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Friluftslivsmålen med preciseringar
Ur: Regeringens skrivelse 2012/13:51, Mål för friluftslivspolitiken

Övergripande mål
Det övergripande målet för friluftslivspolitiken är att stödja människors möjligheter att vistas i 
naturen och utöva friluftsliv där allemansrätten är en grund för friluftslivet. Alla människor ska 
ha möjlighet att få naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om 
natur och miljö.

1. Tillgänglig natur för alla
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 områden av 
betydelse för friluftslivet.

Preciseringar
 Tillgänglighet till natur- och kulturlandskapet är tillgodosedd inom långsiktig 

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

 Utpekade områden med god tillgänglighet är kända, används och uppskattas av 
besökare. 

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

 Andelen kommuner och länsstyrelser som arbetar med naturvägledning ökar 
kontinuerligt.

2. Starkt engagemang och samverkan
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.
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Preciseringar
 Andelen kommuner i Sverige som har lokala friluftsråd eller liknande ökar 

kontinuerligt. 
 Länsstyrelserna eller någon annan regional huvudman samordnar arbetet med 

friluftsliv regionalt och vägleder kommunerna. 
 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. 

 Människors utevistelse i natur- och kulturlandskapet ökar.

3. Allemansrätten
Ett mål för friluftslivspolitiken bör vara att allemansrätten är grunden för friluftslivet. Målet 
bör innebära att allemansrätten värnas och allmänhet, markägare, föreningar och företag har 
god kunskap om allemansrätten.

Preciseringar
 De regler och den tillsyn som förtydligar allemansrätten tillämpas effektivt. Syftet är 

att allemansrätten ska vara fortsatt stark. 
 Allmänhetens, markägares, föreningars, företags och myndigheters kunskap om 

allemansrätten och dess möjligheter och begränsningar är god. 
 Dialog med bl.a. intresseorganisationer, markägare, företag och myndigheter om 

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

4. Tillgång till natur för friluftsliv
Ett mål för friluftslivspolitiken bör vara att det finns tillgång till natur för friluftslivet. Detta bör 
innebära att samhällsplanering och markanvändning tar hänsyn till friluftslivets behov av 
tillgång till attraktiva natur- och kulturlandskap.

Preciseringar
 Antalet områden av lokalt, regionalt och nationellt intresse för friluftsliv som är kända 

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

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

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

 Modeller för att lösa eventuella målkonflikter mellan olika intressen är etablerade.
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5. Attraktiv tätortsnära natur
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
 Tillgången till sådant tätortsnära natur- och kulturlandskap som är attraktivt för 

friluftslivet ökar genom bevarande, utveckling och nyskapande. 
 Nåbarheten till och inom tätortsnära natur- och kulturlandskap ökar genom vägar, 

stigar, vandringsleder, cykelvägar, ridvägar och kollektivtrafik samt genom 
information om dessa möjligheter. 

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

6. Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling
Ett mål för friluftslivspolitiken bör vara att bidra till en hållbar landsbygdsutveckling 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 kännetecknas av hållbarhet, kvalitet, värdeskapande, tillgänglighet och 
säkerhet.

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

marknaden för natur- och kulturturism. 
 Natur- och kulturturismen har fortsatt organiserat sig och utvecklat framgångsrika 

metoder för hållbara upplevelser och ett samarbete med turistnäringens övriga aktörer 
och markägare. 

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

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

 Kunskap om kvalitet och hållbarhetsfrågor hos turistföretagen ökar.   

7. Skyddade områden som en resurs för friluftslivet
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.
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Preciseringar
 Alla nya beslut om naturreservat eller nationalparker har föreskrifter som inte är 

onödigt ingripande när det gäller friluftsliv och organiserad verksamhet. 
 Skyddade områden, som är utsedda som särskilt besöksintressanta, har föreskrifter 

och skötselplaner som uppdaterats när det gäller friluftsliv och organiserad 
verksamhet. 

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

 Antalet skyddade områden vars syfte är att främja friluftsliv ökar kontinuerligt. 
 Områden som skyddas utan stöd av miljöbalken eller på frivillig väg och som bedöms 

ha betydelse för friluftslivet bör i dialog med berörda markägare uppmärksammas.

8. Ett rikt friluftsliv i skolan
Ett mål för friluftslivspolitiken bör vara ett rikt friluftsliv i skolan. Detta bör innebära att 
förskolor, förskoleklasser, grundskolor och motsvarande skolformer samt fritidshem bedriver 
friluftslivsverksamhet och undervisning om förutsättningar för en god miljö och hållbar 
utveckling i enlighet med verksamheternas styrdokument. Barn och elever bör ges goda 
möjligheter att vistas utomhus.

Preciseringar
Barn och elever inom förskola, skola och fritidshem

 ges goda möjligheter till friluftsliv och utomhusvistelse, 
 får kunskaper om förutsättningar för en god miljö och hållbar utveckling, och att 

hänsyn tas till individens förutsättningar och behov att få tillgång till ett rikt friluftsliv.

9. Friluftsliv för god folkhälsa
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
 Genomförandet av effektiva insatser följs upp i kommuner. Det följs också upp hur 

samverkan mellan kommuner (t.ex. folkhälsosamordnare), landsting (t.ex. 
samordnare för FaR – Fysisk aktivitet på recept) och den ideella sektorn skapar 
förutsättningar för fler människor att bli eller förbli fysiskt aktiva genom friluftsliv. 

 Evidensbaserade indikatorer som belyser sambandet mellan friluftsmiljöer och hälsa 
etableras. 
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 Utifrån aktuell forskning sammanställs kunskaper om effektiva metoder och insatser 
som främjar vistelser i friluftsmiljöer och hälsa. Dessa sprids till kommuner, landsting, 
ideella organisationer och andra berörda aktörer. 

 Antalet kommuner som uppnår kriterierna fastställda för Sveriges friluftskommun 
ökar.

10. God kunskap om friluftslivet
Ett mål för friluftslivspolitiken bör vara att det finns god kunskap om friluftslivet. Målet bör 
innebära att det finns etablerad forskning och statistikinsamling 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 utformning, 
hållbart nyttjande och natur- och kulturturism.

Preciseringar
 Forskning om friluftsliv stöds på ett sätt som tillvaratar ämnets bredd, skapar bra 

möjligheter till finansiering och utveckling. En nationell nätverksorganisation är 
etablerad, angelägna forskningsområden är identifierade och en nationell forskarskola 
är inrättad. Forskning om friluftsliv uppfattas som en attraktiv karriärväg och svensk 
friluftsforskning står sig väl internationellt. 

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

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

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