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Förord
Länsstyrelserna har i uppdrag att samordna och leda arbetet med friluftslivs-
politiken. Genom denna strategi pekar vi ut en riktning för genomförandet av 
uppdraget i Östergötland. Samtidigt är den ett bra stöd och vägledning för alla 
berörda aktörer som på olika sätt möjliggör människors utevistelse i länets 
natur- och kulturmiljöer. 

Natur och grönområden har stor betydelse för människors välbefinnande. 
Studier har visat att vistelse i naturområden minskar stress och psykisk ohälsa, 
ökar den fysiska aktiviteten och inverkar positivt på barns koncentrations-
förmåga och motoriska utveckling. Naturturismen bidrar också med stora 
värden varje år. Det finns en växande efterfrågan på natur- och kulturbaserade 
upplevelser och naturen är en av Sveriges, och Östergötlands, främsta rese-
anledningar. Naturturismen kan också vara en motor för landsbygdsutveckling, 
då det är en av få branscher som kan skapa nya jobb på landsbygden. 

Många aktörer är viktiga i arbetet med friluftslivsmålen. Föreningar, intresse-
organisationer, kommuner, myndigheter, företag och markägare är några 
exempel. På Länsstyrelsen arbetar vi bland annat med att skydda värdefulla 
natur- och kulturområden och med att tillgängliggöra naturen genom informa-
tion och friluftsanläggningar. Vi arbetar också med social hållbarhet, regionalt 
tillväxtarbete, landsbygdsutveckling och med tillsyn och stöd av kommuner i 
planeringsprocesser. Detta är viktiga områden som har påverkan på människors 
möjligheter att vara regelbundet aktiva i natur- och kulturlandskapet. 

Denna strategi har sin utgångspunkt i de nationella friluftslivsmålen och har 
arbetats fram i dialog med många olika aktörer i Östergötland. Vi lyfter särskilt 
några strategiska områden och föreslår insatser som är viktiga och på ett 
effektivt sätt bidrar till att nå friluftslivsmålen. Vi hoppas att strategin blir något 
för många aktörer att samlas kring i det fortsatta arbetet. Alla aktörers bidrag är 
lika viktiga och behövs för att vi ska nå det övergripande målet: att möjliggöra 
naturupplevelser för alla. 

Landshövding Carl Fredrik Graf
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Våra strategiska vägval 
för att uppnå friluftslivsmålen

Människor mår bra av att vistas i naturen. Naturen mår bra av att människor bryr 
sig om den. Våra besöksnäringar och vår landsbygd mår bra av att människor 

upptäcker glädjen med friluftsliv. Vår natur och de förtjänster friluftslivet erbjuder 
är helt enkelt en fantastisk tillgång för oss alla i Östergötland. Den här strategin 

pekar på de vägar vi valt för att fler ska upptäcka den.

Kommunicera friluftslivets  
värden för samhället.

De värden som naturupplevelser, uteaktiviteter 
och friluftsliv skapar för människor, folkhälsa, 
näringar och naturen själv är inte självklara för 
alla. Vi måste bli duktiga på att mäta, påvisa och 
lyfta fram dessa värden i samhällsdebatten, inte 
minst genom att visa på goda exempel. Läs mer 
på sidan 16.

Öka och utveckla informationen  
om friluftslivet till allmänheten

En majoritet av östgötarna önskar att de hade 
mer tid till enkelt, vardagligt friluftsliv. Med bra 
och tydlig information kan vi inspirera fler till att 
ta det första steget. Äventyret och naturen väntar 
runt hörnet – vi vill visa hur enkelt det är att hitta 
ut. Läs mer på sidan 25.

Bevara, tillgängliggöra och  
utveckla områden för friluftsliv

Utan natur, inga naturupplevelser. Därför måste 
vi slå vakt om de fantastiska områden vi redan 
har. Men vi vill också utveckla nya områden, 
gärna tätortsnära, och tillgängliggöra dem för  
fler. Läs mer på sidan 31.

Planera för aktiv utevistelse,  
rekreation och naturupplevelser

Städerna och tätorterna i Östergötland växer.  
För att kunna nå friluftslivsmålen måste 
planerare ta hänsyn till och prioritera friluftslivets 
intressen. Planerings- och kunskapsunderlag 
bidrar i skapandet av en grön infrastruktur som 
främjar naturupplevelser och hälsa. Läs mer  
på sidan 20.

1.

3. 4.

2.
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Erbjuda aktiviteter och möjliggöra 
friluftslivsutövande för prioriterade 
målgrupper, boende och besökare

Föreningar, naturturismföretagare, kommuner 
och andra aktörer erbjuder många aktiviteter 
som gör att nya grupper av människor upptäcker 
friluftslivet. Här kan vi hitta nya idéer och exem-
pel som lockar ut ännu fler. Läs mer på sidan 37.

Samverka genom  
arenor, nätverk och dialog

Många intressenter tjänar på ett rikt friluftsliv, 
andra kan också påverkas. Därför vill vi nå 
gemen samma mål genom en ökad samverkan 
och dialog mellan till exempel organisationer, 
offentlig verksamhet, näringsliv, utbildnings-
sektorn och markägare. Läs mer på sidan 43.

5. 6.
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Inledning

I Östergötland, liksom i hela Sverige, har vi en 
stark kulturell tradition när det gäller att vistas 
i och ta vara på naturen, vilket är något att vara 
stolta över. De allra flesta upplever att friluftsliv 
är viktigt för hälsan och gör vardagen mer 
meningsfull. Människors kontakt med naturen 
har minskat de senaste hundra åren. I dagens 
samhälle spelar friluftslivet en avgörande roll i 
att skapa förståelse för naturen och allt levande. 
Friluftsliv är en del i att bidra till miljömedveten-
het och hållbar utveckling. 

Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen 
att samordna och leda det regionala arbetet 
med friluftspolitiken. Friluftslivet är brett och 
spänner över flera politikområden, bland annat 
politik för naturvård, regional tillväxt, jord- och 
skogsbruk, landsbygdens utveckling, folkhälsa 
och utbildning- och forskning. Även samhälls-
planering är en central del i friluftslivspolitiken, 
särskilt för att värna den tätortsnära naturen. 
Där har kommunerna en nyckelroll.

Utveckling av friluftslivet är beroende av att 
många aktörer med olika roller och ansvar 
bidrar i arbetet. Det finns därför behov av en 
gemensam övergripande strategi som inkluderar 
alla berörda målgrupper och som tar sikte på 
friluftspolitiken och de tio nationella målen. 
Länsstyrelsen Östergötland har valt ta fram en 
strategi för att tydliggöra en riktning i arbetet 
med att förverkliga friluftslivspolitiken i länet. 

Många personer och organisationer har varit 
delaktiga i framtagandet av strategin under 
perioden 2018-2019. För att samla in många 
olika perspektiv, och för att skapa förutsättning-
ar för samverkan, har vi ordnat dialogmöten 
och använt oss av flera olika referensnätverk i 

arbetet. Utgångspunkten har varit de nationella 
friluftslivsmålen. I arbetet har hinder identi-
fierats och värderats, liksom vilka drivkrafter 
som ligger bakom. På det sättet har effektiva 
strategier kunnat definieras. Vi har också gjort 
en omvärldsanalys samt synkat strategierna så 
att de går i linje med andra regionala mål och 
strategier som berör friluftslivsmålen. I strategin 
lyfts sex olika strategiska områden där vi tillsam-
mans i Östergötland behöver arbeta mer för att 
nå friluftslivsmålen.

Syfte med strategin 
Syftet med friluftsstrategin är att nå de natio-
nella friluftslivsmålen i Östergötland. Strategin 
ska stärka det långsiktiga arbetet med friluftsliv 
och friluftslivspolitiken genom att tydliggöra 
en riktning och effektiv väg för Östergötland. 
Strategin kan ses som en vägledning och ett 
dokument att samlas kring. Då vi är många 
som arbetar åt samma håll kan vi få ett större 
genomslag för friluftslivspolitiken och möjliggöra 
utevistelse och naturupplevelser för alla. Genom 
att lyfta goda exempel hoppas vi inspirera fler 
aktörer samt tydliggöra strategin. Vi ger också 
förslag på viktiga insatser som vi bedömer vara 
effektiva och nödvändiga för att friluftslivsmålen 
ska vara uppfyllda till 2030 inom alla Östergöt-
lands samhällsarenor.
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Vision
Länsstyrelsen Östergötland har tagit fram en 
vision för arbetet med friluftsstrategin. Deltagare 
vid dialogmöten har bidragit till visionen. 

Vi är naturen nära. 
Här får alla må bra, växa 
och hålla in i framtiden.

Att vara naturen nära innebär dels att naturen 
finns på nära avstånd, oavsett om vi bor i staden 
eller på landsbygden. Det finns natur nära 
skolor, äldreboenden och sjukhus. Naturen är 
lättillgänglig och inbjudande. Att vara naturen 

nära innebär också att vi värnar om den, att vi 
har förståelse för dess värden och att den ligger 
oss varmt om hjärtat. Med visionen vill vi också 
lyfta fram de samhällsvärden som friluftslivet 
bidrar till genom en bättre folkhälsa och en 
hållbar regional tillväxt. I Östergötland får 
både människor, naturen och ekonomin växa 
på ett hållbart sätt. Att hålla in i framtiden 
innebär också att friluftslivet och naturturismen 
utvecklas på ett miljömässigt hållbart sätt, att vi 
för dialog mellan aktörer och har förståelse för 
markägarperspektiv, samt att vi planerar och 
tänker långsiktigt.
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Vad är friluftsliv?
Friluftsliv kan definieras som ”vistelse utomhus 
i natur- och kulturlandskapet för välbefinnande 
och naturupplevelser utan krav på tävling.” 1 
Friluftsliv bygger i grunden på ett möte mellan 
människa och natur. I mötet skapas en upplevel-
se och ett värde som är individuellt. Friluftslivet 
bidrar också med värden för hela samhället, som 
god folkhälsa, hållbar tillväxt och landsbygdsut-
veckling och naturförståelse hos befolkningen. 

De allra flesta östgötar utövar friluftsliv i någon 
form, och de vanligaste aktiviteterna är att pro-
menera, cykla, utföra trädgårdsarbete, sola och 
bada. Den vanligaste miljön att utöva friluftsliv 
i är gröna områden nära bebyggelse, som till 
exempel tätortsnära skogar, parker, gröna stråk 
och öppna gräsytor. Utöver den vardagsnära 
naturen är sjöar och vattendrag samt skog viktiga 
miljöer för östgötars friluftsutövande2 . 

1)  Förordning om statsbidrag till friluftsorganisationer (SFS 2010:2008)
2)  Friluftsliv 2018, www.naturvardsverket.se/978-91-620-6887-5
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Friluftsliv är en angelägen fråga för regeringen 
och ett prioriterat politikområde. Målet med  
Sveriges friluftslivspolitik är att stödja männ-
iskors möjlighet att vistas i naturen och utöva 

3)  Skrivelse 2012/13:51

Friluftslivets folkhälso-
aspekter, den förebyggande 
hälso vården, kulturlivet och 
samhällsplaneringen är centrala 
delar i friluftslivspolitiken.
Regeringens skrivelse 2012/13:51

Friluftslivspolitiken 

friluftsliv. Alla människor ska ha möjlighet att få 
naturupplevelser, välbefinnande, social gemen-
skap och ökad kunskap om natur och miljö. 
En rik tillgång på natur samt allemansrätten, 
individens intresse och ideella organisationers 
engagemang är grunden för människors möjlig-
heter att bedriva friluftsliv.3

År 2012 fattade riksdagen beslut om tio mål för 
friluftslivet. Till målen finns preciseringar som 
fördjupar och förtydligar innebörden. Sveriges 
friluftsmål är kortfattat:

1. Tillgänglig natur för alla

2. Starkt engagemang och samverkan

3. Allemansrätten

4. Tillgång till natur för friluftsliv

5. Attraktiv tätortsnära natur

6. Hållbar regional tillväxt och 
landsbygdsutveckling

7. Skyddade områden som resurs  
för friluftslivet

8. Ett rikt friluftsliv i skolan

9. Friluftsliv för god folkhälsa

10. God kunskap om friluftslivet

Naturvårdsverket ansvarar för uppföljning av 
målen samt samordning av arbetet på nationell 
nivå. Flera andra myndigheter är delansvariga. 
Länsstyrelsen har uppdraget att samordna 
friluftspolitiken regionalt. 
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Andra politiska mål och strategier  
som berör friluftslivspolitiken

Agenda 2030
FN:s Agenda 2030 är en agenda för förändring 
mot ett hållbart samhälle. Agendan innehåller 17 
globala mål som balanserar de tre dimensionerna 
av hållbar utveckling: den ekonomiska, den 
sociala och den miljömässiga. De tre hållbarhets-
dimensionerna hänger ihop och är ömsesidigt 
beroende av varandra. Det innebär att framgång 
krävs inom alla områden för att det övergripande 
målet om hållbar utveckling ska kunna uppnås. 

Friluftslivspolitiken går i linje med detta tanke-
sätt och knyter an direkt till flera av de globala 
målen. Friluftsliv är en viktig faktor för männis-
kors välbefinnande och hälsa (mål 3 om God 
hälsa och välbefinnande) och tillgången till gröna 
miljöer uppmärksammas i mål 11 om Hållbara 

städer och samhällen, mål 14 om Hav och marina 
resurser och mål 15 om Ekosystem och biologisk 
mångfald. Arbetet med friluftsliv bidrar även till 
mål 4 God utbildning för alla, 5 Jämställdhet, 
8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk 
tillväxt, 9 Hållbar industri, innovationer och 
infrastruktur, 10 minskad ojämlikhet, 12 Hållbar 
konsumtion och produktion samt 16 Fredliga och 
inkluderande samhällen. 

Agenda 2030 bygger på att civilsamhälle, 
näringsliv, offentlig sektor, forskare och enskilda 
individer inkluderas i genomförandet och aktivt 
jobbar mot samma mål. Regeringens ambition är 
att Sverige ska vara ledande i genomförandet av 
Agenda 2030.
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Sveriges miljömål
Det övergripande målet för miljöpolitiken är att 
till nästa generation lämna över ett samhälle där 
de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka 
ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges 
gränser. Miljöpolitiken är ett löfte till framtida 
generationer om frisk luft, hälsosamma miljöer 
och rika miljöupplevelser. 

Sveriges miljökvalitetsmål beskriver det tillstånd 
som miljöarbetet ska leda till. Hälften av miljö-
kvalitetsmålen innehåller preciseringar för 
friluftsliv. Preciseringarna för friluftsliv handlar 
bland annat om att i olika miljöer och naturtyper 
värna fritidsfiske, badliv, båtliv och annat 
friluftsliv samt att påverkan från buller är mini-
merad. Människor ska ha tillgång till varierande 
naturmiljöer som skog, strandmiljöer, sjöar och 
vattendrag, våtmarker, och i odlingslandskapet. 
Det ska också finnas natur- och grönområden 
och gröna stråk i närhet till bebyggelsen med god 
kvalitet och tillgänglighet. 

Även etappmålen för hållbar stadsutveckling och 
för att bevara biologisk mångfald har en tydlig 
koppling till och påverkan på förutsättningarna 
för friluftsliv. Friluftslivspolitiken bidrar särskilt 
till att uppnå följande etappmål:

• Skydd av landområden, sötvattensområden 
och marina områden 

• Integrering av stadsgrönska och ekosystem-
tjänster i urbana miljöer

Regionalt miljömålsarbete
Länsstyrelsen Östergötland har tagit fram ett 
åtgärdsprogram för det regionala arbetet med 
miljömålen. Under programperioden som är 2014 
till 2020 har aktörer från kommuner, universitet, 
bolag och organisationer i länet åtagit sig att ge-
nomföra olika åtgärder inom fyra temaområden: 
kust och vatten, växter och djur, skog och odling 
samt människan i miljön. För samtliga områden 
finns ett flertal åtgärder som syftar till att bevara 
och främja natur- och kulturvärden och som har 
relevans för friluftslivet.

NATUR- OCH GRÖNOMRÅDEN 
Det finns natur- och grön områden och 
grönstråk i närhet till bebyggelsen med 
god kvalitet och tillgänglighet.

GOD BEBYGGD MILJÖ
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Folkhälsopolitiska mål  
– en nationell politik för jämlik hälsa
I juni 2018 beslutade regeringen om nya 
folkhälso  mål, där bland annat behovet av tillgång 
till grönområden i tätorter och i skolmiljöer 
lyfts. Det övergripande målet är att hälsan ska 
vara mer jämlikt fördelad och att hälsoklyftorna 
i samhället ska minska. Syftet med folkhälso-
politiken är också att skapa en mer långsiktig  
och förebyggande struktur för folkhälsoarbetet.

Folkhälsopolitiken delas upp i åtta målområden. 
Dessa beskriver olika områden i livet där arbete 
behöver göras för att främja god och jämlik 
hälsa. Den tydligaste kopplingen till frilufts-
livspolitiken är inom målområdena Boende och 
närmiljö och Levnadsvanor. En insats som lyfts 
är att öka tillgängligheten till hälsofrämjande 
produkter, miljöer och aktiviteter. Tillgänglighet 
till promenadstråk, cykelvägar och grönområden 
kan sänka trösklarna till fysisk aktivitet i 
vardagen. Tillgången till fysisk aktivitet behöver 
även bli mer jämlik. Även naturens positiva 
effekter på vår hälsa lyfts som ett insatsområde. 
Inom forskningen samlas allt mer kunskap om 
naturens positiva effekter på vår hälsa, såväl 
fysiskt som psykiskt. Det finns en stor potential 
för att öka användningen av naturen mer i 
hälsofrämjande eller kurativt syfte. Rörelse i 
skog och natur ger många positiva effekter på 

4)  Prop. 2017/18:249 

hälsan i form av bland annat vitaminupptag, ljus, 
rörelse och kognitiv vila. De positiva effekterna 
av att vistas i gröna områden har visat sig särskilt 
viktiga för barn och för personer i de lägre 
socioekonomiska grupperna4.

Östgötakommissionen för folkhälsa
Östgötakommissionen arbetade under perioden 
2013-2014 med att belysa hälsoläget i länet utifrån 
ett tvärsektoriellt kunskaps- och erfarenhetsper-
spektiv. Arbetet resulterade i en rapport inklusive 
rekommenderade insatser för god och jämlik 
folkhälsa. Bland annat rekommenderas att:

• Bevara och utveckla tillgängliga grön-
områden med goda möjligheter till lek, 
gemenskap, fysisk aktivitet och rekreation 
under alla årstider.   

• Medvetandegör och öka kunskapen hos 
beslutsfattare och planerare om fritidens, 
naturens och kulturens betydelse för 
männis kors hälsa.

• Utveckla närmiljön så att den underlättar 
goda levnadsvanor, t ex drogfrihet och 
tobaksfrihet, samt möjliggör naturupplevelser.

Sätt Östergötland i rörelse
Region Östergötland tog under 2016 fram en 
strategi för fysisk aktivitet. Länsstyrelsen 
Östergötland har ställt sig bakom strategin. 
Arbetet resulterade i en rapport och en webbplats 
där fakta och goda exempel delas. Målet 
med strategin är att fler ska vara regelbundet 
fysiskt aktiva. I målbilden ingår att samhället 
erbjuder lättillgängliga, attraktiva, trygga och 
säkra livsmiljöer. Bland annat behövs tillgäng-
liga offent liga mötesplatser och grönområden. 
Idéburna organisationer ska, tillsammans med 
offentliga och privata aktörer, aktivt främja fysisk 
aktivitet och rörelse för alla hela livet.

Strategi för hållbar regional  
tillväxt och attraktionskraft 
Det finns sedan 2015 en nationell strategi för 
regional tillväxt och attraktionskraft. Strategin 

”Det nationella målet för 
folkhälsopolitiken är att skapa 
samhälleliga förutsättningar 
för en god och jämlik hälsa i 
hela befolkningen och sluta de 
påverkbara hälsoklyftorna inom 
en generation.”

Proposition 2017/18:249 god och jämlik 
hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik
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anger regeringens prioriteringar för den 
regionala tillväxtpolitiken fram till 2020 och är 
vägledande för alla som arbetar nationellt eller 
regionalt för regional tillväxt. Det övergripande 
målet med den regionala tillväxtpolitiken är 
Utvecklingskraft i alla delar av landet med 
stärkt lokal och regional konkurrenskraft 5. 

Ett prioriterat område inom strategin är Attrak-
tiva miljöer och tillgänglighet. Där nämns god 
tillgänglighet till kultur och naturupplevelser 
samt fritidsaktiviteter som viktiga delar i en 
attraktiv miljö. Kulturella och kreativa sektorn 
och besöksnäringen lyfts som områden som 
kan få ökad betydelse för Sveriges ekonomi 
och bidrar till att koppla samman branscher 
och kunskapsområden på nya sätt. För att öka 
konkurrenskraften i besöksnäringen och få 
fler besökare behövs ett utvecklat samarbete 
mellan olika aktörer på olika nivåer i samhället 
inom bl.a. natur- och kultur-miljö, evenemang, 
kulturella verksamheter, värdskap, fysisk miljö 
och infrastruktur. Den stora utmaningen inom 
turismsektorn globalt såväl som nationellt är att 
utveckla en hållbar besöksnäring.

Regionalt utvecklingsprogram 2030 och 
Utvecklingsstrategi för Östergötland
Regeringen har gett alla regioner i Sverige 
uppdraget att ta fram egna regionala utvecklings-
strategier. Under 2018-2020 pågår processen 
med att ta fram en regional utvecklingsstrategi 
för Östergötland. När utvecklingsstrategin 
är antagen av Region Östergötlands fullmäk-
tige ersätter den det nu gällande ”Regionalt 
utvecklingsprogram 2030 för Östergötland”. 
Utvecklingsstrategin ska uttrycka regionens 
samlade vilja, fungera som en gemensam 
plattform för regionens aktörer och skapa bästa 
möjliga förutsättningar för ett gott samarbete 
inom Östergötland. Utvecklingsstrategin siktar 
mot 2040 och strävar emot att uppnå en hållbar 
utveckling i tre dimensioner: Social, ekonomisk 
och miljömässig. 

5)   https://www.regeringen.se/4a8706/contentassets/ 
98919a0ca0f1427491a3eef22a7d177c/en-nationell- 
strategi-for-hallbar-regional-tillvaxt-och-attraktions-
kraft-20152020.pdf 

Det nuvarande regionala utvecklingsprogrammet 
har tre huvudmål:
• Goda livsvillkor för regionens invånare  
• Ett starkt näringsliv och hög sysselsättning  
• Hållbart nyttjande av naturens resurser
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Kommunicera friluftslivets 
värden för samhället

Friluftsliv är en strategisk fråga för hållbar 
utveckling, lokalt och regionalt. Friluftslivet 
skulle kunna spara samhället mycket pengar,  
till exempel som en aktiv del av det främjande 
och preventiva folkhälsoarbetet. Det finns mycket 
forskning som stödjer att naturkontakt, utom-
husvistelse och fysisk aktivitet är bra för hälsan. 
Kommuner med en frisk befolkning har generellt 
sett en bättre ekonomi. 

Det finns ett stort behov av att höja kunskapen 
om de värden friluftslivet bidrar med för indivi-
der och samhälle. Bättre kunskap om friluftsliv 
och natur- och kulturturism kan ha stor bety-
delse för folkhälsa, förståelse för miljövård samt 
ekonomisk tillväxt. Genom att höja kunskapen 
hos planerare, politiker och andra beslutsfattare 
kan området prioriteras högre – både kunskaps-
mässigt, resursmässigt och strategiskt. 

Vi behöver därför aktivt kommunicera 
friluftslivets värden och sätta in dem i ett större 
sammanhang. Genom att ta tillvara forsknings-
resultat och statistik och förtydliga detta för 
beslutsfattare i länet, kan kunskapen omsättas i 
praktiken. Berörda myndigheter, organisationer, 
markägare, kommuner och företag behöver ha 
god kunskap och kompetens i frågor om frilufts-
liv, landskapets utformning, hållbart nyttjande 
och natur- och kulturturism omfattande hela 
friluftslivspolitikens bredd.

Foto från projektet Allergisäkra äventyr

Friluftslivets värden
Natur och grönområden har stor betydelse för 
människors välbefinnande. Studier har visat att 
vistelse i naturområden minskar stress och psykisk 
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ohälsa, ökar den fysiska aktiviteten och inverkar 
positivt på barns koncentrationsförmåga och mo-
toriska utveckling. Att använda gröna utemiljöer 
som pedagogiskt rum och undervisningsresurs har 
en lång rad positiva effekter för elever i grund-
skoleålder, som förbättrad inlärningsförmåga, 
skolprestationer, hälsa och välbefinnande.

Friluftsliv bidrar till att förbättra människors 
fysiska och psykiska hälsa, vilket indirekt leder 
till stora samhällsekonomiska besparingar. 
Naturturismen bidrar också med stora ekono-
miska och upplevda värden varje år. Det finns en 
växande efterfrågan på natur- och kulturbase-
rade upplevelser och naturen är en av Sveriges, 
och Östergötlands, främsta reseanledningar. 
Naturturismen kan också vara en motor för 

landsbygdsutveckling, då det är en av få bran-
scher som kan skapa nya jobb på landsbygden. 

Nedan följer några huvudbudskap som alla som 
vill är välkomna att använda. Budskapen kan 
anpassas beroende på avsändare, målgrupp och 
sammanhang. 

• Friluftslivet är värdefullt för Östergötland, 
både för den enskilda människan och för 
samhället i stort. Det bidrar till att vi får en 
förståelse för naturen och miljön, att vi mår 
bättre samtidigt som ekonomin stärks.

• Att vistas utomhus i naturen har positiva 
effekter på både den fysiska och psykiska 
hälsan. Genom att möjliggöra ett aktivt 
vardagsnära friluftsliv för alla östgötar kan 
samhället spara mycket pengar. 

• Människors välbefinnande och hälsa ökar av 
att vistas i naturen. Därför är det viktigt att 
alla människor ges samma möjlighet att vistas 
i naturen och har tillgång till friluftsliv.

• När människor vistas i naturen växer förstå-
elsen för att den är värd att bevara. Därför 
kan friluftslivet bidra till att öka kunskapen 
och engagemanget för hållbara livsstilar  
– nu och för framtida generationer.

• Idag bor över 80 procent av befolkningen i 
tätorter. Urbana grönområden och tätortsnära 
natur är därför en viktig del i samhälls-
planeringen. Ju fler som ges möjlighet att 
vistas i naturen, desto fler är det som vill 
värna den.

• Att satsa på friluftsliv bidrar till regional till-
växt och befolkningsökning. Över 52 procent 
av svenska folket anger att möjligheter till 
friluftslivet påverkar valet av bostadsort. 

• Friluftslivet och naturturismen stärker den 
östgötska ekonomin och skapar arbets-
tillfällen på landsbygden. Vårt varumärke 
stärks av vår tillgång till friluftsliv tack vare 
allemansrätten och vår skyddade natur.
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Vilka är förutsättningarna och 
utmaningarna i Östergötland?

I Östergötland, liksom i hela Sverige, har vi en 
stark kulturell tradition när det gäller att vistas i 
och ta vara på naturen. En styrka i Östergötland 
är att allmänheten har relativt god kunskap om 
att friluftsliv är bra för hälsan. I den omfattande 
undersökningen om svenska folkets friluftsvanor 
som genomfördes 2018 instämde hela 92 procent 
av östgötarna i påståendet att friluftsliv är 
positivt för den personliga hälsan, vilket är en 
något högre andel än det nationella genomsnittet. 
Ingen av de svarande i Östergötland var helt 
oenig med påståendet. 6

Friluftsliv har traditionellt setts som ett sär-
intresse och en smal fråga. Ansvaret för utveck-
ling av friluftslivet är ibland otydligt.  

6)  Friluftsliv 2018, Fredman med flera, RAPPORT 6887 Naturvårdsverket 

Fler och fler börjar dock se friluftsliv och 
möjlighet till naturupplevelser som en strategisk 
fråga för arbete med såväl besöksnäring som 
samhällsplanering, tillväxtfrågor, folkhälsa och 
naturvård. Det finns en styrka i att samla olika 
kompetenser och att nätverka över avdelnings- 
och förvaltningsgränser, inom Länsstyrelsen, 
kommuner och andra större organisationer. 

Målgrupper som behöver ökad kunskap och 
förståelse om friluftslivets värden är politiker 
och tjänstepersoner med ansvar för övergripande 
strategiska frågor och utveckling, samhällsplane-
ring, folkhälsa, regional tillväxt och landsbygds-
utveckling samt naturvård. 
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Viktiga insatser i Östergötland

Länsstyrelsen Östergötland tar fram en 
kommunikationsplan där budskapen, 
målgrupper och informationskanaler 
utvecklas och tydliggörs. Värden som bör 
lyftas är folkhälsa, hållbar tillväxt och 
landsbygdsutveckling, samt naturförståelse 
och pedagogik. Budskapen bör vara korta 
och kärnfulla och på olika sätt lyftas som 
riktade kampanjer mot olika målgrupper. 
Muntlig kommunikation bör användas för 
att skapa attitydförändring, skapa engage-
mang och ägandeskap.

Friluftsliv är ett område som på ett tydligt 
sätt kan visa hur social, ekonomisk och 
miljömässig hållbarhet hänger ihop. 
Detta bör lyftas inom ramen för det 
regionala arbetet med Agenda 2030 och 
kommuniceras som ett gott exempel på olika 
aktörer i Östergötland jobbar mot de globala 
hållbarhetsmålen.

Alla aktörer kan bidra till denna strategi 
genom att använda sig av huvudbudskapen 
i sin kommunikation och genom att prata 
om friluftsliv som en strategisk fråga för 
folkhälsa, hållbar tillväxt och landsbygdsut-
veckling samt naturförståelse. 

Många bra insatser görs för friluftslivet i 
Östergötland som får effekter för folkhälsa 
och hållbar tillväxt. Genom att lyfta goda 
exempel och visa vilka resultat våra insatser 
får tydliggör vi också friluftslivets värden. 
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Planera för  
aktiv utevistelse, rekreation 

och naturupplevelser 

Det är viktigt att säkerställa och utveckla 
strukturer och miljöer som stödjer friluftsliv, 
utevistelser och en god folkhälsa. Det handlar om 
att göra plats för rörelserikedom och utevistelser, 
bevara och utveckla miljöer i och kring staden 
och tätorten samt att skapa lockande miljöer 
direkt utanför dörren. 

För att vi ska nå friluftslivsmålen i Östergötland 
behöver människors möjligheter att utöva 
friluftsliv ses över och bevakas i planeringen. 
Det är kommunerna som bestämmer hur mark 
och vatten ska användas och bebyggas inom 
respektive kommun. Regionala aktörer kan stötta 
med kunskapsunderlag, rådgivning och genom 
att bevaka regionala och mellankommunala 
intressen.

För att planerare ska kunna ta hänsyn till 
friluftslivets intressen behöver olika typer av 
grön- och friluftsområden inklusive vardagsnära 
natur finnas kartlagt och värderat. Planerare 
behöver känna till hur områden nyttjas och 
vilka värden som bör bevaras och utvecklas. 
Det förebygger att misstag sker, barriärer till 
och inom grönområden uppstår och att viktig 
närnatur byggs bort. Kartmaterial som beskriver 
kvalitéer, storlek och syfte med grönområden är 
en bra förutsättning för att rätt områden bevaras 
och utvecklas. Det kan också bidra till att 
friluftslivets intressen värderas högre. 

Det handlar om att planera långsiktigt för att 
alla invånare och besökare ska ha god tillgång 
till naturområden. Att ha naturen nära bostäder, 
skolor, förskolor, äldreboenden och sjukhus har 
positiva effekter för människors hälsa, lärande 
samt möjligheter att bilda förståelse och intresse 
för natur och miljö.

Friluftsliv i planeringen 
Planering för friluftsliv bör ses från flera perspek-
tiv. Det är dels en del av den gröna planeringen, 
där det på många sätt går att koppla samman 
med intressen som miljö och klimat, grön 
infrastruktur och naturvård. Exempelvis bidrar 
gröna friluftsområden till att minska buller 
och luftföroreningar. Friluftslivet bör också 
knytas an till planering för social hållbarhet. 
Friluftslivet ska vara tillgängligt för alla, oavsett 
funktionsförmåga, kön, sexualitet och etnisk 
tillhörighet. Parker och grönområden är också 
viktiga demokratiska och inkluderande rum som 
stärker den sociala sammanhållningen. 

Dessutom är friluftslivet och naturturismen 
en del av planering för tillväxt och landsbygds-
utveckling. Grönska och vatten, parker och 
grönområden, ökar attraktiviteten i den byggda 
miljön och påverkar människors val av boende 
liksom kan dra besökare till området. Genom att 
skapa förutsättningar för naturturismföretag att 
etablera sig och utvecklas, kan den kommunala 
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planeringen bidra till fler jobb på en levande 
landsbygd.

Det är viktigt att se friluftslivet i både ett lokalt 
och regionalt perspektiv. Ett friluftsområdes 
kvaliteter och potential för olika friluftsakti-
viteter kan öka med områdets storlek och om 

det ingår i en sammanhängande regional helhet. 
Förutsättningarna för en varierad natur ökar 
och påverkan från omgivningen i form av buller 
kan då bli lägre. Samtidigt har det lokala frilufts-
livet mest betydelse i människors vardag. En 
långsiktigt hållbar mark- och vattenanvändning 
förutsätter att landskapet ses som en helhet.
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Vilka är förutsättningarna  
och utmaningarna i Östergötland?

I den fysiska kommunala planeringen tas beslut 
om förändrad mark- och vattenanvändning 
och olika intressen vägs mot varandra. Det 
är ett hårt tryck på den attraktiva marken i 
Östergötlands städer och tätorter och bostäder 
behöver byggas. Samtidigt vet vi att avståndet 
till grönområden spelar stor roll för hur ofta vi 
använder dem. För att värna de vardagsnära 
grönområdena har den kommunala planeringen 
en nyckelroll.

Plan- och bygglagen syftar till att främja en 
samhällsutveckling med jämlika och goda sociala 
levnadsförhållanden. En god och långsiktigt 
hållbar livsmiljö ska finnas för människorna i da-
gens samhälle och kommande generationer. Det 
framkommer också av lagen att det ska finnas 
parker och andra grönområden samt lämpliga 
platser för lek, motion och annan utevistelse 
inom eller i nära anslutning till områden med 
sammanhållen bebyggelse. 

Traditionellt har så kallade mjuka frågor – som 
exempelvis social hållbarhet, folkhälsa och 
upplevelsevärden – haft svårare att få utrymme 
i planeringen, men samhällsplanerare arbetar 
idag mycket med dessa frågor. Det finns verktyg 
och begrepp som exempelvis ekosystemtjänster, 
mångfunktionalitet och universell utformning 
som kan hjälpa till att tydliggöra sociala 
och miljömässiga värden. Som stöd för den 
kommunala planeringen finns det också många 
bra vägledningar från till exempel Boverket och 
Naturvårdsverket7. 

Flera av kommunerna i Östergötland arbetar 
aktivt med olika typer av planeringsunderlag 
som beskriver förutsättningar och kommunens 
inriktning för friluftslivet. Det kan till exempel 
handla om översiktsplaner, fördjupande över-
siktsplaner, blå- och grönstrukturplaner, gröna 
strategier, hållbarhetsprogram, naturvårdspro-
gram och friluftslivsplaner. Fortfarande finns 
mycket kvar att göra, och planeringsunderlag 
behöver uppdateras kontinuerligt. 

7)  För exempel, se bilaga B Stöd i arbetet med friluftslivsmålen
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Viktiga insatser i Östergötland

Samtliga kommuner bör arbeta för att ha 
politiskt antagna planer och aktuella planerings-
underlag som beskriver människors möjligheter 
till friluftsliv. Ett bra exempel är en kommunal 
friluftslivsplan som inkluderar en kartläggning 
och värdering av områden samt en utveck-
lingsplan för framtiden. Viktiga aspekter att ta 
hänsyn till är till exempel: 

• Hur nära människor har till tillgänglig natur 
från bostaden samt möjlighet till gröna stråk 
mellan bostad och arbete. Max 300 meter är 
en bra riktlinje för närmaste grönområde, 
och max 1-3 km till ett större frilufts- och 
rekreationsområde. 

• Tillgängliga grönområden i anslutning till 
skolor, förskolor, äldreboenden och sjukhus.

• Områdens kvalitéer och vilka aktiviteter 
som är möjliga att utöva där. Hur upplevs 
trygghet och tillgänglighet? Att tänka 
mångfunktionalitet kan vara ett sätt att 
tillfredsställa många intressen och behov.

• Kontinuerlig dialog med markägare.

• Förankring i översiktsplanen. Planering i 
alla steg med en sammanhängande kedja 
från långsiktiga strategiska mål till konkreta 
insatser. 

• Arbete med tillgänglighet och kopplingar till 
strategiska besökspunkter och noder genom 
att utveckla infrastruktur såsom; gång- och 
cykelvägar, kollektivtrafik och parkerings-
platser med mera. 

• Att behålla stränderna tillgängliga för 
allmänheten vid utbyggnad av ny bebyggelse.

• Att säkerställa framkomlighet till och 
tillgänglighet vid friluftsområden och 
badplatser, även för personer med funktions-
nedsättning.

• Samarbete över förvaltningsgränser, 
dialog och samverkan med externa aktörer 
är viktigt. Flera kompetenser är viktiga 
i sammanhanget, bland annat natur-
vårdskompetens, folkhälsa, besöksnäring, 
landsbygdsutveckling, samhällsplanering, 
föreningsliv, intresseorganisationer och 
markägare.

Länsstyrelsen kommer att, i samverkan med 
kommuner och andra aktörer, arbeta med 
regionala kunskapsunderlag som beskriver den 
gröna infrastrukturen för friluftsliv i länet. 
Värdefulla områden, leder och stråk av regionalt 
intresse kommer beskrivas, med fokus på större 
områden över kommungränser. En analys av vad 
som finns och saknas i länet samt utvecklings-
potential tas fram. Det regionala perspektivet 
ger en överblick över var det finns möjligheter 
och utmaningar och hur de bäst kan utvecklas 
eller tas om hand. Arbetet med friluftsliv i 
grön infrastruktur kan även hjälpa till att öka 
förståelsen för naturens betydelse för folkhälsa 
och välfärd i planering, hållbar regional tillväxt 
och landsbygdsutveckling. 

Länsstyrelsens rådgivning till kommunerna i 
översiktsplaneringsprocessen, bör vara enhetlig 
och ett bra stöd för att kommunerna ska kunna 
bidra till friluftslivsmålen. 
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Kommuner kartlägger och värderar 
områden som är viktiga för friluftslivet

Det övergripande syftet med fritids- och frilufts-
planen är att tydliggöra kommunens mål och 
ambitioner för det rörliga friluftslivet och för de 
fasta anläggningarna som berör fritidsverksam-
heten och föreningslivet. Planen är ett underlag 
för kommunens planeringsarbete. Fritids- och 
friluftsplanen ska stärka kommunens arbete med 
fritid och friluftsliv, samt ge förutsättningar för 
långsiktig utveckling inom området. Den lyfter 
fram de aktiviteter som finns idag och belyser 
vilka svagheter och styrkor som finns i utbudet 
och vilka frågeställningar som är viktiga för 
kommunen att arbeta vidare med.

FRITID- OCH FRILUFTSPLAN
För Vadstena kommun

OMRÅDESTYP
Klassificering

Upprättad

Skala: 1:25 000

2018-03-26

Ü0 0,6 1,20,3 Kilometer

Klassificering

Mycket viktigt friluftsområde

Viktigt friluftsområde

Övrigt friluftsområde

Ej klassificerat område

I juni 2019 antog Vadstena kommun en fritids- och friluftsplan. Som 
underlag till planen har kommunen kartlagt, klassificerat och värderat 
områden av värde för friluftsliv. Utgångspunkten för kartläggningen 

har varit en metod som rekommenderas av Naturvårdsverket. 

Möjligheterna till ett rikt fritids liv 
samt rekreations- och frilufts-
områden av hög kvalitet har på 
senare år visat sig spela stor 
roll i valet av bostadsort och 
Vadstena kommun har som  
mål att växa.

Maria Jönsson 
Kultur- och fritidschef, Vadstena kommun

LONA-finansierade kartläggningar
Finspångs kommun var en av de första kommu-
nerna i Sverige att använda den rekommenderade 
metoden, då de deltog i ett nationellt pilotprojekt 
under 2018–2019. Detta arbete gjordes för att 
ta fram underlag till kommunens natur- och 
friluftsplan. Planen arbetades fram av en 
tvärsektoriell grupp med tydlig koppling till 
arbetet med aktualisering av översiktsplanen. 
Även Söderköpings kommun har under 2019 
påbörjat arbete med kartläggning och värdering 
av friluftsområden enligt metoden. Linköpings 
kommun har tidigare gjort ett gediget arbete med 
kartläggning och framtagande av ett frilufts-
program. Vadstena, Finspång, Söderköping och 
Linköpings kommuner har samtliga fått stöd i 
form av bidrag från Lokala naturvårdssatsningen 
(LONA) för detta arbete. 
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Öka och utveckla 
informationen om friluftslivet 

till allmänheten

Alla människor i Östergötland ska känna att de 
har den kunskap och information som ger dem 
möjlighet att regelbundet vistas i natur- och 
kulturmiljöer för välbefinnande och natur-
upplevelse.

Friluftsstatistiken visar att människor önskar 
utöva friluftsliv i större utsträckning än vad de 
gör och att de upplever olika hinder för att delta 
i aktiviteter på fritiden. Det vanligaste som man 
vill göra i större utsträckning är att vara ute i 
skog och mark och att ta promenader. Exempel på 
vanliga upplevda hinder är brist på tid, att sakna 
tillgång till lämpliga platser och att sakna infor-
mation om utbud och möjligheter. Det är därför 
av stor vikt att det finns tydlig och inspirerande 
information om olika platser och aktiviteter, som 
riktar sig till olika målgrupper. För att komma 
ut och vara aktiv i natur- och kulturlandskapet 
behöver man ha kunskap om vad och hur man 
kan göra. Genom lättillgänglig information som 
visar på att det är enkelt att ta sig ut, inklusive 
information om den vardagsnära naturen, kan 
det upplevda hindret ”brist på tid” minska. 

För många är tröskeln högre och vilka hinder 
som upplevs störst skiljer sig mycket åt mellan 
olika grupper. Det är exempelvis fler kvinnor 
än män som upplever otrygghet samt att de 
saknar tillgång till lämpliga platser. Detta gäller 
också gruppen som själva eller vars föräldrar 
är födda utanför Europa samt personer med 

funktionsnedsättning. Genom att ha tillgång till 
tydlig information om tillgänglighet, vad man 
kan göra, och vilka faciliteter som finns, ökar 
känslan av trygghet. Information bör utformas 
olika beroende på målgrupp och det är viktigt att 
tänka på vem informationen riktar sig till. Vilka 
visas på bilder och vem talar man till med val av 
språk och språkbruk?

Vi ska informera om befintligt utbud och 
möjligheter vad gäller friluftslivsaktiviteter 
i Östergötland utifrån olika målgruppers 
intressen och behov. Alla som utövar friluftsliv 
i någon utsträckning behöver information. 
Det behövs olika typer av information för den 
erfarna, den ovana, den unga, den aktiva och 
den nyfikna. Exempel på material som behövs är 
inspirationsmaterial, kartor, guider, aktivitets- 
och guideprogram. Informationen behöver 
också finnas på olika ställen – både digitalt och 
i pappersformat – och spridas i många olika 
kanaler. Den naturovana behöver mer och 
tydligare information än den som ofta tar sig ut 
på egen hand. 

Det är också viktigt med information om hur 
man kan och bör bete sig i naturen. Statistik 
visar att människor har negativa upplevelser av 
nedskräpning. Allemansrätten är en fantastisk 
möjlighet för oss alla att kunna vistas i natur- 
och kulturlandskapet och det är en förutsättning 
för friluftslivet som vi måste värna om. Genom 
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informationsmaterial och kampanjer behöver vi 
höja kunskapen om vad allemansrätten kräver: 
att inte störa, inte förstöra. 

För vissa är steget mycket stort att ta sig ut i  
naturen. Vi bör sträva efter att erbjuda informa-
tion om friluftslivets betydelse för exempelvis 
hälsan så tidigt som möjligt, exempelvis i 
förskola och skola och i samband med insatser 
för nyanlända.  
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Vilka är förutsättningarna  
och utmaningarna i Östergötland?

Det finns mycket information om friluftslivet 
i Östergötland. På kommunernas hemsidor 
finns information om badplatser, natur- och 
friluftsområden, leder och motionsspår. Vissa 
kommuner använder också tjänsten Naturkartan 
(webbsida och app för mobiltelefoner). Östgöta-
leden har en egen hemsida med kartor och 
information om ledsträckor. Länsstyrelsen har 
sidan Besök och upptäck med information om 

länets natur- och kulturreservat. Årligen tas det 
regionala guideprogrammet Östergötlands natur- 
och kulturguidningar fram av Länsstyrelsen och 
kommunerna. På hemsidan Visit Östergötland 
finns en hel del material som ska inspirera 
till besök i Östergötlands natur. Föreningar 
och naturturismföretag har information om 
möjliga aktiviteter. Det finns också mycket tryckt 
material. 

Det blir allt svårare i dagens samhälle att nå ut 
med information. Den information som redan 
finns framtagen, vilka kanaler som används och 
vem informationen når behöver ses över. Kom-
munikationen behöver också målgruppsanpassas 
och kontinuerligt utvecklas. 

För att människor ska uppleva att friluftslivet 
är tillgängligt krävs både att de känner till att 
områden eller aktiviteter existerar och att de 
känner sig välkomna dit. För att ta sig ut behöver 
människor både känna sig lockade och inspire-
rade samt uppleva att områden eller aktiviteter 
är tillgängliga. Informationen om graden av 
tillgänglighet är avgörande för många. Det finns 
idag ingen samlad kunskap om hur mycket 
tillgänglig natur det finns i Östergötland, utifrån 
olika människors behov. 

En utmaning är att det finns så många olika 
aktörer som tar fram information. Det finns 
ingen helhetsbild eller samlad plats för infor-
mation om friluftslivet i Östergötland. Vi 
kan utveckla samarbetet i länet kring tydlig 
kommunikation om natur- och friluftslivs om-
råden, anläggningar, aktiviteter och alle mans-
rättens innebörd.
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Viktiga insatser i Östergötland

Alla aktörer som arbetar med friluftsliv behöver 
visa på vilket utbud och vilka möjligheter som 
finns. Det kan handla om allt ifrån att förvalta 
ett område eller en led till att ordna aktiviteter, 
tävlingar eller guidningar eller att på annat sätt 
locka människor till naturupplevelser. Kartor, 
guidningar och informationsmaterial behöver 
tas fram utifrån olika målgruppers behov och 
intresse. Information om tillgänglighet bör 
finnas med och information på olika språk bör 
finnas, i både tryckt och digitalt format.

En översyn av informationen bör göras för att 
öka kunskapen om vad som saknas. Detta bör 
göras utifrån ett normkritiskt perspektiv och kan 
till exempel innebära en kartläggning av graden 
av tillgänglighet, utbud för olika målgrupper, 
och vilka grupper som representeras på bilder. 
En plan bör sedan göras för hur materialet kan 
utvecklas. 

Adresser till viktiga natur- och friluftsområden 
bör läggas till som sökbara i Östgötatrafikens 
reseplanerare, så kallade point of interests. 
Detta innebär att man kan söka på namnet på 
besöksmålet och få information om närmaste 
hållplats samt reseförslag dit. Informationskam-
panjer om kollektiva resor till naturen kan göras 
av exempelvis Länsstyrelsen i samverkan med 
Östgötatrafiken. 

Till allmänheten behöver vi också kommunicera 
kring allemansrätten. Allemansrätten är en 
grund för friluftslivet och ska värnas. Den 
innebär en stor möjlighet för oss alla att vistas 
i naturen. Samtidigt är det viktigt att lära sig 
innebörden av att inte störa, inte förstöra. Detta 
kan göras genom kampanjer men också genom 
att tillhandahålla information och material 
på turistbyråer, bibliotek och andra offentliga 
lokaler samt på plats i naturen. 
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Linköpings kommun tipsar om  
10 tillgängliggjorda områden

Linköpings kommun har under många år satsat 
på att göra tätortsnära naturområden tillgängliga 
för alla. Bland annat har kommunen byggt en-
tréer, toaletter, vägvisare och ramper till bad och 
fågeltorn. För att sprida information om detta 
arbete, samt för att locka fler till naturen, tog 
kommunen fram broschyren 10 tips på tillgäng-
lighetsanpassade naturområden i Linköping. 
Här finns en karta, bilder och beskrivande texter 
som berättar om såväl tjusningen med området 
som hur området är anpassat för personer med 
olika funktionsnedsättningar. Informationen 
finns både i tryckt form och på kommunens 
hemsida. En del av områdena finns också med i 
tillgänglighetsdatabasen, en tjänst som erbjuder 

information till invånare och besökare om fysisk 
tillgänglighet. Samt i Naturkartan (webbsida 
och app för mobiltelefoner). Dessutom har 
informationen visats upp i en utställning på 
stadsbiblioteket i Linköping. 

Det som är nödvändigt för någon med funk-
tionsnedsättning, eller en familj med barnvagn, 
är ofta enkelt och bekvämt för många fler. Det 
blev tydligt när kommunen bjöd in till invigning 
av stor tillgänglighetsanpassning med guidning 
i orkidéparadiset Kärna mosse naturreservat.  
Över 200 personer kom en onsdagskväll i skol-
avslutningstider!

Kärna Mosse är ett exempel på hur 
tillgänglighetsåtgärd lockar fler människor 
att besöka naturen på ett enklare sätt.

Karoline Hällgren
projektledare tillgänglighet, Linköpings kommun
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Bevara, tillgängliggöra 
och utveckla områden för 

friluftsliv

För människors möjligheter att vara aktiva i 
natur- och kulturlandskapet är det avgörande 
att det finns tillgång till lämpliga platser för 
att kunna utöva friluftsliv. Det handlar om att 
säkra tillgång till gröna områden – särskilt 
områden nära där vi bor, arbetar, går i skola och 
förskola och där vi vårdas. Det handlar också om 
att tillgängliggöra dessa områden, så att de är 
välkomnande, inspirerande och möjliga att vara 
aktiva i. För det rörliga friluftslivet behövs en 
grön infrastruktur av sammanhängande större 
områden, stråk och leder av olika slag. Områden 
med god tillgänglighet ska finnas utpekade och 
förvaltas långsiktigt. 

Genom att erbjuda attraktiva miljöer, besöksvärda 
naturområden, kultur- och naturreservat, 
naturum och andra friluftsmuseer och leder 
är vi en attraktiv region både för boende och 
besökare. 

Aktörer som utvecklar eller rustar upp områden 
för friluftsliv bör i möjligaste mån använda 
sig av universell utformning för att inkludera 
personer med funktionsnedsättning. Universell 
utformning innebär att allt nytt som tas fram 
ska fungera oavsett alla våra olika behov och 
förutsättningar. Det som är nödvändigt för vissa 
är ofta populärt och bekvämt för de flesta. Det 
handlar om att göra rätt från början för att se 
till att alla kan använda samma saker. Det blir 
billigare och mer hållbart. 

En viktig del av tillgängligheten till natur- och 
friluftsområden handlar om att kunna ta sig dit.
För många som inte har tillgång till bil är 
saknad av transportmedel ett hinder för att 
ta sig ut i naturen. Därför är det viktigt att 
prioritera tillgängliggörande av den vardagsnära 
naturen, dit många kan ta sig till fots. Det är 
också viktigt att arbeta med gröna stråk som 
binder ihop friluftsområden och att bygga bort 
eventuella barriärer som kan hindra att ta sig 
till ett område. Det är också viktigt att stödja 
cykling som transportmedel. Cykelleder bör 
prioriteras – både kortare sträckor till tätorts-
nära grönområden och längre kommunala och 
regionala cykelleder för det rörliga friluftslivet 
och besöksnäringen. Åtgärder som leder till ökat 
resande med cykel bidrar till att nå ett flertal 
samhällsmål – exempelvis att minska resandets 
miljöpåverkan, minska trängseln och att främja 
folkhälsan. Även kollektivtrafiken är viktig för att 
öka nåbarheten till natur- och friluftsområden. 

Förskola, skola och fritidshem utgör viktiga 
plattformar för att locka till friluftsliv och 
naturupplevelser. Skola och förskola ska enligt 
läroplaner och värdegrund bedriva friluftslivs-
verksamhet och lära elever att ta ansvar för den 
miljö de kan påverka samt om hållbar utveckling. 
För att öka skolornas möjligheter till detta bör 
grönområden finnas tillgängliggjorda i direkt 
eller nära anslutning till skolan. 
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Utemiljön är viktig för att ge positiva upplevelser 
och känsla för naturen. Platsen har dessutom 
en stor betydelse för lärandet. Vid utevistelse 
utvecklas förståelsen för människans delaktighet 
i naturens kretslopp och en hållbar utveckling. 
Barns behov av rörelse, kunskap och gemenskap 
kan tillfredsställas genom vistelse i natur- och 
kulturlandskapet. Utevistelse motverkar såväl 
mental som fysisk ohälsa.
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Vilka är förutsättningarna  
och utmaningarna i Östergötland?

Det är ett ansvar för såväl staten och kommu-
nerna som friluftslivets organisationer att inom 
sina verksamheter förbättra tillgängligheten 
till naturen och möjligheten att utöva friluftsliv 
för alla grupper av människor på ett hållbart 
sätt. Inom friluftsområden och skyddade 
områden, såväl statliga som kommunala, kan 
tillgängligheten förbättras. Arbetet med att 
förbättra tillgängligheten bidrar till målen inom 
folkhälsopolitiken, funktionshinderspolitiken 
och integrationspolitiken. Områdena ska också 
vara en tillgång för barn och ungdomar. 

För att förbättra tillgänglighet i skyddade natur- 
och kulturområden har en vägledning fokuserad 
på ökad tillgänglighet för människor med olika 
typer av funktionsnedsättningar tagits fram av 
Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket 
i samarbete med dåvarande Myndigheten 
för handikappolitisk samordning, Handisam 
(nuvarande Myndigheten för delaktighet). För 
fysiska tillgänglighetsinsatser finns ekonomiska 
bidrag att söka. Exempel är Region Östergötlands 
Natur- och friluftsråd och statliga LONA-bidrag 
som söks hos Länsstyrelsen. 

I Östergötland har Länsstyrelsen valt att dela in 
naturreservaten i tre klasser beroende på hur bra 
anpassade de är för besökare, för att prioritera 
resurser och satsningar. Länsstyrelsen har satt 
upp målet att det ska finnas 15–40 så kallade 
3-stjärniga naturreservat, utspridda över länet, 
med god tillgänglighet. Dessa reservat ska vara 
tillgängliga för så många människor som möjligt 
oavsett ålder, ursprung eller funktionsvariation. 

Flera kommuner i Östergötland arbetar med 
skolskogar för att öka skolors möjligheter till 
friluftsliv och naturpedagogik. Omfattningen 
av hur friluftsliv används som pedagogiskt 
hjälpmedel avgörs på lokal nivå, exempelvis av 
rektor. Förskoleverksamhet ska enligt läroplanen 
bedrivas både inomhus och utomhus och utom-
husvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra 
aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö.

Mer kunskap om och statistik på hur östgötar 
och besökare nyttjar friluftslivet i Östergötland 
behövs.
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Viktiga insatser i Östergötland

Det finns många olika sätt att arbeta för att 
säkra tillgången till natur för friluftsliv. För vissa 
kommuner är det ett problem att de inte själva 
äger den tätortsnära marken och det kan vara 
en lösning att köpa in mark som är viktig för det 
vardagsnära friluftslivet. Ett annat sätt är att 
skriva avtal med markägare. Ett tredje sätt är att 
bilda natur- eller kulturreservat med syfte att 
säkra människors möjlighet till friluftsliv, vilket 
såväl kommuner som Länsstyrelsen kan göra.

Många aktörer kan på olika sätt bidra till att 
öka nåbarheten till natur- och kulturlandskap 
genom att utveckla vägar, stigar, vandringsleder, 
cykelvägar, cykel- och ridleder samt kollektiv-
trafik. Vi behöver också fortsätta arbetet med 
fysiska tillgänglighetsinsatser i länets natur- och 
kulturreservat och friluftsområden. Universell 
utformning bör användas i möjligaste mån. 

Ett bra sätt att öka elevers möjligheter till natur-
kontakt, pedagogik och fysisk aktivitet är att 
anlägga och arbeta med skolskogar. Det innebär 
att det finns ett utpekat område i anslutning till 
skolan som elever och lärare kan nyttja under 
rast och för undervisning. Det är viktigt att det 
finns en god dialog mellan den som förvaltar 
skogsområdet, skolans ansvariga och eleverna 
för att det ska vara lyckat och användas. 

För vissa naturreservat och andra besöksom-
råden med ett högt tryck av besökare behövs 
planering och metoder för att ’kanalisera’ 
besökare. Detta kan göra det möjligt ta emot 
fler i framtiden. Det kan också uppstå konflikter 
mellan olika former av aktiviteter. Aktiviteter 
som kan behöva kanaliseras genom att anlägga 
särskilda leder är till exempel ridning och 
stigcykling. 
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Motala kommun arbetar  
aktivt med skolskogar

En skolskog är ett avgränsat skogsområde som 
ligger i närheten av skolorna. Här får skolorna 
göra mer än vad allemansrätten tillåter, som att 
bryta kvistar och bygga kojor. Ibland anläggs 
grillplatser, motorikbanor och vindskydd. I 
skolskogen får lärarna bra möjligheter att blanda 
lärande och lek. Här kan de använda sig av 
utomhuspedagogik för att lära ut matte, svenska 
och naturvetenskap med kanske lite extra fokus 
på djur och natur. Barnen får röra på sig och blir 
vana och trygga att vistas i skogen. Skolskogarna 
fungerar som lärande utomhusmiljöer för alla 
och är fortfarande tillgängliga för allmänheten. 
Skolan och kommunen tecknar ett enkelt avtal 
om skolskog. Motala kommun har bland annat 
fått stöd av Regionen Östergötlands Natur- och 
friluftsråd för att utveckla skolskogar.

I Motala kommun samarbetar kommunekologer, skolor 
och förskolor med att utveckla så kallade skolskogar. 

Hittills finns 18 stycken runt om i kommunen. 

Förskolan Lustigkulle i Charlottenborg ligger 
precis vid skogen. Skolan har som mål att skapa 
ett intresse för naturen samt grundlägga ett 
miljötänkande hos barnen. En kompetensgrupp 
bland pedagogerna ansvarar för hållbar utveck-
ling, vilket bidrar till engagemang hos personalen 
och håller arbetet levande. De använder skogen 
bland annat till att mata fåglarna året runt 
och att så solrosor, för att sedan ta hand om 
fröna. Det hjälper barnen att förstå samband 
om naturens kretslopp och lär dem om djur, 
natur och hållbarhet. Att se årstidsväxlingarna i 
naturen bidrar också till att se värdet av naturen.

Skolskogen betyder oerhört 
mycket för oss. Barnen lär 
sig att vara rädda om naturen. 
Våra nyanlända får lära sig om 
den svenska skogen och får 
kunskap om djur och natur. 
Genom att leka bland stockar, 
stenar och träd lär de sig att 
skogen och naturen är en 
tillgång för kropp och själ. 

Inga-Lill Forssell, 
förskollärare förskolan Lustigkulle
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Erbjuda aktiviteter och 
möjliggöra friluftslivsutövande 

för prioriterade målgrupper, 
boende och besökare

Östergötlands olika friluftsaktörer bör verka 
för att det ska finnas en bredd av aktiviteter och 
produkter inom friluftsliv och naturturism för 
att möjliggöra och underlätta upplevelser i natur- 
och kulturmiljöer. Små som stora aktörer kan 
bidra och alla insatser är betydelsefulla. 

De ideella organisationernas engagemang är 
avgörande för att kunna erbjuda aktiviteter och 
kunskap om friluftsliv. Ett vanligt förekomman-
de hinder för att utöva friluftsliv är att uppleva 
att man saknar någon att utöva en aktivitet 
med. Föreningslivet erbjuder gemenskap och 
möjliggör friluftsutövande för många som annars 
inte skulle ta sig ut. Föreningars möjligheter till 
verksamhet styrs av engagerade och kunniga 
medlemmar och ledare, men också av möjlighet 
till statligt och kommunalt stöd. Att skapa 
ökat engagemang, intresse och förståelse för 
friluftsliv – både inom skola och på fritid – är en 
nyckelfaktor för att friluftslivet ska öka.

Ideella föreningars insatser är också en viktig del 
av demokratin och samhällsutvecklingen. Ideellt 
engagemang stärker individers sociala kapital i 
form av förtroende för andra människor och är 
en viktig del av en demokratisk fostran. Aktivi-
teter ger egna naturupplevelser och kan bidra 
till en känsla av tillhörighet, exempelvis genom 
allemansrätten. Detta kan ha stor betydelse för 

demokratin och viljan att ställa upp för en mer 
hållbar utveckling.

Naturturismföretagare skapar möjligheter till na-
turupplevelser för östgötar och besökare, och har 
stor betydelse för att skapa jobb på landsbygden. 
Ett organiserat nyttjande av allemansrättsligt 
tillgänglig mark bör alltid bygga på ett gott 
samarbete med markägare. Naturvägledning 
och naturvägledare fyller en viktig funktion för 
att främja friluftsliv och kunskap om natur- och 
kulturlandskapet i Sverige.

Kommunerna har en särskild roll att stimulera 
det lokala friluftslivet, bland annat genom lång-
siktigt ekonomiskt stöd till föreningar. Regionala 
myndigheter kan stötta bland annat genom 
ekonomiska bidrag, samverkan med ideella och 
kommersiella aktörer och genom att lyfta goda 
exempel. Genom att skapa goda förutsättningar 
för naturturismföretagare av olika slag att kunna 
verka i länet möjliggör vi att nya arbeten skapas 
och en utveckling av en levande landsbygd.

För att nå ut till, och engagera, de grupper som 
utövar friluftsliv i mindre utsträckning än snittet 
är det viktigt att arbeta med delaktighet. Genom 
att involvera målgruppen i allt från idéstadiet 
till planering och utförande av aktiviteter skapas 
intresse och en känsla av ägarskap. Ungdomar 
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16–24 år är den åldersgrupp som är minst aktiva 
i natur- och kulturlandskapet. Ett sätt att locka 
och inspirera denna grupp kan vara att fråga vad 
de själva vill göra. 

Andra sätt möjliggöra friluftsutövande kan vara 
att tillgängliggöra fritidsutrustning, något som 
är avgörande för socioekonomiskt svaga grupper. 
Detta är också ett stöd till skolor för att de ska 

kunna genomföra friluftsdagar för alla elever.  
I skolan kan utomhusaktiviteter genomföras som 
en del av idrottsundervisningen, vid särskilda 
friluftsdagar eller som en del av den ordinarie 
undervisningen. Utomhuspedagogik är ett 
effektivt sätt att komplettera övrig undervisning 
som bidrar till lärandet genom upplevelser, 
reflektion, fysisk aktivitet samt användande av 
alla våra sinnen. 
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Vilka är förutsättningarna  
och utmaningarna i Östergötland?

Viktiga insatser i Östergötland

Statistik visar att vissa grupper utövar friluftsliv 
i mycket mindre utsträckning än snittet. Denna 
bild gäller även i Östergötland. Det finns ett 
aktivt föreningsliv i Östergötland som genom att 
ordna aktiviteter skapar möjligheter för många 
östgötar. Många föreningar arbetar även aktivt 
riktat till målgrupper som är mer naturovana, 
exempelvis barn eller nyanlända. 

Länsstyrelsen och länets kommuner, med stöd 
av Region Östergötland, tar årligen fram ett 
guideprogram med aktiviteter spridda över länet 
och årstiderna. Vissa av guidningarna riktar 

Arbetet med att utveckla och erbjuda samhället 
olika typer av aktiviteter behöver fortsätta. 
Vi behöver erbjuda många olika typer av 
aktiviteter som lockar och inspirerar de prio-
riterade grupper som är ute minst i natur- och 
kulturlandskapet och där folkhälsoutmaningarna 
är som störst. Många aktörer kan också jobba 
för att möjliggöra friluftsutövande genom att 
exempelvis tillgängliggöra friluftsutrustning för 
allmänheten eller att erbjuda friluftsaktiviteter i 
samarbete med skolor och annan verksamhet.

sig till särskilda målgrupper som exempelvis 
barn och personer med funktionsnedsättning. 
I guideprogrammet får även privata aktörer 
annonsera och guideprogrammet sprids bland 
annat via turistbyråer runt om i länet. 

Det finns flera drivande aktivitets- och naturtu-
rismföretag i länet som aktivt arbetar med att 
marknadsföra olika delar av Östergötlands natur 
samt erbjuda besökare upplevelser. Det förekom-
mer också lyckade samarbeten mellan aktörer 
som erbjuder aktiviteter, boende och mat. 

Några exempel på bra aktiviteter som genomförs 
eller har genomförts i Östergötland:

• Cykelskola för nyanlända

• Paraskidåkning, Friluftsfrämjandet

• Fågelguidning för personer med hörsel- och 
synnedsättning

• Guidning med tema ”den normfria naturen”

• Projektet Barn och flyttfåglar,  
Naturum Tåkern

• Integrationsprojekt Alla i naturen,  
Studiefrämjandet Östergötland

• Daglig verksamhet i ”Möjligheternas  
trädgård” i Valdemarsvik

• Signaturled Omberg, samarbete mellan  
STF och Region Östergötland
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Allergisäkra äventyr 
bidrar till friluftsliv 

för alla

Under 2017-2019 har projektet Allergisäkra 
äventyr (tidigare kallat FRALLA, Friluftsliv för 
alla) pågått. Utvecklingssatsningen är ett resultat 
av ett samarbete mellan Astma- och Allergiför-
bundet och Friluftsfrämjandet. Syftet har varit 
att bryta utanförskap, minska oro och stärka 
livskvalitet för barn och ungdomar som har 
astma eller allergi. I projektet, som genomförts 
med stöd av PostkodLotteriet, har verktyg tagits 
fram för att skapa allergisäkra friluftsaktiviteter. 
Bland annat har projektet tagit fram ett koncept 
för lokal lägerverksamhet, ett utbildnings-
program för aktivitetsledare och en samling 
allergivänliga friluftsrecept. Konceptet har under 
projekttiden testats regionalt i Östergötlands län 
och Jönköpings län och kan sedan spridas över 
hela landet.

ˮMånga barn och unga 
med allergier upplever ett 
utanförskap, känner sig 
annorlunda och avstår från 
sociala aktiviteter av rädsla 
för allergireaktionerˮ 

Niklas Olin, Astma- och allergiförbundet
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Fritidsbanken lånar ut sport- och 
fritidsutrustning gratis

På fritidsbanken i Klockaretorpet kan man 
låna exempelvis skridskor, skidor, liggunderlag, 
sovsäck, tält, flytvästar, ryggsäckar, stormkök, 
gummistövlar, cyklar, hjälmar och utrusning 
för ridsport. Det finns en bredd av sport- och 
friluftsutrustning för olika åldrar och i olika stor-
lekar. Fritidsbanken är en resurs för kommunens 
invånare, men även för besökare vilket är en 
tillgång för turismen. Projektledarna har deltagit 
i olika events för att visa upp möjligheten och 
utlåningsgraden har ökat stadigt sedan starten.

Detta är en satsning på folkhälsa och miljö genom 
återbruk. Verksamheten främjar både spontan 
som organiserad idrott och bidrar till ett ökat 
intresse för friluftsliv. Dessutom möjliggörs 

Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med sport- och fritidsprylar. 
Vem som helst kan låna fritidsutrustning i upp till 14 dagar, och 
allt är helt gratis. Den första fritidsbanken som öppnade i Öster-

götland är Fritidsbanken i Klockaretorpet i Norrköping. 

aktiviteter för fler och leder till ökad inkludering 
genom socioekonomisk utjämning. Erfarenheten 
visar att man genom Fritidsbanken når nya 
målgrupper som tidigare inte har engagerat sig 
i föreningsverksamhet och att man, genom att 
prova olika aktiviteter, kan slussa låntagare vidare 
till organiserad idrott och friluftsorga nisationer.

Fritidsbanken i Klockaretorpet är ett samarbete 
mellan Norrköpings kommun, RF SISU Öster-
götland, Norrköpings idrottsförbund och Hyres-
bostäder. Samma grupp driver också Idrottens 
hus, som finns till för utveckling av verksamheter 
som på olika sätt arbetar med idrott, kultur och 
fritid inom Norrköpings kommun. Fritidsbanken 
är på gång i flera kommuner i Östergötland.

Fritidsbanken är till för alla och 
det är väldigt enkelt. Du kommer 
in, fyller i en talong med namn och 
mobilnummer, och lånar det du 
vill ha. Svårare än så är det inte. 
Det är det som gör det så roligt!

Miro Hristov, samordnare på Fritidsbanken 
för RF SISU Östergötland
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Samverka genom arenor, 
nätverk och dialog 

Människors möjligheter till friluftsliv är 
beroende av mängder av olika organisationer 
som styrs av olika regelverk och logik. För att 
öka förståelsen för varandra, höja kunskapen 
och medvetenheten, samt för att kunna hitta 
långsiktiga lösningar, behöver vi samverka. 

Samverkan och lyhördhet för lokalbefolkningen, 
markägare och nyttjare har central betydelse 
i arbetet med friluftsliv. Medverkan till dialog 
mellan friluftslivets aktörer, såsom markägare, 
ideella organisationer, utbildningar inom 
friluftsliv, branschorganisationer, natur- och 
kulturturismföretag med flera behöver stärkas. 
Samverkan behövs på olika nivåer och för olika 
syften. Samverkan över förvaltningsgränser eller 
olika samhällssektorer behövs för att öka förstå-
elsen för olika perspektiv, för kunskapsutbyte 
och hållbar utveckling.

Det bedrivs mycket arbete för att utveckla 
friluftslivet i Östergötland. Ändå finns mycket 
mer att göra för att vi ska nå friluftslivsmålen, 
och genom samarbeten och samverkan kan vi 
lyfta arbetet mer än summan av alla insatser. 
Vi behöver utveckla befintliga arenor och sam-
verkansformer och skapa en helhetssyn och en 
gemensam ansvarskänsla för frågorna. 

Nätverk, konferenser och andra plattformar där 
olika aktörer möts möjliggör erfarenhetsutbyte, 
personlig utveckling och att utveckla samarbe-
ten. Genom att jobba mer tillsammans kan vi 
åstadkomma mer, höja kunskap och kompetens 
och bli mer effektiva. Genom att vi lär känna 
varandra och förstår våra olika uppdrag och 
drivkrafter undviker vi också att konflikter och 
missförstånd uppstår. Genom samverkan kan 
vi hitta gemensamma vägar framåt, även där vi 
har helt eller delvis olika mål. Det handlar om att 
hitta gemensamma nämnare, möjliga vägar och 
samkörningsvinster. Olika intressen eller behov 
behöver inte alltid stå i motsats till varandra. 
Konferenser, råd och nätverk kan också vara 
bra plattformar för att fånga upp synpunkter 
och konkreta förslag från dem som jobbar nära 
frågorna eller äger och brukar markerna. Dessa 
är viktiga forum för dialog, erfarenhetsutbyte 
och för att diskutera framtidsutsikter.

Olika organisationers roller och ansvarsområden 
i förhållande till friluftslivsmålen behöver 
tydlig göras på regional nivå. Det bör även finnas 
etablerade strukturer för dialog och samordning 
av friluftslivet lokalt och regionalt.
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Vilka är förutsättningarna  
och utmaningarna i Östergötland?

Vem bär ansvaret för att alla östgötar ska ha 
möjlighet att vistas i naturen? Ideella och 
kommersiella aktörer, markägare, myndigheter 
och kommuner har olika roller8 . För att utveckla 
förutsättningarna för ett bra friluftsliv behöver 
aktörernas arbete ske i dialog och samverkan.

Det offentliga har ett ansvar att skapa förutsätt-
ningar för ett rikt och varierat friluftsliv, samt 
att säkra tillgång och förbättra tillgänglighet till 
naturen. Den enskildes personliga engagemang 
och de ideella organisationernas breda verksam-
het är avgörande för utövandet av friluftsliv och 
är de som upprätthåller och utvecklar intresset 
för friluftsliv. Det är viktigt att det offentliga 
stödjer ideella och kommersiella aktörer samt 
enskilda i friluftsarbetet.  

Länsstyrelsen har ett utpekat ansvar att leda och 
samordna arbetet med friluftslivspolitiken. Inom 
uppdraget samordnar Länsstyrelsen ett regionalt 
friluftsnätverk för kommuner och andra aktörer 
för erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning. 
Inom uppdraget behöver vi arbeta vidare med 
att skapa förutsättningar för samverkan, både 
internt och externt. Länsstyrelsen förvaltar också 
nära 300 naturreservat och två kulturreservat 
och arbetar på olika sätt med att tillgängliggöra 
områden för besökare. Länsstyrelsen Östergöt-
land har uppgiften att skydda, vårda och utveckla 
länets kulturmiljöer. Länsstyrelsen Östergötland 
ansvarar även för Landsbygdsprogrammet 
som möjliggör landsbygdsutveckling som är av 
betydelse för besöksnäringen i länet. 

8)   För mer information om friluftslivets aktörer, roller och ansvar, 
se bilaga B Stöd i arbetet med friluftslivsmålen

9)  Strava är en digital tjänst inom träning som används för att 
spåra aktiviteter som cykling och löpning via GPS. Vem som 
helst kan ladda upp data om sina träningsrundor.

Region Östergötland har ett regionalt ansvar 
för regional utveckling vilket inkluderar bland 
annat landsbygdsutveckling, kultursamordning, 
folkhälsa och besöksnäring. Region Östergötland 
har ett regionalt uppdrag att förvalta och utveck-
la Östgötaleden. 

Östergötland består av 13 kommuner, med olika 
förutsättningar för att utveckla friluftslivet. 
Kommunerna har en särskild roll att stimulera 
det lokala friluftslivet och är de som via plan-
monopolet avgör hur marken ska användas. 
Kommunerna har en viktig roll i att stötta det 
lokala föreningslivet och det personliga engage-
manget för friluftsliv. 

Det finns ett aktivt föreningsliv i Östergötland 
vars engagemang är viktigt för människors 
möjlighet till friluftsliv. Föreningar, intresseor-
ganisationer och studieförbund med flera bidrar 
med aktiviteter, kunskap och ibland konkreta 
insatser som visar vägen ut eller tillgängliggör 
områden. Naturturismföretag bidrar med 
aktiviteter och upplevelser för besökare – både 
östgötska och sådana som rest hit. 

Markägare förvaltar och långsiktigt ansvarar 
för marken som nyttjas för friluftsliv enligt 
allemansrätten. Markägare kan också upplåta sin 
mark för organiserat friluftsliv och naturturism. 
Markägaren kan vara till exempel staten, en 
kommun, Svenska kyrkan, ett skogsbolag, en 
lantbrukare eller en enskild. Markägares förut-
sättningar och situation ser väldigt olika ut och 
det är viktigt med ömsesidig dialog med respekt. 
Det oorganiserade friluftslivet kan vara en stor 
utmaning för markägare. Genom evenemang 
i sociala medier, GPS-slingor och tjänster som 
exempelvis Strava9  kan många människor dras 
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till samma plats utan någon tydligt utpekad 
ansvarig som för dialog. Det är viktigt att ha 
markägares tillstånd för att kanalisera en mängd 
människor till ett utpekat område. Lantbru-
karnas riksförbund kan ge vägledning kring 
eventuell intrångsersättning. 

Det finns flera befintliga arenor för samverkan 
kring friluftslivsfrågor i Östergötland. Exempel 
är ett regionalt friluftsnätverk som samordnas av 
Länsstyrelsen med några träffar per år. Region 
Östergötland har ett Natur- och friluftsråd där 
experter på folkhälsa, tillgänglighet, naturvård, 
skärgårdsfrågor, ledskötsel, besöksnäring deltar. 
Andra forum där friluftslivsfrågor kan lyftas 

är Skärgårdsrådet Östergötland och Småland, 
Östergötlands naturvårdsråd samt regionala 
samverkansforum inom folkhälsa, tillväxtarbete 
och samhällsplanering. 

Befintliga arenor och forum för samverkan 
fungerar bra men kan utvecklas och informa-
tionsspridningen mellan de olika forumen kan 
förbättras. 

Naturvårdsverket samordnar ett nationellt 
nätverk för frågor kring friluftslivspolitiken för 
nationella myndigheter och Länsstyrelserna. 
Årligen ordnas en nationell Tankesmedja för 
friluftsliv, på olika platser runt om i landet.
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Viktiga insatser i Östergötland

Regionala konferenser eller tankesmedjor höjer 
kunskapen, ökar samverkan och ger inspiration 
och engagemang. Större konferenser når ut till 
flera enskilda aktörer och kompletterar befintliga 
forum för samverkan. Målgrupp kan variera 
beroende på tema, men bör inkludera aktörer 
som arbetar med friluftsliv såsom ideella organi-
sationer, kommuner, myndigheter, företag eller 
branschorganisationer samt markägare, nyttjare 
och oorganiserade aktörer. Arrangemang kan 
gärna genomföras i samverkan mellan flera re-
gionala och lokala aktörer och det är viktigt med 
dialog och delaktighet, både under planering och 
genomförande. Konferenser är bra tillfällen att 
sprida information från befintliga nätverk och 
forum samt att dela goda exempel. 

Alla berörda aktörer bör ta tillvara på möjlig-
heterna att delta i och utveckla nätverk 
och samverkan. Det är bra att ha utpekade 
personresurser för samordning och samverkan 
kring friluftsliv. Vi behöver arbeta vidare med att 
tydliggöra vem som har ansvar för vad inom våra 
större organisationer. Vi behöver också utveckla 
former för samarbete över förvaltnings- eller 
sektorsgränser samt över organisationsgränser. 

På lokal nivå behövs samverkan mellan kommun, 
markägare, föreningsliv och enskilda aktörer. 
Kommuner som har fått en skjuts och lyckats 
bra med friluftsarbetet har ofta sett det som en 
strategisk fråga och haft en centralt placerad 
samordningsansvarig, i kombination med bra 
nätverk inom kommunen och med andra aktörer. 

Då friluftsfrågor är av tvärsektoriell karaktär är 
det viktigt att det finns utarbetade strukturer 
för samverkan över förvaltningsgränser. Detta 
kan göras på olika sätt, exempelvis genom att 
samla en gröngrupp eller ett friluftsnätverk. Det 
är också en fördel att samla ett lokalt friluftsråd 
med interna representanter såväl som markäga-
re, föreningar, intresseorganisationer med flera.   

Mellankommunal samverkan är också viktigt 
för att få till bra helhetslösningar för områden 
som rör sig över kommungränser. Det gäller inte 
minst länets riksintressen för friluftsliv. Dess-
utom kan mindre kommuner samarbeta genom 
att dela på tjänster inom natur och friluftsliv för 
ökad kompetens.

Alla aktörer som arbetar med friluftsliv – anting-
en det handlar om att ordna en aktivitet med 
en grupp, att ta fram planeringsunderlag, att 
utveckla en led eller ett område eller att informera 
om upplevelsevärden på annans mark – bör 
involvera markägaren i ett tidigt skede. Frilufts-
liv utövas alltid på någons mark och det är viktigt 
att ha förståelse för att det ofta också är någons 
arbetsplats. Det kan vara bra att bygga relationer 
på personlig tillit. För långsiktighet är det viktigt 
med avtal för exempelvis leder. Parterna bör 
sträva efter att avtala om hur aktiviteter ska 
bedrivas under ömsesidigt hänsynstagande. Ju 
tidigare dialog desto bättre. Att rätta till problem 
och missförstånd i efterhand tar tid, medan 
dialog i alla skeden sparar tid och pengar. 
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Natur- och friluftsråd 
i Finspång

Under 2019 bildade Finspångs kommun ett Natur- 
och friluftsråd. Rådet ska arbeta förebyggande 
med natur-, rekreations- och friluftsfrågor på 
en övergripande nivå. Gruppen ska bland annat 
säkerställa att det finns gröna ytor att kunna röra 
sig på. Relevanta hållbarhets- och utvecklingsmål 
inom Agenda 2030 är en av utgångspunkterna. 

I gruppen ingår både förtroendevalda politiker och 
representanter från föreningsliv och markägar-
organisationer. Utöver dessa så har rådet också 
stöd av en sakkunnig tjänsteman som är koordi-
nator. Syftet med rådet är att bevaka och skapa 
förutsättningar för natur-, rekreations och frilufts-
frågor i Finspångs kommun. Genom samverkan 
och dialog mellan politiker och aktörer som är 
aktiva inom natur-och friluftslivet höjs kunskapen 
i kommunen. Det leder till att utvecklingen av 
naturvärden, rekreationsmöjligheter och utövandet 
av friluftsliv främjas. Natur- och friluftsrådet 
fungerar rådgivande för kommunstyrelsen.
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Vi politiker kan sitta och diskutera hur vi 
tror att saker och ting ska fungera när det 
gäller natur- och friluftsarbetet i kommunen. 
Men det är oerhört viktigt att de andra 
också är med. Då kan vi få svar direkt i 
stället för att gissa oss till när det gäller  
vad en förening behöver för att orka.

Hugo Andersson
Miljö- och samhällsbyggnadsråd, Finspångs kommun 
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Friluftslivsmålen når vi 
tillsammans

En strategi ska vara ett verktyg för agerande. 
Nu fortsätter vi arbetet med strategin och dess 
innehåll kommer att växa med tiden. Läns-
styrelsen Östergötland kommer i fortsatt dialog 
och samverkan med berörda och intresserade 
parter att ta fram en handlingsplan för frilufts-
livsmålen. Planen kommer att utgå ifrån strategin 
och ytterligare konkretisera med insatser samt 
lyfta fler verktyg och goda exempel. Tillsammans 
i våra nätverk kommer vi att arbeta vidare 
med strategin och föreslagna insatser, samt att 
fortsätta sprida kunskap om friluftslivspolitiken 
för att mobilisera fler samhällsaktörer och 
organisationer att följa den.

Strategin ger ett grundläggande ramverk för ett 
strategiskt arbete för att möjliggöra regelbunden 
utevistelse i natur- och kulturmiljöer för alla 
östergötar till 2030. Syftet är att stärka det 
långsiktiga arbetet med friluftslivspolitiken, där 
nyckeln till framgång är samverkan. 

Fundera på hur du och din organisation kan 
medverka till det.

Det är nu det roliga börjar! Om vi är många som 
arbetar åt samma håll kommer vi att nå långt.
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Bilagor

Bilaga A  Friluftslivsmålen med preciseringar

Bilaga B  Stöd i arbetet med friluftslivsmålen

Bilaga C   Dessa aktörer har deltagit i dialog i arbetet 



lansstyrelsen.se/ostergotland

Länsstyrelsen Östergötland
Östgötagatan 3 
581 86 Linköping
Växel: 010-223 50 00
E-post: ostergotland@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen skapar samhällsnytta genom rådgivning, samordning, 
tillstånd, tillsyn, prövning, stöd och bidrag. 

Vi skyddar miljön, ser till att viktiga natur- och kultur värden bevaras och 
skapar förutsättningar för att utveckla landsbygden och näringslivet i länet. 

Vi har även samhällsviktiga uppdrag inom bland annat krisberedskap, 
sociala frågor, djurskydd och samhällsplanering. På så sätt bidrar vi till 
Länsstyrelsens vision om ett livskraftigt Östergötland.


