte fungerar 
fullt ut. Våga testa och lära av misstag. Tillgänglighet är 
en process, inte en engångsåtgärd. 

• Tydlig information är avgörande. Informera om till-
gänglighet i alla områden, inte bara i områden där man 
har gjort särskilda åtgärder. 

Utflykt till Oset Rynningevikens naturreservat under ledning av Mats Rosenberg, Örebro kommun.
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Det svenska fritidsfisket genomlystes 
på Tankesmedjans seminarium om 
tillgängligt fritidsfiske. Jordbruksver-
ket berättade om arbetet med en ny 
strategi för fritidsfiske och fisketu-
rism till 2020. Myndigheten hoppas 
att framöver kunna bistå kommuner 
med både goda exempel och konkre-
ta verktyg i arbetet för att tillgänglig-
göra det lokala fritidsfisket. 

Många utövare
På plats fanns även Havs- och  
vattenmyndigheten som redovisade 
en nationell enkät om fritidsfiske. 
Siffror som visar på en omfattande 
bredd och volym på fisket, enligt un-
dersökningen ägnar sig 1,4 miljoner 
svenskar åt fiske 
på fritiden.

Deltagarna fick 
också gå på dju-
pet i värdkom-
munen Örebros 
arbete för fiske 
i Svartån som 
rinner genom 
centrum. 1995 
var vattendraget 
bitvis otillgängligt. 
Stängsel och sly 
stängde bort besö-
kare från åbrinkarna. Genom sam-
verkan mellan förvaltningar, politiskt 
stöd, visionära tankegångar, extern 
finansiering och samarbete mellan 

privatpersoner, föreningar och företag 
är Svartåns vattenkvalitet idag bättre 
och tillgången på fisk har ökat.

En fiskeplan, bättre tillsyn och 
iordningställda vandringsleder ut-
efter Svartån är centrala inslag. Tre 

ramper för funktionshindrade har 
byggts utmed vattendraget. 

Mer om Sveriges Fritidsfiskekommun, 
www.jordbruksverket.se

Workshop – förslag från deltagarna i sammandrag: 
1. Vad behövs för att fritidsfisket ska prioriteras högre i kommunerna?
Ökade stadsbidrag för friluftsliv, ökad kunskap bland beslutsfattare om 
utövandet, tydliga mål för fritidsfisket i kommunala styrdokument, fiske 
för beslutsfattare, ökad kunskap om sambanden mellan fritidsfiske, fri-
luftsliv, folkhälsa, turism och sociala värden.

2. Vad kan göras för att förbättra tillgängligheten?
Kartlägga tillgängligheten och identifiera eventuella  
hinder, sprida information och göra tillgängligheten 
synlig (marknadsföring), aktiviteter för olika grupper, 
digitala fiskepunkter längs vattendrag i städerna  
(fiskeappar), samarbete mellan kommunen och sport-
fiskeföreningen, utveckla metoder för restaurering och 
fiskevård i exploaterade miljöer.

3. Hur öka fritidsfisket i stadsnära miljöer?
Aktiviteter som ”Klassdraget”, koppla fisket till skolan 
och förskolans uppdrag enligt läroplanen, visa upp 
tillgängligheten genom bra bryggor, skyltning och  
röjning, gratis fiske, utsättning av fisk, fisktrappor, 
undanröja socioekonomiska hinder – exempelvis  

genom att låna ut utrustning, introduktion/fiskeskola för nybörjare, sats-
ning på familjer och föräldrar som kan lära sina barn. 

Fiske mitt i sta’n 
Hur kan fritidsfisket lyftas i kommunal planering och hur kan 
utövandet konkret främjas? Exempel och strategiska fisketips 
utbyttes på workshopen om fiske i staden. Och mitt i alltihop 
nöp Umeå priset som bästa fritidsfiskekommun.
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En utmaning i arbetet för att främja 
friluftslivet är att frågorna ofta är 
uppdelade på flera förvaltningar i 
den kommunala organisationen. Ma-
lin Björk underströk vikten av brett 
samarbete, intern förankring och av 
att ”sälja in” verksamheten. För att 
kunna göra det behöver man ha koll 
på omvärlden. Vilka myndigheter, 
bolag, föreningar/organisationer, stif-
telser, privata djurhållare och mark-
ägare finns i kommunen? Och vad 
kan man lära av andra kommuner av 
samma storlek?

Var aktiv!
Pedagogik och driv är viktiga ingre-
dienser i ett framgångsrikt arbete 
med att driva friluftslivsfrågor. Erfa-

renheter från Örebro 
visar att det är vik-
tigt att vara aktiv 
i framtagandet av 
kommunens över-
siktsplan. En särskild 
”naturplan” eller ”fri-
luftsplan” är önskvärt. 

Malin Björk slog ett slag för kartor 
liksom för en tydlig argumentation 
om varför det är viktigt med natur 
nära människorna. Budgeten är för-
stås inte oväsentlig i sammanhanget.

– Äska pengar till exempel till sti-
gar och raststugor, sade Björk som 
fortsatte:

– Tänk på att det är enklare att få 
investeringsmedel än driftpengar. Se-
nare kan det gå att förstärka ekono-
min med olika bidrag, miljöstöd och 
projektmedel.

Börja enkelt!
För kommuner som är nya i gemet 
är Björks råd att börja med ett litet 
publikt projekt som är enkelt att ge-
nomföra. 

– Det kan vara en stig runt en sjö 
eller en rastplats. Ha invigningar 

och bjud in allmänheten. Ge poli-
tikerna beröm för insatser. Och 
sist men inte minst, inspirera 
och uppmuntra dina kollegor, 
avrundade Malin Björk.

Malin Björk,  
Örebro kommun

Medvind i friluftslivsarbetet – tips från Örebro

FRAMGÅNGSFAKTORER:
• Förankring och budget
• Breda samarbeten
• Omvärldsbevakning
• Strategier och styrdokument
• Skötsel av naturområden
• Marknadsföring

FALLGROPAR:
• Bromsklossar
• Välja fel strider
• För många kockar
• För lite information till allmänheten

– Undersökningar visar att det är viktigt för Örebroborna att ha 
nära till ett grönområde. Det säger Malin Björk, chef för enheten 
för naturvård i Örebro kommun. På Tankesmedjan delade hon 
med sig av flera års erfarenhet av att driva friluftslivsfrågor.

Oset-Rynningevikens naturreservat, Örebro  
kommuns gröna flaggskepp och ett bra  
exempel på hur man kan skapa nytta för 
medborgarna med insatser för friluftsliv.

På Tankesmedjan presenterade  
Centrum för naturvägledning vid 
Sveriges lantbruksuniversitet den pin-
färska ”Nationell norm för utbild-
ning av naturguider”. Normen ska 
fungera som ett verktyg för att bidra 

till kvalitet på guidning i Sveriges na-
tur och kulturlandskap. Utbildningen 
omfattar fyra moment: kommunika-
tion, logistik, säkerhet och ledarskap. 
Den som genomfört utbildningen 
blir diplomerad naturguide. Huvud-

man för normen är ”Föreningen för  
nationell utbildningsnorm för natur-
guider”.

Mer information på SLUs webb:  
www.slu.se

Bättre guidning med ny norm
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Årets Tankesmedja bjöd på en livlig 
diskussion om hur markägande och 
skogsbruk kan kombineras med fri-
luftslivets intressen. Seminariet lyfte 
även frågan om hur kommunen och 
markägare kan samverka.

Seminariet arrangerades av LRF, 
Mellanskog och Södra skogsägarna. 
Mats Blomberg från Södra sade själv-
kritiskt att många markägare kan bli 
bättre på att ta in skogens sociala 

värden i bruket av skogen. Södra ver-
kar för ökad förståelse om dessa vär-
den, bland annat via Skogsstyrelsens 
dialogprojekt.  

– Samtidigt är det viktigt att res-
pektera den enskilde skogsägarens 
rätt att bruka sin egen skog, betonade 
Blomberg. 

Konsten att mötas
Att hitta mötesplatser där informa-

tion om exempelvis avverkningspla-
ner och ett områdes värden för fri-
luftslivet kan utbytas ansågs viktigt. 
Markägaren och friluftslivet har oli-
ka ingångar i synen på skogen, men 
det behöver inte råda ett motsatsför-
hållande, framhöll Mats Blomberg 
som påpekade att en brukad skog 
inte måste vara sämre för friluftslivet. 

– Men vill man att skogen ska stå 
orörd kvar för att säkra vissa värden, 
då är det en kostnad för markägaren 
som samhället måste stå. Här krävs 
det avtal, menade Södras företrädare.

Koll på behoven
Tillsammans med Sten Frohm från 
LRF Skogsägarna svarade Mats 
Blomberg på frågor från deltagare 
som stött på markägare som inte vill 
samarbeta. Dialog är inte enkelt, en 
kommun hade stött på patrull när av-
talet om ett motionsspår skulle om-
förhandlas. Här var inte ersättning 
centralt, den nye markägaren ville 
helt enkelt inte ha med kommunen 
att göra. 

– Vi måste ha respekt för ägande-
rätten, men det är viktigt att mötas 
i en insikt om att det är bra att folk 
kommer ut i naturen, resonerade 
Blomberg som trodde att de flesta 
skogsägare idag är beredda att ta ett 
mer långgående ansvar för skogens 
sociala värden. 

– Det är viktigt att kommunen 
kartlägger vilka behov som finns i 
kommunen och därefter tar en dis-
kussion med berörda markägare.

Örnsköldsviks kommuns ”Natur- 
och friluftsråd” där markägare, po-
litiker, företagare och representanter 
för friluftslivet deltar, lyftes fram som 
ett bra exempel på fungerande, for-
maliserad samverkan.

Möjligt att samsa  
skogsbruk och friluftsliv?
Kan bättre samverkan och dialog mellan markägare och frilufts-
livet säkra skogens sociala värden? Ja, tror LRF som arrangerade 
ett seminarium på temat. Nja, vittnade några kommuner som 
hamnat i svåra förhandlingssituationer när nyttjanderättsavtal ska 
slutas eller omförhandlas.

Mats Blomberg, Södra och Sten Frohm, LRF Skogsägarna, svarade på frågor om skogs-
bruk och hänsyn till friluftsliv.

Med projek-
tet ”Guide till 
tystnaden” vill 

Stockholms stad visa vägen till plat-
ser i stadens närhet där det är stilla 
och rofyllt. Under smedjan presen-
terade Anna Edström, Ulf Bohman 
från kommunens projektgrupp status 

i projektet. Elva natur- och kultur-
reservat med 5–6 rofyllda platser i 
varje har identifierats. Dessa ska kny-
tas ihop med leder. Det finns också ett 
förslag på symbol för rofyllda platser.

Projektet ska marknadsföra och 
öka kunskapen om rekreations- 
miljöer med god ljudmiljö. Guiderna 

till tystnaden i Stockholms natur- 
reservat ska vara klara i september 
och projektet slutredovisas i novem-
ber 2015.

Symbolerna hittar du här:
www.healthypeoplehealthyplanet.se/ 
guide-till-tystnadenguide.html

Symboler visar vägen till tystnaden 
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Samhällsinformation för ny- 
anlända får extra kraft utom-
hus. Metoden bygger på plats-
baserat lärande och utvecklas 
i ett tvåårigt EU-projekt vid 
Linköpings universitet.  

Satsningen bär det fina namnet 
”Outdoor Learning for Integration  
through Nature and Cultural En-
counters”. Målgruppen är personer 
som informerar nyanlända i kommu-
nerna. Målet är att förbättra infor-
mationen och att på sikt främja inte-
gration av just nyanlända. Satsningen 
sker i samarbete mellan universitet i 
Sverige, Danmark, Finland och Ita-
lien och pågår 2013–2015. Linkö-
pings universitet är projektägare.

Många fördelar
Under Tankesmedjan visade Katarina 
Johansson från Nationellt centrum 
för utomhuspedagogik vid Linkö-
pings universitet hur undervisningen 
kan gå till. Att lära om sitt nya hem-
land utomhus har många 
fördelar.

– Det finns flera positiva 
aspekter med att vara ut-
omhus och lära. Vi rör på 
oss och får lära om plat-
sen på platsen, sade Kata-
rina Johansson.

– Kroppen sätter tanken 
i rörelse, hjärnan får mer 
syre och vi blir nyfikna 
på att lära oss nya saker.  
Både minne, koncentration och inlär-
ningsförmåga förbättras.

Samtal om samhället
Efter en kort introduktion i föreläs-
ningsrummet fick seminariets delta-
gare följa med på praktiska övningar 
utomhus i centrala Örebro. Redan 
på väg till första samlingspunkten 
fick deltagarna uppgiften att se sig 
om och två och två försöka upptäcka 
något kommunalt, privat och histo-
riskt. När de sedan samlades ledde 

redovisningarna vidare till samtal om 
samhället.

Med hjälp av rep hjälptes delta-
garna åt att ”rita” upp Sverige och 
att märka ut Norrland, Svealand och 
Götaland, Närke och Örebro. Platser 
man besökt pekades ut, liksom saker 
i omgivningen som gav minnen från 
barndomen – övningar som ledde till 
berättelser och ny kunskap om var-
andra och om olika platser.

– Att blanda undervisning inom-
hus med att gå ut i samhället ger 

mervärden som underlättar för ny-
anlända att ta till sig ny kunskap 
om samhället. Det ger också övning 
i språk, underlättar samarbete och 
får deltagarna att känna delaktighet 
och gemenskap, summerade Katarina 
Johansson.

Projektet avslutas i år och kommer 
att resultera i en handbok. 

Den som vill veta mer kan läsa på  
www.liu.se/linc eller kontakta Katarina 
Johansson, katarina.johansson@liu.se.

Ett rep blir Sveriges gränser och leder till samtal om platser  
som spelar roll. Allt i en övning om hur utomhuspedagogik  
kan användas i integration av nyanlända.

Katarina Johansson,  
Linköpings universitet

Samhällsinformation utomhus  
främjar integration

”Både minne och  
inlärningsförmåga  
förbättras”
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Genomtänkt stadsplanering och 
smarta lösningar för mellanrummens 
utformning gynnar ett bra stadsliv 
och friluftsliv. Det konstaterades på 
workshopen om hur parker och stråk 
kan formas för ett attraktivt frilufts-
liv. Multifunktionella ytor och bra 
samband mellan stadens olika friytor 
är helt enkelt viktiga inslag i en bra 
stadsplanering för friluftslivet.

Lättare sagt än gjort i förtätningens 
tidevarv?

– Ett friluftsperspektiv kan stärka 
grönytornas ställning i stadsplane-
ringen, tror Nordström som glad-
des åt deltagarnas engagemang. ”Ta 

fighten om marken” var den tes som 
rankades högst av tio när Nordström 
frågade vad som var viktigast för fri-
luftslivet i städerna. 

– Vi kan ha hur många planer och 
styrande dokument som helst, men 
utan det engagemang och den kun-
skap som deltagarna visar så riskerar 
friluftslivet och grönytorna ändå att 
dra det kortaste strået.

Tio planeringsverktyg
Att tänka in grönytor är en del av 
gängse planering av ”den goda sta-
den”, men att tänka friluftsliv fångar 
enligt Nordström in det faktum att 

man vill göra saker i staden. Slutsats: 
det är hög tid för planerare att fråga 
sig vad boende vill använda staden 
till. Som stöd i arbetet för bra stads-
liv och friluftsliv presenterar White 
tio teser: planeringsverktyg för en 
attraktiv stad med goda möjligheter 
till friluftsliv.

 
1. Våga välja var. Varje stad är unik. 
Kompromissa inte med de för fri-
luftslivets viktigaste ytorna i staden, 
håll fast vid de naturgivna gröna strå-
ken.

2. Skapa variation mellan platser. 
En stad med platser som lämpar sig 
för olika aktiviteter är en stad rik på 
möjligheter.

3. Samband ger mervärde. Hela ked-
jan av små områden behöver hänga 
ihop. Planera så att grönytorna ger 
staden struktur.

”Ta fighten om marken”

Årstafältet i Stockholm står inför en stor omvandling. När staden förtätas med nya bostäder har den nya parken fått en central roll i  
planeringen. Många bostäder får direktkontakt med parken och gaturummen inne i kvarteren ägnas stor omsorg.

– Friluftslivet behöver ta för sig i konkurrensen om marken i  
mellanrummen mellan stadens hus, säger Mattias Nordström, 
landskapsarkitekt på arkitektbyrån White. Vi lever i en tid när  
man vill kunna vara aktiv i staden. Då måste gröna ytor finnas 
kvar. 
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1  

Utgå från den specifika 
stadens unika kvaliteter 
när inte allt kan bev-
aras. Prioritera stadens 
viktigaste områden för 
friluftsliv. Gör tydliga val 
och släpp annat. 
Skapa långsiktigt hållbara 
strukturer för friluftslivet. 
Bygg staden kring attrakti-
va stadsrum.Skelettplaner 
är ett nytt begrepp som 
förskjuter fokus i stadspla-
neringens utgångspunkt 
från det som ska byggas 
till de stadsrum stadens 
bebyggelse ska definiera. 
Det är i de strukturella 
sambanden som de vikti-
gaste förutsättningarna för 
friluftslivet avgörs. Närhet 
är alltid viktigt.

VÅGA 
VÄLJA 
VAR 
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VARIATION
MELLAN
PLATSER

Friluftslivets varierade utt-
ryck möts bäst i en mång-
fald av olika platser– bygg 
vidare på platsernas olika 
karaktärer och förutsättnin-
gar. Motverka likriktning. 
Ta tillvara udda kvaliteter 
– olika karaktärer som 
kan komplettera varandra. 
Inte allt på ett ställe. En 
människas upplevelser och 
aktiviteter tillgodoses bäst i 
en stad rik på olikformade 
mellanrum, grässlätten, 
den kuperade ytan, björk-
dungen, skogen. Se till 
olika människors skiftande 
preferenser, vad som är 
en naturupplevelse skiftar 
med erfarenhet.

SAMBAND
GER
MERVÄRDE

RÖRELSE 
KRÄVER 
YTA 

Friluftsliv behöver till-
räckligt stora ytor, man 
kan inte promenera i en 
pocketpark. Ta tillvara ytor 
som på sikt kan bli stadens 
inre gröna lunga. Våga 
vara framsynt. Se den 
framtida stadens behov. 
Ingen river hus för park. 
Central parks skapare har 
skapat mervärden som är 
en förutsättning för hela 
Manhattans attraktionskraft 
idag ..mer än hundra år 
senare. Stockholm bygger 
Årstaparken, i Berlin är 
den nedlagda flygplatsen 
Tempelhof nu en attraktiv 
plats för många berlin-
ares friluftsaktiviteter, i 
Köpenhamn diskuteras 
markinköp för att säkerstäl-
la framtida behov av stora 
friytor. 

Koppla ihop platser med 
attraktiva stråk för rörelse 
med gång och cykel, från 
bostaden till målpunkten 
och mellan målpunkter. 
Hela resan från hemmet till 
naturen kan formas på ett 
genomtänkt sätt så att alla 
kan röra sig utan hinder. 
En sekvens av platser 
som hänger ihop erbjuder 
många fler möjligheter än 
summan av varje enskild 
plats för sig, 1+1+1 är mer 
än tre.

Promenaden är vår vanlli-
gaste friluftsaktivitet. Utfor-
ma gröna stråk som sam-
lar upp och leder gående o 
cyklande hinderfritt till och 
mellan målpunkter. Espla-
naden som samlande stråk 
för gående och cyklister 
är en klassisk gatuform 
med stora möjligheter. Nya 
typologier för gaturummen 
utvecklas när rörelse ersät-
ter trafik i programbeskriv-
ningen för utformningen. 
Gatunätets struktur 
behöver åter belysas. 
Separation i ny betydelse 
där samlade gång och 
cykelstråk skapar trygghet 
och stadsliv i stråk där 
friluftslivets behov kan 
mötas på ett enkelt och 
samordnat sätt. 

TA FIGHTEN 
OM MARK-
EN

VATTEN-
BRYN OCH 
ANDRA 
BRYN

FORMA FÖR 
SINNLIGA 
UPPLEVEL-
SER

MÅNFUNK-
TIONELLA 
YTOR

TYDLIGT
FORMADE 
RUM

GRÖNA 
GATURUM - 
NÄR VÄGEN 
ÄR MÅLET

Forma i tre dimensioner. 
Landskapets rumsliga 
kvaliteter avgör möjliga 
aktiviteter och upplevel-
ser. Med en genomtänkt 
rumslig gestaltning kan 
rum för många olika 
situationer skapas. Tänk 
på barnets perspektiv. 
Tänk på rörelsers olika 
hastighet. Regissera rörel-
ser och upplevelser. Dela 
upp ytor, rama in utsik-
ter, skärma av störande 
intryck, regissera rörelsen 
genom parken. Den 
engelska landskapspark-
ens ideal som utgick från 
människans rörelse i och 
synintryck av ett format 
landskap är tillämpliga 
idéer när parker formas för 
friluftsliv. 

Friluftslivets många uttryck 
och stadens begränsade 
ytor talar för parker och 
stråk som utformas för 
samutnyttjande för män-
niskor med olika erfaren-
heter och förmågor. De 
mångfunktionella ytorna 
måste vara parkernas 
kärna. Men också ytor för 
särskilda aktiviteter som 
lek, klättring, etc kan utfor-
mas som integrerade delar 
av en parkgestaltnings 
helhetskoncept. Väldigt 
få friluftsaktiviteter kräver 
specifika anläggningar. 
Klimat och årstidsväxlingar 
är också en aspekt av 
samutnyttjande där som-
marhalvårets utformning 
inte får skymma bilden 
av friluftslivets behov året 
runt.

Brynen är stadsvävens 
utsidor. Kvartersstadens 
kanter. Brynet är alltid en 
trygg plats för människan. 
Här i gränsen mot det 
öppna landskapet vistas 
och rör vi oss gärna, med 
ryggen fri och med full koll 
på den öppna omgivnin-
gen. Brynet kan vara kajen 
mot havet eller stranden 
mot sjön, promenaden 
utmed ån eller gångvägen 
som slingrar sig mellan 
planteringen och den 
öppna gräsytan. Brynet är 
alltid artrikt och upplevel-
serikt.  

Funktionella krav och 
rumsliga strukturer är bara 
stadslivets och friluftslivets 
scen. Scenografin som 
varierar över tiden med 
växter, belysning och an-
dra material ger platserna 
sin karaktär och människor 
sinnesupplevelser. Syn, 
hörsel och doftintryck är en 
del av friluftslivets rekvisi-
ta. I staden är de sinnliga 
upplevelserna delvis andra 
än de vi brukar förknippa 
med friluftsliv, storslagen-
het, enskildhet, social ge-
menskap och kulturupplev-
elser. I staden är det oftare 
den lilla, mindre komplexa 
upplevelsen som ändå kan 
förmedla starka upplevel-
ser, intresse och kun-
skap för både natur- och 
kulturvärden, fågelsång, 
insekter, växters bladstruk-
turer och blomningens 
doft och färg, mm. Natur i 
staden även om det inte är 
bevarade naturområden. 

Stadsplanering är alltid ett 
kompromissarbete. Utan 
en engagerad och uthållig, 
välformulerad opinion 
vinns inga segrar. 

43 41 49 33 522418273249

4. Rörelse kräver yta. Man kan inte 
motionera på små ytor, ta tillvara 
stora områden och långa stråk som 
kan bli stadens gröna lungor. 

5. Mångfunktionella ytor. Det finns 
inte obegränsat med mark, många 
ekosystemtjänster behöver därför 
tillgodoses på samma yta. 

6. Gröna gaturum. Återinför grön-
skan i gaturummet så att det händer 
”andra saker” än trafik i gaturum-
met. Nya gatutyper behöver utveck-
las där gående, vistelse och cyklister 
prioriteras.

7. Vattenbryn och andra bryn. Värna 
stadens bryn och skapa nya, de är all-
tid art- och upplevelserika.

8. Tydligt formade rum. Ta vara på 
de rumsliga förutsättningarna med 

medvetet formad grönska, att bygga 
rum spelar roll för aktiviteter och 
upplevelser.

9. Forma för sinnliga upplevelser. 
Locka människor att frilufsa i staden. 
Växter, och kontakt med ljus och vat-
ten är exempel på miljöer som inspi-
rerar. 

10. Ta fighten om marken! God 
stadsplanering är ett kompromiss-
ande som kräver långsiktiga beslut. 

Deltagarna röstade med röda prickar på de teser som de ansåg viktigast i arbetet för att skapa friluftsliv i staden. Ta fighten om marken 
och se till att det finns grönytor kvar vann flest röster. Att staden ska byggas med multifunktionella ytor och med bra samband mellan 
ytorna ansågs också viktigt.

Mattias Nordström, White arkitekter

”Ett frilufts- 
perspektiv kan stärka 
grönytornas ställning  
i stadsplaneringen”
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Statsministerns öppningstal i kust-
staden Bergen blåste bort i en styv 
kuling, men Friluftslivets år fick ändå 
en flygande start. I Oslo ordnades i 
januari en 24 timmars friluftsfest för 
hela familjen med prova-på-aktivite-
ter och Kronprins Haakon på besök. 
Den iögonfallande aktiviteten ”Natt-
i-naturen” fick 220 kommunalråd 
och stadsråd att övernatta ute i den 
kalla januarinatten. Det fick i sin tur 
lokalreportrar från hela Norge att 
göra nattliga besök i politikernas 
tältläger – allt i direktsändning på 
norsk TV. 

– Vi fick ett genomslag över förvän-
tan på kick-offen, sade Johanna Sol-
berg som tvingades ställa sig frågan 
hur man skulle kunna upprätthålla 
intresset under resten av året. Full 
fart framåt är receptet.

Alla kan
Från podiet på Tankesmedjan berät-
tade Johanna Solberg om de olika 

SKA REALISERA FRILUFTSLIVETS HÄLSOPOTENTIAL 
– Friluftslivets folkhälsopotential är ett viktigt motiv till Friluftslivets år, berättade Erlend Smedshaug från norska Klimat- och 
Miljödepartementet. Målet är att så många som möjligt ska visas ute i vardagen, därför är det tätortsnära friluftslivet prioriterat. 

Satsningen har till sitt innehåll helt utformats av organisationen Norskt friluftsliv som efter förslag från departementet tog på 
sig uppgiften att planera och leda Friluftslivets år. Men det är de olika friluftsorganisationerna på lokal nivå som under året fyl-
ler satsningen med innehåll och som är nyckeln till ett framgångsrikt resultat, framhöll Smedshaug. 

Friluftslivets år har en budget på 30 miljoner NKR, varav 15 miljoner har delats ut som aktivitetsstöd till de organisationer 
som deltar, utöver de ordinarie aktivitetsstöden. 

Läs mer: www.friluftslivetsar.no

I år är det Friluftslivets år i Norge. Uppmaningen ”Nu er det din 
tur” ska få fler norrmän ut i naturen. Inte bara en gång utan flera 
gånger.

– Målet är att fler ska bli mer aktiva oftare, berättade Johanna 
Solberg, projektledare för satsningen som drivs av organisationen 
Norsk Friluftsliv.

Nu är det Norges tur!

Kampanjen ”Jag har aldrig” vill locka fler att pröva på enkla vardagsäventyr i naturen 
som att plocka blommor, ta ett morgondopp eller lyssna till fågelsång.

Johanna Solberg
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byggstenarna i satsningen, från hu-
vudbudskap, det norska hovets roll 
till de kampanjer som planeras. 

Barn, unga och barnfamiljer är prio-
riterade målgrupper. Friluftsåret rym-
mer dessutom satsningar med fokus 
på personer med invandrarbakgrund 
samt utbildningar för pedagoger. Sti-
gar, vandring och turmål är en röd 
tråd – leder är både kulturminnen, vä-
gar ut i naturen och de skapar rörelse.

Under våren pågår kampanjen ”Jag 
har aldrig” som vill få fler att prova 
på enkla vardagsäventyr som mor-
gonbad, plocka blommor och fågel-
sångsafari. 

– Vi lyfter fram enkla saker som 
alla kan göra, förklarar Solberg. 
Kampanjen kopplas till en webbsida 
där den som letar hittar information 
om olika aktiviteter på gång runt om 
i landet. Medlemsorganisationerna 

uppmuntras att använda Friluftsårets 
logotyp och sluta upp i de kampanjer 
som pågår. Deltagarna uppmuntras 
att ta med en vän på äventyr i närna-
turen, och förstås att dela med sig av 
sina bilder och upplevelser på sociala 
medier. De bästa bidragen publiceras 
på Friluftsårets webb.

Ministern deltar
Året rymmer även en satsning på att 
öka medvetenheten om allemansrät-
tens möjligheter och skyldigheter. 
Politiken är engagerad upp till minis-
ternivå. 

– Jag är glad i friuftsliv, säger Nor-
ges klimat- och miljöminister Tine 
Sundtoft på kampanjens webbplats 
där hon också berättar om egna fri-
luftsminnen. 

Johanna Solberg räknar inte med 
att Friluftlivets år når hela vägen till 
målet om att fler ska etablera sunda 
utevanor och upptäcka friluftslivet 
runt knuten.

– Det kommer att ta många år, men 
med friluftsåret uppmärksammar 
vi friluftslivet och sätter det på dag-
ordningen på alla nivåer. Det skapar 
goda förutsättningar för ett långva-
rigt, aktivare uteliv för alla, avrundar 
projektledaren.

”Vildmarksjenta” – en av de utvalda ambassadörer som används för att förstärka budska-
pet om utelivets möjligheter för hela familjen.

Karin Meyer från Härryda kommun 
berättade om Härrydas naturvägled-
ning med rötter i kommunala plan-
dokument som översiktsplan, natur-
vårdsplan och folkhälsoplan. Natur-
vårdsplanen säger att man ska bidra 
till att öka kunskapsnivån om natur 
och kultur hos både politiker, tjänste-
män och invånare i kommunen. Må-
let är att alla verksamhetsgrenar ska 
ta sitt ansvar för folkbildningen kring 
natur: skola, hälsovård, teknisk för-
valtning etc.

Kommunen har bland annat tagit 

fram en naturguide där de finaste  
naturområdena presenteras. 

– Det är viktigt med ett tydligt 
mandat från markägarna innan de 
marknadsförs, sade Karin Meyer. 

Tillgänglighet handlar både om 
fysisk tillrättaläggning och om att 
göra attraktiva områden mer kända. 
Härryda prioriterar personer som  
har svårt att komma ut i naturen. Tio 
naturområden är inlagda i en kom-
munal tillgänglighetsdatabas, ett tids-
krävande arbete. Härryda har också 
kartlagt gamla och värdefulla träd i 

en samverkan mellan 16 kommuner i 
Västra Götalands län. 

– Naturvägledning fyller en viktig 
strategisk funktion i ett kommunalt 
utvecklingsarbete, menade Karin 
Meyer. Arrangemang blir positivt 
mottaget av befolkningen och är säl-
lan konfliktfyllt. Kopplingen till folk-
hälsa är särskilt viktig. 

Naturvägledning modell Härryda
Centrum för Naturvägledning arrangerade ett seminarium  
med fokus på hur lokala och regionala myndigheter kan hjälpa 
medborgarna att hitta ut i naturen. Exempel hämtades från  
Härryda kommun utanför Göteborg.

Miljösamordnare Karin Meyer (th),  
diskuterar med deltagare.
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Mål för friluftspolitiken
Det övergripande målet för frilufts-
livspolitiken är att med bland annat 
allemansrätten som grund, stödja 

människors möjligheter att vistas i 
naturen och utöva friluftsliv.

1. Tillgänglig natur för alla
2. Starkt engagemang och  

samverkan
3.  Allemansrätten
4.  Tillgång till natur för friluftsliv
5.  Attraktiv tätortsnära natur
6.  Hållbar regional tillväxt och  

landsbygdsutveckling

7.  Skyddade områden som resurs  
för friluftslivet

8.  Ett rikt friluftsliv i skolan
9.  Friluftsliv för god folkhälsa
10. God kunskap om friluftslivet

Mer om målen:
naturvardsverket.se/friluftsmal

Det nationella friluftsmålen ska 
utvärderas för första gången, 
Naturvårdsverket lämnar inom 
kort en rapport till regeringen. 
På Tankesmedjan släpptes en 
del av den statistik som ligger 
till grund för slutsatserna.

Inom ramen för utvärderingen har 
drygt 8 000 svenskar mellan 16 och 
84 år tillfrågats om sina friluftsvanor 
under ett år. Resultatet pekar på vik-
ten av områden för friluftsliv i och 
nära tätorter. Mer från undersök-
ningen:
• 46 procent är ute i naturen ganska 

ofta på helger. 
• 42 procent är sällan ute i naturen 

på vardagar.
• Nöjes- och motionspromenader är 

den vanligaste aktiviteten.
• Avsaknad av tid är det största hind-

ret för friluftsliv, följt av avsaknad 
av tillgång till områden eller vän att 
idka friluftsliv med.

• Cirka 50 procent anger att skog är 
den naturmiljö där man frilufsade 
senast.

• Buller, bilar och trafik upplevs som 
den största utmaningen för tät-
ortsnära friluftsliv.

• Majoriteten av friluftsutövarna 
använder ett närområde inom 500 
meter från bostaden för att utöva 
friluftsliv och över 70 procent upp-
ger att de besöker området mycket 
ofta eller ofta. 

• I jämförelse med tidigare undersök-
ningar (2007–2014) minskar ande-
len personer som är ute mycket ofta 
något, medan gruppen som angivit 
att de är ute sällan ökar. Detta ty-
der på en svag trend att människor 
är ute mindre.

Friluftslivet – så ser det ut
Procent

Figur 1. Undersökning om hur ofta svenskarna är ute i naturen, 
en jämförelse mellan 2007 och 2014

 KÄLLA: ???????????????

Hälften, 50 procent, anger att de ”ganska ofta” eller ”mycket ofta” är ute på 
vardagarna. Jämfört med år 2007 tyder uppgifterna på en minskning. Minskningen 
gäller framför allt antalet personer som är ute ”mycket ofta” på helger och under 
längre ledigheter. Antalet människor som är ute ”ganska ofta” under ledigheter ökar.
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Ungefär hur ofta är du ute i naturen?

Friluftsliv får ökad 
strategisk betydelse
Den årliga undersökningen ”Sveri-
ges friluftskommun” visar att allt fler 
kommuner uppmärksammar bety-
delsen av friluftsliv för att öka kom-
munens attraktivitet. Nära hälften av 
de 241 kommuner som svarat upp-
ger att de har en översiktsplan med 
ett avsnitt om friluftsliv. Två av fem 
kommuner har naturturism som en 
strategisk fråga i näringslivsplanen. 
Det är en ökning med tolv procent se-
dan 2011 då frågan ställdes för första 
gången. 


