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Förord 
År 2012 fastställdes tio mål för friluftslivspolitikens genomförande (se 
Skrivelse 2012/13:51). Friluftslivsmålen handlar i stort om att utveckla och 
bedriva åtgärder för att förutsättningarna för friluftslivsutövandet ska förbätt-
ras. Vart och ett av målen har olika ingångar i detta övergripande syfte. 

Naturvårdsverket är samordnande myndighet för uppföljningen som 
genomförts tillsammans med en rad andra myndigheter. Myndigheterna 
Boverket, Naturvårdsverket, Folkhälsomyndigheten, Tillväxtverket, 
Skolverket och Skogsstyrelsen har eget eller delat ansvar för de enskilda 
målens genomförande och uppföljning. Utöver dem finns ett 10-tal övriga 
myndigheter med delansvar vilket innebär att de ska bidra i genomförandet 
och uppföljningen av målen. De myndigheter som ansvarar för uppföljning av 
ett mål står för innehållet i respektive uppföljning. 

Naturvårdsverkets samlade bedömning är att möjligheterna för, tillgäng-
ligheten till, och arbetet med, friluftsliv generellt sett ökar och förbättras. 
Insatserna behöver upprätthållas för fortsatt framgång.

Uppföljningen av de tio målen för friluftslivspolitiken har samordnats av 
Lena Nerkegård, projektledare, samt Erik Geijer, Jonas Rodhe, Eva Stighäll 
och Gabriella Carlsson, kommunikatör. Naturvårdsverket tackar alla medver-
kande myndigheter och organisationer för deras engagemang och bidrag. 

Stockholm 15 december 2015

Björn Risinger
Generaldirektör
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Naturvårdsverkets slutsatser
År 2012 fastställdes tio mål för friluftslivspolitikens genomförande (se Skr. 
2012/13:51). Friluftslivsmålen handlar i stort om att utveckla och bedriva åtgär-
der för att förutsättningarna för friluftslivsutövandet ska förbättras. Vart och ett 
av målen har olika ingångar i detta övergripande syfte.

Naturvårdsverket är samordnande myndighet för uppföljningen som genom-
förts tillsammans med en rad andra myndigheter. De myndigheter som ansvarar 
för uppföljning av ett mål står för innehållet i respektive uppföljning. 

Även länsstyrelserna och kommunerna har en viktig uppgift i genomföran-
det av friluftslivsmålen. Deras arbete sammanfattas i målet strakt engagemang 
men har relevans för flertalet friluftslivsmål.

En första uppföljning av målen
Det här är första gången som Sveriges friluftslivsmål följs upp. Ett syfte med 
uppföljningen är att redovisa resultat av åtgärdsarbetet samt att ange en utveck-
lingsriktning för målet till år 2020. Uppföljningen redovisar också viktiga insat-
ser vilka skulle kunna stärka förutsättningarna för friluftsliv i enlighet med de 
olika friluftslivsmålen.

Ytterligare ett syfte, denna första gång uppföljningen genomförs, är att testa 
i vilken utsträckning målens utformning och preciseringar går att följa upp. 

Möjligheten för friluftsutövande ökar
Det övergripande målet för friluftslivspolitiken är att stödja människors möj-
ligheter att vistas i naturen och utöva friluftsliv. Allemansrätten är en grund för 
friluftslivet. Alla människor ska ha möjlighet att få naturupplevelser, välbefin-
nande, social gemenskap och ökad kunskap om natur och miljö.

Naturvårdsverkets samlade bedömning är att möjligheterna för, tillgäng-
ligheten till, och arbetet med, friluftsliv generellt sett ökar och förbättras. 
Insatserna behöver upprätthållas för fortsatt framgång. 

I denna uppföljning bedöms två mål ha en positiv utveckling till år 2020. 
Fem mål bedöms ha en neutral utveckling, två oklar utveckling och ett med 
negativ utveckling.

Den tätortsnära naturen är viktig
Det kvarstår flera utmaningar för att nå det övergripande målet för friluftslivs-
politiken och detsamma gäller avseende de enskilda friluftslivsmålen var för sig. 

Bland dem kan nämnas att människor i allt högre grad flyttar in i tätorter. 
Det faktum att 85 procent av Sveriges befolkning bor i tätortsområden, kombi-
nerat med att cirka 80 procent av friluftslivsutövandet sker inom 10 kilometer 
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från hemmet, innebär att den tätortsnära naturen fyller en mycket viktig funk-
tion i det vardagliga friluftslivet. Tillgång och tillgänglighet till områden som 
har värden för friluftsliv ställs mot många andra samhällsintressen i tätorten. 
Större delen av friluftslivet sker utanför skyddade områden. 

De viktigaste faktorerna, på både lokal och regional nivå, handlar om 
dialog, kunskap, vägledning och planering. Dialog och samverkan med mark-
ägare och areella näringar om hänsyn till friluftsliv behöver utvecklas, särskilt 
i tätortsnära områden där trycket kan bli särskilt hårt på enskilda markägare, 
men också på landsbygden. För att säkerställa tätortsnära natur finns också 
ett behov av att öka arealen skyddad natur i tätortsnära miljöer.

 

Att skapa ökad kunskap och intresse
Många människor upplever olika typer av hinder och barriärer för frilufts-
livsutövande. Utöver tidsbrist så rapporterar många att de saknar någon att 
utöva det med och/eller att de saknar tillgång på lämpliga platser att utöva det 
på. Detta innebär att stora grupper har svårt att få tillgång till friluftslivet och 
de värden som det medför. Här skulle friluftslivsorganisationernas verksam-
het kunna vara en del av svaret på behovet av vänner med liknande intressen 
och statsstödet till friluftsorganisationerna är mycket betydelsefullt för detta 
arbete. Avseende bristen på lämpliga platser handlar det dels om att upprätta 
sådana platser, men även om att informera om och på andra sätt tillgänglig-
göra de befintliga platserna. Att skapa ökad kunskap om och intresse för fri-
luftsliv är en nyckelfaktor och här spelar skolan men också fritidsaktiviter i 
olika former en stor roll. 

Ett ökat utövande av friluftsliv kan gynna hälsan och välbefinnandet för 
den enskilde individen, i form av fysisk aktivitet, rekreation, återhämtning och 
social gemenskap. Men också ge samhällsekonomiska vinster för folkhälsan 
i form av en friskare befolkning. Arbetet behöver ta hänsyn till att uppnå ett 
mer jämlikt friluftsliv. Det innebär generella insatser för att främja ett frilufts-
liv för alla, men också rikta insatser till de grupper i befolkningen där vi ser 
stora skillnader i utövandet

Befintlig statistik antyder att mängden friluftslivsutövande legat relativt 
stabilt de senaste 30 åren, även om det troligtvis skett en viss minskning av det 
organiserade friluftslivet (då medlemsantalet i friluftslivsorganisationer mins-
kat). Det finns dock ingen statistik avseende barns (0-16 år) friluftslivsutö-
vande och även statistik avseende vuxna omfattar generellt sett ett väldigt 
begränsat antal aktiviteter. Det finns således ett behov av att se över statistiken 
för utövandet av friluftsliv samt säkerställa en fortsatt insamling av den statis-
tik som existerar.
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Planera för friluftsliv 
I uppföljningen fi nns ett antal insatser som ses som extra viktiga för fortsatta 
framgångar inom friluftspolitiken. Vikten av kommunernas planeringsar-
bete, grönstrukturplaner samt arbetet med regionala handlingsplaner för grön 
infrastuktur poängteras i bedömningen av de olika målen. Det ses som viktigt 
att arbetet fortsätter och följs upp.

Insatser för fortsatt framgång
Naturvårdsverket ser positivt på att det inom 2016 års föreslagna budget fi nns 
extra medel avsatta för skyddad natur och stöd till friluftslivsorganisationer. 
Några ytterligare insatser vilka Naturvårdsverket ser som extra viktiga för 
fortsatta framgångar inom friluftslivspolitiken omfattar:

• LONA bidragen: Fortsatt satsning på de lokala naturvårdssatsningarna 
(LONA) för att skydda naturen och göra den tillgänglig för människor. 
Dessa är och har varit viktiga för att främja friluftslivet – speciellt avse-
ende tätortsnära områden. 

• Kommunernas planeringsarbete: Kommunerna har en nyckelroll för att 
saker ska hända lokalt till exempel genom att ta fram grönstrukturplaner 
och kommunala friluftsplaner. Bättre kunskap om friluftslivet i under-
lag till översiktsplaneringen är nödvändigt för att friluftslivets värden ska 
kunna tas om hand i planeringsarbetet. 

• Arbetet med regionala handlingsplaner för grön infrastruktur behöver 
fortsätta: Under 2015-2017 arbetar länsstyrelserna med att ta fram hand-
lingsplaner för hur den gröna infrastrukturen ska kunna utvecklas. Här 
kan kunskap om friluftslivets intressen lyftas in och stärkas och därmed 
bidra till värden i planerna. 

• Riktlinjer för skyddade områden: Vid inrättande av nya skyddade områ-
den ska det fi nnas föreskrifter och skötselplan som inte innebär onödiga 
inskränkningar för friluftslivet 

• Stödja friluftslivsorganisationerna: Friluftslivsorganisationernas arbete 
är en nyckelfaktor för att skapa engagemang och kunskap om friluftsliv. 
Statsbidraget till friluftslivets organisationer är ett sätt att stödja denna 
verksamhet.

• Öka tillgängligheten – både den fysiska, mentala och emotionella till-
gängligheten behöver bli bättre för att hindren för att utöva friluftsliv ska 
minska. 

• Stärk skolans roll i utbildning och undervisning inom friluftsliv.
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Bedömningar av utvecklingen mot de 
friluftslivspolitiska mål sätt ning arna
De tio friluftslivsmålen handlar i stort om att utveckla och bedriva åtgärder för 
att förutsättningarna för friluftslivsutövandet ska förbättras. Vart och ett av 
målen har olika ingångar i detta övergripande syfte.

Avgränsning
En viktig avgränsning som gjorts i denna första uppföljning är att vi inte tagit 
ställning till vilken nivå som krävs för att målen ska anses vara uppfyllda. 
Vi bedömer därmed inte i vilken utsträckning målen har nåtts och inte heller 
i vilken utsträckning de kan förväntas vara uppnådda till år 2020. Istället 
anges en trolig utvecklingsriktning utifrån de underlag som redovisats i 
resultatavsnitten. 

Preciseringar och samordning
Det visade sig att vi inte hade rätt och/eller tillräcklig kunskap och data för att 
kunna följa upp vissa preciseringar samt att ett fåtal preciseringar var för otyd-
liga eller breda för att de skulle gå att följa upp utifrån en rimlig arbetsinsatts. 
Cirka en tredjedel av preciseringarna hade någon av ovanstående problematik.

Det visade sig också finnas en del gränsdragningsproblem mellan de 
enskilda friluftslivsmålen. Därför finns det en hel del hänvisningar mellan målen 
eftersom flera frågor har central betydelse för flera mål 

Det finns också en del överlapp med friluftslivsfrågor inom miljökvalitets-
målen. Data och andra underlag har bedömts på samma sätt om de används i 
båda målsystemen. Ett särskilt kapitel om utövande av friluftsliv har tagits fram 
eftersom utövandet berör många mål.

Utvecklingsinriktningar
Utvecklingsriktning ska väga samman data som rör insatser och resultat – främst 
sådant som inträffat sedan 2012 då regeringen beslutade om friluftslivsmålen – 
samt uppskattade effekter av genomförda åtgärder fram till 2020. Utvecklingen 
bedöms som antingen positiv, neutral, negativ eller oklar till år 2020. 
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Mer specifikt innebär alternativen: 
• POSITIV. Utvecklingen är positiv. Nuvarande insatser uppskattas gynna 

friluftslivsmålet i en positiv riktning nu och framåt de närmaste åren. 
• NEUTRAL. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen av fri-

luftslivsmålet nu och framåt de närmaste åren. Alternativt positiva och 
negativa utvecklingsriktningar inom målet tar ut varandra. 

• NEGATIV. Utvecklingen är negativ. Insatser saknas eller uppskattas som 
otillräckliga nu och framåt de närmaste åren.

• OKLAR. Tillräckliga underlag för att bedöma utvecklingen saknas, det är 
inte möjligt att ange utvecklingsriktning.
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Hur ser utvecklingen av friluftslivsmålen ut?
Friluftslivsmål Sammanfattningar

1: Tillgänglig natur 
för alla

Arbete pågår i landet för att öka tillgängligheten i natur- och kulturlandska-
pet, både för befolkningen i stort och för särskilda grupper. Allt fl er kom-
muner tar fram strategiska planeringsunderlag om grönstruktur och 
friluftsliv, samt olika typer av informationsmaterial som kartor och broschy-
rer. Utvecklingen bedöms som positiv, men det saknas underlag för att 
bedöma i vilken utsträckning åtgärderna är tillräckliga för att motsvara 
olika gruppers behov. För att stärka arbetet behövs ökade insatser på 
nationell och regional nivå för att stödja länsstyrelser respektive kommuner 
att ta fram regionala långsiktiga planer för tillgänglighetsarbetet och för att 
kunna genomföra riktade satsningar för att förbättra tillgängligheten till 
naturen. 

2: Starkt engage-
mang och 
sam verkan

Det fi nns etablerade nätverk för dialog och utveckling av friluftslivet. 
Tankesmedjan för friluftsliv är uppskattad. Nationellt behöver nätverket 
utvecklas för att bidra till politikens mål. Länsstyrelsernas roll i genomför-
andet är delvis oklar och det saknas resurser, men majoriteten uppger att 
de arbetar med målen och samverkar med andra aktörer. 18 procent av 
kommunerna har lokala friluftsråd, en andel som varit konstant de senaste 
åren. LONA-medlen är av stor vikt för att i samverkan mellan kommun och 
det ideella skapa friluftslivsåtgärder. De ideella föreningarna står för en 
viktig del av friluftslivet, men engagemanget i föreningar tenderar att 
förändras. Ökade statliga bidrag till friluftsorganisationerna bidrar till 
måluppfyllelse. Utövandet är stabilt.

3: Allemanrätten De undersökningar som genomförts av allmänhetens kunskap om allemans-
rätten visar att de grundläggande kunskaperna är goda. Regelverket som 
sätter gränserna för allemansrätten har inte förändrats under de senaste 
åren, några förtydliganden av allemansrättens gränser har inte skett. 
Tillsynen för att stävja överträdelser av allemansrättens gränser är svag. Ett 
sätt att förbättra tillsynen skulle kunna vara att ge fl er personer ordnings-
vakts befogenheter. För att behålla och öka kunskapen om allemansrätten 
är det viktigt att arbetet som Naturvårdsverket och andra organisationer gör 
fortsätter och att det fi nns en fi nansiering för detta. Det bör fi nnas en 
beredskap och kunskap inom Naturvårdsverket för samhällsförändringar 
och nya fenomen och hur allemansrätten ska anpassas till detta.

4: Tillgång till natur 
för friluftsliv

Det fi nns verktyg för att tillgodose friluftslivets tillgång till attraktiva kultur- 
och naturlandskap inom såväl fysisk planering som hållbart brukande, men 
de används inte likadant på alla plan. Det mesta friluftsaktiviteterna sker i 
miljöer nära hemmet som inte är skyddade, men studier visar att brist på 
tillgång till miljöer för friluftsliv delvis hindrar människors möjlighet till 
friluftsliv. Skogslandskapet riskerar att delas i ett produktionslandskap med 
låg medelålder och ett skyddat landskap med hög ålder med nuvarande 
skogsbruk. Det är oklart hur detta påverkar friluftslivet. En viktig insats för 
att nå målet är en god vägledning liksom kompetensutveckling i hur fri-
luftsliv kan belysas tydligare i planeringsarbetet inom såväl det offentliga 
samhället som de areella näringarna.

5: Attraktiv tätorts-
nära natur

En stor del av friluftslivet till vardags utövas i det tätortsnära natur- och 
kulturlandskapet. För de fl esta fi nns det närmaste grönområdet inom 
gångavstånd och ett skyddat naturområde inom cykelavstånd. Flera insat-
ser behövs för att säkerställa en positiv utveckling. Det pågående arbetet 
på nationell, regional och framför allt lokal nivå skapar goda förutsättningar 
för att den tätortsnära naturen fi nns tillgänglig, har bra kvalitet och är 
känd. Lokala naturvårdsatsningen, LONA, har spelat en viktig roll i detta 
arbete. För att kunna bedöma nåbarheten till och kvaliteten inom tät-
ortsnära naturområden, behövs bättre underlag.

6: Hållbar regional 
tillväxt och 
landsbygdsutveck-
ling

Sveriges natur och kultur skapar attraktionskraft i hela landet. Turismen 
utvecklas positivt både nationellt och internationellt och har potential för 
fortsatt tillväxt i hela landet, inte bara genom ökad omsättning utan också 
med ökat antal arbetstillfällen. Näringens platsbundenhet gör att besöksnä-
ringen också är en viktig del i främjandet av regional tillväxt. Det fi nns dock 
många utmaningar med hållbar utveckling (ekologisk, ekonomisk och social) 
av turism på små orter på landsbygd och i glesbygd, så som begränsat 
kundunderlag, begränsad service och brist på kollektiva transportsystem.
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Friluftslivsmål Sammanfattningar

7: Skyddade områ-
den som resurs för 
friluftslivet 

Med de ökade anslagen för värdefull natur kan föreslagna och planerade 
insatser anses gynna friluftslivsmålet i en positiv riktning. Uppdatering av 
föreskrifter har gjorts i 16 nationalparker, vid nationalparksutvidgningar 
och nybildade områden. Planeringsverktyget zonering tillämpas i bildandet 
och utvidgning av nationalparker. En genomgång av syftesbeskrivningarna 
visar att hälften av de skyddade områdena har friluftsliv i syftet. 
Naturvårdsavtal för att skydda områden betydelsefulla för friluftsliv har 
utformats. Utformade vägledningar ger stöd vid förvaltning av skyddade 
områden. Nationalparker är attraktiva att besöka och de åtgärder i form av 
entréer, information, tillgänglighet och leder uppskattas av besökarna vilket 
besökarundersökningen visar. Natur- och kulturvärden är viktiga resurser 
för livskvalitet och regional utveckling.

8: Ett rikt friluftsliv 
i skolan

Det finns ett starkt stöd för friluftsliv i styrdokumenten för förskola och 
skola men det finns ingen befintlig aktuell nationell uppföljning av frilufts-
livet i skolan. En utvärdering av skolornas friluftsverksamhet är nödvändig. 
Fortbildning för lärare på universitet och högskolor tenderar att minska 
eller läggas ned. Många ideella organisationer bidrar till utbildning av 
lärare och erbjuder aktiviteter men är starkt beroende av projektmedel, 
vilket gör kontinuiteten osäker. En behovsanalys av utbildningsbehovet 
behövs. En återkommande nationell kartläggning av tillgången till natur i 
närheten av skolor skulle behövas. Hälften av landets kommuner uppger att 
de har säkerställda skolskogar. Skolverket anser att utvecklingen är neutral. 
I dagsläget finns inget uppdrag till en myndighet som har rådighet över 
målet. 

9: Friluftsliv för god 
folkhälsa

Ur ett folkhälsoperspektiv är det framförallt intressant att se till befolkning-
ens friluftsvanor och hur utövandet fördelas bland olika grupper. Från 
2008 till 2015 ser vi att äldre vistas allt oftare ute i naturen, personer i 
glesbygdsbefolkade kommuner vistas ute i skog och mark mer än de som 
bor i storstäder och förortskommuner, inrikes födda utövar friluftsliv oftare 
än utrikesfödda och att 16–24-åringar idkar minst friluftsliv. Inga slutsat-
ser kan dras om friluftsutövandet av barn 0-16 år, då det saknas kunskap 
om den gruppen. För att främja folkhälsan behöver friluftslivsarbetet 
samverka kring att öka utevistelsen för hela befolkningen, men även rikta 
insatserna för att utjämna skillnaderna mellan olika grupper, där barn och 
unga är särskilt prioriterade. 

10: God kunskap 
om friluftslivet

Avseende forskningens förutsättningar var det först under det av 
Naturvårdsverket finansierade forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring 
som ett mer sammanhållet nätverk av friluftsforskare etablerades. Även om 
programmet stimulerat till fortsatt forskning om friluftsliv så framtonar 
återigen ett relativt fragmenterat forskningsfält. De långa tidsserier kring 
utövande av friluftsliv som tidigare tagits fram inom ramen för SCB:s 
undersökning av levnadsförhållandena har även de upphört med undantag 
för en enda fråga angående hur ofta respondenten varit ute i skog och mark 
under den senaste 12 månaderna. Kunskapsnoden ”Friluftsforskning.se”, 
där länkar till viss statistik, forskning och konferenser kring friluftsliv kan 
hittas, saknar finansiering efter år 2015.

POSITIV. Utvecklingen är positiv. 
Nuvarande insatser uppskattas gynna 
friluftslivsmålet i en positiv riktning nu 
och framåt de närmaste åren.

NEGATIV. Utvecklingen är negativ. Insatser 
saknas eller uppskattas som otillräckliga nu 
och framåt de närmaste åren.

NEUTRAL. Det går inte att se en tydlig 
riktning för utvecklingen av friluftslivs-
målet nu och framåt de närmaste åren. 
Alternativt positiva och negativa utveck-
lingsriktningar inom målet tar ut 
varandra. 

OKLAR. Tillräckliga underlag för att bedöma 
utvecklingen saknas, det är inte möjligt att 
ange utvecklingsriktning.
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Utövande av friluftsliv
Det är troligtvis många faktorer som påverkar i vilken utsträckning svenskar 
utövar friluftsliv – bland annat hur attraktivt och tillgängligt friluftslivet är i 
förhållande till andra aktiviteter vilka konkurrerar om vår tidsanvändning. 
Att utövandet ökar eller minskar betyder således inte nödvändigtvis att vi 
uppnår/inte uppnår det övergripande målet om att säkerställa människors 
möjlighet till friluftsliv. Orsaken till en förändring i utövandet kan mycket 
väl ligga utanför friluftslivsarbetet. Förändringar i utövandet, och skillnader 
i utövandet mellan olika grupper, kan dock ge indikationer och skapa fråge-
ställningar angående vad man bör titta närmare på. Är till exempel unga 
(16-24 år) ute i skog och mark mindre än äldre på grund av att de inte har 
samma möjligheter, eller helt enkelt på grund av att de har andra intressen? 
I detta avsnitt kommer vi dock enbart att beskriva utövandet, förändringar i 
utövandet samt skillnader mellan några olika grupper – inte försöka förklara 
varför dessa skillnader existerar. 

Vad är friluftsliv?
Här och genomgående i rapporten används en defi nition av friluftsliv som 
har sitt ursprung i Förordning (2010:2008) om statsbidrag till friluftsorga-
nisationer. Enligt defi nitionen rör det sig om ”vistelse utomhus i natur- eller 
kulturlandskap för välbefi nnande och naturupplevelser utan krav på tävling”. 
Det fi nns vissa aktiviteter som de allra fl esta skulle defi niera som friluftsliv 
och andra aktiviteter vilka relativt få skulle säga att de har något att göra med 
friluftsliv. Det fi nns även en relativt stor ”gråzon” där det handlar om i vilken 
utsträckning en aktivitet kan defi nieras som friluftsliv snarare än om den 
helt och hållet faller inom begreppet eller inte. I en enkätstudie genomförd år 
2007, inom ramen för forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring, ombads 
respondenterna (ett slumpmässigt urval av 4700 svenskar i åldrarna 18-75 år) 
att defi niera i vilken utsträckning de ansåg att olika aktiviteter var friluftsliv 
(se fi gur 1 nedan).

Det var en markant skillnad mellan den andel som helt och hållet anser att 
vandring i fjäll eller skog och mark borde defi nieras som friluftsliv, och den 
andel som ansåg att vandring i en park i staden helt och hållet borde defi nieras 
som friluftsliv. Tre av fyra svarande (77 procent) ansåg dock att ”Gå i en park i 
staden” var friluftsliv i någon utsträckning. Det bör även noteras att för sju av 
de tolv aktiviteterna så anser en majoritet att den ”till stor del” eller ”delvis” 
kan defi nieras som friluftsliv snarare än ”helt och hållet” eller ”inte alls”. 
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Figur 1: Svar på frågan ”I vilken utsträckning anser du att följande är friluftsliv”. Från rapport nr 4, 
”Vad är friluftsliv?”, forskningsprogrammet friluftsliv i förändring.1 

Utövande
SCB:s ULF-undersökning (Undersökning av levnadsförhållanden) innehåller 
data kring utövandet av ett antal aktiviteter fördelat över ett antal kategorier 
såsom ålder, kön, hushållstyp, bakgrund, socioekonomiska faktorer och så 
vidare. En enkät utförd år 20072 inom forskningsprogrammet friluftsliv i för-
ändring och en ytterligare enkät, utförd år 20143, med avsikt att bland annat 
skapa ett underlag för denna uppföljning, innehåller ett ännu större antal akti-
viteter och kan också fördelas över den typ av kategorier som nämns ovan. 
I detta avsnitt kommer vi dock att främst fokusera på en aktivitet, ”vandra 
i skog och mark” och en nivå på utövande i form av andelen som vandrat 
i skog och mark mer än tjugo gånger inom de senaste tolv månaderna. Vi 
kommer även enbart att analysera resultaten med avseende på ett fåtal kate-
gorier, nämligen ålder, kön samt huruvida respondenten är född inrikes eller 
utrikes. Orsaken till att vi begränsar oss till denna aktivitet är att det är den 
enda aktivitet för vilken vi har någon längre tidsserie. Det första vi vill lyfta 
kring utövandet av friluftsliv är dock att medan begreppet friluftsliv ofta för 
tankarna till fjällvandring, nationalparker och annat så utförs majoriteten 
av friluftslivsaktiviteterna nära hemmet. På frågan ”Ungefär hur långt är det 

1 Fredman, Peter; Karlsson, Sven-Erik; Romild, Ulla & Sandell, Klas. 2008. Vad är Friluftsliv 
– Delresultat från en nationell enkät om friluftsliv och naturturism i Sverige. Rapport No. 4, 
Forskningsprogrammet: Friluftsliv i Förändring, Östersund.
2 Resultaten från enkäten Friluftsliv 07 återfinns i rapport 1-4 utgivna inom ramen för 
forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring. (Fullständig referens till rapport 4 i fotnot 1 ovan)
3 Naturvårdsverket, 2015. Friluftsliv 2014. Rapport 6691.

http://arkivering.miun.se:8080/wayback/20130624121237/http:/www.friluftsforskning.se/download/18.45b270a411a9ed8e12780003066/Rapport+4+f%C3%B6r+webb.pdf
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mellan din bostad och det område där du senast ägnade dig åt friluftsliv?” 
svarade lite över 80 procent att området låg inom tio kilometer från bostaden 
(se figur 2 nedan).

Figur 2: Svar på frågan Ungefär hur långt är det mellan din bostad och det område där du senast 
ägnade dig åt friluftsliv? Källa: Naturvårdsverket, 2015. Friluftsliv 2014. Rapport 6691.

Respondenterna ombads även att uppge vilken naturtyp den senaste frilufts-
aktiviteten hade utförts inom (se figur 3 nedan).

Figur 3: Andel som uppger att området för den senaste friluftsaktiviteten “i hög grad” eller 
“helt och hållet” utgörs av respektive naturtyp. Källa: Naturvårdsverket, 2015. Friluftsliv 2014. 
Rapport 6691.
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Cirka hälften av respondenterna uppger att området för den senaste frilufts-
aktiviteten ”i hög grad” eller ”helt och hållet” kan beskrivas som skogs-
mark. Den näst vanligaste naturtypen utgjordes av Sjöar och vattendrag. 
Respondenterna spenderar mer tid ute i naturen under helger och längre ledig-
heter jämfört med vardagar (se figur 4 nedan). 

Figur 4: Svar på frågan ungefär hur ofta är du ute i naturen. Källa: Naturvårdsverket, 2015. 
Friluftsliv 2014. Rapport 6691.

Majoriteten av friluftsutövandet sker eventuellt, trots detta, på vardagar då 
antalet vardagar överstiger antalet dagar som utgörs av helger och längre 
ledigheter. Vi har dock inte data på huruvida detta är fallet eller inte.
Tidserierna i figur 5-7 nedan rapporteras dels för åren 1982-2006, dels för 
åren 2006 och framåt. Man bör dock även vara försiktig med att jämföra 
åren 2006-2007 med åren 2008 och framåt. Orsaken till detta är att ULF-
undersökningen genomgick betydande metodförändringar under denna period 
(se Bilaga 1, Statistik: ULF och Friluftsliv 2014). Det kan även nämnas att 
frågan som ställts genomgått en mindre modifiering år 2007, från ”Har du 
under de senaste 12 månaderna strövat i skog och mark t.ex. för att titta på 
naturen, plocka svamp eller bär?” till ”Har du under de senaste 12 måna-
derna varit ute i skog och mark för att få en naturupplevelse, plocka svamp 
eller bär?”.
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Figur 5: Andelen av befolkningen som strövat i skog och mark mer än tjugo gånger under de se-
naste tolv månaderna, fördelat på ålderskategorier. Källa: SCB, ULF/SILC-undersökningen.4

Andelen av befolkningen som strövat i skog och mark mer än tjugo gånger 
under de senaste tolv månaderna ökar med ålder fram till ålderskategorin 
75-84 år. Respondenter inom ålderskategorin 75-84 år är dock oftare ute 
i skogen än respondenter inom ålderskategorin 16-24 år och är dessutom 
under många år, speciellt på senare tid, ute i skogen oftare än ålderskate-
gorin 25-34 år. Det finns dock relativt stora skillnader mellan hur ofta män 
och kvinnor är ute och strövar i skog och mark. Figur 6 visar skillnaden i hur 
stor andel av männen som anger att de strövat i skog och mark mer än 20 
gånger under de senaste tolv månaderna jämfört med kvinnor inom samma 
ålders kategori.

4 SCB, ULF/SILC-undersökningar, hämtad 1:a november 2015 från http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/
Statistik-efter-amne/Levnadsforhallanden/Levnadsforhallanden/Undersokningarna-av-levnadsforhallanden-
ULFSILC/

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Levnadsforhallanden/Levnadsforhallanden/Undersokningarna-av-levnadsforhallanden-ULFSILC/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Levnadsforhallanden/Levnadsforhallanden/Undersokningarna-av-levnadsforhallanden-ULFSILC/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Levnadsforhallanden/Levnadsforhallanden/Undersokningarna-av-levnadsforhallanden-ULFSILC/
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Figur 6: Differens mellan andelen män och kvinnor (andel män minus andel kvinnor) som strövat i 
skog och mark mer än tjugo gånger under de senaste tolv månaderna, fördelat på ålderskategorier. 
Källa: SCB, ULF/SILC-undersökningen.5

En större andel kvinnor anger att de varit ute i skogen mellan åldrarna 16-64, 
medan det är betydligt vanligare att män är ute inom ålderskategorierna 65 år 
och uppåt. Det finns även skillnader mellan personer som är födda inrikes och 
utrikes samt huruvida deras föräldrar var födda i Sverige eller inte (se figur 7 
nedan).

Figur 7: Andelen av befolkningen som strövat i skog och mark mer än tjugo gånger under de se-
naste tolv månaderna, fördelat på inrikes/utrikes födda. Källa: SCB, ULF/SILC-undersökningen.

5 SCB, ULF/SILC-undersökningar, hämtad 1:a november 2015 från http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/
Statistik-efter-amne/Levnadsforhallanden/Levnadsforhallanden/Undersokningarna-av-levnadsforhallanden-
ULFSILC/

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Levnadsforhallanden/Levnadsforhallanden/Undersokningarna-av-levnadsforhallanden-ULFSILC/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Levnadsforhallanden/Levnadsforhallanden/Undersokningarna-av-levnadsforhallanden-ULFSILC/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Levnadsforhallanden/Levnadsforhallanden/Undersokningarna-av-levnadsforhallanden-ULFSILC/
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Inrikes födda med två inrikes födda föräldrar har den högsta andelen, och 
inrikes födda med två utrikes födda föräldrar har den lägsta andelen, respon-
denter som uppger att de strövat i skog och mark mer än tjugo gånger under 
de senaste tolv månaderna.

Det bör noteras att diagrammen ovan enbart avser en aktivitet – att ströva 
i skog och mark. SCB samlade dock in data kring ett större antal aktiviteter 
fram till 2006. Notera att figur 8 nedan redovisar andelen av befolkningen 
som utfört olika aktiviteter minst en gång under de senaste tolv månaderna 
medan graferna ovan visade andelen som strövat i skog och mark mer än 
tjugo gånger.

Figur 8: Andelen av befolkningen som utfört olika aktiviteter minst en gång under de senaste 
12 månaderna. Källa: SCB, ULF/SILC-undersökningen.

Utöver kategorin ”Nöjes- eller motionspromenad” är andelen av befolk-
ningen som utför de olika aktiviteterna minst en gång under de senaste tolv 
månaderna relativt stabil. I Friluftsliv 20146, det vill säga den enkätstudie som 
Naturvårdsverket finansierade under 2014, kan man hitta information om 
utövandet av ett betydligt större antal aktiviteter (46 stycken). Tabell 1 nedan 
visar de friluftsaktiviteter med den högsta andelen respondenter som i genom-
snitt utfört aktiviteten minst en gång i månaden.

6 Naturvårdsverket, 2015. Friluftsliv 2014. Rapport 6691
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Tabell 1: Friluftsaktiviteter med högst deltagande (minst en gång per månad)

Aktivitet Utövande (minst en gång 
per månad i genomsnitt)*

Intervall 
(min – max)**

Tagit nöjes- och motionspromenader 85,9% (81,5% - 88,7%)

Varit ute i skog och mark 77,2% (66,3% - 82,3%)

Arbetat i trädgården 55,6% (21,3% - 71,6%)

Cyklat på vägar 43,4% (21,1% - 57,5%)

Haft picknick eller grillat i naturen 33,0% (13,7% - 51,6%)

Solbadat 31,0% (5,7% - 66,0%)

Promenerat med hund 27,2% (22,4% - 29,6%)

Joggat/ terrängsprungit 23,7% (16,1% - 29,9%)

Studerat växter, djur, fågelskådning 21,1% (13,7% - 27,1%)

Badat utomhus i sjö/hav 20,2% (2,6% - 64,0%)

Plockat svamp 14,3% (1,9% - 36,5%)

Plockat bär 13,8% (1,4% - 39,7%)

Badat utomhus i pool/äventyrsbad 12,2% (6,7% - 28,7%)

Vandrat på leder i låglandsterräng 11,7% (8,1% - 15,7%)

Djurskötsel, skogsbruk, naturvård 11,5% (9,4% - 14,3%)

Gått stavgång 10,7% (9,0% - 13,0%)

* Genomsnitt perioden dec 2013 – nov 2014

** Intervall månad med lägst deltagande (min) samt månad med högst deltagande (max)

Källa: Naturvårdsverket, 2015. Friluftsliv 2014. Rapport 6691.

I rapporteringen av Friluftsliv 2014 finns även ett aktivitetsindex baserat på de 
46 aktiviteter som ingick i den enkätstudien. Ett högt värde på indexet indike-
rar att personen dels utövar många aktiviteter, dels utför varje enskild aktivitet 
många gånger per månad.7 Här är vi dock främst intresserade av skillnaden 
mellan olika grupper (se tabell 2 nedan).

Tabell 2: Skillnader i Aktivitetsindex mellan olika grupper

Variabel Aktivitetsindex Signifikans*

Kvinnor 0,435 ***

Män 0,409

16-24 år 0,439 ***

25-44 år 0,405

45-64 år 0,414

65-84 år 0,441

Stad med 100 000 invånare eller mer 0,396 ***

Stad/tätort med mellan 5 000 och 99 999 invånare 0,423

Landsbygd med under 5 000 invånare 0,497

Folkskola, grundskola eller gymnasieskola 0,409 ***

Högskola eller universitet 0,438

7 Maximal poäng förknippad med en enskild aktivitet erhålls vid ett genomsnittligt utövande av aktiviteten 
mer än 5 gånger per månad. För vidare information, se Naturvådsverket, 2015. Friluftsliv 2014. Rapport 
6691, sid 28.
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Variabel Aktivitetsindex Signifi kans*

Inga hemmavarande barn under 18 år i hushållet 0,433

Ett eller fl era hemmavarande barn under 18 år i hushållet 0,431

Funktionsnedsättning (Nej) 0,429 ***

Funktionsnedsättning (Ja) 0,383

Respondenten, dess far och mor växte upp i Europa 0,424 **

Respondenten, dess far eller mor växte upp i land utanför Europa 0,353

Inkomst brutto per år

0 – 200 000 kr/år 0,387 ***

200 001 – 400 000 kr/år 0,408

400 001 – 600 000 kr/år 0,435

600 001 – 800 000 kr/år 0,438

Över 800 000 kr/år 0,436

* Signifi kansnivåer (ANOVA): *0,05, **0,01, ***0,001 

Källa: Naturvårdsverket, 2015. Friluftsliv 2014. Rapport 6691.

Här ser vi att det föreligger signifi kanta skillnader inom samtliga grupper med 
ett undantag. Huruvida det fi nns hemmavarande barn under 18 år i hushållet 
har inte någon signifi kant effekt på Aktivitetsindex. Resultaten visar således 
att kvinnor utövar friluftsliv i högre grad än män, att yngre (16-24 år) och 
äldre (65-84 år) utövar friluftsliv i högre grad än åldersgrupperna 25-44 år 
och 45-64 år, att personer som bor på landsbygden och i mindre städer utövar 
friluftsliv i högre grad än de som bor i större städer, att personer med univer-
sitetsutbildning utövar friluftsliv i högre grad jämfört med de som inte har läst 
på universitet, att de som har en funktionsnedsättning utövar friluftsliv i lägre 
grad jämfört med de som inte har det, att personer som själva eller vars far 
eller mor växt upp i land utanför Europa utövar friluftsliv i lägre omfattning 
jämfört med personer med en Europeisk bakgrund, och att personer som bor 
i hushåll med lägre inkomster (under 400 000 kr per år före skatt) utövar fri-
luftsliv i mindre omfattning jämfört med personer i hushåll med högre inkom-
ster (även om personer inom den högsta inkomstklassen idkar minst friluftsliv 
på vardagarna, men mest på längre ledigheter).

Sammantaget, med samtliga grafer och tabeller i beaktande, kan vi dock 
dra slutsatsen att det fi nns en hel del variation i friluftsutövandet med avse-
ende på i vilken utsträckning olika grupper deltar. 

Hinder för utövandet
Vi nämnde ovan att vi i detta avsnitt enbart avsåg att belysa hur frilufts-
livsutövandet utvecklats över tid och skiljer sig mellan olika grupper. Vi gör 
dock här ett litet avsteg från detta och tar tillfället i akt att belysa ytterligare 
ett resultat från Friluftsliv 2014 - svaret på frågan i vilken grad olika faktorer 
utgör hinder bland dem som i någon grad upplever sig hindrade att ägna sig 
åt en eller fl era friluftsaktiviteter.
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Ett viktigt mål med friluftspolitiken är att skapa goda förutsättningar för 
människor att ägna sig åt friluftsliv. En central fråga att ställa sig blir då huru-
vida det föreligger några hinder för att utöva friluftsliv i den omfattning man 
önskar. Resultaten visar att drygt hälften av alla respondenter känner sig hin-
drade att utöva någon eller några aktiviteter. I figur 9 visas i vilken grad olika 
faktorer utgör hinder bland dem som i någon grad upplever sig hindrade att 
ägna sig åt en eller flera av friluftsaktiviteterna

Figur 9: Upplevelser av olika hinder för friluftsliv. Procent av de respondenter som upp-
gav att de inte hade möjlighet att ägna sig åt friluftsaktiviteter i den uträckning man önskat. 
Källa: Naturvårdsverket, 2015. Friluftsliv 2014. Rapport 6691.

Resultaten visar att brist på tid är det i särklass vanligaste hindret. Andra van-
liga hinder är att man saknar någon att utöva aktiviteten med, att man saknar 
lämpliga områden eller familjesituationen. I bilaga 5 till rapporteringen av 
Friluftsliv 20148 redovisas detaljerade tabeller över hinder för friluftsliv hos 
olika grupper. Hushåll med minst ett barn under 18 år rapporterar exempelvis, 
av förklarliga skäl, brist på tid som ett betydligt större hinder än hushåll utan 
barn. 

8 Naturvårdsverket, 2015. Friluftsliv 2014. Rapport 6691.
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1: Tillgänglig natur för alla
Ansvarig myndighet: Boverket
Ett mål för friluftslivspolitiken bör vara att naturen ska vara tillgänglig för 
alla. Detta bör innebära följande: Möjligheten att vistas i och njuta av natur- 
och kulturlandskapet är stor och människors olika behov är tillgodosedda. 
Områden med god tillgänglighet finns utpekade, är kända och uppskattade 
och förvaltas långsiktigt. Tillgänglighet har hög prioritet inom planering, 
information och förvaltning av natur- och kulturlandskapet samt andra områ-
den av betydelse för friluftslivet.

Preciseringar:
1. Tillgänglighet till natur- och kulturlandskapet är tillgodosedd inom lång-

siktig samhällsplanering, förvaltning och skötsel samt fysiska åtgärder, 
kommunikation, information, vägledning och kunskapsspridning.

2. Utpekade områden med god tillgänglighet är kända, används och upp-
skattas av besökare.

3. Attraktivt och tillgängligt natur- och kulturlandskap medverkar till ökad 
användning, bättre hälsa och livskvalitet.

4. Andelen kommuner och länsstyrelser som arbetar med naturvägledning 
ökar kontinuerligt.

Utvecklingen är positiv

Sammanfattning
Arbete pågår i landet för att öka tillgängligheten i natur- och kulturlandska-
pet, både för befolkningen i stort och för särskilda grupper. Allt fler kommu-
ner tar fram strategiska planeringsunderlag om grönstruktur och friluftsliv, 
samt olika typer av informationsmaterial som kartor och broschyrer.

Utvecklingen bedöms som positiv, men det saknas underlag för att bedöma 
i vilken utsträckning åtgärderna är tillräckliga för att motsvara olika gruppers 
behov. För att stärka arbetet behövs ökade insatser på nationell och regional 
nivå för att stödja länsstyrelser respektive kommuner att ta fram regionala 
långsiktiga planer för tillgänglighetsarbetet och för att kunna genomföra rik-
tade satsningar för att förbättra tillgängligheten till naturen. 

Resultat
Målet som helhet
Även om det finns gott om natur för friluftsliv och rekreation kan tillgänglig-
heten till den och i den vara begränsad. Vägar och bebyggelse kan vara fysiska 
barriärer och tillgängligheten kan begränsas av brist på stigar, toaletter eller 
andra faciliteter. Tillgänglighet handlar också om människors kunskap om 
att områden faktiskt existerar samt föreställningar om hur tillgängliga de är. 
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Det behövs mycket information som marknadsför naturen och lockar ut 
människor. Att känna sig välkommen till, lockad och stimulerad av naturen är 
avgörande för att området skall användas. 

För många grupper, som barn, ungdomar, arbetslösa, personer med funk-
tionsnedsättning, förtidspensionärer och äldre, är lättillgänglig natur extra 
viktig för att främja deras hälsa. Dessa gruppers behov är därför särskilt ange-
lägna att uppmärksamma. Enligt en hälsoundersökning från år 2008 har cirka 
1 miljon personer i Sverige i åldern 16 till 64 år en eller flera funktionsnedsätt-
ningar. Av dessa är cirka 180 000 – 200 000 barn och unga.9

En växande andel av Sveriges befolkning har invandrarbakgrund och 
många har ingen eller begränsad relation till den svenska naturen. Utan denna 
relation riskerar en stor grupp människor att aldrig söka sig ut till naturen (se 
figur 7 i avsnittet om utövande). Särskilda informationsinsatser och aktiviteter 
är angelägna för att öka tillgängligheten till naturen för denna grupp. Naturen 
kan också bidra till ökad integration.10 

Hur tillgänglig naturen upplevs kan bland annat mätas genom vilka hinder 
som människor ser för att ta sig ut i den. Att de flesta anser att de saknar tid 
kan vara ett typiskt problem i dagens samhälle. Men den upplevda bristen på 
tid kan även kopplas till flera underliggande problem som brist på lämpliga 
områden, dåliga eller inga transportmöjligheter, personliga relationer, tillgång 
till information och kunskap, mm. Läs mer under avsnittet Utövande av 
friluftsliv. 

Tillgängligheten till odlingslandskapet ser olika ut i olika delar av Sverige. 
Bristen på tillgänglighet är mest påtaglig i slättbygder, där hög brukningsinten-
sitet, stora åkrar och få stigar vid sidan av de trafikerade vägarna begränsar 
den fysiska tillgängligheten.

Prec. 1 och 2: Långsiktig samhällsplanering, förvaltning, kommunikation 
och tillgänglighet
Den fysiska planeringen kan bidra till att säkra tillgången till naturområden 
och tillgängligheten till den. En förutsättning för det är att det finns relevanta 
och aktuella planeringsunderlag. Andelen kommuner med aktuella plane-
ringsunderlag för grönstruktur och natur har ökat sedan 2012 (se Figur 10 
och 11).11 

9 Boverket, 2013. Planera för rörelse!
10 Naturvårdsverket, 2008. Med andra ögon. Rapport 5808. 
11 Boverket, 2015. Miljömålsenkät 2015. länk: http://www.boverket.se/sv/om-boverket/ 
publicerat-av-boverket/oppna-data/miljomalsenkaten/ Andel av svarande kommuner. Svarsfrekvens 85%.

http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/oppna-data/miljomalsenkaten/
http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/oppna-data/miljomalsenkaten/
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Figur 10: Kommuner med tillgång till aktuella planeringsunderlag för grön- och vattenområden för 
hela eller del av kommunen. Figuren visar andel kommuner som svarat. Svarsfrekvens 85%.

Andelen kommuner, av de som har svarat, som har aktuella dokument för grön- och vattenområden 
för delar eller hela kommunen har ökat från 47 procent år 2012 till 56 procent år 2015. En tred-
jedel av de kommuner som saknar underlag i dag håller på att ta fram ett sådant. Källa: Boverket/
RUS, 2015. Miljömålsenkät.

Nästan hälften av kommunerna (45 procent) hanterar också friluftslivsfrå-
gorna mer specifikt i sin översiktsplan, vilket gör att frågorna har vägts av 
gentemot andra intressen. Frågorna lyfts även i allt större utsträckning som 
naturturism i den kommunala näringslivsplanen.12

Att planera för och öka olika gruppers tillgänglighet till naturområden, 
kan underlättas om dessa grupper får vara med i planeringsprocessen. Deras 
behov och olika användning av naturen kan då kartläggas och tas om hand.

12 Naturvårdsverket, 2015. Sveriges friluftskommun 2015. Rapport 6668.  
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6668-0.pdf?pid=15061 

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6668-0.pdf?pid=15061
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Figur 11: Geografisk spridning av kommuner med aktuella dokument som fyller funktionen av ett 
grönt- och vattenstrukturprogram. I storstäderna, deras kranskommuner och i större städer är det 
vanligare att ha planeringsunderlag. Majoriteten av dem som saknar dokument för grön- och vatten-
områden är glesbygdskommuner. Källa: Boverket och RUS, 2015. Miljömålsenkät.

Kommunernas arbete med tillgänglighet
Mer än hälften av Sveriges kommuner, 65 procent, anger år 2015 att de har 
säkerställda friluftsområden med god tillgänglighet för personer med funk-
tionsnedsättning och särskilda grupper.13 

Inom ramen för LONA (lokala naturvårdssatsningen) genomförs flera 
projekt med syfte att bl.a. förbättra tillgängligheten i naturområden. Bidraget 
används även till restaurering och anpassning av områden och till att sprida 
information till allmänheten. Sedan år 2012 har 743 projekt påbörjats/
genomförts.14

13 Naturvårdsverket, 2015. Årets friluftskommun 2015. Rapport 6668.
14 Naturvårdsverket, 2015. Register för lokala naturvårdssatsningen (LONA). Länk:  
http://lona.naturvardsverket.se/ (2015-07-22)

http://lona.naturvardsverket.se/
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Pågående arbeten på nationell nivå
Det pågår ett omfattande tillgänglighetsarbete i skyddade områden. Som 
ett led i att stötta detta gav Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och 
Handisam (numera Myndigheten för delaktighet) år 2013 tillsammans ut en 
handbok ”Tillgängliga natur- och kulturmiljöer”.15 Handboken har fått stor 
spridning och har tagits väl emot. Utbildningar för länsstyrelser har genom-
förts under 2013 och 2014, men Länsstyrelserna efterfrågar också hjälp med 
att utbilda kommuner.

Landsbygdsprogrammets projektstöd och miljöinvesteringar för landska-
pets natur- och kulturmiljövärden har bidragit till att öka odlingslandskapets 
tillgänglighet genom iordningsställande av parkeringsplatser, byggande av 
stättor och vandringsleder.16

Under 2015-17 arbetar länsstyrelserna med att ta fram regionala hand-
lingsplaner för grön infrastruktur. Arbete pågår också på nationell nivå med 
en kommunikationssatsning om ekosystemtjänster till myndigheter, näringsliv 
och organisationer. Båda dessa uppdrag kan bidra till att fler bra underlag om 
natur- och kulturlandskapet tas fram. Dessa kan användas för att säkra och 
utveckla denna typ av områden i kommunal fysisk planering.17 

Skogsstyrelsen har under 2014 tagit fram målbilder för god miljöhänsyn i 
skogsbruket18 för att främja skogsskötsel anpassad efter skogens olika funk-
tioner, se under mål Tillgång till natur för friluftsliv. 

EXEMPEL: Örebro – ställningstagande för tillgängligt friluftsliv i 
översiktsplan och tillgängliga naturreservat
Örebro kommun har tagit tydlig politisk ställning för ett tillgängligt friluftsliv 
som en del i att bygga en attraktiv stad för örebroarna. I den kommunom-
fattande översiktsplanen från 2010 tydliggör kommunen att anläggningar 
för idrott, friluftsliv och andra fritidsaktiviteter bör lokaliseras så att de är 
tillgängliga på ett bra sätt för de grupper som huvudsakligen kommer att 
nyttja anläggningen. Exempelvis bör anläggningar, som i stor utsträckning 
kommer att användas av barn och ungdomar, lokaliseras i cykelnära lägen 
och med tillgång till kollektivtrafik så att barnen kan ta sig dit på egen hand. 
Anläggningarna ska i möjligaste mån vara tillgängliga för personer med 
funktionsnedsättning. Antalet badplatser i kommunen får också gärna öka. 
Vid etablering av nya badplatser ska tillgänglighet för människor med funk-
tionsnedsättning säkerställas. För barn och unga är tätortsnära badplatser att 
föredra.

15 Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Handisam, 2013. Tillgängliga natur- och kulturområden. 
Rapport 6562. Länk: http://www.naturvardsverket.se/Documents/ 
publikationer6400/978-91-620-6562-1.pdf?pid=8057 
16 Jordbruksverket, 2014. Årsrapport 2013 – landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013.
17 Naturvårdsverket, 2015. Riktlinjer för regionala handlingsplaner för grön infrastruktur.
18 Skogsstyrelsen, 2013. Målbilder för god miljöhänsyn. Länk: http://www.skogsstyrelsen.se/ 
Aga-och-bruka/Skogsbruk/Skota-skog-/God-miljohansyn/Hansyn-till-friluftsliv-och-rekreation/Narskogar/ 

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6562-1.pdf?pid=8057
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6562-1.pdf?pid=8057
http://www.skogsstyrelsen.se/Aga-och-bruka/Skogsbruk/Skota-skog-/God-miljohansyn/Hansyn-till-friluftsliv-och-rekreation/Narskogar/
http://www.skogsstyrelsen.se/Aga-och-bruka/Skogsbruk/Skota-skog-/God-miljohansyn/Hansyn-till-friluftsliv-och-rekreation/Narskogar/
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Särskilda åtgärder för tillgänglighet har gjorts i det tätortsnära naturreservatet 
Oset-Rynningeviken vid sjön Hjälmaren. Tidigare var området ”Örebros bak-
sida” med soptipp, industri och militärt övningsområde. Nu är det förvandlat 
till ett naturskönt område med populära promenadstigar, rikt fågelliv, utsikt 
över Hjälmaren, skridskoåkning på vintern och café. Både stigar, spänger och 
värmestugor är tillgänglighetsanpassade. Området är också tillgängligt med 
gång- och cykelväg längs med Svartån.19

Prec. 3: Ökad hälsa och livskvalitet
Preciseringen om att ett ”attraktivt och tillgängligt natur- och kulturland-
skap medverkar till ökad användning, bättre hälsa och livskvalitet” är svår att 
följa upp på nationell nivå. Det är dock vetenskapligt visat att det finns sam-
band mellan tillgängligheten till olika kvaliteter och värden i det tätortsnära 
landskapet, grönområden samt naturmarker och hur vi mår och hur mycket 
vi rör på oss. Sambandet har visats genom studier från Skåne där geografisk 
information om olika landskapskaraktärer, som har stor betydelse för hälsa 
och välbefinnande, har kombinerats med uppgifter om egenrapporterad hälsa. 
Aspekter som inkomst och utbildning har beaktats.20, 21 Även besökarunder-
sökningar i nationalparker som genomfördes år 2014 visar på att den upp-
levda hälsan ökar i samband med besöket.22

Prec. 4: Kunskap och naturvägledning
En viktig aspekt av tillgänglighet är kunskap och information om frilufts-
liv och områden där detta kan utövas. Kommunerna är aktiva och tar fram 
mycket informationsmaterial om friluftsliv och naturturism. I princip samtliga 
kommuner som deltog i undersökningen årets friluftskommun 2015 (96 pro-
cent) har tagit fram information om friluftsliv och naturturism. Det vanligaste 
är att kommunerna har satt upp skyltning i naturområden, använder sig av 
digital kommunikation, tryckt upp broschyrer, annonser eller kartor. Alla 
typer av informationsmedel har ökat sedan 2012.23

Majoriteten av kommunerna (80 procent) anger att de arbetar med natur-
vägledning. Denna kan vara guidningar (50 procent), utomhuspedagogik och 
kulturarvspedagogik (40 procent) eller att stimulera företagande och ideella 
organisationer (40 procent). 
En sammanhållande nod i det nationella nätverk som finns för naturvägledare 
är Centrum för naturvägledning (CNV) som har i uppdrag att utveckla natur-

19 Boverket, 2013. Planera för rörelse!
20 de Jong, K. e. (July 2012). Perceived green qualities were associated with neighborhood satisfaction, 
physical activity and general health: Results from a cross-sectional study in suburban and rural Scania, 
southern Sweden. Hämtat från: http://dx.doi.org/10.1016/j.healthplace.2012.07.001 den 30.11.2012 
21 Björk, J. e. (den 3 September 2008). Recreational values of the natural environment in relation to 
neighbourhood satisfaction, physical activity, obesity and wellbeing. Journal of Epidemiology and Com-
munity Health 2008:62:e2, ss. 1-7.
22 Naturvårdsverket, 2015. 
23 Naturvårdsverket, 2015. Årets friluftskommun 2015. Rapport 6668.

http://dx.doi.org/10.1016/j.healthplace.2012.07.001
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vägledning och stötta naturvägledare. Centrumet har bland annat arbetat med 
nationalparkerna för att planera och stötta kring naturvägledning i dessa.

Kommunerna genomför också aktiviteter riktade till olika grup-
per. Omkring två av fem kommuner har genomfört aktiviteter riktade till 
pensionärer, medborgare med utländsk härkomst, medborgare med funktions-
nedsättning och gymnasieskolor. Dock är det en relativt hög andel av kommu-
nerna som inte känner till om aktiviteter riktats till de olika grupperna.24

Målets utvecklingsriktning mot 2020
Utvecklingen är positiv. 
Nuvarande insatser uppskattas gynna friluftslivsmålet i en positiv riktning nu 
och framåt de närmaste åren.

Den ökande andelen kommuner med planeringsunderlag för grön- och 
vattenområden tyder på ett växande intresse och ökad kunskap för att skapa 
god tillgänglighet till naturen för invånarna. Planeringsunderlagen kan också 
tolkas som ett ökat behov av bättre kunskap om områden för att kunna göra 
avvägningar gentemot andra intressen i planering och byggande. Det finns ett 
stort behov av att bygga bostäder och det finns risk att detta väger tyngre än 
tillgänglig natur. För att bemöta risken är det viktigt att fler kommuner redan 
i planeringsskedet har bra underlag för friluftsliv och stöd i översiktsplanen 
för att hantera frågan.

Metodutveckling och åtgärder som genomförs för att förbättra tillgänglig-
heten inom naturområden är steg i rätt riktning. Det saknas dock tillräckligt 
underlag för att bedöma tillgängligheten till dessa områden. Kommunerna 
arbetar i ökad utsträckning med information till medborgare. Information om 
naturområden och friluftsliv verkar också fungera, då de flesta intervjuade 
inte upplever att de saknar information. Däremot är det lite oroväckande att 
en stor andel kommuner inte känner till om genomförda aktiviteter riktats 
mot specifika grupper och att en femtedel av kommunerna inte arbetar med 
naturvägledning.

Områden med behov av ytterligare eller 
förändrade insatser
Målet och de tillhörande insatsområdena behöver ses i ett större samman-
hang, där tillgänglig natur för alla är en självklar del av en god livsmiljö i ett 
hållbart samhälle. Flera av de föreslagna insatserna har koppling till flera fri-
luftslivsmål och kan vara till nytta för andra områden som miljö, stadsutveck-
ling och folkhälsa. 

24 Naturvårdsverket, 2015. Årets friluftskommun 2015. Rapport 6668. 
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Det pågår mycket arbete på nationell nivå som kan bidra positivt till tillgäng-
lig natur för alla. Men för positiva synergieffekter behövs bättre samordning 
av myndigheternas satsningar på bl.a. ekosystemtjänster, grön infrastruktur 
och klimatanpassning.

• Underlag för att följa utvecklingen – Naturvårdsverket behöver tillsam-
mans med berörda myndigheter utveckla metoder och underlag för att 
kunna bedöma i vilken utsträckning tillgänglighetsåtgärder svarar mot 
behovet, samt den faktiska tillgängligheten till områden med andra 
transport sätt än bil.

• Fortsatt vägledningsarbete – Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket 
och Myndigheten för delaktighet bör fortsätta arbetet med att anordna 
utbildningar om handboken Tillgängliga natur- och kulturmiljöer och hur 
man arbetar med tillgänglighet. Myndigheterna bör ta fram en exempel-
samling med bilder, kopplat till handboken, där man kan få inspiration 
och kontakt till andra aktörer som jobbat med liknande projekt. Exempel 
kan hämtas från Sverige så väl som andra nordiska länder.

• Strategiskt och praktiskt tillgänglighetsarbete – Regeringen bör ge länssty-
relserna i uppdrag att under ett antal år formulera regionala långsiktiga 
planer för tillgänglighetsarbetet.

Som steg två i uppdraget bör länsstyrelserna genomföra riktade satsningar för 
att förbättra tillgängligheten på ett urval platser. Uppdraget bör genomföras 
med särskilda medel som tilldelas länsstyrelserna för detta ändamål. Därefter 
bör åtgärderna kunna förvaltas inom ramen för befintliga resurser.
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2: Starkt engagemang och samverkan
Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket
Ett mål för friluftslivspolitiken bör vara ett starkt engagemang och samverkan 
där personligt och ideellt engagemang står i centrum. Organisationerna bör i 
högre grad än i dag samverka. Ökad samverkan kan bidra till att fler människor 
ägnar sig oftare åt friluftsliv. Det bör även finnas etablerade strukturer för dialog 
och samordning av friluftslivet lokalt, regionalt och nationellt. 

Preciseringar:
1. Andelen kommuner i Sverige som har lokala friluftsråd eller liknande
ökar kontinuerligt.
2. Länsstyrelserna eller någon annan regional huvudman samordnar
arbetet med friluftsliv regionalt och vägleder kommunerna.
3. Det finns ett etablerat nätverk för friluftsliv mellan statliga myndigheter
och myndigheterna samverkar med de ideella friluftsorganisationerna,
de kommersiella aktörerna, kommunerna och markägarna
i syfte att tillgängliggöra svenskt natur- och kulturlandskap.
4. Människors utevistelse i natur- och kulturlandskapet ökar.

Utvecklingen är neutral

Sammanfattning
Det finns etablerade nätverk för dialog och utveckling av friluftslivet. 
Tankesmedjan för friluftsliv är uppskattad. Nationellt behöver nätverket utveck-
las för att bidra till politikens mål. Länsstyrelsernas roll i genomförandet är 
delvis oklar och det saknas resurser, men majoriteten uppger att de arbetar 
med målen och samverkar med andra aktörer. 18 procent av kommunerna har 
lokala friluftsråd, en andel som varit konstant de senaste åren. LONA-medlen 
är av stor vikt för att i samverkan mellan kommun och det ideella skapa frilufts-
livsåtgärder. De ideella föreningarna står för en viktig del av friluftslivet, men 
engagemanget i föreningar tenderar att förändras. Ökade statliga bidrag till fri-
luftsorganisationerna bidrar till måluppfyllelse. Utövandet är stabilt.

Resultat
Målet som helhet 
De ideella organisationernas engagemang är avgörande för att kunna erbjuda 
aktiviteter och kunskap om friluftsliv. Organisationernas möjligheter till verk-
samhet styrs av engagerade och kunniga medlemmar och ledare, men också av 
möjlighet till stöd, statliga och kommunala. Men medlemasantalet och enga-
gemanget förändras. En tendens är att medlemskap i en ideell förening inte är 
lika självklar som tidigare, engagemanget kan ske genom informella nätverk. 
Forskning visar att det ideella engagemanget i Sverige är högt och stabilt, 53% 
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av den vuxna befolkningen engagerar sig ideellt.25 Hur detta engagemang 
för just friluftsliv ser ut finns det dock ingen kunskap om, men en undersök-
ning visar att medlemsantalet i Friluftsfrämjandet sjunkit sedan 1980-talet.26 
Samtidigt ställs allt högre krav på föreningarna när det gäller t ex rapporte-
ring, redovisning, arbetsgivaransvar, vilket medför ett större behov av att pro-
fessionalisera medlemsorganisationernas kanslier. Professionalismen leder i sin 
tur till att det blir allt svårare att få människor att på sin fritid engagera sig i 
administrativa sysslor.

Inom Svenskt Friluftsliv finns 24 organisationer har man närmare 
10 000 föreningar med totalt ca 1,63 miljoner medlemmar, se bilaga 2. 
På uppdrag av regeringen fördelar organisationen Svenskt Friluftsliv det 
statliga bidraget till friluftsorganisationer. Syftet med bidragen är att ge alla 
människor möjligheter att genom friluftsliv få naturupplevelser, välbefinnande, 
gemenskap och öka kunskap om naturen och miljön. Naturvårdsverkets 
bedömning är att effekterna i samhället är stora i förhållande till bidragets 
storlek, framförallt när det gäller folkhälsan.27 Med anledning av resonemanget 
om professionalism ovan är organisationsbidraget av stor vikt för att stödja 
organisationerna. I budgetpropositionen för 2016 föreslås en ökning av 
anslaget från 28 miljoner till 48 miljoner kronor. 

Kommunerna och ideella organisationer är en viktig del i friluftsarbetet. 
Andelen kommuner som uppger att de har avsatta medel till skötsel och inves-
teringar i friluftsorganisationernas anläggningar har ökat de senaste sex åren 
från 53 procent till 71 procent, respektive 31 procent till 52 procent.28 Drygt 
hälften av landets kommuner uppger att de sökt LONA- bidrag för friluftsak-
tiviter.29 

Ideella föreningar har genomfört många LONA-projekt under perioden 
2012–2015. Den ideella sektorn är involverad i 855 åtgärder till en kostnad 
på ca 113 miljoner kronor där den statliga finansieringen uppgår till ca 38 
miljoner kronor. Den ideella sektorns och kommunernas finansieringsgrad 
uppgår för dessa projekt till ca 70 procent mot kraven i förordningen på 
50 procent.

Socialavgiftslagen medför idag ett hinder för många friluftsorganisationer 
då dessa inte är undantagna från att betala sociala avgifter på samma sätt som 
idrottsorganisationerna är. Detta medför högre kostnader för friluftsorganisa-
tioner att ersätta t ex en ledare än för idrottsföreningar. 

Riksdagen har starkt betonat värdet av de insatser ideella föreningar 
bidrar med som en viktig del av demokratin och samhällsutvecklingen. 2014 
tillsattes en utredning bl.a. med syftet att ideella organisationers kompetens 

25 Johan von Essen, Magnus Jegermalm och Lars Svedberg, 2015: Folk i rörelse – medborgerligt engage-
mang 1992-2014. Ersta Sköndal högskola arbetsrapportserie institutionen för socialvetenskap.
26 Dagens Nyheter, 2015: http://fokus.dn.se/foreningsliv/ 
27 Naturvårdsverket, 2014, 2015: Återrapportering av anslag 13:4 ap 10, stöd till friluftsorganisationer 
NV-00159-14, NV-00050-15.
28 Naturvårdsverket, 2015: Sveriges friluftskommun 2015, rapport 6668.
29 Naturvårdsverket, 2015: Sveriges friluftskommun 2015, rapport 6668.

http://fokus.dn.se/foreningsliv/
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och kapacitet bättre ska tas till vara i mötet mellan människor med olika 
social, kulturell och ekonomisk bakgrund. 

Prec. 1: Lokala friluftsråd
18 procent av kommunerna uppger att de har ett friluftsråd för dialog med 
friluftsorganisationer, stiftelser, markägare med flera kring friluftsfrågor i 
kommunen.30 Andelen har varit relativt konstant under de senaste sex åren. 
Fler kommuner når höga poäng i undersökningen Sveriges friluftskommun, 
vilket kan tolkas som att friluftslivet får en större plats på kommunernas 
agenda.31 

Prec. 2: Regional samordning
Länsstyrelsen har haft i uppdrag 2013 och 2014 (fortlöper 2015) att sam-
ordna arbetet regionalt och stötta kommunerna. En kartläggning32 visar att 
30 procent av länsstyrelserna har en intern samverkansgrupp för frilufts-
liv som berör flera enheter. Alla länsstyrelser uppger att det saknas resur-
ser att bedriva en bra regional samordning, varför de flesta uppger att de 
enbart arbetar med frågan i löpande ärendehantering. 90 procent anger att 
de samarbetar med kommunerna inom friluftsliv. 60 procent anger att de 
vägleder kommunerna inom planering och PBL, strandskydd, riksintressen, 
LIS-områden, allemansrätten, tätortsnära natur, kommunala reservat samt 
tillgänglighetsfrågor. Friluftslivsarbetet bedrivs till största delen inom skyd-
dade områden samt genom LONA-projekt och kulturmiljöarbetet. Tätortsnära 
reservat prioriteras högre för friluftslivet än övriga reservat. För fysisk plane-
ring och tillståndsprövningar saknar länen underlag om friluftslivet på regional 
nivå varför friluftslivet får en mindre roll, eller knapras i kanten vid exploate-
ringar/tillstånds- och strandskyddsärenden. Flera länsstyrelser efterlyser bättre 
underlag om friluftslivet som kan användas i planeringsarbetet. 

Regionala handlingsplaner för grön infrastruktur kommer vara ett viktigt 
verktyg för att på sikt öka förutsättningar för friluftsliv, se mål Tillgång till 
natur.

Prec. 3: Nätverk för friluftsliv
Nätverket för friluftsliv, Myndighetsmötet för friluftsliv samt Tankesmedjan 
för friluftsliv, alla samordnade av Naturvårdsverket, bidrar till dialog om och 
utveckling av friluftslivet. Tankesmedjan för friluftsliv har anordnats en gång 
per år sedan 2004 med ca 250 deltagare varje gång från myndigheter, kommu-
ner, ideella organisationer, näringsliv, forskarvärlden och markägarorganisa-
tioner. Utvärdering av Tankesmedjan visar att mötesplatsen är uppskattad och 
deltagarantalet tenderar att öka. Myndighetsmötet fick i en utvärdering33 högt 

30 Naturvårdsverket, 2015: Sveriges friluftskommun 2015, rapport 6668.
31 Naturvårdsverket, 2015: Sveriges friluftskommun 2015, rapport 6668.
32 Naturvårdsverket, 2014: Länsstyrelsernas frilutslivsarbete 2013, NV-07027-13.
33 Naturvårdsverket, 2014: Uppföljning friluftslivet och samordningen, NV-08870-13.
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betyg och behövs för att samordna myndigheterna. De tidigare tio nätverken 
för friluftsliv ändrades till ett nätverk på handläggarnivå för myndigheterna 
2014. Flera deltagare i nätverken framförde att nätverken fungerade så länge 
det fanns en uppgift, t ex ta fram målen, men efter det var aktiviteten låg.34 
En tydlig arbetsuppgift efterlystes för att nätverket ska kännas relevant.

90 % av länsstyrelserna anger att de samarbetar med andra aktörer utöver 
kommunerna35, bl a inom LONA-projekt, skötsel av skyddade områden, 
vandringsleder, turismutveckling och löpande ärendehantering. Flera anger att 
de har samrådsgrupper/naturvårdsråd med många olika aktörer. 

Naturvårdsverket har ett fjällsäkerhetsråd för att samordna fjällsäker-
hetsarbetet och som under 2015 bestod av 20 olika aktörer.36 I samordningen 
ingår bl a informationsspridning, utbildningsinsatser samt att följa utveck-
lingsarbetet och relevant forskning inom sakområdet. 

Naturvårdsverket ansvarar för att driva arbetet inom Nationella 
Snöskoterrådet.37 Alla beslut och det samlade informationsmaterialet bygger 
på konsensus mellan ingående organisationer och myndigheter. 

Naturvårdsverket har sedan 2013 ett samarbete med Naturkompaniet, 
STF, Länsstyrelsen, STF och Kiruna fjällsäkerhetskommitté för att bygga en ny 
säkerhetsstuga på Kebnekaise, samt se över formerna för en långsiktigförvalt-
ning av stugorna. Våren 2016 beräknas den nya stugan vara på plats.

Det nationella sektorsrådet för skogliga frågor har föreslagit en samver-
kans-grupp för förvaltning av de gemensamma målbilder för god miljöhänsyn 
som finns sedan 2013. Samverkansgruppen är sammansatt av företrädare för 
skogsnäringen, skogsägarföreningarna, andra myndigheter och Skogsstyrelsen. 
I de arbetsgrupper som under 2015 utvecklat befintliga målbilder och arbe-
tat fram nya förslag finns också företrädare för ideella organisationer. 
Arbetsgruppen för god hänsyn till friluftsliv och rekreation har under 2015 
haft femton medlemmar.

Flera ideella organisationer samverkar med varandra för att skapa större 
effekt, som exempel kan nämnas Sportfiskarnas projekt med Naturskydds- 
och Naturskoleföreningen om friluftsdagar i skolan, Cykelfrämjandets sats-
ning i det nybildade cykelnätverket med näringslivet, STF:s projekt Get Real 
och Korpens Focus 2018.

Prec. 4: Människors utevistelse
SCB:s levnadsvaneundersökning visar att utövandet av friluftsliv är stabilt 
över tid, se vidare inledande kapitel om utövande. För att underlätta för 
människor att ta sig ut bör åtgärder i framtiden utgå från de hinder som 
människor upplever för att vara ute oftare, bl a bristen på områden att vara i 
samt brist på sällskap, se kapitel om utövande.

34 Naturvårdsverket, 2014: Uppföljning friluftslivet och samordningen, NV-08870-13.
35 Naturvårdsverket, 2014: Länsstyrelsernas frilutslivsarbete 2013, NV-07027-13.
36 www.fjallsakerhetsradet.se.
37 www.snoskoterradet.se.

http://www.fjallsakerhetsradet.se
http://www.snoskoterradet.se
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Målets utvecklingsriktning mot 2020
Utvecklingen är NEUTRAL
Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen av friluftslivsmålet nu 
och framåt de närmaste åren. Alternativt positiva och negativa utvecklings-
riktningar inom målet tar ut varandra.

Det finns etablerade nätverk för dialog och utveckling av friluftslivet. 
Tankesmedjan för friluftsliv är uppskattad. Nationellt behöver nätverket 
utvecklas för att bidra till politikens mål. Länsstyrelsernas roll i genomför-
andet av målen är delvis oklar och det saknas resurser. 18 procent av kom-
munerna har lokala friluftsråd, en andel som varit konstant de senaste åren. 
Ökade statliga bidrag bidrar till måluppfyllelse. Utövandet är stabilt.

Områden med behov av ytterligare eller 
förändrade insatser
Länsstyrelserna anger att det behövs mer resurser för att kunna utveckla och 
genomföra åtgärder för friluftslivet och fungera som regional samordnare. 
I december 2015 kommer länen att redovisa behov av regionala åtgärder för 
att nå målen. De åtgärder som redovisas där utgör komplement till denna 
redovisning. 

LONA-medlen utgör en väsentlig resurs för att genomföra åtgärder på 
lokal nivå, i samverkan mellan kommuner och föreningar. Det är viktigt att 
detta stöd kvarstår och kanske tom ökar, då det är ett bra sätt att stödja fri-
luftslivet lokalt. 

De ideella organisationernas engagemang är avgörande för att kunna 
erbjuda aktiviteter och kunskap om friluftsliv. För att organisationerna fort-
sättningsvis ska kunna erbjuda friluftsaktiviteter och fortbildning behöver 
stödet vara långsiktigt. Regeringen har i budgetpropositionen föreslagit extra 
medel till friluftsorganisationerna efter att nivån på bidraget varit det samma 
i många år. Naturvårdsverket föreslår att nivåerna på bidraget förlöpande ses 
över och utvärderas. 
Utveckla publika verktyg för samverkan och dialog med individer/medbor-
gare, som finns i t ex LONA-databasen. Verktygen kan vara ett stöd i plane-
ring och genomförande av åtgärder. 

En översyn av socialavgiftslagen är önskvärd för att utreda om friluftsor-
ganisationerna bör omfattas av undantaget på samma sätt som idrottsför-
eningar. En ändring skulle innebära att friluftsorganisationernas befintliga 
ekonomiska resurser skulle räcka till mer verksamhet då kostnader för ledare 
och funktionärer skulle minska.
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3: Allemansrätten
Ansvarig Myndighet: Naturvårdsverket
Ett mål för friluftslivspolitiken bör vara att allemansrätten är grunden för fri-
luftslivet. Målet bör innebära att allemansrätten värnas och allmänhet, mark-
ägare, föreningar och företag har god kunskap om allemansrätten.

Preciseringar:
1. De regler och den tillsyn som förtydligar allemansrätten tillämpas effek-

tivt. Syftet är att allemansrätten ska vara fortsatt stark.
2. Allmänhetens, markägares, föreningars, företags och myndigheters kun-

skap om allemansrätten och dess möjligheter och begränsningar är god.
3. Dialog med bl.a. intresseorganisationer, markägare, företag och myn-

digheter om allemansrätten genomförs för att öka kunskapen, ge större 
förståelse och finna lösningsmodeller om intressemotsättningar eller kon-
flikter uppstår när det gäller allemansrättsrelaterade frågor.

Utvecklingen är neutral

Sammanfattning
De undersökningar som genomförts av allmänhetens kunskap om allemans-
rätten visar att de grundläggande kunskaperna är goda. Regelverket som 
sätter gränserna för allemansrätten har inte förändrats under de senaste åren, 
några förtydliganden av allemansrättens gränser har inte skett. Tillsynen för 
att stävja överträdelser av allemansrättens gränser är svag. Ett sätt att för-
bättra tillsynen skulle kunna vara att ge fler personer ordningsvakts befogen-
heter. För att behålla och öka kunskapen om allemansrätten är det viktigt att 
arbetet som Naturvårdsverket och andra organisationer gör fortsätter och att 
det finns en finansiering för detta. Det bör finnas en beredskap och kunskap 
inom Naturvårdsverket för samhällsförändringar och nya fenomen och hur 
allemansrätten ska anpassas till detta.

Resultat
Målet som helhet
Naturvårdsverket fick 2011 i uppdrag att utvärdera tillämpningen av lagen 
(1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. 
Uppdraget redovisades i mars 2012, ärendet bereds i Regeringskansliet.

Prec. 1: Regler och Tillsyn
Allemansrätten kan beskrivas som ett frirum som begränsas av flera andra 
lagar. De vanligast förekommande överträdelserna är olaglig terrängkörning, 
nedskräpning och skadegörelse. Det har inte skett någon förändring i den lag-
stiftning som kringgärdar allemansrätten sedan 2012, det har inte heller till-
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kommit någon ny domstolspraxis som på något sätt förändrar eller förtydligar 
allemansrätten. Det är i de allra flesta fall polisen som bedriver tillsyn enligt 
den lagstiftning som kringgärdar allemansrätten, när det gäller nedskräpning 
har kommunerna ett tillsynsansvar. Länsstyrelsens naturvårdsvakter/naturbe-
vakare bedriver en viss tillsyn inom områden som skyddas enligt 7 kap miljö-
balken. Kommunerna, och i vissa områden Länsstyrelserna, har ett ansvar för 
tillsynen av strandskyddsområden. Överträdelser mot strandskyddsbestäm-
melserna följs upp med förelägganden och åtalsanmälningar.

Det är svårt att leda överträdelser av allemansrättens gränser till fällande 
domar. Straffvärdet för den här typen av brottslighet låg, utredningar av den 
här typen av brottslighet läggs ofta ner. Eftersom straffvärdet är lågt, bevis-
föringen svår och utredningskostnaderna är höga så har inte tillsynen blivit 
bättre sedan 2012. För en förbättrad tillsyn och för att kunna leda fler brott 
till fällande domar i domstol krävs bättre tillsyn i naturen, men man kan fråga 
sig om det är rimligt att tex polisen ska satsa på övervakning av naturen i jäm-
förelse med annan brottslighet. Sammantaget har inte regelverket förändrats 
eller tillsynen alltså förbättrats sedan 2012.

Prec. 2: Kunskap om Allemansrätten
Så vitt Naturvårdsverket känner till finns tre olika undersökningar av all-
mänhetens grundläggande kunskaper om allemansrätten.38,39,40 Det finns inga 
specifika mätningar av just markägares, föreningars eller företags kunskaper 
om allemansrätten. Men eftersom de tre undersökningarna av allmänheten är 
gjorda av ett tvärsnitt av den svenska befolkningen kan man anta att ett antal 
markägare, föreningsmedlemmar och företagare finns med i dessa undersök-
ningar. I alla tre undersökningarna svarade omkring 90 % av de svarande 
rätt på några grundläggande kunskapsfrågor om allemansrätten. I frågor som 
tangerade allemansrätten som tex frågor om det fria handredskapsfisket var 
andelen rätt svar lägre.

Pågående insatser för att öka kunskapen om allemansrätten
Naturvårdsverket har sedan många år tillbaks information om allemansrät-
ten på flera språk i både på papper och i digitalt format. Både det tryckta och 
digitala materialet granskas årligen och uppdateras. Naturvårdsverket söker 
ständigt efter nya vägar för att vägleda och informera om allemansrätten. 

Naturvårdsverket har sedan 2013 gett stiftelsen Håll Sverige Rent (HSR) 
ett årligt bidrag för att sprida information och öka kunskapen om allemans-
rätten. (http://www.hsr.se/det-har-gor-vi/land/var-radd-om-din-arena-om- 
allemansratten).

38 Fredman, P. Karlsson, S.-E., Romild, U. & Sandell, K. (red.) 2008c. Besöka naturen - hemma eller 
borta? Delresultat från en nationell enkät om friluftsliv och naturturism i Sverige. Rapport No. 3, Forsk-
ningsprogrammet: Friluftsliv i Förändring, Östersund.
39 Håll Sverige Rents undersökning om allemansrätten April 2013.
40 Naturvådsverket, 2015. Friluftsliv 2014. Rapport 6691.

http://www.hsr.se/det-har-gor-vi/land/var-radd-om-din-arena-om-allemansratten
http://www.hsr.se/det-har-gor-vi/land/var-radd-om-din-arena-om-allemansratten


NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6700
Friluftsliv för alla

39

Det finns även många andra organisationer som bedriver ett aktivt arbete med 
att öka kunskaperna om allemansrätten t.ex. Svenskt Friluftsliv och dess med-
lemsorganisationer och LRF.

Varför blir det ändå fel ibland?
Trots att kunskapen om allemansrätten synes vara god och att det finns god 
tillgång på informations- och undervisningsmaterial om allemansrätten så 
begås det övertramp ibland. En del brott anmäls till polis, t.ex. olaglig ter-
rängkörning, nedskräpning och skadegörelse, men det finns troligen ett stort 
mörkertal. Orsaken kan vara att polis och åklagare i regel lägger ner den här 
typen av ärende snabbt. Det finns ingen god och tillförlitlig statistik kring 
överträdelser av den lagstiftning som omger allemansrätten.

En orsak till att det uppstår konflikter om allemansrätten kan vara en bris-
tande kunskap om hur man läser landskapet och gör en bedömning av vad 
som kan vara acceptabelt och när man går över allemansrättens gränser. Det 
kan även bero på olika uppfattningar om hur man bör bruka landskapet.41 En 
möjlig orsak till att det begås grövre överträdelser, t.ex. dumpning av större 
mängder skräp, nedhuggning av träd och terrängkörning är att tillsynen är 
bristfällig, risken att bli upptäckt är mycket liten Frågan om olaglig terräng-
körning på barmark är särskilt svår eftersom de skador som uppstår i många 
fall är bestående. Mindre överträdelser, nedskräpning, bryta kvistar etc. kan 
tänkas bero på okunskap i stunden, jämför med t.ex fortkörning. Det är inte 
troligt att tillsynen i naturen kommer att bli så mycket effektivare att den 
minskar de överträdelser som sker genom någon form av avskräckningseffekt. 
Den enda möjliga vägen är rimligen att via information och vägledning öka 
kunskapen och förändra attityden till allemansrätten.

Prec. 3: Dialog om allemansrätten
Naturvårdsverket initierade och ledde en serie dialoger om allemansrätten 
under maj 2012- mars 2013. I dialogerna deltog ett 20-tal organisationer, för-
eningar, företag, myndigheter och några privatpersoner. Under dialogserien 
lyftes olika frågeställningar av deltagarna som sedan debatterades, experter 
bjöds i vissa fall in för att bidra med ökad kunskap. Efter att dialogserien 
avslutades våren 2013 har Naturvårdsverket bedömt att ännu inte har fun-
nits ett behov av ytterligare dialoger på nationell nivå, Naturvårdsverket har 
inte heller fått några sådana önskemål från någon annan myndighet eller 
organisation. Det har därför inte varit möjligt att återkommande utvärdera 
dialogarbetet. 

41 Allemansrätten och dess framtid. Klas Sandell och Margareta Svenning. Naturvårdsverket Rapport 
6470, 2011.
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Preciseringar som inte går att följa upp
Det går relativt enkelt att mäta allmänhetens grundläggande kunskap om alle-
mansrätten genom enkäter. Men allemansrätten är en flexibel sedvanerätt och 
det är inte alltid det finns ett givet svar på vad som är rätt eller fel, det beror 
på den aktuella situationen på platsen. Denna typ av kunskap är svårare att 
mäta då det inte är enkelt att formulera en fråga eller att bedöma svaret i en 
teoretisk situation som i en enkätundersökning.

Målets utvecklingsriktning mot 2020
Utvecklingen är NEUTRAL
Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen av friluftslivsmålet nu 
och framåt de närmaste åren. Alternativt positiva och negativa utvecklings-
riktningar inom målet tar ut varandra. 

Att döma av de undersökningar av allmänhetens kunskap om allemansrät-
ten som genomförts så har inte kunskapen ökat nämnvärt över åren. Å andra 
sidan ligger den grundläggande kunskapen på en mycket hög nivå, det är dock 
få undersökningar och svarsfrekvensen är låg. Det finns också brister i den 
praktiska tillämpningen och potentiella hot mot allemansrätten.

Ytterligare orsaker till att utveckling är neutral:
• Regelverket och tillsynen har inte förändrats.
• Finansieringen av informations- och vägledningsarbetet om allemansrät-

ten är oklar.
• Det har endast genomförts en dialogserie om allemansrätten, under 

2012-2013 i Naturvårdsverkets regi.

Om informationsinsatserna ligger på samma nivå som idag men med en stän-
dig anpassning och utveckling av informationskanalerna bör dagens kun-
skapsläge kunna bibehållas. Knäckfrågan om betalanläggningar bör lösas (se 
områden med behov av ytterligare eller förändrade insatser). I dagsläget är 
inte problemet stort, men med en växande turism och drivkraften att utveckla 
landsbygden kan leda till att olika typer av betalanläggningar etableras trots 
att rättsläget är oklart. En sådan utveckling är ett hot mot allemansrätten.

Områden med behov av ytterligare eller 
förändrade insatser
Allemansrättens roll och innehåll är direkt relaterad till samhällsutveck-
lingen.42 Samhället, friluftslivet och synen på hur landskapet ska nyttjas 

42 Allemansrätten och dess framtid. Klas Sandell och Margareta Svenning. Naturvårdsverket Rapport 
6470, 2011.
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kommer att förändras och det ställer därmed krav på att vägledningen om alle-
mansrätten är adaptiv och följer denna utveckling. Det bör finnas en beredskap 
och kunskap inom Naturvårdsverket för att hantera nya fenomen och samhälls-
förändringar och hur allemansrätten och informationen ska anpassas till detta.

Behov kopplat till precisering 1: Regler och Tillsyn
Man kan fråga sig om det går att förtydliga regelverket på ett ändamålsenligt 
sätt, i förlängningen skulle det kunna innebära en i lag preciserad allemansrätt. 
Men det är i lagtext svårt att i detalj beskriva alla upptänkliga situationer och 
därtill kommer att en god tillämpning bygger på att regelverket är enkelt att till-
lämpa och att lagstiftningen upplevs som legitim. Förmodligen fungerar den 
flexibla sedvanerätten lika bra som ett preciserat regelverk. 

Tillsynen skulle kunna förbättras om det fanns fler personer som hade 
motsvarande ordningsvakts befogenheter i naturen, tex de ledvärdar som idag 
övervakar snöskoteråkningen inom kommunala snöskoterförbudsområden. 
Ytterligare en möjlighet att öka tillsynen i naturen är att länsstyrelserna ökar 
antalet naturbevakare i fält, det kräver då att länsstyrelserna prioriterar detta i 
sin budget eller att de får utökade anslag för detta.

Ökade insatser för att minska problemen med olaglig terrängkörning 
och då framförallt barmarkskörning som kan orsaka bestående skador. 
Naturvårdsverket har lämnat förslag till regeringen i regeringsuppdraget 
”Strategi för en storslagen fjällmiljö.” hur de växande problemen med stör-
ningar och skador av terrängkörning ska kunna minskas.43 

Knäckfråga 
• Vad är en anläggning som upphäver allemansrätten?

Det blir allt vanligare med anläggningar som kräver en nyttjandeavgift. I dags-
läget är det i framförallt skidspår som detta förekommer, men i framtiden kan 
det bli vanligt vid tex terrängcykelbanor, löpspår, vandringsleder etc. Fenomenet 
betalanläggning innebär en inskränkning av allemansrätten och rättsläget är 
oklart. Det behövs ett klarläggande av vilka kriterier som krävs av en anlägg-
ning för att denna ska anses upphäva allemansrätten. 

Behov kopplat till Prec. 2: Kunskap om Allemansrätten
För att behålla den kunskapsnivå som finns i samhället, och helst öka den, krävs 
ett ständigt informations- och vägledningsarbete. Informationen och vägled-
ningen måste anpassas till målgrupperna och till den ständiga utvecklingen av 
olika informationskanaler. Under de senaste åren har Naturvårdsverket lämnat 
bidrag till Håll Sverige Rent för att de ska kunna arbete med information om 
allemansrätten. Det vore önskvärt om finansiering för information kunde säkras 
långsiktigt. För att förbättra kunskapen om allemansrätten hos olika målgrup-

43 http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/ 
Redovisade-2014/Strategi-for-storslagen-fjallmiljo/
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per bör man genomföra riktade undersökningar om kunskaper om allemans-
rätten hos tex markägare, föreningar, företag och myndigheter. 

Behov kopplat till Prec. 3: Dialog om allemansrätten
Den dialogmodell som skapades av Naturvårdsverket skulle kunna användas 
för regionala eller lokala dialogmöten på läns- eller kommunnivå. Lämpliga 
samarbetspartners i regionala eller lokala dialoger kan vara Länsstyrelsen, 
kommuner, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, Sametinget, Boverket, markägar-
organisationer, friluftslivsorganisationer och naturturistnäringen.
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4: Tillgång till natur för friluftsliv
Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket och 
Skogsstyrelsen
Ett mål för friluftslivspolitiken bör vara att det finns tillgång till natur för frilufts-
livet. Detta bör innebära att samhällsplanering och markanvändning tar hänsyn 
till friluftslivets behov av tillgång till attraktiva natur- och kulturlandskap.

Preciseringar:
1 Antalet områden av lokalt, regionalt och nationellt intresse för friluftsliv 

som är kända och kartlagda med värdebeskrivningar ökar.
2 Andelen översiktsplaner som behandlar och visar tillgången till natur- och 

kulturlandskap med olika upplevelsevärden i hela kommunen ökar och 
uppdateras kontinuerligt.

3 Friluftslivets behov av tillgång till attraktiva natur- och kulturlandskap 
säkerställs genom hållbart brukande, fysisk planering och bevarande.

4 Modeller för att lösa eventuella målkonflikter mellan olika intressen är 
etablerade.

Utvecklingen är neutral 

Sammanfattning
Det finns verktyg för att tillgodose friluftslivets tillgång till attraktiva kultur- 
och naturlandskap inom såväl fysisk planering som hållbart brukande, men 
de används inte likadant på alla plan. Det mesta friluftsaktiviteterna sker 
i miljöer nära hemmet som inte är skyddade, men studier visar att brist på 
tillgång till miljöer för friluftsliv delvis hindrar människors möjlighet till fri-
luftsliv. Skogslandskapet riskerar att delas i ett produktionslandskap med låg 
medelålder och ett skyddat landskap med hög ålder med nuvarande skogs-
bruk. Det är oklart hur detta påverkar friluftslivet. En viktig insats för att nå 
målet är en god vägledning liksom kompetensutveckling i hur friluftsliv kan 
belysas tydligare i planeringsarbetet inom såväl det offentliga samhället som 
de areella näringarna.

Resultat 
Prec 1: Kända områden av lokalt, regionalt och nationellt intresse för fri-
luftsliv med värdebeskrivningar ökar
Konkurrensen om den tätortsnära marken är stor, vilket beskrivs under målet 
attraktiv tätortsnära natur. Exploatering för boende och jobbskapande står 
ibland i konflikt med friluftslivets behov av attraktiva natur- och kulturland-
skap. För att i den fysiska planeringen kunna väga mellan olika intressen 
behövs behövs ett kunskapsunderlag som tydligt visar olika områdens värden 
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för friluftslivet. I regeringens budget 201644 pekas kommunernas arbete 
med fysisk planering ut som viktigt. Regeringen skriver också att de avser 
ge Naturvårdsverket i uppdrag att utveckla metodik för att kartlägga områ-
den som har betydelse för friluftsliv, rekreation och turism tillsammans med 
berörda aktörer. 

Naturvårdsverket har under 2015 i samverkan med bland annat 
Riksantikvarieämbetet påbörjat en beslutsprocess kring riksintressen för fri-
luftsliv. Länsstyrelserna har föreslagit områden, avgränsningar och eventuella 
upphävanden av tidigare områden ska fastställas.

Prec 2: Kultur- och naturlandskapets värden för friluftslivet syns och uppda-
teras kontinuerligt i fysisk planering
I vissa kommuner45 och län46sker detta. Eftersom det i nuläget är stor skillnad 
mellan olika kommuner och län finns det ingen tydlig trend för utvecklingen. 
Den förankring och dialog som genomförs i samband med att en översikts-
plan revideras kan utgöra en god grund för att säkerställa friluftslivets behov 
av attraktiva kultur- och naturlandskap. Det finns möjligheter för en positiv 
utveckling till följd av de regionala handlingsplaner för grön infrastruktur47 
som ska tas fram kommande år.

Prec 3: Friluftslivets behov säkerställs genom hållbart brukande, fysisk 
planering och bevarande
Studier visar att det mesta friluftslivet sker på allemansrättsliga grunder48,49. 
De som besvarade friluftsenkäten6 instämde i påståenden om att de upplevde 
ostördhet, variationsrik miljö, naturpräglad miljö och att såväl skog och 
vattnet som odlingslandskapet gav möjlighet till återhämtning. Annan mark-
användning stör inte lika ofta6, 50 som andra friluftsutövare. Naturreservat 
och nationalparker är viktiga, men inte det som besöks oftast5,6, 75 % av fri-
luftsutövarna6 besökte en natur- eller kulturmiljö som inte var skyddad vid 
sitt senaste friluftsutövande. Att det hållbara brukandet omfattar hänsyn till 
friluftsliv och rekreation är således viktigt för tillgången till natur- och kultur-
miljöer.

44 Regeringen 2015. Prop. 2015/16:1 Budgetproposition för 2016.
45 Naturvårdsverket 2015. Sveriges friluftskommun 2015. Rapport 6668*2015, Stockholm.
46 Hassel L, 2015. Sammanställning av länsstyrelsernas arbete med regionala landskapsstrategier. Rap-
port 2015:6, Länsstyrelsen i Jönköpings län.
47 Naturvårdsverket 2015. Riktlinjer för regionala handlingsplaner för grön infrastruktur,  
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/ 
Redovisade-2015/Riktlinjer-och-genomforandeplan-om-regionala-handlingsplaner-for-gron-infrastruktur/ 
48 Fredman et al. 2008. Besöka naturen – hemma eller borta? Rapport 3 Forskningsprogrammet friluftsliv 
i förändring, Örnsköldsvik.
49 Naturvårdsverket 2015. Friluftsliv 2014. Rapport 6691.
50 Fredman et al. 2008. Vara i naturen – varför eller varför inte? Rapport 2 Forskningsprogrammet frilufts-
liv i förändring, Örnsköldsvik.

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/Redovisade-2015/Riktlinjer-och-genomforandeplan-om-regionala-handlingsplaner-for-gron-infrastruktur/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/Redovisade-2015/Riktlinjer-och-genomforandeplan-om-regionala-handlingsplaner-for-gron-infrastruktur/
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Initiativ till dialog krig hur markanvändning51,52,53,54,55 kan visa hänsyn till fri-
luftslivet finns inom flera näringar. Odlingslandskapet och skogen är de mil-
jöer som används flitigast i det vardagliga friluftslivet nära hemmet. Finns det 
vatten i dessa miljöer blir de än mer attraktiva varför tillgången till stränder är 
viktig.

Strandnära områden är attraktiva även för byggande av såväl bostäder 
som näringsverksamhet.56,57,58 Studier visar att bristen på tillgång till miljöer 
för friluftsliv ibland är ett hinder, figur 9.17,18 Vad som ligger bakom denna 
brist vet vi dock inte.

Den skogliga konsekvensanalysen59 som genomfördes 2015, SKA15, pekar 
på att nuvarande skogsbruksmetoder riskerar att åstadkomma ett landskap, 
där den brukade skogen har en har en låg medelålder och den gamla skogen 
enbart återfinns i skyddade områden och hänsynsytor. Skyddade områden och 
hänsynsytor utgör 16% av skogsmarksarealen i analysen. En samlad analys av 
hur pågående markanvändning förändrar attraktiviteten i kultur- och natur-
landskapet skulle komplettera kunskapen från SKA15.

Motorfordon används inom det hållbara brukandet och blir allt vanligare 
inom friluftslivet. Det förekommer såväl på land som på vatten. Motorfordon 
upplevs störande för friluftsutövare såväl till följd av buller som spår i marken 
efter framfart.

Prec 4: Modeller för att lösa målkonflikter är etablerade
Erfarenheter av att använda dialog som modell för att lösa målkonflikter 
finns på flera nivåer i samhället. Målbilder för god miljöhänsyn vid skogs-
bruksåtgärder beskriver hur kommunikation behövs vid hänsyn till friluftsliv 
och rekreation.8 Det finns idag ett antal biosfärområden60 och modellsko-
gar61 i Sverige vilka bygger på samverkan i landskapsperspektiv för en hållbar 
utveckling. Samverkan på nationell nivå följs upp under målet Samverkan och 
engagemang. 

51 Skogsstyrelsen 2013. Målbilder för god miljöhänsyn – en delleverans från Dialog om miljöhänsyn. Rap-
port 5*2013.
52 http://www.skogsindustrierna.org/branschen/branschfakta/skog/samlad-miljopolicy-om-korskador-pa-
skogsmark 
53 www.naturvardsverket.se/978-91-620-6686-4.
54 www.sverigesnationalparker.se.
55 Jordbruksverket 2015. Så utvecklar vi svenskt fritidsfiske och fisketurism. Årsrapport 2014. Rapport 
2015:3.
56 Regeringen 2008. Prop. 2008/09:119, Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden.
57 http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/Redovi-
sade-2015/Strandskyddsbeslut-2014/
58 http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/uppfoljning/uppfoljningsteman/uppfoljningstema-
strandskydd/upphavande-av-strandskydd-genom-detaljplan/
59 Skogsstyrelsen 2015. Analys av miljöförhållanden. Rapport 11*2015. Jönköping.
60 http://www.vattenriket.kristianstad.se/
61 http://www.modelforest.se. 

http://www.skogsindustrierna.org/branschen/branschfakta/skog/samlad-miljopolicy-om-korskador-pa-skogsmark
http://www.skogsindustrierna.org/branschen/branschfakta/skog/samlad-miljopolicy-om-korskador-pa-skogsmark
http://www.naturvardsverket.se/978-91-620-6686-4
http://www.sverigesnationalparker.se/
http://www.vattenriket.kristianstad.se/
http://www.modelforest.se
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Målets utvecklingsriktning mot 2020
Utvecklingen är NEUTRAL
Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen av friluftslivsmålet nu 
och framåt de närmaste åren. Alternativt positiva och negativa utvecklingsrikt-
ningar inom målet tar ut varandra. 

En hel del information går inte att få fram, men grunden för att åstad-
komma en positiv utveckling finns i många fall. Studier visar dock att brist 
på tillgång till natur för friluftsliv varit en bidragande orsak till att människor 
inte kunnat utöva friluftsliv i den grad de önskat. SKA15 pekar på att skogs-
landskapet riskerar att delas upp i ett yngre produktionslandskap och ett äldre 
landskap av skyddade områden och hänsynsytor med nuvarande skogsbruk. 
Effekten av detta för friluftslivet är oklar. 
Det finns en grund för en ökad kännedom om områden av lokalt, regionalt och 
nationellt viktiga områden för friluftsliv.

Översiktsplanen, grönstrukturplaner och regionala handlingsplaner för grön 
infrastruktur är alla viktiga pusselbitar för att säkerställa friluftslivets behov av 
attraktiva natur- och kulturmiljöer. Hur friluftslivets behov behandlas i fysisk 
planering skiljer sig åt mellan olika län och kommuner vilket gör att utveck-
lingen inte kan mätas entydigt. Det mesta friluftsaktiviteterna bedrivs i natur 
som inte är skyddad.

Inom det hållbara brukandet gör man insatser, till exempel skogssektorns 
målbilder för god miljöhänsyn, samebyarnas terrängkörningsplaner, skogs-
brukets körskadepolicy, för att förtydliga hur hänsyn bör tas till friluftslivets 
intressen. Det ger grund för att tillgodose friluftslivets behov. Men analys av 
skogslandskapets utveckling visar en risk för att framtidens skogslandskap blir 
uppdelat mellan en yngre produktionsskog och en äldre skog som lämnats eller 
skyddats som miljöhänsyn. Detta om man fortsätter sköta skogen som man 
gjort fram till idag. Likaså är brist på tillgång till miljöer för friluftsliv delvis ett 
hinder för utövande av friluftsliv.

De finns modeller som används för att hantera målkonflikter. Kunskap om 
dessa bör spridas för att kunna användas inom fler områden.

Områden med behov av ytterligare eller 
förändrade insatser
Kommuner, länsstyrelser och aktörer inom de areella näringarna behöver en 
kombination av 

• ett bra stöd i form av kompetensutveckling och stödjande dokument,
• en tydligare vägledning av hur friluftsliv kan belysas i planering och 
• att man följer upp hur friluftslivets intressen tagits hänsyn till
• att goda exempel sprids inom såväl det offentliga som inom näringarna.
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Nationellt behövs
• en fortsatt finansiering av samebyarnas terrängkörningsplaner för att 

bidra till en hållbar terrängkörning.
• en statlig utredning kring hur man kan uppnå hållbar terrängkörning på 

land och i vatten inom friluftsliv.

Är det insatser inom hållbart brukande, satsningar på infrastruktur eller beva-
rande som är bäst för att säkerställa friluftslivets behov av attraktiva kultur- 
och naturlandskap? För välja rätt åtgärder behövs kunskap om: 

• varför det saknas miljöer för friluftsliv ibland och 
• hur förändringar i hållbart brukande påverkar utvecklingen av landska-

pets attraktivitet.
• varför de areella näringarna upplevs som störande i vissa situationer. 

Behov av kunskap
Vad gör att det saknas attraktiva miljöer för friluftsliv ibland?
För att kunna prioritera rätt insats finns det behov av att veta mer om vad 
det är som saknas (Forskning). Är det tillgängligheten som gör att tillgången 
är låg, är den tillgängliga naturen inte attraktiv eller finns det helt enkelt inte 
natur att tillgå? SCB:s statistik inom markanvändningen kan här utvecklas till 
att följa upp hur relationen mellan befolkning och potentiella naturområden 
ser ut i de större städerna. Detta skulle behöva kompletteras med andra stu-
dier som mäter attraktivitet.

Hur förändringen i hållbart brukande påverkar attraktiviteten i landskapet?
SKA15 visar att skogslandskapet riskerar att bli tudelat om skogsbruket fort-
sätter att bedrivas på det sätt det gör idag. Ett produktionslandskap med 
yngre skog och skyddade områden och hänsynsytor med gammal skog. Vi vet 
att odlingslandskapet förändras och att urbaniseringen ökar. Detta samman-
taget gör att landskapet runt oss förändras. Att följa upp detta och analysera 
effekterna av förändringen på tillgången till attraktiva natur- och kultur-
landskap vore ett viktigt underlag för beslut om åtgärder. (Naturvårdsverket 
i samverkan med Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, HaV, Boverket och 
Riksantikvarieämbetet)

Varför upplevs de areella näringarna som störande ibland?
En sammanställning av kunskapsläget kring hållbart brukande och hur bru-
kandet stör friluftslivet. De uppföljningar vi har visar vad som stör friluftsli-
vet, men visar inte hur de areella näringarna stör. Bara att de ibland gör det. 
(Naturvårdsverket)
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5: Attraktiv tätortsnära natur
Ansvarig myndighet: Boverket
Ett mål för friluftslivspolitiken bör vara att det finns attraktiv tätortsnära 
natur för friluftslivet. Målet bör innebära att befolkningen har tillgång till 
grönområden och ett tätortsnära landskap med höga frilufts-, natur- och 
kulturmiljövärden.

Preciseringar
1. Tillgången till sådant tätortsnära natur- och kulturlandskap som 

är attraktivt för friluftslivet ökar genom bevarande, utveckling och 
nyskapande.

2. Nåbarheten till och inom tätortsnära natur- och kulturlandskap ökar 
genom vägar, stigar, vandringsleder, cykelvägar, ridvägar och kollektiv-
trafik samt genom information om dessa möjligheter.

3. Andelen av det tätortsnära natur- och kulturlandskapets kvaliteter och 
upplevelsevärden som är bevarade och utvecklas genom strategisk plane-
ring, förvaltning, dialog och skötsel ökar kontinuerligt. 

Utvecklingen är neutral

Sammanfattning
Nuvarande insatser uppskattas gynna friluftslivsmålet i en positiv riktning nu 
och de närmaste åren, men samtidigt finns många starka intressekonflikter i det 
tätortsnära landskapet där annan markanvändning prioriteras framför friluftsliv. 

En stor del av friluftslivet till vardags utövas i det tätortsnära natur- och 
kulturlandskapet. För de flesta finns det närmaste grönområdet inom gångav-
stånd och ett skyddat naturområde inom cykelavstånd. Det pågående arbetet 
på nationell, regional och framför allt lokal nivå skapar goda förutsättningar 
för att den tätortsnära naturen finns tillgänglig, har bra kvalitet och är känd. 
Lokala naturvårdsatsningen, LONA, har spelat en viktig roll i detta arbete. 
För att kunna bedöma nåbarheten till och kvaliteten inom tätortsnära natur-
områden, behövs bättre underlag. Den betydande risken att tätortsnära natur 
tas i anspråk för bebyggelse samt andra utmaningar som många tätorter står 
inför, betyder att flera insatser behövs för att säkerställa en positiv utveckling.

Resultat
Målet som helhet 
Friluftsliv är lätt att utöva om det finns attraktiva natur- och grönområden 
i närheten. Friluftsliv och rekreation bidrar med såväl fysisk aktivitet som 
upplevelser och återhämtning och är viktiga för hälsa och välbefinnande. 
En stor del av friluftslivet till vardags utövas i det tätortsnära natur- och 
kulturlandskapet. 
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I Sverige finns 1 956 tätorter som omfattar 537 615 ha vilket motsvarar unge-
fär 1 procent av landets yta. Här bor 85 procent av Sveriges befolkning.62 
I och kring många av våra tätorter finns en rik natur i ett varierat landskap, 
vilket gynnar befolkningens rekreation och friluftsliv. Vad som anses vara 
tätortsnära avgörs lokalt, men forskning visar att användandet avtar med 
avståndet. Därför är det viktigt med tillgång till rekreations- och friluftsområ-
den inom rimligt avstånd från bostaden dvs. mellan 1-3 km. Detta är särskilt 
viktigt för grupper som barn eller personer med funktionsnedsättning som har 
svårare att ta sig ut eller förflytta sig långa sträckor. 

Trenden är att allt fler människor bor i större tätorter och städer. Fler 
människor ska därmed samsas om samma ytor. Resultaten från friluftsenkäten 
visar att invånare i större städer är ute i naturen mer sällan än de som bor i 
mindre tätorter eller på landsbygden.63

Prec. 1: Tillgång till tätortsnära natur
Enligt SCBs senaste undersökning64 för år 2010 hade över 90 procent av 
invånarna tillgång till ett grönområde inom 300 meter från bostaden i de 37 
största tätorterna. I 26 av dessa saknar endast en procent av invånarna ett 
grönområde inom detta avstånd. Antalet och storleken på de tillgängliga grön-
områdena varierar. Tillgång till vatten inom 300 meters avstånd från bostaden 
varierar stort mellan olika tätorter. 

Även tillgången till skyddade områden har ökat sedan 2012. År 2014 
bodde 87 procent av tätortsinvånarna inom ett cykelavstånd (5 km) till ett 
skyddat område, jämfört med 69 procent av de som bodde utanför tätort.65 
Mellan 2012 och 2014 har det tillkommit nya skyddade områden inom och 
nära tätorter på sammanlagt drygt 6 000 ha.66 Många kommuner har sedan 
1999 instiftat naturreservat med friluftslivets intressen som grund. 371 av 
landets naturreservat och naturvårdsområden, det vill säga 16 procent, har 
skapats med uttalat syfte att skydda tätortsnära natur.67 LONA (lokala natur-
vårdssatsningen) är en bidragande orsak till detta.68 
Genomförande av storstadslänens69 särskilda program för skydd av tätorts-
nära natur har bidragit till att flera tätortsnära land- och vatten miljöer 
har skyddats i storstadslänen. Arbetet har pågått i samverkan mellan 

62 SCB, 2013. Tätorter 2010. MI 38 SM 1101. Länk: http://www.scb.se/statistik/MI/MI0810/2010A01/
MI0810_2010A01_SM_MI38SM1101.pdf 
63 Se Kapitel utövande av fruliftsliv.
64 SCB, 2015. Grönytor och grönområden i tätorter 2010. MI 12 SM 1501. Länk http://www.scb.se/
Statistik/MI/MI0805/2010A01/MI0805_2010A01_SM_MI12SM1501.pdf 
65 SCB, 2015. Skyddad natur den 31 december 2014. MI 41 SM 1501. länk http://www.scb.se/Statistik/
MI/MI0603/2014A01/MI0603_2014A01_SM_MI41SM1501.pdf 
66 SCB, 2015. Skyddad natur i och omkring tätorter med fler än 10 000 invånare. År 2012-2014. Länk: 
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__MI__MI0603/SkyddadnaturTatort/?rxid=30ee
58eb-83a4-4e1f-9f58-9bdad78cce44 
67 Enligt data från Naturvårdsverket, 2015-11-13. 
68 Naturvårdsverket, 2011. Kommunalt naturskydd i lokala naturvårdssatsningen (LONA). Rapport 6392. 
Länk: https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-6392-4.pdf?pid=3699 
69 Länsstyrelsen i Skåne, Stockholm och Västra Götalands län.

http://www.scb.se/statistik/MI/MI0810/2010A01/MI0810_2010A01_SM_MI38SM1101.pdf
http://www.scb.se/statistik/MI/MI0810/2010A01/MI0810_2010A01_SM_MI38SM1101.pdf
http://www.scb.se/Statistik/MI/MI0805/2010A01/MI0805_2010A01_SM_MI12SM1501.pdf
http://www.scb.se/Statistik/MI/MI0805/2010A01/MI0805_2010A01_SM_MI12SM1501.pdf
http://www.scb.se/Statistik/MI/MI0603/2014A01/MI0603_2014A01_SM_MI41SM1501.pdf
http://www.scb.se/Statistik/MI/MI0603/2014A01/MI0603_2014A01_SM_MI41SM1501.pdf
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__MI__MI0603/SkyddadnaturTatort/?rxid=30ee58eb-83a4-4e1f-9f58-9bdad78cce44
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__MI__MI0603/SkyddadnaturTatort/?rxid=30ee58eb-83a4-4e1f-9f58-9bdad78cce44
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-6392-4.pdf?pid=3699
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länsstyrelser och kommuner.70 Ett av huvudsyftena med uppdraget har varit 
att trygga värden för befolkningens friluftsliv och naturupplevelser. 

Samtidigt finns det flera indikationer på att den oskyddade tätortsnära 
naturen tas i anspråk för bebyggelse och markanvändning och att de gröna 
ytorna därmed minskar. Detta har bland annat konstaterats genom satellit-
bildstudier.71 Dock saknas det i dagsläget statistik som visar förändringarna 
av grönyta mellan 2012-2015. Som följd av en ökande tätortsbefolkning kan 
dessa områden potentiellt utsättas för högre tryck.

Områden av riksintresse för friluftslivet i tätortsnära läge
Naturvårdsverket har under 2012-13 tagit fram nya kriterier för utpekande 
av områden av riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Ett sär-
skilt fokus har varit behovet av tätortsnära natur för friluftsliv. För storstads-
regionerna i Stockholm, Västra Götaland och Skåne län föreslås ett antal nya 
tätortsnära områden bli riksintresse för friluftsliv.

Prec. 2: Nåbarhet
År 2013 uppgav 80 procent av kommunerna att de under de senaste två åren 
hade genomfört åtgärder för att förbättra kvaliteter och tillgänglighet i och 
nära tätortsnära grönområden. De vanligaste åtgärderna var restaurering av 
parker och grönområden, anläggning eller renovering av gång- och cykelvägar 
i och till tätortsnära grönområden och parker samt informationsinsatser. 72

Många strategiska och fysiska åtgärder för att förbättra tillgängligheten 
och kvaliteten i tätortsnära områden har genomförts med hjälp av LONA. 
Under perioden 2012-2015 var den totala kostnaden för dessa projekt ca 
164 miljoner kronor varav ca 72 miljoner beviljades i statligt bidrag.73 Några 
av de genomförda åtgärderna var tillgänglighetsanpassning av områden för 
människor med funktionsnedsättning, anläggning av vandringsleder, broar 
och P-platser. Se även mål Tillgänglig natur för alla.

Det kan antas att kommunernas många satsningar på utveckling av kol-
lektivtrafik och cykel74 i någon utsträckning underlättar att även ta sig till 
naturen i och kring tätorter. Det saknas dock underlag för att bedöma i vilken 
utsträckning detta bidrar till måluppfyllelsen. 

Prec. 3: Kvalitet 
Det tätortsnära landskapet används mer för rekreation och friluftsliv om det 
är vackert, spännande och intressant och ger många möjligheter. Kvaliteterna 

70 Länsstyrelsen Skåne, Stockholm och Västra Götaland, 2015. Lägesredovisning av genomförande av 
programmet för skydd av tätortsnära natur.
71 681 SCB. (2009). Förändring av vegetationsgrad och grönytor inom tätorter 2000–2005. De tio största 
tätorterna 2005. www.scb.se 
72 Boverket, 2015. Miljömålsenkät 2013. Andel av svarande kommuner. Länk: http://www.boverket.se/sv/
om-boverket/publicerat-av-boverket/oppna-data/miljomalsenkaten/ 
73 Naturvårdsverket, 2015. LONA registret. Länk: http://lona.naturvardsverket.se/ . 2015.07.31
74 Boverket, 2015. Miljömålsenkäten 2015. Länk: http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-
boverket/oppna-data/miljomalsenkaten/ 

http://www.scb.se
http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/oppna-data/miljomalsenkaten/
http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/oppna-data/miljomalsenkaten/
http://lona.naturvardsverket.se/
http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/oppna-data/miljomalsenkaten/
http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/oppna-data/miljomalsenkaten/


NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6700
Friluftsliv för alla

51

ger upplevelsevärden som tillfredsställer människors behov av rofylldhet, natur-
upplevelse, lek och umgänge. Buller är näst efter skräp i naturen det som stör 
mest.75 Ett sätt att öka kvaliteterna är också att hämta in synpunkter från med-
borgare, organisationer, markägare, näringsliv och andra aktörer. Attraktiv 
natur kan betyda olika saker för olika användargrupper, t.ex. barn, äldre, 
människor med olika ekonomiska förutsättningar eller etniskt eller kulturell 
bakgrund. Genom att inkludera dessa grupper i planerings- och förvaltnings-
processer kan deras olika förutsättningar och behov av naturupplevelser lyftas 
fram och tillgodoses. 

Kommunernas planeringsunderlag
Program och strategier för grönstruktur och vattenområden är en viktig förut-
sättning för att strategiskt kunna hantera områden för friluftsliv i planering och 
förvaltning. Allt fler kommuner har tillgång till relevanta underlag. Processen 
är dock långsam och framtagande av underlagen påverkas av kommuner-
nas tillgång till kompetens och resurser. Detta beskrivs närmare under mål 
Tillgänglig natur för alla.

Vägledande arbete på nationell nivå
Boverket har tagit fram en vägledning och allmänna råd om friytor för lek och 
utevistelse som en del i ett uppdrag om barns och ungas utemiljö. Syftet är 
att uppmärksamma barns behov av tillräckligt stora ytor som är lämpliga för 
lek och utevistelse, framförallt vid skola och förskola. Natur, skog och grön-
ska är lämplig mark för barns lek, lärande och utveckling, vilket lyfts fram i 
vägledningen.76 

I vägledningen Planera för rörelse! lyfter Boverket särskilt värdet av den tät-
ortsnära naturen för friluftsliv och rekreation i vardagen.77 Vägledningen bely-
ser verktygen i PBL och ger exempel på hur de kan användas för planering av 
områden för friluftsliv i och omkring tätorter. 

Anpassad skötsel i tätortsnära skog ska främjas genom vägledning till 
skogsägare. Under 2014 har Skogsstyrelsen i samarbete med skogsnäringen, 
andra myndigheter och ideella organisationer tagit fram målbilder för god 
miljöhänsyn i skogsbruket. Målbilder för hänsyn till friluftsliv och rekreation 
inkluderar så kallad närskog – den närmaste, mest tillgängliga och mest nytt-
jade skogen.78 Arbetet med brukande av områden för friluftsliv beskrivs när-
mare under mål Tillgång till natur för friluftsliv.

75 Boverket, 2013. Planera för rörelse! 
76 Boverket, 2015. Gör plats för barn och unga! samt Boverkets allmänna råd 2015:1 FRI1.
77 Boverket, 2013. Planera för rörelse! 
78 Skogsstyrelsen, 2013. Målbilder för god miljöhänsyn. Länk: http://www.skogsstyrelsen.se/Aga-och-bruka/
Skogsbruk/Skota-skog-/God-miljohansyn/Hansyn-till-friluftsliv-och-rekreation/Narskogar/ 

http://www.skogsstyrelsen.se/Aga-och-bruka/Skogsbruk/Skota-skog-/God-miljohansyn/Hansyn-till-friluftsliv-och-rekreation/Narskogar/
http://www.skogsstyrelsen.se/Aga-och-bruka/Skogsbruk/Skota-skog-/God-miljohansyn/Hansyn-till-friluftsliv-och-rekreation/Narskogar/


NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6700
Friluftsliv för alla

52

Målets utvecklingsriktning mot 2020
Utvecklingen är NEUTRAL
Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen av friluftslivsmålet nu 
och framåt de närmaste åren. Alternativt positiva och negativa utvecklings-
riktningar inom målet tar ut varandra 

Nuvarande insatser uppskattas gynna friluftslivsmålet i en positiv riktning 
nu och de närmaste åren, men samtidigt finns många starka intressekonflikter 
i det tätortsnära landskapet och annan markanvändning prioriteras framför 
friluftsliv.

Den tätortsnära naturens särskilda betydelse för utevistelse i vardagen 
ställer höga krav på både planering av markanvändningen och skötsel i dessa 
områden.

Det är positivt att många kommuner säkrar tillgången till naturområden 
genom planering och beslut, förbättrar tillgängligheten till och inom frilufts-
områden genom fysiska åtgärder och informationssatsningar. Även kommu-
nala satsningar på utveckling av cykelinfrastruktur och kollektivtrafik kan 
antas bidra positivt. 

Genom naturreservatsbildning i tätortsnära områden, framför allt i stor-
stadslänen, har fler tätortsinvånare tillgång till skyddad natur. Samtidigt saknas 
underlag för att bedöma förändringen i tillgången till annan tätortsnära natur 
och hur attraktiv denna är. Det finns starka indikationer på att arealen minskar 
till följd av exploatering, samtidigt som behovet av tätortsnära natur ökar när 
allt fler människor flyttar till städer och större tätorter. 

Med tanke på de utmaningar som många tätorter, stora och små, står 
inför – integration, bostadsförsörjning och utveckling av transportinfrastruk-
tur, samt att säkra god livsmiljö för människor – behövs flera insatser för att 
säkerställa en positiv utveckling.

Områden med behov av ytterligare eller 
förändrade insatser
Målet och de tillhörande insatsområdena behöver ses i ett större samman-
hang, där attraktiv tätortsnära natur för friluftsliv är en självklar del av en 
god livsmiljö i ett hållbart samhälle. Flera av de föreslagna insatserna har 
koppling till och kan vara till nytta för andra områden som miljö, stadsut-
veckling och folkhälsa. 

Det pågår mycket arbete på nationell nivå som kan bidra positivt till 
attraktiv tätortsnära natur. Men för positiva synergieffekter behövs bättre 
samordning av myndigheternas satsningar på bl.a. ekosystemtjänster, grön 
infrastruktur och klimatanpassning i urbana miljöer.
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• Vägledning och pilotprojekt – Boverket avser att, i samråd med berörda 
aktörer, utveckla vägledning om tätortsnära grönområden som särskilt 
lyfter fram friluftlivets sociala och kulturella värden, hur attraktiviteten 
ser ut för olika grupper i samhället. Arbetet bör kopplas till det pågående 
arbetet med ekosystemtjänster. 

Till vägledningsarbetet bör några få pilotprojekt kopplas där flera aktö-
rer på nationell, regional och kommunal nivå samverkar. Pilotprojekten 
bör användas som lärande exempel på hur grönområden och utemiljöer 
av god kvalitet kan utvecklas i områden som förtätas. Jämför med norska 
exemplet Miljödirektoratets närmiljösatsning.79 Ett särskilt stöd till att 
genomföra pilotprojekten krävs.

• Data och underlag – SCB bör få i uppdrag att i samråd med berörda myn-
digheter utveckla studier för att kunna följa tillståndet och utvecklingen 
över tid av tillgången på och tillgängligheten till tätortsnära natur enligt 
SCB:s modell.80 Studierna behöver kompletteras med ytterligare data för 
att påvisa grönområdens struktur, tillgänglighet och/eller kvalitet, samt 
kompletteras med regionala och lokala uppföljningar. Tillgängligheten 
bör även omfatta nåbarhet med kollektivtrafik, gång och cykel. Insatsen 
är resurskrävande och kräver därför särskilda medel för genomförande. 
På sikt bör data utgöra en del i Sveriges offentliga statistik, då det behövs 
för uppföljning av fler målområden. 

• Regionala program för skydd av tätortsnära natur i alla län – Hittills har 
arbetet med tätortsnära natur haft ett starkt fokus på de tre storstadsom-
rådena. Det är förvisso ett extra stort bebyggelsetryck i dessa, men detta 
tryck finns också i andra delar av landet och då inte minst i ett antal med-
elstora och stora städer. Dessa städer har dessutom fortfarande en god 
grönstruktur som är långsiktigt viktig att säkra på ett klokt sätt. Det finns 
en stor potential att på regional och kommunal nivå på ett mer aktivt 
sätt arbeta med planering för en långsiktigt hållbar grönstruktur. Därför 
behöver regionala program för skydd av tätortsnära natur tas fram i 
samtliga län. Tillgängligheten till och inom de skyddsvärda områdena bör 
vara en viktig aspekt i programmen.

79 Miljödirektoratet, 2015. M-307/2015. Friluftsliv der folk bor. Länk: http://www.miljodirektoratet.no/no/
Publikasjoner/2015/April-2015/Friluftsliv-der-folk-bor/ 
80 SCB, 2010. Förändring av vegetationsgrad och grönytor inom tätorter 2000-2005. MI12 SM 1003. 
Länk: http://www.scb.se/Statistik/MI/MI0805/2005A01X/MI0805_2005A01X_SM_MI12SM1003.pdf 

http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2015/April-2015/Friluftsliv-der-folk-bor/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2015/April-2015/Friluftsliv-der-folk-bor/
http://www.scb.se/Statistik/MI/MI0805/2005A01X/MI0805_2005A01X_SM_MI12SM1003.pdf
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6: Hållbar regional tillväxt och 
landsbygdsutveckling
Ansvarig myndighet: Tillväxtverket
Ett mål för friluftslivspolitiken bör vara att bidra till en hållbar landsbygds-
utveckling och regional tillväxt i alla delar av landet. Detta bör innebära att 
friluftsliv samt natur- och kulturturism bidrar till att stärka den lokala och 
regionala attraktiviteten och medverkar till en stark och hållbar utveckling och 
regional tillväxt. Natur- och kulturturism bör uppmärksammas och prioriteras 
som strategiska verksamheter inom besöksnäringen. Upplevelserna bör känne-
tecknas av hållbarhet, kvalitet, värdeskapande, tillgänglighet och säkerhet.

Preciseringar
1. Fler företag i alla delar av landet, i städer såväl som på landsbygden, 

utvecklar marknaden för natur- och kulturturism.
2. Natur- och kulturturismen har fortsatt organiserat sig och utvecklat fram-

gångsrika metoder för hållbara upplevelser och ett samarbete med turist-
näringens övriga aktörer och markägare.

3. Infrastruktur och kommunikationer av olika slag fungerar väl och skapar 
en god tillgänglighet för turistnäringen och dess besökare.

4. Modeller för samverkan och dialog mellan exempelvis turistföretag och 
markägare är etablerade och genomförs.

5 Kunskap om kvalitet och hållbarhetsfrågor hos turistföretagen ökar.

Utvecklingen är NEUTRAL

Sammanfattning
Sveriges natur och kultur skapar attraktionskraft i hela landet. Turismen 
utvecklas positivt både nationellt och internationellt och har potential för fort-
satt tillväxt i hela landet, inte bara genom ökad omsättning utan också med 
ökat antal arbetstillfällen. Näringens platsbundenhet gör att besöks näringen 
också är en viktig del i främjandet av regional tillväxt. Det finns dock många 
utmaningar med hållbar utveckling (ekologisk, ekonomisk och social) av 
turism på små orter på landsbygd och i glesbygd, så som begränsat kund-
underlag, begränsad service och brist på kollektiva transportsystem.

Resultat
Målet som helhet 
I Tillväxtverkets regleringsbrev för 2015: 
1.4.3 Redovisa de insatser inom naturturism som myndigheten genom-
fört i samarbete med Naturvårdsverket för att uppnå friluftslivsmål Hållbar 
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regional tillväxt och landsbygdsutveckling. Rapporteringen ska ske till 
Naturvårdsverket enligt Naturvårdsverkets anvisningar. 
Tillväxtverket använder sig av den officiella definitionen av turism (Turismens 
begreppsnyckel/Tillväxtverket).

Tillväxtverket har regeringens uppdrag att främja hållbar näringslivs-
utveckling och regional tillväxt samt genomföra strukturfondsprogram. Vissa 
insatser är riktade direkt till företag eller blivande företagare. Andra insatser 
syftar till att utveckla förutsättningar och villkor som påverkar företagandet. 
Sveriges regioner behöver attraktiva miljöer där företag vill verka. Om service 
och infrastruktur fungerar vill människor också besöka, bo och leva i regio-
nen. Ett ökat utbud av organiserad naturturism för internationella besökare 
kan även gagna landets invånare. 

Under 2010-2014 har Tillväxtverket drivit ett Besöksnäringsprogram 
som varit indelat i: kunskapsutveckling och kunskapsspridning, samordning 
och samverkan samt projektinsatser av utvecklingskaraktär. I början av 2014 
förtydligade regeringen Tillväxtverkets ansvar för turism i förordningen för 
myndigheten. 

Den projektinsats som fått mest uppmärksamhet är regeringsuppdraget 
hållbara turistdestinationer, HDU-projektet, som pågår t o m 2015 med slut-
rapportering till regeringen i mars 2016. Övriga insatser har främst handlat 
om kvalitetsutveckling av företag och hållbar turism. Frågor som rör hållbar-
het och natur- och kulturturism kommer att vara fortsatt viktiga för att turis-
men ska kunna utvecklas över hela landet och för att Sverige ska kunna vara 
internationellt konkurrenskraftigt. 

Besöksnäringen är en näring där det finns ett fåtal stora företag som sys-
selsätter många personer (inom transporter, hotell, resebyråer osv) men där 
den övervägande delen är små och medelstora företag. Enligt Tillväxtverkets 
undersökning Företagens villkor och verklighet 2014 är det omkring 17 000 
SME-företag som säger sig ha stor försäljning till turister. Räknar man även in 
de företag som har lite försäljning till turister uppgår det till närmare 70 000 
företag. 

Tillväxtverket tar fram officiell statistik och genomför undersökningar 
till stöd för turismnäringen. I Sverige ökade turismens totala omsättning med 
13,2 miljarder kronor eller med 5,2 procent till 268,5 miljarder kronor under 
2014. Turismens exportvärde, utländska besökares konsumtion i Sverige, 
ökade med 10,7 miljarder kronor eller med hela 12,5 procent under 2014 
(Källa Tillväxtverket/Fakta om svensk turism 2014). För att öka kunskapen 
om den inkommande turismen i Sverige genomförde Tillväxtverket en natio-
nell gränsundersökning, IBIS (Inkommande Besökare I Sverige) 2011-2014. 
Antalet utländska besök ökade från 18,8 miljoner 2013 till 19,9 miljoner 
under 2014, motsvarande en ökning på 6,1 procent. Bland de tio mest frek-
venta aktiviteterna besökarna ägnade sig åt under besöket i Sverige återfinns 
både natur- och kulturrelaterade aktiviteter såsom vandrat i skog och berg, 
besökt nationalpark, slott och museum mm (Källa Tillväxtverket/IBIS 2014). 
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Prec 1: Fler företag utvecklar marknaden för natur- och kulturturism.
I Tillväxtverkets undersökningen Företagens villkor och verklighet 2014 ställs 
frågan om omfattningen av företagets försäljning till olika kundgrupper varav 
tillresta besökare är en. Resultatet visar att omkring fem procent av Sveriges 
små och medelstora företag har en stor försäljning till tillresta besökare. 

Turismföretagen har en högre tillväxttro och tillväxtvilja än genomsnit-
tet för små och medelstora företag i Sverige, både vad gäller viljan att växa 
genom ökad omsättning och genom att anställa ny personal. Bland de före-
tag som uppger att de vill växa anges i första hand åtgärder som handlar om 
olika sätt att nå marknaden som viktiga. Omkring en tredjedel anger också att 
anställa ny personal är en mycket viktig åtgärd vilket ger en tydlig indikation 
om potentialen för framtida sysselsättningstillväxt inom näringen.

Figur 12: Andel företag som tror på ökad omsättning, lönsamhet och antal antsällda på tre års 
sikt. Källa: Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet 2014, Förutsättningar för 
turismföretag i Sverige, Info 0624.

WildSweden, som anordnar guidade turer i den svenska naturen vann Stora 
Turismpriset 2015 som delas ut av Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom 
turism med Tillväxtverket som huvudman. Priset visar på en ökad uppmärk-
samhet för naturturism.

Prec 2: Organisering för hållbara upplevelser och samarbete 
Tillväxtverket har i uppdrag av regeringen att göra extra insatser för att stärka 
och utveckla hållbara turistdestinationer. 

Sverige behöver fler hållbara turistdestinationer som är internationellt kon-
kurrenskraftiga. Fem destinationer som har potential att utvecklas till hållbara 
destinationer valdes ut av Tillväxtverket efter en ansökningsomgång.

Dessa är Bohuslän, Kiruna, Stockholms skärgård, Vimmerby och Åre. 
Satsningen är totalt på 60 miljoner kronor, varav 50 miljoner har fördelats 
på de fem destinationerna som i sin tur bidrar med 10 mkr var under åren 
2012-2015.

De frågor där destinationerna hade behov av myndigheternas hjälp 
handlade i stor utsträckning om infrastruktur och tillgänglighet, t ex trafik-/
transportfrågor och markfrågor. Andra frågor rörde vattenmiljö. Några myn-
digheter lyfte fram förädling av natur- och kulturmiljöer.
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I höst går projektet in i sin slutfas med stort fokus på de fem destinationernas 
och Tillväxtverkets resultatrapporteringar till besöksnäringen och regeringen 
våren 2016. Resultatet kommer att beskriva de processer och samarbeten 
som är en förutsättning för hållbar destinationsutveckling. Rapporteringen 
kommer även att omfatta konkreta exempel, råd och rekommendationer som 
destinationer och företag ska kunna omsätta i egna insatser.

Prec 3: Infrastruktur och kommunikationer 
EU:s regionalfond investerade under perioden 2007–2013 ca 300 miljoner 
kronor per år i infrastruktur i Sverige, varav ca 190 miljoner i de sju nord-
ligaste länen. Tillsammans med satsningar av kommuner, Trafikverket och 
andra finansiärer handlade det om mer än fyra miljarder kronor under sju år. 

Väl fungerande och hållbara gods- och persontransporter, som förbättrar 
tillgängligheten för besökare, medborgare och näringslivet, är en förutsättning 
för att uppnå konkurrenskraft och sysselsättning. Men tillgänglighet uppnås 
inte enbart genom att bygga infrastruktur utan även genom att utveckla flexi-
bla samverkansformer samt överbrygga administrativa hinder. Samspelet 
mellan den fysiska samhällsplaneringen, arbetsmarknad och serviceverksam-
heter är därför av stor vikt för att uppnå en ökad tillgänglighet. 

I huvudsak har EU:s tillskott använts för ändamål som normalt inte finan-
sieras med svenska pengar, exempelvis att koppla samman transporter på 
landsväg, järnväg, sjö och i luften. I norra Sverige har EU:s medel utgjort ett 
väsentligt tillskott till de nationella medel som avsätts inom de regionala läns-
planerna (LTP). I södra Sverige är insatserna begränsade och har använts mer 
till att ta fram kunskapsunderlag samt att utveckla samverkan mellan berörda 
myndigheter och kommuner med flera (Källa EU:s regionala utvecklingsfond 
som finansiär av infrastruktur i Sverige, rapport 0113).

Prec 4: Samverkan och dialog 
Tillväxtverket fick 2010 regeringens uppdrag att samordna ett antal myn-
digheter med verksamhet inom eller relaterad till besöksnäring. Arbetet har 
drivits i flera faser där perioden 2012-2014 koncentrerades till insatser inom 
Tillväxtverkets projekt Hållbar destinationsutveckling.

Under 2015 har myndighetssamverkan inom besöksnäringsfrågor gått i 
en ny fas, som handlar om att etablera en mer stabil och långsiktig gemensam 
plattform. Samordningen ger utrymme för att hantera enskilda och tematiska 
frågeområden i form av pilotinsatser samt i dialogen mellan myndigheterna. 

Under 2015 har Landsbygdsnätverket upprättat en arbetsgrupp för natur-
turism där Tillväxtverket ingår. Arbetsgruppen avser att ta fram en handlings-
plan för svensk naturturism.

Sektorsmyndigheternas nationella strategier för regional tillväxt i sam-
verkan med regionala strategier för tillväxt kan bidra till en bredare ansats i 
kommande uppföljningar.
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Prec 5: Kvalitet och hållbarhetsfrågor 
För att svensk besöksnäring ska utvecklas hållbart och bli mer internatio-
nellt konkurrenskraftig har Tillväxtverket stöttat arbetet kring etablering och 
utveckling av Swedish Welcome, ett system för rådgivning och certifiering med 
kvalitet och hållbar utveckling i fokus. 

Inom ramen för Tillväxtverkets uppdrag att utveckla hållbara turistdesti-
nationer har andra hållbarhetsinsatser gjorts, även andra kvalitetssäkringssys-
tem inklusive säkerhet i levererade tjänster har använts och utvecklats.

Målets utvecklingsriktning mot 2020
Utvecklingen är NEUTRAL
Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen av friluftslivsmålet nu 
och framåt de närmaste åren. Alternativt positiva
och negativa utvecklingsriktningar inom målet tar ut varandra.

Turismföretagen upplever främst att de behöver hitta nya vägar till mark-
naden för att kunna växa, genom till exempel nya försäljningskanaler, ökad 
marknadsföring och genom att utveckla nya varor och tjänster.

Många turismföretag är redan idag innovativa, Tillväxtverkets under-
sökning Företagens villkor och verklighet visar att närmare 60 procent har 
utvecklat och sålt nya varor och tjänster under de tre senaste åren. Den höga 
innovationsnivån bland turismföretagen visar på en stark förnyelsetakt och 
utvecklingskraft inom sektorn.

Områden med behov av ytterligare eller 
förändrade insatser

• Utveckla och kommunicera kunskap i form av statistik, branschanalyser 
och modeller till stöd för turismföretagens utveckling.

• Stödja utvecklingen av destinationer och kluster, tematisk samverkan, 
produkter och tjänster samt försäljning inom turism.

• Arbeta för utvecklade transporter och infrastruktur och öka synergierna 
med andra behov i samhälls- och infrastrukturplaneringen.
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7: Skyddade områden som resurs 
för friluftslivet
Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket
Ett mål för friluftslivspolitiken bör vara att skyddade områden är en resurs 
för friluftslivet. Målet bör innebära att skyddade områden med värden för 
friluftslivet skapar goda förutsättningar för utevistelse genom förvaltning och 
skötsel som främjar friluftsliv och rekreation.

Preciseringar:
1. Alla nya beslut om naturreservat eller nationalparker har föreskrifter 

som inte är onödigt ingripande när det gäller friluftsliv och organiserad 
verksamhet.

2. Skyddade områden, som är utsedda som särskilt besöksintressanta, har 
föreskrifter och skötselplaner som uppdaterats när det gäller friluftsliv 
och organiserad verksamhet.

3. Riktlinjer och metoder för zonering som planeringsverktyg för friluftsliv 
inom skyddade områden finns och används i samtliga län samt i kommu-
ner med lämpliga områden.

4. Antalet skyddade områden vars syfte är att främja friluftsliv ökar 
kontinuerligt.

5. Områden som skyddas utan stöd av miljöbalken eller på frivillig väg och 
som bedöms ha betydelse för friluftslivet bör i dialog med berörda mark-
ägare uppmärksammas.

Utvecklingen är positiv

Sammanfattning
Med de ökade anslagen för värdefull natur kan föreslagna och planerade 
insatser anses gynna friluftslivsmålet i en positiv riktning. 

En uppdatering av föreskrifter har gjorts i 16 nationalparker81, vid natio-
nalparksutvidgningar och nybildade områden. Planeringsverktyget zonering 
tillämpas i bildandet och utvidgning av nationalparker. En genomgång av syf-
tesbeskrivningarna visar att hälften av de skyddade områdena har friluftsliv i 
syftet.82 Naturvårdsavtal för att skydda områden betydelsefulla för friluftsliv 
har utformats.83 Utformade vägledningar ger stöd vid förvaltning av skyddade 
områden.84 Nationalparker är attraktiva att besöka och de åtgärder i form av 

81 Naturvårdsverket 2014. Översyn av föreskrifter för nationalparker, Redovisning av ett regeringsuppdrag 
(RB 2012). 
82 VicNatur, Metria 2015.
83 Skogsstyrelsen 2014. PM -Naturvårdsavtal i områden med höga sociala värden.
84 www.naturvardsverket.se/vägledningar/
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entréer, information85, tillgänglighet86 och leder uppskattas av besökarna vilket 
besökarundersökningen visar.87 Vilt bör förvaltas för att skapa värde för fri-
luftsliv och turism. Natur- och kulturvärden är viktiga resurser för livskvalitet 
och regional utveckling.88 

Resultat 
Målet som helhet 
Skyddad natur - Av skyddade områden tar Naturreservaten tillsammans upp 
störst yta, 84 procent av den skyddade arealen. Nationalparkerna upptar 
14 procent och är oftast stora till ytan. De skyddade områdena domineras av 
skogsmark, därefter kommer öppen mark i fjällen. Samtliga kommuner har 
någon typ av skyddat område. I 27 kommuner är mer än 15 procent av total-
arealen skyddad. Total areal som skyddas i någon form är närmare 5,5 miljoner 
ha, varav vattenområden är närmare en miljon ha. 13 % av den svenska naturen 
skyddas av någon form av naturskydd 2015.89

Skyddat vatten och hav – Av de skyddade områdena finns en nationalpark 
och 43 naturreservat som bildats i syfte att skydda marina värden. Därtill 
ingår vatten som del av många andra naturreservat och nationalparker

Skyddad skogsmark - Skogsbruket dominerar markanvändningen i 
Sverige. Formellt skyddade områden omfattar ca 3,8 procent av den produk-
tiva skogen. 3,7 procent har ett långsiktigt skydd enligt miljöbalken (i natio-
nalparker, naturreservat, naturvårdsområden och biotopskyddsområden) och 
0,1 procent ett tidsbegränsat skydd enligt jordabalken genom att markägare 
och staten har tecknat naturvårdsavtal. Skogsbrukets frivilliga avsättningar 
uppgår till omkring 1,1 miljon ha och därutöver finns 4 miljoner ha impro-
duktiv skogsmark.90

Åtgärder för värdefull natur – Av sakanslaget har medel fördelats för en 
rad åtgärder för värdefull natur bland annat för friluftsliv. Från 2012 och 
framåt har dock medlen för friluftslivsåtgärder minskat.91 Från anslaget Skydd 
av värdefull natur har en del fördelats som bidrag till kommunerna för att 
bilda kommunala reservat. Antal områden som bildas av kommuner har 
minskat från 10 stycken 2012, 8 stycken 2013 till 7 stycken 2014.92

Identiteten för Sveriges nationalparker - Den visuella identiteten93 genom-
förs i Sveriges nationalparker med målet att samtliga nationalparker ska ha 
infört denna till 2020. Hamra, Kosterhavets, Stenhuvud, Björnlandet och 

85 www.sverigesnationalparker.se
86 Naturvårdsverket 2013. Tillgängliga natur- och kulturområden. Rapport 6562.
87 Naturvårdsverket 2015. Besökarundersökningar i Sveriges nationalparker. Rapport 6687.
88 RAÄ 2015. Positiva effekter av medel till kulturmiljövård. Rapport 2015:21
89 Naturvårdsverkets Naturvårdsregister 2014, årsredovisning 2014.
90 Skogsstyrelsens rapport Skogsbrukets frivilliga avsättningar 2009 – 2010.
91 Naturvårdsverkets Årsredovisning 2014
92 Naturvårdsverkets Årsredovisning 2014
93 www.sverigesnationalparker.se



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6700
Friluftsliv för alla

61

Abisko nationalparker är redan klara och har också placerat ut markören, 
guldkronan. 
Naturturismföretagare och andra aktörer som bedriver en verksamhet i en 
nationalpark kan ges rätten att nyttja logotypen för samarbete med Sveriges 
nationalparker som ett sätt att marknadsföra sin verksamhet.94

Webbplatsen Sverigesnationalparker.se lanserades 24 maj 2014.95 Det 
första året hade webbplatsen 254 000 besökare, varav 177 000 unika besö-
kare. 71 % av webbplatsbesökarna kommer från Sverige, följt av Tyskland, 
Danmark, Nederländerna och USA. 

Kartverktyget Skyddad natur – är ett kartverktyg som Naturvårdsverket 
utvecklat under 2014.96 Kartverktyget har ca 600 besökare per dag.

Vägledningar och handböcker - Under perioden 2012 – 2015 ett antal 
handböcker och vägledningar publicerats , som ökar förutsättningarna för 
särskilda insatser i förvaltningen för friluftsliv.

·	 Tillgängliga natur- och kulturområden är en vägledning som riktar sig till 
personer som arbetar med bildande och förvaltning av områdesskydd.97 
Utbildning om tillgänglighet i skyddade områden för förvaltare har 
genomförts. (Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet)

·	 Organiserat friluftsliv och naturturism i skyddad natur – 2015 lansera-
des en vägledning som i första hand riktar sig till förvaltare och reservats-
bildare av skyddad natur.98 5 webbinarier har genomförts för förvaltare 
i syfte att behandla vägledningens olika delar och ge exempel på hur den 
bör tillämpas. (Naturvårdsverket).

·	 Bildande av naturreservat – sedan 2014 finns en serie vägledningar för 
att bilda naturreservat samt för att hantera gällande beslut som riktar sig 
till förvaltare och andra berörda. Under 2014 arrangerades 5 informa-
tionsträffar för förvaltare om processen för bildande av naturreservat. 
(Naturvårdsverket)

·	 Åtgärder för bevarande av marina områden - Havs- och vattenmyndighe-
ten har identifierat behov av åtgärder vidtas i syfte att nå bevarandemålen 
i marina skyddade områden, framförallt vad avser fiske som är skadligt i 
förhållande till bevarandemålen i dessa områden.99

·	 Fiskeregleringar i skyddad natur - Vägledning för fiskeregleringar i skyd-
dade områden främst där dessa är ett verktyg för att minska den nega-
tiva inverkan som fiske, framförallt fiskeredskap kan ha på arter och 
habitat100 (Havs- och vattenmyndigheten).

94 Naturvårdsverket 2015. Organiserat friluftsliv och naturturism i skyddad natur. Vägledning för förval-
tare. Rapport 6686. ISBN 978-91-620-6686-4.
95 www.sverigesnationalparker.se
96 www.skyddadnatur.naturvardsverket.se/
97 Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Handisam 2013. Tillgängliga natur- och kulturområden – en 
handledning för planering och genomförande av tillgänglighetsåtgärder i skyddade utomhusmiljöer. Rap-
port 6562. 
98 Naturvårdsverket 2015. Organiserat friluftsliv och naturturism i skyddad natur. Vägledning för förval-
tare. Rapport 6686. ISBN 978-91-620-6686-4.
99 Regeringsuppdrag M2013/704/Nm och Havs- och vattenmyndigheten rapport 2014-11-07.
100 Havs- och vattenmyndighetens rapport 2013:13.
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Viltet som resurs i skyddad natur - Naturvårdsverket har utformat en strategi 
för svensk viltförvaltning.101 Målbilden för skyddade områden är att fler av de 
skyddade områdena blir attraktiva för besöksnäring och viltturism. 

Naturum - naturum Tåkern och naturum Kosterhavet invigdes 2012, 
naturum Vänerskärgården Victoriahuset 2013 och under 2014 har naturum 
Laponia invigts. Under 2015 kommer naturum Falsterbo i Vellinge att invigas. 
Naturum Hornborgasjön har under 2014 återinvigts.102

Tabell 3: Antal besök till naturum

 2012 2013 2014

Antal besök 1 370 000 1 580 000 1 480 000

Antal besök skolelever 23 100 27 000 27 500

Naturum, 32 stycken, har tillsammans haft nästan 1,5 miljoner besökare årligen.

Besökarundersökning i Sveriges nationalparker - Sommaren 2014 genomför-
des en besökarundersökning i Sveriges 29 nationalparker som presenterats 
under 2015.103

Tabell 4: Motiv för besök i Sveriges Nationalparker

Det största motivet till att besöka en av Sveriges nationalparker är naturen, därefter frisk luft 
och att uppleva avkoppling. Fler utländska besökare ser frisk luft, motion, genomföra aktiviteter, 
uppleva ensamhet och äventyr som ett starkare motiv till ett besök än svenska besökare. Svenskar 
anger å andra sidan socialt umgänge och att uppleva en andlig dimension som ett starkare motiv.

Andra insatser som görs för att stötta friluftsutövande i skyddad natur – 
Ett exempel är Svenska turistföreningens projekt Get Real för att stötta 
Kungsleden.

101 Naturvårdsverket 2015. Viltstrategi. 2015. ISBN 978-91-620-8736-4.
102 http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Naturum/
103 Besökarundersökning i Sveriges nationalparker, resultat från sommaren 2014 Rapport 6687. ISBN 
978-91-620-6687-1.
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Prec 1: Skyddade områden har föreskrifter som inte är onödigt ingripande 
när det gäller friluftsliv och organiserad verksamhet 
Arbetet med att utforma föreskrifter som främjar friluftslivethar påbörjats, 
Att bedöma vad som anses onödigt ingripande kan vara svårt att precisera 
och att följa upp.

Som del i arbetet med översyn av föreskrifterna bör två regeringsuppdrag 
nämnas:
Regeringsuppdrag om föreskrifter i nationalparker - Naturvårdsverket har 
under 2013-14 i samråd med berörda länsstyrelser gjort en översyn för 
att ta bort onödiga hinder för främst naturturism i nationalparkerna.104 
Naturvårdsverket har beslutat om nya eller ändrade föreskrifter för 16 natio-
nalparker. De trädde i kraft den 1 januari 2015. 

Tillämpningen av ordningsföreskrifter i skyddade områden105 – 2013 gjorde 
länsstyrelserna en genomgång där syftet var att få en bild av i vilken mån 
regleringen av allemansrätten i skyddade områden är mer omfattande än vad 
som behövs för syftet med det området. I uppdraget ingick att Länsstyrelserna 
också skulle föreslå lämpliga åtgärder. Uppdraget utfördes i samråd med 
Naturvårdsverket redovisades 2013.106 

Prec 2: Besöksintressanta skyddade områden har uppdaterade föreskrifter 
och skötselplaner för friluftsliv och naturturism
Nationalparksplan – 2015 -2021- I maj 2015 beslutade Naturvårdsverket 
om en ny nationalparksplan107 där det beskrivs vilka områden som de när-
maste sex åren är aktuella för samråd och dialog inför beslut om eventu-
ellt genomförande. Förutsättningar för friluftsliv är en viktig del i arbetet. 
Naturvårdsverket har under 2015 tillsammans med länsstyrelserna arbetat 
med att utvidga och se över föreskrifterna för tre redan bildade nationalparker 
Gotska Sandön, Björnlandet och Tiveden.108

Prec 3: Zonering som planeringsverktyg 
Riktlinjer och metoder för zonering som planeringsverktyg för friluftsliv 
saknas vilket medför att metoden inte tillämpas systematiskt av län och kom-
muner. Som underlag för att zonera ett skyddat område behövs underlag om 
besökares rörelser och antal samt vilka aktiviteter som bedrivs. 

104 Naturvårdsverket 2014. Översyn av föreskrifter för nationalparker, Redovisning av ett regeringsuppdrag 
(RB 2012) .
105 Regeringen 2012. Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende länsstyrelserna; Regeringsbeslut 
IV:11 
106 Regeringsuppdrag till andra myndigheter NV-06095-12.
107 Nationalparksplanen för Sverige – genomförande 2015-2020. Rapport 6677.
108 Naturvårdsverket 2015: Skötselplan för Gotska Sandön, Björnlandet och Tiveden nationalpark, 
Rapport xxxx,
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Undersökningar för att kartlägga besökares upplevelser av exempelvis slitage, 
buller, leder bör genomföras och följas upp regelbundet.
Vid bildandet av Fulufjällets nationalpark förankrades och praktiserades 
en förvaltningsmodell som bygger på olika typer av zoner i området uti-
från naturmiljöns karaktär och skyddsvärde.109,110 Metoden har tillämpats 
av Länsstyrelser och Naturvårdsverket i nationalparker som Hamra och 
Skuleskogen och under 2015 kommer föreskrifter och skötselplan för Store 
Mosse att anpassas utifrån besökstryck och naturvärden.111 

Prec 4: Skyddade områden med syfte friluftsliv ökar
Under 2015 har Naturvårdsverket i samarbete med Länsstyrelserna gjort 
en uppdatering av data112 som finns registrerad i Vicnatur. En sammanställ-
ning av resultatet visar att 34 procent av nationalparkerna, drygt 51 procent 
av naturreservaten, och 72 procent av naturvårdsområdena har syfte att till-
godose friluftslivet. De tätortsnära områden som har syfte friluftsliv utgör 
15 procent av totala antalet naturreservat med syfte friluftsliv. Resultatet får 
ses som ett utgångsvärde för kommande uppföljningar.

Tabell 5: Skyddade områden med syfte ’tillgodose behov av område för friluftslivet’ och  
undersyfte ’tätortsnära’.

Skyddsform Antal Syfte  
friluftsliv

Antal 
tätortsnära

Andel med  
tätortsnära

Totalt

NP 10 0 0,00% 10

NR 1897 355 15,76% 2252

NVO 49 16 24,62% 65

Totalsumma 1956 371 15,94% 2327

Antalet skyddade områden ökar och hälften av de skyddade områdena har i syfte att tillgodose 
behov för friluftsliv. Drygt 15 procent av dem är belägna i tätortsnära natur.

Prec 5: Andra skyddsformer för friluftslivsområden
Det är oklart om preciseringen går att följa upp utifrån hur begreppet upp-
märksammas ska tolkas eller tillämpas och vem som ska ha ansvaret för det.

Naturvårdsavtal för friluftsliv utformades under 2014 av Skogsstyrelsen i 
samarbete med Naturvårdsverket. Under 2015 har Skogsstyrelsen möjlighet 
att ersätta markägare för att avsätta ett 20 tal områden som har stor betydelse 
för friluftsliv i områden där många människor finns, det vill säga i tätortsnära 
natur. 3 områden har hittills skyddats.113 

109 Naturvårdsverket 2002: Skötselplan för Fulufjällets nationalpark, Rapport 5246
110 Naturvårdsverket 2002: Friluftsliv och turism i Fulufjället – före och efter nationalparksbildningen. 
Rapport 5467.
111 Naturvårdsverket 2015: Skötselplan för Store Mosse, NFS 2015:8.
112 VicNatur, Metria 2015.
113 Muntlig referens Skogsstyrelsen.
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Målets utvecklingsriktning mot 2020
Utvecklingen är positiv
Nuvarande insatser uppskattas gynna friluftslivsmålet i en positiv riktning nu 
och framåt de närmaste åren.
Med de ökade anslagen för värdefull natur kan föreslagna och planerade 
insatser anses gynna friluftslivsmålet i en positiv riktning. 

Stora insatser har genomförts för att öka förutsättningarna för frilufts-
liv inom skyddade områden. Det handlar främst om informationsinsat-
ser, tillgänglighetsarbete och vägledningar för skyddade områden. För att 
fortsätta arbetet bör insatser för att förvalta områden utifrån frilufts- och 
upplevelsevärden utvecklas. Det bidrar till att lyfta områdens natur- och kul-
turvärden, berikande upplevelser för friluftsutövare och har betydelse för 
landsbygdsutveckling.

Friluftslivets värden ska beaktas vid bildandet och förvaltning när nya 
områden skyddas. Genom att öka antalet skyddade områden i närområden 
till större tätorter bidrar det till ökade möjligheter till naturvistelser för fler. I 
arbetet med att utforma en skogsstrategi för skydd av skogsmark bör friluftsli-
vets värden beaktas. Värdefull natur för friluftslivet kan med andra former av 
skydd bevaras och utvecklas genom avtal med markägaren. Med ökade anslag 
för värdefull natur ökar möjligheterna att utforma och tillämpa förvaltnings-
metoder för att möta besökarnas förväntningar på naturupplevelser. 

För att kunna genomföra dessa insatser behövs kompetensutveckling för 
bland annat reservatsbildare, förvaltare och kommunikatörer hos myndigheter 
och kommuner. 

Områden med behov av ytterligare eller 
förändrade insatser

- Genom att peka ut särskilt besöksintressanta områden kan arbetet med 
att kartlägga status och trender för friluftsliv påbörjas i ett avgränsat 
antal områden. 

- Gemensamma riktlinjer för ett planeringsverktyg zonering behövs för att 
berörda myndigheter ska kunna redovisa hur det utvecklas och tillämpas. 

- Besökarsundersökningar ger underlag för att tillämpa zoneringsverktyget 
och bör genomföras regelbundet i de områden som kan komma att utpe-
kas som särskilt besöksintressanta. 

- Utveckla vägledningen om hur man skriver syften i beslut och skötselpla-
ner så att friluftslivets värden kan säkerställas och förvaltas långsiktigt 
samt kommunicera detta till berörda. 

- Med ökade anslag kan antalet områden som skyddas med naturvårds-
avtal öka vilket kan leda till snabbare skyddsprocesser och att enskilda 
avsättningar ökar.
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- Öka antalet skyddade områden i befolkningens närområden för att öka 
möjligheten för fler till naturvistelser.

- Ett större utbud av guidade turer och personliga möten114 är vik-
tiga moment i utvecklandet av att erbjuda upplevelser som känne-
tecknas av kunskap, säkerhet och kvalitet för alla. Det kan bl.a. ske 
genom att utveckla användandet av naturvägledning, berättelser och 
erfarenhetsutbyten.

- För att få en heltäckande statistik på skyddade natur- och kulturområ-
den behöver RAÄ engageras i arbetet som har betydelse för friluftsliv och 
välbefinnande.

- Naturvårdsverket bidrar till att sprida kunskap om friluftsliv i skyddad 
natur till de som skyddar, förvaltar och brukar naturen hos myndigheter 
och kommuner. 

114 Naturvårdsverket 2015. Besökarundersökning i Sveriges nationalparker. Rapport 6687.
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8: Ett rikt friluftsliv i skolan
Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket
Ett mål för friluftslivspolitiken bör vara ett rikt friluftsliv i skolan. Detta bör 
innebära att förskolor, förskoleklasser, grundskolor och motsvarande skol-
former samt fritidshem bedriver friluftslivsverksamhet och undervisning om 
förutsättningar för en god miljö och hållbar utveckling i enlighet med verk-
samheternas styrdokument. Barn och elever bör ges goda möjligheter att vistas 
utomhus.

Preciseringar:
Som preciseringar kan användas att barn och elever inom förskola, skola och 
fritidshem:

1. ges goda möjligheter till friluftsliv och utomhusvistelse,
2. får kunskaper om förutsättningar för en god miljö och hållbar utveckling, 
3. att hänsyn tas till individens förutsättningar och behov att få tillgång
till ett rikt friluftsliv.

Utvecklingen är oklar

Sammanfattning
Det finns ett starkt stöd för friluftsliv i styrdokumenten för förskola och 
skola men det finns ingen befintlig aktuell nationell uppföljning av friluftsli-
vet i skolan. En utvärdering av skolornas friluftsverksamhet är nödvändig. 
Fortbildning för lärare på universitet och högskolor tenderar att minska eller 
läggas ned. Många ideella organisationer bidrar till utbildning av lärare och 
erbjuder aktiviteter men är starkt beroende av projektmedel, vilket gör kon-
tinuiteten osäker. En behovsanalys av utbildningsbehovet behövs. En åter-
kommande nationell kartläggning av tillgången till natur i närheten av skolor 
skulle behövas. Hälften av landets kommuner uppger att de har säkerställda 
skolskogar.115 Skolverket anser att utvecklingen är neutral. I dagsläget finns 
inget uppdrag till en myndighet som har rådighet över målet.

 

Resultat
Målet som helhet 
Det finns ett starkt stöd för friluftsliv i styrdokumenten för förskola (Lpfö) 
och skola (Lgr 11), framförallt i kursplanen för idrott och hälsa för försko-
leklass och grundskola. Det finns en risk att kopplingen mellan ämnets syfte 
(Idrott och hälsa) och det beskrivna centrala innehållet i undervisningen inte 
blir tillräckligt stark i undervisningssituationen. Det centrala innehållet inom 

115 Naturvårdsverket, 2015: Sveriges friluftskommun 2015. Rapport 6668.
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området Friluftsliv beskrivs ofta i tekniska termer medan en koppling till upp-
levelser och rekreation finns beskrivet i ämnets syfte och i de delar i läropla-
nerna som beskriver skolans uppdrag och värdegrund samt övergripande mål. 

Det saknas dock kunskap i dagsläget hur väl skolorna uppfyller kraven i 
läroplanerna. Det finns ingen befintlig nationell uppföljning om friluftslivets 
roll i skolan och därmed är det svårt att bedöma huruvida skolorna bedriver 
friluftsverksamhet i enlighet med styrdokumentet. 

Enligt en stickprovsundersökning i ämnet Idrott och hälsa i årskurs 4-6 
har kunskapsområdet Friluftsliv och utevistelse en undanskymd plats i under-
visningen. Sex procent av den genomsnittliga tidsanvändningen ägnades åt fri-
luftsliv och utevistelse.116 En liknande undersökning i årskurs 7-9 visade att ca 
fem procent av undervisningen ägnandes åt friluftsliv.117 

En majoritet av kommunerna (62 procent) uppger att de genomfört aktivi-
teter för att stimulera friluftliv riktade till förskolor och grundskolor 2015, en 
siffra som är något lägre än de senaste åren.118 Samtidigt uppger 36 procent av 
kommunerna att de inte följer upp och utvärderar i vilken utsträckning sko-
lorna bedriver friluftsaktiviteter och 47 procent svara att de inte vet om det 
följs upp. 119 Hur man ska tolka dessa svar är dock oklart; har man svarat för 
att man inte vet eller för att man inte tagit reda på fakta. 

För att upprätthålla en god kompetens hos lärare inom ämnet friluftsliv 
behövs tillgång på olika former av fortbildning, utöver relevant utbildning i 
friluftsliv inom respektive lärarutbildning. 2015 gjordes en kartläggning120 av 
kvalificerade utbildningar inom friluftsliv, se bilaga 3 (utbildning inom frilufts-
liv). 19 av 35 tillfrågade utbildningsanordnare svarade på frågor om utbild-
ningar och antal deltagare. Kvalificerad definierades brett och utöver kurser i 
naturvägledning och utomhuspedagogik omfattar svaren alltifrån klippklätt-
ring till landskapsvård, från nordiskt friluftsliv ur ett kultursociologiskt per-
spektiv till naturturismutveckling. Flera anordnare kämpar med lågt söktryck 
medan vissa har en mer stabil studentrekrytering. Vissa utbildningar har en 
lång kontinuitet medan andra är relativt nyinrättade. 

De ideella organisationerna redovisar främst korta kurser som riktas till de 
egna ledarna och/eller lärare – dessa kurser är ofta några dagar långa och når 
ett stort antal deltagare. De ideella pekar på problem med kontinuitet då stor 
del av verksamheten är beroende av projektmedel. Folkhögskolor, yrkeshög-
skolor och universitet erbjuder längre utbildningar för ett totalt sett mindre 
antal studenter – de flesta av dessa utbildningar erbjuds kontinuerligt. 

Flera kurser på universiteten ges antingen inte längre eller riskerar att 
läggas ned. Detta gäller till exempel naturguideprogrammet och de kurser 
som tidigare riktats till lärarutbildningen i Umeå, upplevelseproduktion vid 
Luleå tekniska universitet samt vissa av kurserna i utomhuspedagogik vid 

116 Skolinspektionen 2012: Idrott och hälsa i grundskolan, Med lärandet i rörelse, Rapport 2012:5.
117 Skolinspektionen, 2010: Mycket idrott och lite hälsa, Rapport 2010:2037.
118 Naturvårdsverket, 2015: Sveriges friluftskommun 2015. Rapport 6668.
119 Naturvårdsverket, 2015: Sveriges friluftskommun 2015. Rapport 6668.
120 Naturvårdsverket, 2015: Nationell enkät om kvalificerade utbildningar inom friluftsliv. Rapport 6701.
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Linköpings universitet. Orsaken anges ofta som lågt söktryck bland studenter 
men också med att universiteten överproducerat utbildning. Kortare fristående 
kurser och kurser utan tydlig koppling till forskningsmiljöer är det första som 
försvinner i universitetens utbud vid resursbrist och många kurser i utomhus-
pedagogik och friluftsliv är ofta av denna karaktär. 

Snarare än att bygga på strategiska satsningar hos lärosäten och organi-
sationer tycks utbildningar inom friluftsliv i Sverige idag – från de ideella till 
universitetens – vara beroende av eldsjälar och enskilda aktörers initiativ och 
drivkraft. Kontinuitet, kunskaps- och kvalitetsutveckling samt återväxt för 
att möta friluftlivets behov genom utbildning är därmed inte säkrade. Flera 
aktörer uttrycker ett behov av att staten tar ett samlat grepp för att stötta fri-
luftsutbildningar och forskningsmiljöer. Den tydligaste trenden för utbudet 
av utbildning är att universitetsutbildningarna är mer osäkra än övriga korta 
kurser som erbjuds av ideella organisationer och samverkansorgan. 

Många ideella aktörer bidrar till aktiviteter och fortbildning inom frilufts-
liv och utomhuspedagogik. De flesta arbetar med undervisning och fortbild-
ning för utomhuspedagogik, men det är färre som erbjuder aktiviteter och 
fortbildning för friluftslivets egen skull, för upplevelser i natur- och kultur-
landskapet. Ett urval av utbildningar och aktiviteter som görs av ideella orga-
nisationer redovisas i bilaga 4 (Urval av insatser inom friluftsliv i skolan som 
görs av ideella Organisationer).

Naturvårdsverket har under 2014/2015 arbetat fram ett förslag till ett 
utbildningsmaterial om grundläggande friluftsliv och fjällsäkerhet med 
fokus på besök i fjällen Utbildningen följer läroplanens mål och lärare kan 
använda den för att sätta betyg i idrott. Bakom utbildningsmaterialet står 
Naturvårdsverkets Fjällsäkerhetsråd och dess kommittéer, i nära sammarbete 
med GIH. 

Sammantaget konstateras att det finns många aktörer som bidrar till målet 
men en samlad bild över måltillståndet saknas. Det behövs ett uppdrag till en 
myndighet som har rådighet över målet för att få en samlad bild.

Prec. 1: Barn och elever ges goda möjligheter till friluftsliv och 
utomhusvistelse
Tillgång till natur- och kulturlandskap nära skolor är en förutsättning för att 
barn och unga ska kunna bedriva friluftsliv på skoltid. Boverket har publicerat 
vägledning och allmänna råd om utomhusmiljöer vid förskolor och skolor.121

Det nationella samverkansorganet Skogen i skolan122 använder sig av så 
kallade skolskogar. En skolskog är ett avgränsat område som disponeras av 
skolan för lektioner och utevistelser, i avtal . 2015 finns 1024 registrerade 
skolskogar på Skogen i Skolans webbplats. 

Drygt hälften (52%) av alla kommuner uppger att de har säkerställda 
skolskogar, utpekade i detaljplan, översiktsplan eller genom avtal med mark-

121 Boverket, 2015: Gör plats för barn och unga! ISBN-pdf 978-91-7563-264-3.
122 http://www.skogeniskolan.se/ 

http://www.skogeniskolan.se/
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ägare, vilket är en positiv trend med ökning på 11 % sedan 2010.123 För att 
tillgodose behovet av natur i nära anslutning till skolorna behöver kommu-
nerna uppmärksamma detta både genom kartläggning, planering och beslut 
om säkerställande. 

Huruvida barn och elever verkligen ges goda möjligheter att vistas utom-
hus eller inte kan inte anges då det saknas data på hur mycket barn och elever 
faktiskt är ute. 

Preciseringar som inte går att följa upp
Prec. 2: Barn och elever får kunskaper om förutsättningar för en god miljö 
och hållbar utveckling. 
Preciseringen utgör ett av fyra perspektiv som ska genomsyra all undervis-
ning i åk 1-9. Det går inte att sätta generella likhetstecken mellan undervis-
ning i friluftsliv och utevistelse och undervisning i miljö oh hållbar utveckling. 
Friluftsliv är en del i hållbar utveckling, men preciseringen bör omformule-
ras för att göra kopplingen tydlig och för att göra den uppföljningsbar. Som 
ett resultat kopplat till precisringen kan nämnas att Naturvårdsverket 2014 
tog fram undervisningsmaterial om miljömålen som bl a handlar om hållbar 
utveckling.124 

Prec. 3: Hänsyn tas till individens förutsättningar och behov att få tillgång 
till ett rikt friluftsliv.
Preciseringen är bred och omfattar grundprinciper i svensk undervisning 
oavsett verksamhetsområde. Preciseringen bör omformuleras för att tydliggöra 
kopplingen till friluftsliv och göras uppföljningsbar.

Målets utvecklingsriktning mot 2020
Utvecklingen är OKLAR
Tillräckliga underlag för att bedöma utvecklingen saknas, det är inte möjligt 
att ange utvecklingsriktning.

Skolverket anser att utvecklingsriktningen är NEUTRAL med anledning 
av ett starkt stöd i styrdokumenten för friluftsliv i skolan. 

Med anledning av brist på nationell uppföljning av friluftslivets roll i 
skolan är det inte möjligt att ange utvecklingsinriktning. Snarare än att bygga 
på strategiska satsningar hos lärosäten och organisationer tycks utbildningar 
inom friluftsliv i Sverige idag – från de ideella till universitetens – vara bero-
ende av eldsjälar och enskilda aktörers initiativ och drivkraft. Kontinuitet, 

123 Naturvårdsverket, 2015: Sveriges friluftskommun 2015. Rapport 6668. 
124 http://www.miljomal.se/sv/Skola/ 

http://www.miljomal.se/sv/Skola/
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kunskaps- och kvalitetsutveckling samt återväxt för att möta friluftlivets 
behov genom utbildning är därmed inte säkrade. 

Områden med behov av ytterligare eller 
förändrade insatser
För att driva på måluppfyllelsen om ett rikt friluftsliv i skolan behövs en 
ansvarig myndighet med rådighet över målet som tar frågan. Ansvarig myn-
dighet behöver utveckla vägledning och kommentarer till läroplanen samt 
stötta fortbildning för att lyfta friluftlivet på skolans agenda och bidra till att 
nå målet. 

Det finns ingen nationell uppföljning av friluftslivets roll i skolan. En regel-
bunden utvärdering av skolornas friluftsverksamhet är nödvändig för att få en 
bild av hur friluftslivet i skolan ser ut. 

En behovsanalys av utbildningsbehovet för friluftsliv är nödvändig för 
att i längden kunna erbjuda de utbildningar som efterfrågas. Skolan har sina 
behov, kommunal förvaltning, natur- och kulturmiljövård och turismutveck-
ling har andra behov. Utbildningar för lärare för en skolvärld som inte efter-
frågar dem tenderar att läggas ned. Tas verksamheten bort i skolan behövs 
ingen utbildning. När utbildningar faller bort vilket händer nu tar det tid att 
bygga upp dem igen.

En återkommande nationell kartläggning av tillgången till natur i närhe-
ten av skolor skulle ge en bild av tillgången samt visa på förändringen över 
tid. Underlag för en analys finns för omkring 2/3 av landets skolor avseende 
förhållandet 2010. Oklarheten finns om ansvar och finansiering av att ta fram 
statistiken.

Ett förtydligande om vilka sorts utbildningar som efterfrågas i skrivelsen 
behövs då detta inte är tydligt. Nu redovisas ett brett utbud som täcker större 
delar av frilufspolitiken än bara skolmålet.
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9: Friluftsliv för god folkhälsa
Ansvarig myndighet: Folkhälsomyndigheten 
Ett mål för friluftslivet bör vara att skapa goda förutsättningar för att 
människor kan vara regelbundet fysiskt aktiva i natur- och kulturlandskapet. 
Målet bör innebära att evidensbaserade kunskaper om insatser som skapar 
förutsättningar för friluftsliv och främjar hälsa sammanställs och sprids till 
kommuner, landsting, ideella organisationer och andra berörda aktörer.

Preciseringar: 
1 Genomförandet av effektiva insatser följs upp i kommuner. Det följs 

också upp hur samverkan mellan kommuner, landsting och den ideella 
sektorn skapar förutsättningar för fler människor att bli eller förbli fysiskt 
aktiva genom friluftsliv.

2 Evidensbaserade indikatorer som belyser sambandet mellan friluftsmiljöer 
och hälsa etableras.

3 Utifrån aktuell forskning sammanställs kunskaper om effektiva meto-
der och insatser som främjar vistelser i friluftsmiljöer och hälsa. Dessa 
sprids till kommuner, landsting, ideella organisationer och andra berörda 
aktörer.

4 Antalet kommuner som uppnår kriterierna fastställda för Sveriges frilufts-
kommun ökar.

Utvecklingen är oklar

Sammanfattning
Ur ett folkhälsoperspektiv är det framförallt intressant att se till befolkningens 
friluftsvanor och hur utövandet fördelas bland olika grupper. Från 2008 till 
2014 ser vi att:

• Äldre vistas allt oftare ute i naturen.
• Personer i glesbygdsbefolkade kommuner vistas ute i skog och mark mer 

än de som bor i storstäder och förortskommuner.
• Inrikes födda utövar friluftsliv oftare än utrikesfödda.
• 16–24-åringar idkar minst friluftsliv. 

Inga slutsatser kan dras om friluftsutövandet av barn 0-16 år, då det saknas 
kunskap om den gruppen. För att främja folkhälsan behöver friluftslivsarbe-
tet samverka kring att öka utevistelsen för hela befolkningen, men även rikta 
insatserna för att utjämna skillnaderna mellan olika grupper, där barn och 
unga är särskilt prioriterade. 
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Resultat
Målet som helhet 
Folkhälsomyndigheten har i sitt interna arbete beslutat att bredda definitio-
nen i skrivelsen.125 Vi tolkar in behovet av en tydligare koppling mellan de två 
aktuella målen för:

• friluftslivspolitiken ”att stödja människors möjligheter att vistas ute 
i naturen där allemansrätten är en grund för friluftslivet. Där alla 
människor ska ha möjlighet att få naturupplevelser, välbefinnande, social 
gemenskap och ökad kunskap om natur och miljö”, och 

• folkhälsopolitiken ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god 
hälsa på lika villkor för hela befolkningen”. 

Vi menar att friluftslivspolitikens mål nio har getts en begränsad definition av 
folkhälsa genom att det anges att friluftsliv för en god folkhälsa handlar om 
”att skapa förutsättningar för människor att vara regelbundet fysiskt aktiva 
i natur- och kulturlandskapet”. Vi anser att perspektivet behöver breddas 
genom att även belysa andra aspekter av friluftslivets betydelse för folkhälsan. 
Fysisk aktivet är ett viktigt område, men det finns ett behov av att även belysa 
möjligheten till avkoppling, rekreation och återhämtning. 

Folkhälsa är ett uttryck som handlar om hela befolkningens hälsa. Målet 
med den nationella folkhälsopolitiken är därför att förbättra hälsan för alla 
men också att minska ojämlikheter i hälsa bland olika grupper. 

Friluftsliv och folkhälsa spänner över många olika politikområden. Vi är 
många aktörer som arbetar för att dels utveckla respektive område, dels se hur 
de interagerar med varandra. Det är viktigt att använda friluftslivet som en 
resurs i folkhälsoarbetet, eftersom vistelse utomhus har positiva hälsoeffekter, 
såväl fysiskt som psykiskt. Det finns fortfarande ett behov att definiera denna 
koppling mer precist samt hur befolkningens friluftsvanor ser ut bland olika 
grupper.

Kapitlet Utövande av friluftsliv tar upp två undersökningar med mått på 
befolkningsnivå. Ur ett folkhälsoperspektiv är det intressant att se hur utövan-
det, utifrån frekvens och omfattning, fördelas mellan olika grupper i befolk-
ningen. Det är mindre viktigt att veta vid vilken tidpunkt friluftslivet har 
utövats eller genom vilken aktivitet. 

Den ena undersökningen är SCB:s ULF/SILC-undersökning.126 Flera 
frågor berör friluftsliv, men endast en (Har du under de senaste 12 måna-
derna varit ute i skog och mark för att få en naturupplevelse, plocka 
svamp eller bär?) kopplas till hur frekvent respondenten vistas i naturen. 
Undersökningen använder sig av ett avancerat viktberäkningssystem127 för att 

125 Sveriges riksdag. Skrivelse 2012/13:51, Mål för friluftspolitiken.
126 SCB:s undersökningar av levnadsförhållanden/EU-Statistics on Income and Living Conditions (ULF/
SILC) www.scb.se/ulf
127 För att minska effekten av att vissa grupper underrepresenteras i intervjumaterialet kalibreras intervju-
svaren med hjälp av olika befolkningsuppgifter inhämtade från register.
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kompensera för bortfallets (närmare 45 % år 2014) snedvridande effekter. 
Folkhälsomyndigheten bedömer att denna enkät och fråga ger bästa tillgäng-
liga och tillförlitliga bild för vårt behov.

Den andra undersökningen berör svenska folkets friluftsvanor128 som 
Mittuniversitetet har genomfört på uppdrag av Naturvårdsverket 2014. 
Undersökningen har ett påfallande bortfall129 vilket medför en påtaglig risk att 
resultatet är förenat med bias. Den består inte heller av en tidsserie som ULF/
SILC. Folkhälsomyndigheten använder därmed friluftsvaneundersökningen 
med försiktighet och som komplement till ULF/SILC.

Utifrån ULF/SILC data (figur 5 i Utövande-kapitlet) ser vi att den totala 
vistelsen i naturen tycks ha varit relativt konstant de senaste 30 åren. Den 
enda förändringen som är tydlig under denna period är att äldre personer allt 
oftare tycks komma ut. 

År 2008-2014 har (enligt ULF/SILC130) omkring en tredjedel av befolk-
ningen varit ute i skog och mark någon gång i veckan eller oftare. De som 
uppger att de idkar mest friluftsliv är 55–74 år. Gruppen 16–24-åringar är 
den som idkar minst friluftsliv, där endast en sjättedel är ute i skog och mark 
någon gång i veckan eller oftare. I åldrarna upp till 64 år är kvinnor är ute 
oftare än män. Från 65 år är män ute oftare än kvinnor och särskilt tydligt är 
detta i den äldsta åldersgruppen. Inga slutsatser kan dras om friluftsutövandet 
av barn 0-16 år, då det saknas kunskap om den gruppen.

Det är (enligt ULF/SILC) mer vanligt att de som bor i glesbefolkade kom-
muner vistas ute i skog och mark än de som bor i storstäder och förorts-
kommuner, vilket bekräftas av Friluftsvaneundersökningen. Inrikes födda 
vistas (enligt ULF/SILC) oftare i skog och mark än utrikesfödda (figur 7 i 
Utövande-kapitlet).

Preciseringar:
De fyra preciseringar som skrivelsen131 tar upp definieras i inledningen av detta 
kapitel. Utvecklingen beskrivs nedan. Vi har valt att dela upp en av precise-
ringarna, den som berör effektiva insatser i kommuner och samverkan i två 
separata delar. 

128 Naturvårdsverket, 2015. Friluftsliv 2014. Rapport 6691
129 I de 12 separata enkätomgångarna var det 25-30 procent av de tillfrågade i panelen som svarade på 
enkäten. 70-75 procent svarade inte. Till detta bortfall bör läggas det bortfall som uppkom i samband 
med rekryteringen av panelen. Genom att detta bortfall är okänt är även det sammanslagna bortfallet 
okänt. En bortfallsanalys har inte genomförts.
130 SCB:s undersökningar av levnadsförhållanden/EU-Statistics on Income and Living Conditions (ULF/
SILC) www.scb.se/ulf
131 Sveriges riksdag. Skrivelse 2012/13:51, Mål för friluftspolitiken.
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Prec. 1: Effektiva insatser följs upp i kommuner – Precisering som inte går att 
följa upp
För att kunna följa upp preciseringen krävs ett omfattande utredningsarbete 
(se även preciseringen gällande Kunskap). För det första behöver sambandet 
mellan friluftsliv och hälsa sammanställas. Kunskap kring tillgängliga insatser 
kan fås bl.a. genom att se till de projektbidrag som Naturvårdsverket finansie-
rar genom Lokala naturvårdssatsningen132 (LONA) och de statsbidrag som 
Svenskt friluftsliv fördelar till friluftslivets organisationer. Därefter behöver 
Folkhälsomyndigheten definiera vilka insatser som är att bedöma som effek-
tiva133, ur ett folkhälsoperspektiv. För detta krävs att insatserna utvärderas, 
vilket till stor del saknas idag. Slutligen behövs ett uppföljningssystem för att 
kunna bedöma i vilken omfattning insatserna genomförs i landets kommuner. 
Ett sådant system behöver initieras och utvecklas, eventuellt kan det komplet-
tera eller kopplas till LONA-registret.

Prec. 1: Samverkan mellan kommuner, landsting och ideell sektor följs upp – 
Oklart om preciseringen går att följa upp
För närvarande är det oklart vilket underlag som skulle kunna mäta denna 
precisering på ett tillfredsställande sätt. Vi har identifierat två underlag som 
skulle kunna bidra med delar. Ett av dessa är den enkätundersökning som 
Naturvårdsverket genomfört bland landets länsstyrelser under 2013.134 För att 
få en bild av utvecklingen föreslår Folkhälsomyndigheten att undersökningen 
upprepas. Resultatet 2013 visar på att nio av tio länsstyrelser uppger att de 
samarbetar med kommunerna i friluftslivet. Lika många uppger att de samar-
betar med andra aktörer utöver kommunerna, såsom myndigheter, näringslivet 
och civilsamhället. LONA-registret är ytterligare ett underlag som skulle kunna 
bidra med kunskap till preciseringen. I registret kan utläsas hur många LONA 
projekt som har sökt medel med beröring till folkhälsa och som utförs under 
samverkan, ex. mellan kommun och förening.

Prec. 2: Evidensbaserade indikatorer om sambandet frilufts miljöer och hälsa 
etableras - Preciseringen går att följa upp
Folkhälsomyndigheten föreslår att denna precisering fokuserar på den aggrege-
rade nivån av utevistelse i naturen snarare än olika typer av friluftslivsmiljöer. 

Arbetet med att etablera indikatorer om sambandet friluftsliv och hälsa har 
påbörjats av Folkhälsomyndigheten under 2015. 

Vi föreslår utevistelse som en bestämningsfaktor och att indikatorn då 
kan ge svar på hur stor del av befolkningen som varit ute i skog och mark, de 
senaste tolv månaderna. Svaret finns att hämta från SCB:s befintliga undersök-

132 I LONA-registret går att utläsa hur många projekt som har ansökt medel med beröring på folkhälsa. Det 
går däremot inte att utläsa vilken påverkan de enskilda projekten har på folkhälsan. http://naturvardsverket.
se/lona
133 Det är också av betydelse om det är effektiviteten i insatserna, antalet, omfattningen eller implemente-
ringen som ska mätas.
134 Naturvårdsverket, 2014: Länsstyrelsernas frilutslivsarbete 2013, NV-07027-13.

http://naturvardsverket.se/lona
http://naturvardsverket.se/lona
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ning av levnadsförhållanden (ULF/SILC), vilken beskrivs ovan. Indikatorn bör 
även visa fördelningen utifrån olika befolkningsgrupper. 

Prec. 3: Kunskap ställs samman utifrån aktuell forskning – Preciseringen går 
att följa upp
Folkhälsomyndigheten kommer som ett första steg att sammanställa forsk-
ningen för att tydliggöra sambanden mellan friluftsliv och hälsa. Arbetet 
har påbörjats under 2015. När resultatet är fastställt så fortsätter vi med att 
identifiera och sammanställa effektiva metoder och insatser. Slutligen behöver 
resultaten implementeras i landets samtliga kommuner och informationen 
spridas. 

Prec. 4: Antalet kommuner som uppnår kriterierna för Sveriges friluftskom-
mun ökar – Preciseringen går att följa upp
Preciseringen kan mätas genom att ta del av enkäten Årets Friluftskommun.135 
Här bör antalet kommuner som deltar i undersökningen öka samtidigt som 
medianen ökar. På så sätt kan vi avläsa en generell förbättring bland kom-
munerna. År 2012-2015 har såväl medianen som antalet svarande kommuner 
varierat.136

Målets utvecklingsriktning mot 2020
Utvecklingen är OKLAR
Tillräckliga underlag för att bedöma utvecklingen saknas, det är inte möjligt 
att ange utvecklingsriktning.

Under 2015 har Folkhälsomyndigheten påbörjat en kunskapssammanställ-
ning om friluftslivets betydelse för folkhälsan. Kunskapen bör ge en djupare 
förståelse för hur idkande av friluftsliv påverkar individers hälsa. Det finns 
även ett behov att se vilka effektiva metoder som finns på befolkningsnivå 
och som har evidens för att skapa ett mer jämlikt friluftsliv. Slutligen behövs 
omfattande kommunikationsinsatser för att implementera metoderna och ett 
system för uppföljning. Arbetet sker fortlöpande och väntas pågå åtminstone 
fram till 2020. 

135 Naturvårdsverket. Friluftskommun 2012. Rapport 6475; Naturvårdsverket. Friluftskommun 2013. 
Rapport 6556; Naturvårdsverket. Friluftskommun 2014. Rapport 6607; Naturvårdsverket. Friluftskom-
mun 2015. Rapport 6608.
136 Utformandet av enkäten har varierat över tid vilket försvårar jämförbarheten. År 2012 svarade 254 av 
290 kommuner, mediankommunen hade 15 poäng av totalt 32 möjliga. År 2013 svarade 262 av 290, 
mediankommunen hade 13,5 poäng. År 2014 svarade 252 av 290, mediankommunen hade 15 poäng. 
År 2015 svarade 243 av 290 kommuner, mediankommunen hade 16 poäng. 
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Områden med behov av ytterligare eller 
förändrade insatser

• Ur ett folkhälsoperspektiv är barn och unga en prioriterad målgrupp. 
Kunskap behövs om friluftsutövandet bland 0-16 åringar. I ULF/SILC-
undersökningen ser vi att åldersgruppen 16–24-åringar idkar minst 
friluftsliv. Eftersom livsstilen grundläggs tidigt i livet är det angeläget att 
uppmärksamma främja friluftslivet i tidiga åldrar. 

• För att få kunskap kring i vilken omfattning interventioner genomförs i 
landets kommuner behövs en modell för uppföljning. En sådan modell 
behöver initieras och utvecklas, vilket även lyfts i ovanstående avsnitt 
angående preciseringarna. 

• Det finns vetenskapligt stöd för att Fysisk aktivitet på recept (FaR®) 
leder till ökad fysisk aktivitetsnivå och förbättrad livskvalitet. FaR® kan 
i många fall vara ett alternativ eller en komplettering till mediciner för 
att förebygga en rad olika folksjukdomar. Det krävs ytterligare kunskap 
kring om det finns ett mervärde att ordinera FaR® utomhus. I så fall vore 
det önskvärt att kommunicera ut denna information. 

• Slutligen har vi identifierat ett behov för nya aktörer som skulle vilja 
bidra till ett friluftsliv för bättre folkhälsa. Svenskt friluftsliv och 
Naturvårdsverket fördelar idag medel till projekt kopplade till kommu-
nen. På ett liknande sätt bör man även se över möjligheten för nya aktö-
rer, som inte är kopplade till enskilda kommuner, att söka medel för att 
initiera insatser och utvärdera dessa. Syftet är att utveckla förebyggande 
och främjande metoder som på ett evidensbaserat sätt bidrar till ett fri-
luftsliv för bättre folkhälsa.
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10: God kunskap om friluftslivet
Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket
Ett mål för friluftslivspolitiken bör vara att det finns god kunskap om frilufts-
livet. Målet bör innebära att det finns etablerad forskning och statistikinsam-
ling kring friluftsliv som utgår från ämnesfältets bredd och mångvetenskapliga 
karaktär, är långsiktig över tiden och bygger på behoven hos friluftslivets 
aktörer. Myndigheter, organisationer, kommuner, markägare och företag bör 
ha god kunskap och kompetens i frågor om friluftsliv, landskapets utform-
ning, hållbart nyttjande och natur- och kulturturism.

Preciseringar:
1. Forskning om friluftsliv stöds på ett sätt som tillvaratar ämnets bredd, 

skapar bra möjligheter till finansiering och utveckling. En nationell nät-
verksorganisation är etablerad, angelägna forskningsområden är identi-
fierade och en nationell forskarskola är inrättad. Forskning om friluftsliv 
uppfattas som en attraktiv karriärväg och svensk friluftsforskning står sig 
väl internationellt.

2. Statistik om friluftslivet finns och är utformad för att motsvara samhäl-
lets behov. Statistiska centralbyråns ULF-undersökning (undersökning om 
levnadsförhållanden) och myndigheternas statistikinsamling har utveck-
lats för att passa de nya friluftslivspolitiska ambitionerna.

3. Berörda myndigheter, organisationer, markägare, kommuner och före-
tag har god kunskap och kompetens i frågor om friluftsliv, landskapets 
utformning, hållbart nyttjande och natur- och kulturturism omfattande 
hela friluftslivspolitikens bredd.

4. Forskningsresultat och statistik om friluftsliv kommuniceras aktivt och 
sätts in i ett större sammanhang.

Utvecklingen är negativ

Sammanfattning
Avseende forskningens förutsättningar var det först under det av 
Naturvårdsverket finansierade forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring 
som ett mer sammanhållet nätverk av friluftsforskare etablerades. Även om 
programmet stimulerat till fortsatt forskning om friluftsliv så framtonar återi-
gen ett relativt fragmenterat forskningsfält. De långa tidsserier kring utövande 
av friluftsliv som tidigare tagits fram inom ramen för SCB:s undersökning av 
levnadsförhållandena har även de upphört med undantag för en enda fråga 
angående hur ofta respondenten varit ute i skog och mark under den senaste 
12 månaderna. Kunskapsnoden ”Friluftsforskning.se”, där länkar till viss sta-
tistik, forskning och konferenser kring friluftsliv kan hittas, saknar finansie-
ring efter år 2015. 
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Resultat
Prec. 1: Forskning om friluftsliv 
Forskning om friluftsliv har i varierande, men i huvudsak ganska blygsam, 
omfattning bedrivits i Sverige sedan 1970-talet. Då friluftsliv inte utgör någon 
egen akademisk disciplin har forskningen växt fram från en rad olika ämnes-
områden, exempelvis geografi, sociologi, pedagogik, ekonomi och psykologi. 
På senare tid har andra mer tvärvetenskapliga ämnen som fysisk planering 
och turismvetenskap också kommit att bidra påtagligt till friluftsforskningen. 
Det mångvetenskapliga närmandet till friluftsliv som forskningsområde har 
medfört svårigheter att hitta finansiering då det ofta hamnar i periferin hos 
traditionella forskningsfinansiärer. 

Det var först när Naturvårdsverket gjorde en större satsning på frilufts-
forskning, vilket resulterade i forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring 
(www.friluftsforskning.se) åren 2006-2012 (totalt 34 miljoner kronor), som 
ett mer sammanhållet nätverk av friluftsforskare etablerades. Programmet 
organiserades som ett nätverk av cirka 15 forskare vid sju svenska lärosä-
ten. Syftet var ”att etablera ett tvärvetenskapligt forskningsprogram för att 
analysera dynamiken kring friluftsliv och naturbaserad turism i Sverige, och 
därmed ge en god kunskapsbas för framtida forskning och uppföljningar”. 
Även om programmet ”Friluftsliv i förändring” stimulerat till fortsatt forsk-
ning om friluftsliv, bland annat inom ramen för Naturvårdsverkets satsning på 
fjällforskning i programmet Storslagen fjällmiljö (www.storslagnafjall.se), så 
framtonar återigen ett relativt fragmenterat forskningsfält. 

Forskning om friluftsliv förekommer idag på olika lärosäten i varie-
rande omfattning och med olika inriktning. Här kan särskilt nämnas 
Mittuniversitetet (naturturism, friluftsliv i skyddad natur, friluftsliv i fjällen, 
besökarstudier), Göteborgs universitet (friluftsliv i kustmiljöer, barns frilufts-
liv, besökarstudier), Gymnastik- och idrottshögskolan och Örebro universitet 
(lärande inom friluftsliv), Umeå universitet (naturturism, regional utveckling), 
Sveriges lantbruksuniversitet (friluftsliv i skog, friluftslivets ekonomi), och 
Blekinge Tekniska Högskola (planering för friluftsliv).

Kurser på flera universitet ges inte längre eller riskerar att läggas ned (för 
exempel, se under målet om Ett rikt friluftsliv i skolan). Detta förklaras ofta 
med lågt söktryck men också med att universiteten överproducerat utbildning. 
Utbildning inom friluftsliv, både från ideella aktörer och universiteten, tycks 
inte sällan beroende av ”eldsjälar” och enskilda aktörers initiativ och driv-
krafter. Kontinuitet, kunskaps- och kvalitetsutveckling samt återväxt för att 
möta friluftlivets behov genom utbildning är därmed inte säkrad. Flera aktö-
rer uttrycker ett behov av att staten tar ett samlat grepp för att stötta frilufts-
utbildningar och forskningsmiljöer.

Prec. 2: Statistik om friluftsliv
Nära sammanlänkat med såväl kunskapsuppbyggnad som främjande av fri-
luftsliv är behovet av bra statistik. Statistisk om friluftsliv är också viktigt för 
att få kunskap om besökare i naturen och för att kunna planera och förvalta 

http://www.friluftsforskning.se
http://www.storslagnafjall.se
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naturlandskapet för friluftsliv. Statistiska centralbyrån (SCB) har inom ramen 
för ULF-undersökningen (Undersökning om levnadsförhållanden) mätt del-
tagande i en handfull friluftsaktiviteter hos svenska folket sedan 1970-talet. 
Styrkan i denna statistik ligger i den relativt långa tidsserien och det stora 
antalet intervjuer. En stor brist är emellertid att den bara omfattar en mindre 
del av allt friluftsliv som utövas (endast några få aktiviteter ingår). Som en 
konsekvens av detta presenterade Naturvårdsverket ett förslag på statistik-
program år 2009 som omfattar tre delar: nationell enkätundersökning (med 
regionala fördjupningar), systematiska områdesstudier (i särskilt friluftsintres-
santa områden, till exempel nationalparker) samt fördjupningar på särskilda 
teman eller målgrupper (till exempel på ekonomi, hälsa, barn och unga).137 
Förslaget rapporterades till regeringen, men har inte resulterat i någon särskild 
satsning på förbättrad friluftsstatistik. Som ett led i uppföljningen av frilufts-
livet i miljömålen har dock Mittuniversitetet genomfört en nationell enkät-
undersökning på uppdrag av Naturvårdsverket under 2014.138 Behovet av en 
mer systematisk och långsiktig insamling av statistik kring friluftsliv, i enlighet 
med förslaget från 2009, kvarstår emellertid i väsentliga delar.

Statistik kring friluftsliv och närliggande områden tas även fram och 
kommuniceras av en rad olika aktörer. Vi kan här bland annat nämna 
Tillväxtverkets statistik om turism/besöksnäring, Havs- och vattenmyndig-
hetens statistik (främst om fisketurism och fritidsfiske), Naturvårdsverkets 
statistik kring skyddad natur (till exempel besökarundersökning) och frilufts-
arbete (exempelvis Sveriges friluftskommun), Riksidrottsförbundets statistiska 
rapporter, Svenska jägarförbundets statistik samt statistik från diverse andra 
ideella friluftsorganisationer (medlemsantal, aktivitetstimmar, omsättning, och 
så vidare). Det kan även nämnas att SCB samlar in statistik som är använd-
bar för att bedöma friluftslivsutövandets förutsättningar, till exempel statistik 
kring markanvändning och ”tätortsnära natur”. 

I den mån syftet med statistiken är att få en övergripande bild av vem, var, 
när, hur och varför olika grupper av svenskar genomför friluftsliv är den ovan 
nämnda statistiken dock snarare ett komplement än ett substitut till det sta-
tistikprogram som Naturvårdsverket föreslagit och de enkäter som skickades 
ut under år 2007 och 2014. Statistiken är inte samordnad utan kommer till 
av att enskilda aktörer tar fram statistik inom avgränsade områden genom 
olika studier utförda oberoende av varandra. Det har även lyfts att vi särskilt 
saknar kunskap om nya svenskars friluftsvanor, både avseende barn (0-16 år) 
och personer med utländsk bakgrund. 

I preciseringarna till målet god kunskap om friluftslivet står det även 
att statistikinsamlingen ska utvecklas för att passa de friluftspolitiska ambi-
tionerna. I vilken utsträckning sådan statistik finns kan utläsas genom det 
underlag som presenteras i anknytning till uppföljningen av de olika målen i 
denna rapport. Ytterligare behov av statistik och kunskap, vilket till viss del 

137 Naturvårdsverket 2009. Statistikprogram för friluftsliv: Ett förslag. Naturvårdsverket, rapport 5975, 
Stockholm.
138 Naturvårdsverket, 2015. Friluftsliv 2014. Rapport 6691.

http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/faktaochstatistik/turism.4.2fb8c83014597db7ce977985.html
https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/sport--och-fritidsfiske/fisketurism.html
https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/sport--och-fritidsfiske/fakta-om-fritidsfiske.html
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Naturvard/Skydd-av-natur/Nationalparksplan-for-Sverige/Besoksundersokning-i-Sveriges-nationalparker-2014/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Friluftsliv/Sveriges-friluftskommun/
http://www.rf.se/Undermeny/Statistik/
http://www.rf.se/Undermeny/Statistik/
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identifierats genom arbetet med denna uppföljning, finns beskrivet i bilaga 4 
(Bruttolista över identifierade behov av kunskap och statistik) till denna rapport.

Prec. 3: Berörda aktörers kompetens angående friluftsliv.
Det är svårt att bedöma hur mycket kunskap olika myndigheter har angå-
ende friluftsliv men vi kan konstatera att en hel del arbete med framta-
gande och kommunikation av kunskap kring friluftsliv utförs. Exempelvis 
arbetar Jordbruksverket med att belysa de socioekonomiska värden som 
fritidsfisket och fisketurismen har med koppling till regional tillväxt och 
landsbygdsutveckling. Havs- och vattenmyndigheten tar fram material och 
rapporter om bland annat badvattenkvalitet, fisketurism och fritidsfiske. 
Folkhälsomyndigheten arbetar med en kunskapssammanställning av friluftsli-
vets betydelse för hälsa och avser att sedan ta fram målgruppsanpassat mate-
rial för kommunikation till definierade målgrupper. Boverket tar ofta upp 
friluftsliv och fysisk aktivitet kopplat till fysisk samhällsplanering, exempelvis 
genom Samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet eller Vägledning 
kring ungas utemiljöer. Naturvårdsverket bidrar bland annat med stöd och 
kompetensutveckling för olika förvaltare, utbildare, planerare med flera. 
Naturvårdsverket arbetar även med att samordna och/eller delta i olika råd 
(exempelvis fjällsäkerhetsrådet, snöskoterrådet och klövviltsrådet) och andra 
mötesplatser (till exempel Tankesmedja för friluftsliv och forskarkonferens 
med inriktning mot friluftslivsforskning). 

Mer än hälften (56 procent) av kommunerna har en eller flera tjänstemän 
som är ansvariga för verksamheten inom friluftsliv (till exempel friluftsstrateg 
eller friluftssamordnare), en ökning med 9 procent sedan 2010. Nära hälf-
ten av kommunerna (45 procent) har avsnitt om friluftsliv i sin översikts-
plan, 13 procent har en politiskt antagen friluftsplan eller friluftspolicy och ca 
40 procent har naturturism som en strategisk fråga i näringslivsplanen.139

Prec. 4: Kommunikation av forskning och statistik 
Programmet Friluftsliv i förändring administrerades av Mittuniversitetet som 
fortsatt att upprätthålla hemsidan ”friluftsforskning.se” i syfte att utveckla 
en kunskapsnod för friluftsliv och naturturism i Sverige som tillhandahål-
ler länkar och nätverk, skapar mötesplatser, tillgängliggör statistik med mera. 
Finansieringen för funktionen sträcker sig enbart till och med december 2015, 
men med förnyad finansiering skulle verksamheten kunna utvecklas och i 
hög utsträckning bidra till att uppfylla preciseringen Forskningsresultat och 
statistik om friluftsliv kommuniceras aktivt och sätts in i ett större samman-
hang. Det finns även andra, sporadiskt förekommande forum för dialog kring 
forskning om friluftsliv och naturturism – till exempel en forskningskonferens 
om framtidens friluftsforskning som hölls i anslutning till Naturvårdsverkets 
Tankesmedja för Friluftsliv år 2014.

139 Naturvårdsverket, 2015. Sveriges friluftskommun 2015. Rapport 6668.

http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2013/samhallsplanering-som-stimulerar-till-fysisk-aktivitet/
http://www.boverket.se/contentassets/13f6b8101e494b89a9e2bfca6b3d343b/vagledning-remiss.pdf
http://www.boverket.se/contentassets/13f6b8101e494b89a9e2bfca6b3d343b/vagledning-remiss.pdf
http://www.friluftsforskning.se/
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Målets utvecklingsriktning mot 2020
Utvecklingen är NEGATIV
Insatser saknas eller uppskattas som otillräckliga nu och framåt de närmaste 
åren.

Utan ytterligare åtgärder kommer forskningsläget, statistikinsam-
ling samt kommunikation och utbyte av erfarenheter mellan forskare och 
myndigheter/civilsamhälle att försämras jämfört med vad som har varit fallet 
under de senaste åren. 

Det var först under det av Naturvårdsverket finansierade forskningspro-
grammet Friluftsliv i förändring (år 2006-2012, 34 miljoner kronor) som ett 
mer sammanhållet nätverk av friluftsforskare etablerades. Även om program-
met stimulerat till fortsatt forskning om friluftsliv, bland annat inom ramen 
för Naturvårdsverkets satsning på fjällforskning, så framtonar återigen ett 
relativt fragmenterat forskningsfält.

Som en konsekvens av SCB:s arbete med att dels anpassa ULF-
undersökningen till Eurostats SILC-undersökning (Statistics on Income and 
Living Conditions) och dels minska den tid det tar respondenterna att svara 
på frågorna så kommer det redan begränsade antalet frågor riktade mot 
utövande av friluftsliv i princip att försvinna. Den enda kvarvarande frågan 
direkt riktad mot utövande av friluftsliv är frågan angående hur ofta man 
varit ute i skog och mark under de senaste 12 månaderna.

Det är dock inte möjligt att bedöma huruvida den statistik som tas fram 
inom ramen för enskilda studier, avgränsade geografiska områden och/eller 
med avseende på någon specifik frågeställning, är ökande eller minskande. 
Det är inte heller möjligt att bedöma hur berörda aktörers kompetens angå-
ende friluftslivsfrågor förändrats – även om vi kan konstatera att frågan ofta 
arbetas med och lyfts på olika sätt. 

Forskningsresultat och statistik kring friluftsliv når troligtvis berörda aktö-
rer via ett stort antal kanaler och forum. Det mest framträdande forumet, fri-
luftsforskning.se, saknar dock som sagt finansiering efter år 2015. I den mån 
friluftsforskning återgår till att utföras inom ramen för andra discipliner, sna-
rare än inom ett forskningsområde/-nätverk med egen identitet, blir det tro-
ligtvis även svårare att till exempel hålla forskningskonferenser inriktade mer 
direkt mot friluftsliv. 

Områden med behov av ytterligare eller 
förändrade insatser
De forsknings- och kunskapsrelaterade behoven inför framtiden för att kunna 
uppfylla målen i friluftspolitiken består av två delar; dels kunskapsproduk-
tion (att samla in ny empiri, analysera och presentera), dels kunskapsvård (att 
tidigare kunskap är lätt tillgänglig och går att jämföra över tid). I huvudsak 
går det här att identifiera fem ambitionsnivåer (resurstilldelningar). Det första 
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förslaget handlar om kunskapsvård och de efterföljande förslagen innehåller 
successivt större utrymme för kunskapsproduktion. Mer detaljerade förlag 
kan återfinnas i rapporten Framtida forskningsstrukturer för friluftsliv och 
naturturism i Sverige, 2011.140.

1. Stabil mötesplats för forskare och avnämare. Här handlar det på den 
mest grundläggande nivån om att vårda en internetportal, ge ut nyhets-
brev samt fylla på och tillgängligöra databanker av tidigare forskning och 
statistik. Lämpligen kompletteras detta med regelbundna fysiska möten, 
till exempel i form av forskardag i anslutning till tankesmedja om frilufts-
liv.

2. Insamling och kontextualisering av återkommande statistik (monitoring). 
Värdet av kvantitativa data över olika aktiviteter, platser, motiv, grupper 
och så vidare är obestridligt. Det är dock även viktigt att det sker syste-
matiskt och jämförbart över tid. Data behöver också sättas in i ett forsk-
ningsunderbyggt samhälleligt och internationellt sammanhang för att bli 
riktigt användbart. Se Naturvårdsverkets förslag till statistikprogram, för 
ett detaljerat förslag med olika kostnadsnivåer.141 

3. Forskarskola. För bästa utväxling av för friluftsliv relevanta doktorsav-
handlingar inom olika discipliner är det viktigt att doktorander kan kny-
tas in i en friluftstematisk mångvetenskaplig forskarskola, som förslagsvis 
etableras på nordisk nivå. 

4. Egen kunskapsproduktion. Som ett komplement till nationella forsk-
ningsråd och annan forskningsfinansiering så bör det finnas möjlighet att 
identifiera specifika fördjupningsbehov där konkret forskning kan genom-
föras. Om inte annat så i form av så kallade ”seedmoney” för att ge möj-
lighet att göra forskningsöversikter och arbeta fram konkurrenskraftiga 
ansökningar till andra finansiärer. För exempel på områden där ökat kun-
skapsbehov identifierats som ett resultat av uppföljningen av friluftslivs-
målen, se bilaga 2.

5. Ett nätverk av en handfull profilerade nationella centra. I rapporten 
Framtida forskningsstrukturer för friluftsliv och naturturism i Sverige 
(2011) linjeras möjligheten av en serie tematiska forskningsgrupperingar 
som med olika vinklingar och arbetssätt fördjupar kunskaperna om frilufts-
liv i vid bemärkelse. Dessa tematiska centra kan byggas runt profilerade 
professurer och bör i så fall ha en viktig roll i ambitionsnivåerna ovan. 

140 Sandell, Klas; Fredman, Peter & Stenseke, Marie 2011. Framtida forskningsstrukturer för friluftsliv 
och naturturism i Sverige: Ett diskussionsunderlag. Rapport No. 17, Forskningsprogrammet: Friluftsliv i 
Förändring, Östersund.
141 Naturvårdsverket 2009. Statistikprogram för friluftsliv: Ett förslag. Naturvårdsverket, rapport 5975, Stockholm.
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Bilaga 1. 
Statistik: Undersökning av LevnadsFörhållanden 
(ULF) och Friluftsliv 2014
På många ställen inom de enskilda friluftsmålen används statistik från ett stort 
antal källor. En relativt stor andel av statistiken kommer dock från dels en 
nyligt utförd enkätstudie, Friluftsliv 2014142, dels från en serie underökningar 
utförda av SCB; de så kallade ULF (Undersökning av LevnadsFörhållanden) 
eller, numera, ULF/SILC undersökningarna. För att undvika återupprepningar 
så kommer vi här att kort beskriva dessa undersökningar.

SCB:s undersökning av levnadsförhållanden (ULF) har sedan 1970-talet 
undersökt Sveriges befolkning (16-84 år) – däribland med avseende på fri-
luftsvanor. Under åren 2006–2008 genomgick SCB:s årliga undersökningar 
av levnadsförhållanden (ULF) två betydande förändringar. Dels 2006 då 
intervjumetoden byttes från i huvudsak besöksintervjuer med pappersblan-
kett till i huvudsak datorstödda telefonintervjuer. 2008 integrerades den 
europeiska gemensamma undersökningen EU-SILC (EU Statistics on Income 
and Living Conditions) i ULF. Dessa förändringar beskrivs i följande rapport: 
Förändringar i Undersökningarna av levnadsförhållanden 2006-2008 - En 
studie av jämförbarheten över tid för välfärdsindikatorerna.143

Ett med åren allt ökande bortfall i ULF/SILC (43,7 procent 2014) har för-
anlett en översyn av viktsystemet i syfte att minska bortfallets snedvridande 
effekter på resultaten. Sedan 2008 tillämpas i ULF/SILC en vägningsprocedur 
där vissa uppgifter av betydelse för skattningen av intervjuresultaten inhämtas 
från olika befolkningsregister: Kön, ålder, region, födelseland (Sverige eller 
ej), utbildningsnivå, inkomst och civilstånd samt telefonnummer känt eller ej. 
Kalibrering (justering) av intervjusvaren med hjälp av dessa registeruppgif-
ter syftar till att minska effekten av att vissa grupper är underrepresenterade i 
undersökningsmaterialet. Mer om detta och om genomförandet av ULF/SILC 
finnas att läsa i ”Beskrivning av statistiken”144 på SCB:s hemsida.

En metodbeskrivning av Friluftsliv 2014 återfinns i början av 
Naturvårdsverkets rapport 6691. Undersökningen genomfördes som en elek-
tronisk panelundersökning i samarbete med företaget Norstat. För ändamålet 
användes företagets svenska ”guldpanel” som omfattar ca 80 000 personer 
vilka är rekryterade via landsrepresentativa telefonundersökningar med slum-
pade urval. För att undersökningen ska spegla Sveriges befolkning gjordes 
urvalet ur panelen proportionellt i förhållande till landets befolkningstal och 
kvoterades på kön, ålder och region i kombination. Studien genomfördes som 
tolv separata enkäter månadsvis under perioden december 2013 till november 

142 Naturvårdsverket, 2015. Friluftsliv 2014. Rapport 6691.
143 SCB, 2010. Förändringar i Undersökningarna av levnadsförhållanden 2006-2008 - En studie av 
jämförbarheten över tid för välfärdsindikatorerna. Rapport 2010:4.
144 SCB, 2015. Undersökningar av levnadsförhållanden (ULF/SILC) 2014. LE0101.
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2014. I de tolv separata enkätomgångarna var det 25-30 procent av de tillfrå-
gade i panelen som svarade på enkäten. Till detta bortfall bör läggas det bort-
fall som uppkom i samband med rekryteringen av panelen. Genom att detta 
bortfall är okänt är även det sammanslagna bortfallet okänt.

Vid enstaka tillfällen redovisas även siffror från Friluftsliv 2014 jämsides 
med siffror från en nära relaterad studie: Friluftsliv 07.145 Metodiken skiljer 
sig dock något mellan Friluftsliv 2014 (Tolv tillfällen, elektroniskpanel, 8410 
svarande) och Friluftsliv 07 (Ett tillfälle, postenkät, 1792 svarande), och jäm-
förelsen bör göras med försiktighet.

145 Resultaten från enkäten Friluftsliv 07 återfinns i rapport 1-4 utgivna inom ramen för forskningspro-
grammet Friluftsliv i förändring.

Rapport 1: Fredman, Peter; Karlsson, Sven-Erik; Romild, Ulla & Sandell, Klas. 2008. Vilka är ute i 
naturen; Delresultat från en nationell enkät om friluftsliv och naturturism i Sverige. Rapport No. 1, Forsk-
ningsprogrammet: Friluftsliv i Förändring, Östersund.

Rapport 2: Fredman, Peter; Karlsson, Sven-Erik; Romild, Ulla & Sandell, Klas. 2008. Vara ute i naturen 
– varför eller varför inte?; Delresultat från en nationell enkät om friluftsliv och naturturism i Sverige. Rap-
port No. 2, Forskningsprogrammet: Friluftsliv i Förändring, Östersund.

Rapport 3: Fredman, Peter; Karlsson, Sven-Erik; Romild, Ulla & Sandell, Klas. 2008. Besöka naturen – 
hemma eller borta; Delresultat från en nationell enkät om friluftsliv och naturturism i Sverige. Rapport 
No. 3, Forskningsprogrammet: Friluftsliv i Förändring, Östersund.

Rapport 4: Fredman, Peter; Karlsson, Sven-Erik; Romild, Ulla & Sandell, Klas. 2008. Vad är Friluftsliv; 
Delresultat från en nationell enkät om friluftsliv och naturturism i Sverige. Rapport No. 4, Forskningspro-
grammet: Friluftsliv i Förändring, Östersund.
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Bilaga 2.
Sammanställning av organisationer inom Svenskt 
Friluftsliv, antal medlemmar och andel barn och 
ungdomar i procent inom respektive organisation

Tabell 6: Sammanställning av organisationer inom Svenskt Friluftsliv, antal medlemmar och andel 
barn och ungdomar i procent inom respektive organisation.

Organisation Antal medlemmar Not Andel barn och ungdomar 
(0-25 år) i procent

Not

1. Cykelfrämjandet 4 990 3,5

2. Friluftsfrämjandet 81 722 40,0

3. Korpen Svenska 
Motionsidrottsförbundet 265 339 1 18,8 1, 7

4. Riksförbundet Hälsofrämjandet 2 000 3,0 3

5. Riksförbundet Sveriges 4H 11 654 79,0

6. Scouterna 62 000 74,0

7. Sportfiskarna 51 498 8,6 4

8. Svenska Brukshundsklubben 68 598 8 9,8 8, 9

9. Svenska Båtunionen 167 987 10

10. Svenska Cykelsällskapet 800 25,0 3

11. Svenska Fjällklubben 1 474 2,4

12. Svenska Folksportförbundet 5 000 2 10

13. Svenska Frisksportförbundet 6 967 53,5

14. Svenska Gång- och 
Vandrarförbundet 28 500 5,7 3

15. Svenska Islandshästförbundet 6 200 17,0 6

16. Svenska Jägareförbundet 153 772 9,5

17. Svenska Kanotförbundet 17 000 30,0 3

18. Svenska Kennelklubben 283 323 8 3,5 8

19. Svenska Klätterförbundet 8 000 31,0 4

20. Svenska Kryssarklubben 42 535 15,4

21. Svenska Livräddningssällskapet 17 899 89,0

22. Svenska Orienteringsförbundet 72 381 30,0 5

23. Svenska Skridskoförbundet 20 000 18,5 5

24. Svenska Turistföreningen 252 518 8 21,0 8

Totalt 1 632 157 

Förklaring av noter
1. Baserat på uppgifter från organisationens hemsida. 
2. Baserat på uppgifter från 2009. 
3. Ej definierad ålderskategori
4. Uppgiven ålderskategori 0-19 år.
5. Uppgiven ålderskategori 0-20 år.
6. Uppgiven ålderskategori 0-21 år. 
7. Uppgiven ålderskategori 16-25 år.
8. Uppgift enligt mailsvar. 
9. 5419 barn och ungdomar av totalt 55 100 personer fördelade på 68 508 medlemskap (samma 
person kan vara medlem i flera föreningar). 
10. Ingen uppgift.
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Bilaga 3. 
Utbildning inom friluftsliv vid universitet, högskolor och ideella organisationer. 
Utbildningar samt deltagare 2012-2015

Lärosäte Utbildningskurs Antal studenter/år Trend o framtid +/- Kommentar

Folkhögskolor

Tornedalen Naturguide år 1 (24 veckor) Specialisering 
år 2 Natur- och aktivitetsguide samt 
Flugfiske guide

2012: - 
2013: - 
2014: 11 
2015: 9

+ 

Ges om elev- 
underlaget är tillräckligt

Problem med lågt söktryck.

Åredalen (tidigare 
Holland)

Fjäll och friluftsliv 1 år (40 veckor) 2012: 8 
2013: 9 
2014: 7 
2015: 8

+/- Ger också kortkurser (2 v) Antal kurser 
(utomhuspedagogik t ex) har minskat p 
g a lågt söktryck

Storuman Fjälledarutbild- 
ningen 2 år (vartannat år) 

2012: 18  
2013- 
2014: 16  
(2015: 13 kvar)

+/-

Planerar att fortsätta på denna 
nivå

Sjövik Friluftsliv-, hantverk, ledarskap (38,5 v) 2012: 17 
2013: 17 
2014: 17 
2015: 15 

+

Ja antal kursplatser ökar till 24 
2016 

Utbud av korta kurser kommer att 
öka.

Examineras som ”Kvalificerad vägle-
dare i naturligt friluftsliv” Kontinuerlig 
ökning av söktryck.

Scouternas folkhögskola Mycket omfattande utbud (se separat 
bilaga). Flest deltagare nås i: 

A Ledarutbildning Bas

B Ledarutbildning Scout

Tre helger.

A 
2012: 54  
2013: 210  
2014: 269  
2015: 214 

B 
2012: 61  
2013: 192  
2014: 151  
2015: 63 

Söktrycket 2015 har minskat 
jämfört med 2014
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Lärosäte Utbildningskurs Antal studenter/år Trend o framtid +/- Kommentar

YH-utbildningar

Lapplands lärcentra Naturturismutvecklare 1 år (200 YHpoäng) Första året 
2015: 13 (examen i 
maj) 

+/- 

Tre intag till planeras (kommande 
år)

Stort behov i branschen men svårt att 
rekrytera studenter

Älvdalen Fjäll- och äventyrsledare 300 p 2012: 12 
2013: 12 
2014: 16 
2015: 0 (ännu)

+/- 

Ytterligare två omgångar beviljade 
av YH-myndigheten

Satsar på behörigheter och licencer. 
100% sysselsättning efter examen.

Universitet

Mittuniversitetet Outdoor and Adventure management 2 år 2012: 20 
2013: 18 
2014: 18 
2015: 17

-

Ges ej hösten 2015.

”Oklar fördelning mellan teori och 
praktik för målgruppen” Positivt med 
lokalisering i Åre nära praktik.

Umeå universitet 
(Örnsköldsvik och Kiruna)

Naturguidning 10 hp (ingår i programmet 
naturguidning 120 p)

2012: 17 
2013: 20 
2014: 20 
2015: 18 
 

-

Ht 2016 blir antaglien sista året

Medelbrist inom högskolan gör att man 
prioriterar kandidat och 
masterutbildningar. 

Umeå universitet 
(Kiruna)

Fjällsäkerhet 9 hp (fem träffar Kiruna 
Abisko under ett år)

2012: 18 
2013: 20 
2014: 17 
2015: 24

-

Omorganisation pågår se ovan.

Luleå tekniska 
universitet

Upplevelseproduktion Vår utbildning håller på att läggas 
ned. Därmed ges inga kurser med 
anknytning till friluftsliv på LTU.

Karlstad universitet Turism och samhälls-utveckling 7,5 hp

Turismens natur- och kulturresurser 15 hp

Del av turism-programmets första år. 

2012: 40 
2013: 40 
2014: 40 
2015: 40

+/-

Utbudet kvarstår. 
Ingen ökning planeras.

Göteborgs universitet Landskapsvårdens hantverk i programmet: 
Trädgårdens och landskapsvårdens 
hantverk 

Kunskapsförmedling och kommunikation 
för naturvårdsbiologer, 15 hp

2012: 3 
2013: 3 
2014: 4 
2015: 3

+/- 

Kommer att fortsätta Uppgifter saknas
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Lärosäte Utbildningskurs Antal studenter/år Trend o framtid +/- Kommentar

Gymnastik och 
idrottshögskolan 

A Friluftsliv: historia, kultur och samhälle 
7,5 forskarnivå

B1 Nordiskt friluftsliv ur ett kultur-sociolo-
giskt perspektiv 60 hp

B2 Nordiskt friluftsliv – ledarskap och 
lärande i friluftslivet, 15 hp 

A  
2011: 8

B1 
2011: 3  
2012: 3 
2013: 3

B2 
2011: 30 
2012: 20 
2013: 5 
2013: 20  
2014: 15

C: ca 120/år 

Forskarkursen benämnd A1; ja, vi 
önskar genomföra ny kurs på forskarutbildnings - 
nivå.

Nordisk bachelor i friluftsliv, 
benämnd B1: nej, för närvarande 
är denna kurs nedlagd.

B2: GIH ger relativt regelbundet 
kurser.

Ex:

2011: kompletterande utbildning 
i friluftsliv, 7.5 hp (utlandsfödda 
studerande med lärarexamen)

2011 - 2013: Natur, Äventyr, 
Rörelse 15 hp

Naturen, Äventyret och Rörelsen 
som pedagogiskt instrument, 
7.5 hp

Skidåkning och friluftsliv i 
skolan, 7.5 hp

2014: Naturen, Äventyret och 
Rörelsen som pedagogiskt instru-
ment, 7.5 hp

2012-2015 C-kurser.

Vad gäller samtliga kursdelar 
inom C så är dessa under stän-
digt hot pga ekonomi och revide-
ringar av programmens innehåll. 

Vi uppfattar ett stort behov av att det 
tas ett grepp från statsmakten avse-
ende att utveckla området friluftsliv 
och högre utbildning, inkl 
forskarutbildning.

GIH avser att utveckla sitt kursutbud 
inom de kommande åren inom frilufts-
liv. Ett första steg är att etablera en 
gemensam Nordisk Masterskurs till-
sammans med lärosäten i Danmark, 
Norge och Sverige. Kursen kommer att 
var omfatta 120 hp varav GIH kommer 
att ansvara för 30 hp på avancerad 
nivå. Planering pågår med önskad start 
ht 2016.

En grupp av lärare och forskare som är 
inriktade mot friluftslivsforskning finns 
på GIH, Forskning Utbildning 
Friluftsliv FUF. Både grundläggande 
och avancerade kurser samt forskning 
inom fältet saknas idag. 
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Lärosäte Utbildningskurs Antal studenter/år Trend o framtid +/- Kommentar

Linköping (Centrum för 
utomhuspedagogik)

Internationell master (thesis) 

Svensk master (uppsatskurs)

Totalt 35 kurser räknas upp med mellan 1 
och 27 studenter ca hälften av tillfällena 
ger ej årligen. Oklart vilka som tillhör masterutbild- 
ningarna.

2012: 18 
2013: 18 
2014: 12 
2015: 13

2012: - 
2013: 6 
2014: 2 
2015: -

Konsolidering pågår snarare än 
utökning. Någon ny kurs planeras 
inför 2016/17. 

Beror också på söktryck.

Har också gett flera uppdragsut-
bildningar om 7,5 hp

Beror på vad regering och riksdag vill 
satsa på. 

Örebro universitet Outdoor education and recreation, 7,5 hp 2012: 15 
2013: 20 
2014: 25 
2015: 17

+/- 
Avhängigt söktryck. Ingen föränd-
ring planeras.

SLU, Centrum för 
naturvägledning

Naturväglednings för yrkesverksamma, 3 
hp

2012: 24 
2013: 20 
2014: 17 

2015: 25 (anmälda)

Vår ambition är att utöka kursut-
budet med det är en tidsödande 
process inom SLU. Utveckling av 
forskning inom fältet som pågår 
stärker chanserna. 

Friluftsorganisationer

STF Redovisas separat

Friluftsfrämjandet Redovisas separat

Naturskyddsföreningen Skogen som klassrum 

Mer friluftsliv i skolan 
- fortbildning för pedagoger grundskolan 
två dagar

2012:1413 
2013: 16 

2014: 767 
2015:  
550-600

2012: - 
2013:181 
2014: 420 
2015: ca 400

Det beror på tillgång till externa 
medel 

Det beror på tillgång till externa 
medel..

Möjlighet till långsiktiga utbildnings-
satsningar vore angeläget (kontinuitet 
saknas).

En behovsutredning bör initieras.

Scouterna (se Scouternas 
folkhögskola ovan)
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Lärosäte Utbildningskurs Antal studenter/år Trend o framtid +/- Kommentar

Studiefrämjandet Statistik för ledarutbildningarna sorteras ej 
så att det är möjligt att bedöma vilka som 
riktas mot friluftsliv

Närnaturguidningar ges sporadiskt (tidi-
gare ett stort projet)

Naturskoleföreningen

Lärarfortbildning som ges i regi av naturskolor (utöver de fortbildnings-tillfällen som ges i projekt-samarbete med Naturskydds-föreningen) 
 
Svaren avser 20 av 65 naturskolor som är medlemmar i föreningen.

2012:4355 
2013:5367

2014:7796 2015 (ej frågat om detta läsår)

+ Kurser kommer att 
hållas även i framtiden. 
 

Vi ser inga tendenser att efterfrågan skulle minska snarare tvärtom. Läroplanen framskriver fältstudier i flera ämnen och friluftsliv i idrott och hälsa. Ämnesövergripande 
arbete i skolan skulle tidmässigt möjliggöra att utevistelse skulle kunna ges större utrymme i skolan
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Bilaga 4. 
Urval av insatser inom friluftsliv i skolan som 
görs av ideella organisationer 

• Orienteringsförbundets lärarutbildningar.
• Svenska Livräddningssällskapets lärarhandledningar för simundervisning.
• Sportfiskarnas projekt med Naturskydds- och Naturskoleföreningen om 

friluftsdagar i skolan.
• KlassDraget: Sedan 2007 har närmare 60 000 skolbarn deltagit i 

Sportfiskarnas projekt KlassDraget. Målsättningen är att ta ut minst 
400 klasser eller omkring 10 000 skolbarn på fiske under skoltid 2015. 
Upplägget är att den lokala fiske föreningen hjälper skolan att arrangera 
en friluftsdag där fiske ingår som en central del. 

• Friluftsfrämjandet bedriver sedan 30 år tillbaka programmet I Ur och 
Skur att användas för skolor och förskolor för undervisning om natur, 
miljö och frilufts liv. Pedagogiken bygger på friluftsliv, utomhuspeda-
gogik och upplevelsebaserat lärande i arbetet med målen i läropla-
nen. Inom ramen för programmet erbjuds fortbildning för pedagoger. 
Friluftsfrämjandet har också en omfattande friluftsledarutbildning, 2013 
hade man 1273 deltagare på sina utbildningar. 

• Håll Sverige Rent bedriver fortbildning runt hållbar utveckling med ton-
vikt på miljöfrågor samt sedan 2012/13 en kampanj för att öka kunskapen 
om allemansrätten. En viktig målgrupp i detta har varit skolbarn, med riktat 
material till lärare och elever. Hösten 2015 görs en särskild satsning riktad 
mot åldersgruppen 15-18 år. I Grön Flagg-arbetet förekommer inslag av fri-
luftsliv inom temana Närmiljö och Livsstil och Hälsa (65 respektive 70 pro-
cent av 2 800 verksamheter).

• Naturskoleföreningen har ca 80 medlemmar. Samtliga Naturskolor har 
frilufts liv på agendan. Under 2012-2014 svarar 20 av de i en enkät 146 
tillfrågade 80 naturskolorna att de haft ca 17000 deltagare på sina utbild-
ningar för lärare och ca 7000 elever har fått friluftslivsundervisning. 

• Naturskyddsföreningen (SNF) erbjuder fortbildning av lärare och mate-
rial t ex Skogen som klassrum (i samverkan med Naturskoleföreningen) 
där utemiljön används för att undervisa i exempelvis matematik, svenska, 
biologi men även för att stödja ämnesövergripande studier t ex hållbar 
utveckling och miljö. 

• WFF: I princip samma upplägg som SNF men med andra teman. Finns 
också en koppling till entreprenörskap och hållbara städer.

• Samverkansorganet Skogen i skolan fortbildar lärare och erbjuder ett 
upplägg där skogen användas i ämnesundervisningen och där Skogsdelen 
tangerar läroplanens skrivningar om friluftsliv. 2013-2015 har nästan 
19 000 lärare och elever deltagit i verksamheten. 147

146 Se bilaga 3.
147 Skogsstyrelsen, 2015: Verksamhetsredovisning.
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• Civilförsvarsförbundet arbetar med Vilse-konceptet (material och kurser) 
som syftar till att träna överlevnad som har ett visst friluftslivperspektiv 
om att ha kunskap om att vara i naturen.
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Bilaga 5. 
Bruttolista över identifierade behov av kunskap 
och statistik
Ett av syftena med denna första uppföljning av friluftslivsmålen var, som 
tidigare nämnts, att testa i vilken utsträckning vi har den kunskap och det 
underlag som behövs för att följa upp målens nuvarande utformning och 
preciseringar. De målansvariga myndigheterna ombads därför att rapportera 
vilken statistik och/eller kunskap de saknade. Det som följer nedan är en brut-
tolista över de inrapporterade behoven. 

Naturvårdsverket har inte vägt behoven mot varandra och har inte heller 
gjort någon bedömning avseende huruvida nyttan av kunskapen överstiger de 
kostnader ett framtagande skulle innebära. Naturvårdsverket tar således inte 
ställning till huruvida kunskapen borde tas fram, utan rapporterar enbart att 
det finns behov av den – med ett undantag: Naturvårdsverket anser att det bör 
samlas in någon nationellt representativ statistik över barn och ungas frilufts-
livsutövande. 

De inrapporterade kunskapsbehoven är:
• Hur ser friluftslivsutövandet för barn och unga ut?
• Varför ser utövandet ut som det gör (ett forskningsprogram inriktat mot 

att identifiera vilka faktorer som påverkar friluftslivsutövande samt iden-
tifiera de största hindren). 

• Hur bedrivs friluftsliv/friluftslivsutbildning i skolan 
• Hur utbrett det är med avgiftsbelagda friluftsområden, till exempel skid-

spår. (Detta är en faktor som många intressenter lyfter som ett hot mot 
till exempel Allemansrätten och Tillgänglighet för alla, men vi vet väldigt 
lite om utbredningen.) Det skulle även vara intressant med en analys avse-
ende om det är ett hinder eller en möjlighet för friluftslivet.

• Behovsanalys av kvalificerad utbildning inom friluftsliv
• Kunskap om friluftsliv som ekosystemtjänst: hur värderar man frilufts-

livet som ekosystemtjänst och hur kan man använda det i prövning och 
planering.

• Kunskap om vad som gör att människor säger att det saknas tillgång till 
attraktiva naturlandskap. Är det avsaknad av gröna miljöer, håller de fel 
kvaliteter eller är de otillgängliga?

• Kunskap kring hur de areella näringarna påverkar landskapets attraktivitet.
• Kunskap om grundläggande kunskaper om allemansrätten i flera olika 

åldersgrupper OCH även kunskaper om hur allemansrätten tillämpas i 
praktiken.
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De inrapporterade behoven av statistik är:
• Friluftslivsutövande bland barn och unga. Detta är den mest efterfrågade 

statistiken. Många intressenter och målansvariga har påpekat att vi vet 
väldigt lite om detta, samt att vi skulle vilja veta mer.

• Friluftslivsutövande bland de äldsta befolkningsgrupperna.
• Friluftslivsutövande för alla målgrupper Önskvärt att det skulle finnas 

över ett antal olika aktiviteter, och även önskvärt att urvalet är tillräckligt 
stort för att det ska gå att bryta ner resultaten på regional nivå.

• Friluftslivsutövande inom skolan Antal friluftsdagar i skolan/år, utomhus-
vistelse inom idrotten, och så vidare. Önskvärt om det skulle gå att bryta 
ned med avseende på exempelvis ålder, geografi och socioekonomi - lika 
för alla? 

• Besökarundersökningar. 
• Statistik avseende skyddade områden bör uppdateras, främst med avse-

ende på vad syftet med området är samt angående huruvida den är tät-
ortsnära eller inte.

• Skolornas tillgång till natur i närheten av skolan. SCB statistik bör 
utvecklas.

• Medlemsutveckling i friluftsorganisationerna
• Uppföljning av förändringar i tillgång till gröna miljöer som omger tätorter 

– inte bara de största områdena och inte bara skyddade områden.
• Statistik om terrängkörning
• Statistik om nedskräpning: Håll Sverige Rent genomför mätningar som 

bör fortsätta.
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