
LUFTEN ÄR FRI!

Välkomna
◼ Stäng av mick och kamera när du inte pratar 

◼ Frågor till föredragshållare - Ställ frågor i chatten! 

◼ Interagera i chatten – tipsa varandra! 

◼ Om det strular – gå ut och in i mötet igen, alternativt ring in. 

◼ Vi kan inte vara teknisk support under mötet. 

◼ Koppla i hörlurar innan du ansluter till mötet om du har 
problem med ljud.



Dagens program 

9.00 Incheckning och välkomna

9.10 Friluftsliv i RUFS 2050 och översiktsplaner

9.25 Kvaliteter i den tätortsnära grönstrukturen, vilka kvaliteter vill vi eftersträva och 
bevara?

9.55 Friluftsliv i Stockholms län och den regionala friluftslivsstrategin - vad är nästa steg?

10.05 PAUS

10.15 Friluftsliv och folkhälsa

10.30 Boverkets och Naturvårdsverkets vägledning om kommunal grönplanering

11.00–12.00 Nätverksträffar med olika teman

◼ Översiktsplanering: implementering av översiktsplaner

◼ Grönplanering och friluftsliv



Vilka är här idag? 

avdelningschef fritid

kultur- och fritidschef

idrottschef med ansvar för friluftsfrågor

naturförvaltare

handläggare friluftsfrågor

översiktsplanerare

utvecklingsledare fritid

naturskolepedagog

planhandläggare

förvaltare

ekolog

hållbarhetsstrateg

landskapsarkitekt

miljöplanerare

samhällsplanerare

naturvårdschef

miljösamordnare

grönstrateg

kommunekolog

arbetsledare naturdrift



Vi testar chatten!

1. Vilken var din senaste naturupplevelse?

2. Har din kommuns ÖP tagit hänsyn till friluftslivsfrågor?



Miljö- och samhällsbyggnadsdialogens organisation och 

omvärld 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsrådet

Storsthlm:s kommun-
direktörsgrupp

Regionala samverkans-
grupper 

Rådets 
beredningsgrupp

Regionala nätverk

Länsstyrelsen, 

Trafikverket, 

Storsthlm, Region 

Stockholm,

Stockholm, Nacka, 

Vallentuna, 

Botkyrka, Upplands 

Väsby 

Länsstyrelsen, 

Trafikverket, 

Storsthlm, Regionen, 

Stockholm, 

Vallentuna, 

Regionala 

miljögruppen

VAS-rådet, 

Storsthlm:s

samhälls-

byggnadsnätverk 

m.m. 

Miljömål, klimat, 

klimatanpassnin

g, 

översiktsplaneri

ng m.m. 

Samtliga 

kommuner



FRILUFTSLIV I DEN FYSISKA PLANERINGEN



Friluftsliv i RUFS 2050

◼ Regionala grönstrukturen

◼ Regionala vandringsleder

◼ Regionala strandstråk, 

strandpromenader eller 

promenadvägar med strandkontakt 

◼ Gröna stationer

◼ Kärnöar

RUFS, karta 12: Skyddad natur och tillgänglighet till 
grönstruktur



Friluftsliv i Boverkets ÖP-modell

ÖP-modellen innehåller rekommendationer 

kring hur plankartan kan byggas upp och vilka 

begrepp som är lämpliga att använda. På sikt 

även tänkt att inkludera rekommendationer för 

planbeskrivningen.

Modellen består av tre delar:

◼ Utvecklingsinriktning

◼ Mark- och vattenanvändning

◼ Riksintresse, LIS och andra värden



◼ Utvecklingsinriktning:

◼ Samband grön- och 
blåstruktur

◼ Värden för rekreation och 
folkhälsa

◼ Biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster

◼ Skyddad natur och områden 
viktiga för friluftslivet  

◼ Mark- och vattenanvändning 
kategori friluftsliv: 

◼ Områden där värden för 
friluftsliv är prioriterade.

- Camping

- Skidspår

- Badplats

- Gästhamn

- Vandringsled

Täby kommun: samrådsförslag 2021



Exempel: Sundsvalls översiktsplan



Riksintressen 

för friluftsliv 

Ljusgrönt enligt 

3 kap 

Mörkgrön enligt 

4 kap.



Slutsatser – Ta med dig detta! 

◼ Det finns välgrundat underlag för att värna och skydda 

friluftslivsområden

◼ Nationella mål men också statliga intressen för var 

friluftslivsvärdena är extra värdefulla. 

◼ Kommunen har en viktig roll att synliggöra områden och funktioner 

som är av värde för friluftslivet. 

◼ Det lokala friluftslivet hänger starkt ihop med andra värden såsom 

natur- och kulturvärden och har stor betydelse för folkhälsa. 

◼ Tillgänglighet för alla grupper till att bedriva friluftsliv är av stor vikt.



Fredrik Olausson – friluftssamordnare

Ylva Othzén – landskapsantikvarie

Klara Tullback Rosenström – samordnare grön infrastruktur

Kristina Ask – samordnare grön infrastruktur

Kvaliteter i den tätortsnära 

grönstrukturen

- vilka kvaliteter vill vi eftersträva och bevara? 



• Friluftlivsmålen

• Kulturmiljömålen

• Landskapskonventionen

• Plan- och bygglagen

• Miljöbalken

• Kulturmiljölagen

• Barnkonventionen



Varför friluftsliv? 

Friluftslivet är bra för 

människors hälsa. 

Utevistelse motverkar

också psykisk ohälsa. 

Friluftsliv hjälper oss att 

förstå naturen och allt 

levande. Friluftslivet kan 

därför öka kunskapen och 

engagemanget för 

hållbara livsstilar – Nu och 

för framtida generationer. 

Friluftsliv stärker den 

svenska ekonomin och 

skapar arbetstillfällen i hela 

landet. Allt fler människor 

väljer hemkommun utifrån 

hur friluftlivsmöjligheterna 

ser ut. 



Vad är friluftsliv?
”Vistelse utomhus i natur- och 

kulturlandskapet för välbefinnande 

och naturupplevelser utan krav på 

tävling” 



Friluftslivspolitiken.
”Alla människor ska ha möjlighet att få 

naturupplevelser, välbefinnande, social 

gemenskap och ökad kunskap om 

natur och miljö”.

1. Tillgänglig natur för alla

2. Starkt engagemang och samverkan

3. Allemansrätten

4. Tillgång till natur för friluftsliv

5. Attraktiv tätortsnära natur

6. Skyddade områden som resurs för 

friluftslivet

7. Hållbar regional tillväxt och 

landsbygdsutveckling

8. Ett rikt friluftsliv i skolan

9. Friluftsliv för god folkhälsa

10. God kunskap om friluftslivet



Skyddad natur. Vardagsnära natur.



Tillgång till natur-

och grönområden

Tillgänglighet till 

natur- och 

grönområden

Kvalitet och

upplevelsevärden i

natur- och 

grönområden 

Förutsättningar 
för friluftsliv



Upplevelsevärden. 

1. Skogskänsla

2. Utblickar och öppna landskap

3. Aktivitet, äventyr och utmaning

4. Orördhet och trolska miljöer

5. Service och samvaro

6. Art- och variationsrikedom

7. Kulturhistoria och levande landskap

8. Samlarglädje



Fysisk hälsa

Grönska och natur 

gynnar fysisk aktivitet 

som motion, lek och 

friluftsliv.

Mentalt 

välbefinnande

Vistelse i grönska 

och natur 

främjar hälsa, 

välbefinnande och 

mental återhämtni

ng.

Kunskap och 

inspiration

Grönska och natur 

kan ge 

inspiration, kunskap 

och öka förståelse 

för ekosystemens 

samband 

och betydelse för 

människan.

Social interaktion

Grönska och natur 

erbjuder mötesplats

er för människor av 

olika bakgrund och 

åldrar.

Kulturarv och identitet

Grönska och natur 

skapar attraktiva miljöer, 

bidrar till den lokala 

identiteten och är en del 

av kulturarvet.



”Naturen” är i alla delar ett brukat 

landskap som nyttjats och påverkats 

sedan förhistorisk tid. Det innehåller en 

mångfald olika spår i flera tidslager. 

Varje plats hyser en unik kombination 

av spår. De ger landskapet karaktär, 

kvaliteter och mervärden som behöver 

uppmärksammas, ofta underhållas och 

de är inte oändliga! 

Landskapsantikvariskt 

perspektiv



Det brukade landskapets förändringar 

Förr Nu I framtiden



Det brukade landskapets förändringar

Förr Nu I framtiden



Jordbrukslandskapet förr,  tids- och platsspecifikt



På gång:

Handledning för att underlätta 
användningen av historiska kartor 
Ett stöd för att hitta, tolka och använda geografiskt 
heltäckande platsanknuten historisk information 
med koppling till hävd, biologiskt kulturarv, 
ekosystemtjänster och grön infrastruktur. 





Grön infrastruktur

”Grön infrastruktur är ett nätverk av natur som 

bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och 

djur och till människors välbefinnande.”

Djur och växter behöver kunna röra sig mellan olika livsmiljöer 

av tillräcklig storlek och kvalitet.







Grönstruktur 

enligt RUFS

och 

Grön infrastruktur



Landsbygd Tätort





Orördhet och trolska miljöer 
• Gammal barrskog 
• Sjöar och vattendrag 
• Våtmark

Skogskänsla
• Gammal barrskog 
• Stora 

sammanhängande 
skogsområden

• Ädellövskog m gamla 
grova träd 

Aktivitet, Äventyr 
och utmaning
• Gammal barrskog 
• Stora sammanhängande 

skogsområden 
• Ädellövskog m gamla 

grova träd 
• Öppen gräsmark 
• Parker
• Sjöar och vattendrag 
• Våtmark

Samlarglädje 
• Gammal barrskog 
• Stora 

sammanhängande 
skogsområden

• Ädellövskog m gamla 
grova träd 

• Sjöar och vattendrag

Service och 
samvaro
• Parker 
• Öppen gräsmark  
• Sjöar och vattendrag

Art- och 
variationsrikedom 
och naturpedagogik
• Gammal barrskog 
• Stora sammanhängande 

skogsområden 
• Ädellövskog m gamla 

grova träd 
• Öppen gräsmark 
• Sjöar och vattendrag 
• Våtmark

Kulturhistoria och 
levande landskap 
• Ädellövskog m gamla grova 

träd
• Öppen gräsmark 
• Sjöar och vattendrag
• Parker
• Gammal barrskog 

Utblickar och öppna landskap
• Öppen gräsmark 
• Sjöar och vattendrag 
• Våtmark



Biologisk mångfald

Grön infrastruktur

Landskapsantikvariska 

perspektivet

Friluftsliv



PAUS!





Strategi för friluftsliv
”Att skapa förutsättningar för att stärka 

genomförandet av den nationella 

friluftlivspolitiken i Stockholms län”.

• Verktyg för agerande – stärkt 

samordning och utveckling

• Ett dokument att samlas runt –

Alla kan bidra



Handlingsplan för friluftsliv 

2026-2030

Mål,  åtgärder och akt iv iteter samt 

indikatorer för uppföl jning

Handlingsplan för friluftsliv 

2021-2025

Mål,  åtgärder och akt iv iteter samt 

indikatorer för uppföl jning

Friluftlivsstrategi Stockholms län 2021-2030
Strategiska fokusområden med mål



I Stockholms 

län ska…

… alla människor ha möjlighet till upplevelser och vistelse i natur- och 
kulturmiljöer.

… förutsättningarna för ett rikt och varierat friluftsliv på jämlika villkor, 
för välbefinnande och hälsa, säkerställas utan att äventyra natur- och 
kulturmiljöers alla värden.

… natur- och kulturmiljöer tillgängliggöras baserat på ett hållbart 
nyttjande av naturen. 

… friluftlivsstrategin främja dialog och samarbete mellan berörda 
aktörer.



Ett kunskapsbaserat 

och systematiskt 

arbete med 

friluftslivet

1. Ett hållbart friluftsliv genom kunskap

2. Länsstyrelsen Stockholm är en regional nod 

för information, kunskap och inspiration för 

friluftlivsutvecklingen i länet



Ett jämlikt 

friluftsliv som 

främjar hållbara 

livsstilar

1. Fr i luftslivet främjar människors hälsa 

och l ivskvalité samt, är en integrerad 

del av samhällsutvecklingen 

2. Alla länsmedborgare har nära ti l l  

vardagsnära natur

3. Kunskapen ska öka om fr i luftsliv som 

fr iskfaktor och skyddsfaktor mot 

fysisk och psykisk ohälsa bland 

kommunala och regionala aktörer 

samt al lmänhet i  länet



Innovation och 

dialog för ett 

hållbart friluftsliv

1. Det finns en etablerad struktur för dialog 

och samverkan mellan länets aktörer och 

intressenter inom friluftlivsområdet 

2. Arbetet med friluftslivet i länet följer 

samhällsutvecklingen med innovation och 

förnyelse genom utveckling av processer, 

metoder och upplevelser

3. Friluftslivsupplevelser är en integrerad del av 

besöksnäringen och bidrar till en hållbar 

utveckling av länets skärgård och landsbygd

4. Tillgången och tillgängligheten till natur-

och kulturlandskapet ska ske på goda villkor 

för såväl den biologiska mångfalden, som 

för markägare och friluftlivsutövare



Goda exempel, inspiration vad aktörer i 

länet redan gör.

Handlingsplan för 

friluftsliv 2021-2025

Mål,  åtgärder och akt iv iteter 

samt indikatorer för 

uppföl jning

Handlingsplanen redovisar förslag på

åtgärder och aktiviteter som kan/bör göras 

av annan organisation än Länsstyrelsen. Även 

åtgärder och aktiviteter som Länsstyrelsen 

planerar att genomföra. 



3, 2, 1 – Friluftsliv!



Friluftsliv och folkhälsa

Friluftsliv i samhällsplanering

20 maj 2021

Kaisa Snidare, Länsstyrelsen



Fysiska effekter på hälsan

▪ Ökad kondition 

▪ Ökad muskelstyrka

▪ Förbättrad benhälsa

▪ Motverkar hjärt- och 

kärlsjukdomar

▪ Motverkar högt blodtryck

▪ Motverkar diabetes typ 2

▪ Förbättrar den motoriska 

förmågan

▪ Minskar stress

▪ Förbättrar immunförsvaret

▪ Medverkar till bättre inlärning

▪ Bättre kognitiv förmåga

▪ Medverkar till bättre sömn

▪ Bättre matvanor

▪ Minskar risken för övervikt

▪ ….



Mentala effekter på hälsan

▪ Ger återhämtning

▪ Minskad stress

▪ Minskad risk för mental ohälsa 

och depression

▪ Ökad mental stabilitet

▪ Positiva effekter på 

sinnesstämning

▪ Ökad självkänsla

▪ Bättre humör

▪ Snabbare 

tillfrisknande av sjuka

▪ Behövs mindre 

smärtlindring hos 

sjuka

▪ Ökat självförtroende, 

bättre självinsikt

▪ …



Sociala effekter

▪ Främjar en meningsfull social tillvaro och 
relationer

▪ Bygger broar över generationsgränser, 
mellan kön och olika grupperingar

▪ Ökar målmedvetenheten

▪ Ökar samarbetsförmågan

▪ Testar gränser för individen

▪ Stimulerar till fysisk aktivitet

▪ Stimulerar till fantasifulla lekar hos och 
mellan barn

Lästips: 

Friluftslivets_värden_201005.pdf (luftenarfri.nu)

Friluftsliv — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

https://www.luftenarfri.nu/wp-content/uploads/2020/10/Friluftslivets_va%CC%88rden_201005.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/friluftsliv/


Många faktorer påverkar hälsan (bestämningsfaktorer)

Östgötakommissionen för jämlik hälsa

https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/Halso--och-vardutvecklingscentrum/Verksamhetsutveckling-Vard-och-Halsa/Halsoframjande/Ostgotakommissionen-for-jamlik-halsa/


Preventionsstjärnan



Sveriges folkhälsopolitik

Att skapa samhälleliga förutsättningar 

för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och 

sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en 

generation

Nationellt mål för folkhälsopolitiken, 

En utvecklad folkhälsopolitik, Prop 2017/18:249



Att göra jämlikt och jämställt är att göra olika



Friluftsliv och hälsa
Citat från Facebookgruppen Vandringsleder i Sverige

”Plötsligt blev hela JAG så där riktigt glad 

och uppfylld av skogen fantastiska krafter 

Glädjenruset kom från ingenstans 

och jag söp in stunden med skratt” 

”Själslig frihet

Efterlängtad ensamhet

Hjärtat slår lite extra slag som om jag är kär” 

”…vandring har 

verkligen hjälpt min 

hälsa så mycket, 

stressen försvinner” 



Kaisa Snidare, utvecklingsledare folkhälsa www.preventionspaketet.se

Kaisa.snidare@lansstyrelsen.se Facebook: Folkhälsa i praktiken 

• Delaktighet i processer 

• Ni är möjliggörare!

http://www.preventionspaketet.se/
mailto:Kaisa.snidare@lansstyrelsen.se
https://www.facebook.com/folkhalsaipraktiken/


Brytbild 



VÄGLEDNING OM 

KOMMUNAL 

GRÖNPLANERING

Friluftsliv i planeringen 20 

maj 2021

Nicole Lindsjö, Naturvårdsverket och Ulrika Åkerlund, Boverket



Kommunal grönplanering

Grönplanen - ett viktigt verktyg för att nå hållbar 

samhällsplanering

Kommunal grönplanering är en viktig del i arbetet med hållbar 

markanvändning och att kunna integrera, ekosystemtjänster och 

grön infrastruktur i planering, byggande och förvaltning av samhälle 

och landskap.

Del i arbetet för att nå mål:

• de globala målen och Agenda 2030 (mål 3, 11, 13, 15) 

• miljökvalitetsmålen (mål 15 och 16)

• folkhälsomålet etappmålen, friluftslivsmålen 

• etappmålen om ekosystemtjänster och stadsgrönska



Vägledningen ska bidra till  

?

!

• ett mer enhetligt, systematiskt och effektivt arbete 

med grönplanering

• säkerställa och tillskapa ändamålsenlig 

grönstruktur med viktiga funktioner och en 

likvärdig tillgång till grönska och återhämtande 

miljöer med hög biologisk mångfald

• att ekosystemtjänster och stadsgrönska tas 

tillvara och integreras i planering, byggande och 

förvaltning av den byggda miljön



Ett samverkansprojekt

Ansvarig myndighet:

Naturvårdsverket och Boverket 

I  samverkan:

9 st myndigheter / organisationer

Referensgrupp: 

21 kommuner från norr till söder + 

länsstyrelse och region



Syfte och mål / målgrupper och tidplan

Syfte

• att underlätta för planerare/kommuner att hantera grönska i 

planeringen. 

Mål

• Ta fram en konkret och användarvänlig vägledning om som 

kan användas i planering, byggande, förvaltning och utveckling 

av befintlig grönstruktur. 

Målgrupper

• kommunala tjänstepersoner och konsulter, även politiker, 

beslutsfattare liksom tjänstepersoner på Länsstyrelser och 

Regioner



Varför grönplanera

Biologisk 

mångfald och 

resiliens

Människors 

hälsa och 

välbefinnande

Klimatanpassning



Grönplanering i lagstiftningen



Grundläggande struktur i fysisk planering



Grönplanens roll i samhällsplaneringen



Att arbeta med grönplanering 

öp

dp



Att ta fram en grönplan



Upplägg och produkter

WEBB

Om vägledningen för 

grönplanering

Därför behövs grönplanering

grönstrukturens värden, 

argument

lagstiftning, 

nationella och globala mål

Att ta fram en grönplan –

kortversion

Utmaningar i 

grönplaneringen

Dialog och delaktighet i 

grönplaneringen

Att arbeta med riktlinjer 

PDF eller STORYMAP

Grönplanens innehåll

Planera och organisera 

Kartlägg och analysera 

Ta fram tema strukturbilder

Formulera strategier, 

åtgärder och mål 

Antagande

Bilaga/PDF

metoder och 

underlag för 

kartläggning av 

grönstrukturen och 

dess 

ekosystemtjänster



Att arbeta med grönplanering

• Utmaningar i grönplaneringen

• Dialog och delaktighet i grönplanen

• Att ta fram en grönplan  ->

• Att arbeta med riktlinjer  i 

grönplanering



Utmaningar för grönplaneringen

• Tätt och grönt

• Kumulativa effekter

• Mångfunktionalitet kräver planering, samverkan och ytor

• En grönstruktur med många markägare.

• Grönstrukturen behöver hanteras i olika skalor

• Begränsad budget

• Från planering till genomförande för ett långsiktigt resultat



Att ta fram en grönplan

• Grönplanens innehåll

• Planera och organisera

• Kartlägg och analysera

• Ta fram tema strukturbilder

• Formulera strategier, åtgärder och mål

• Antagande



Kartläggning och ämnesanalys  - i block

Struktur utgår 

från BM/EST

källor, verktyg, 

metoder 

basnivå och 

tilläggsnivå

Stödjande

Biologisk 

mångfald

Jordmån

Kretslopp

Livsmiljöer

Samspel

Reglerande

Skadedjur

Pollinering

Rening/ reglering 

vatten

Buller

Luftrening

Extremväder

Erosion

Klimat

Försörjande

Energi

Råvaror

Vatten-

försörjning

Mat

Kulturella

Kulturarv/

identitet

Social 

integration

Kunskap/

inspiration

Mentalt 

välbefinnande

Fysisk hälsa



Kartskikt - nivåer



Kartskikt - nivåer



Kartlägga områden för friluftsliv

kartläggning av 

naturområden för friluftsliv 

(vägledning - metod)

Kulturmiljöer 

Tillgång – brister

Tillgänglighet (avstånd, 

barriärer, inom området)

Tysta områden



Temakartor och strukturbild

Planeringsunderlag Temakartor Strukturbild

Grönplanering Översiktsplanering

Utvecklingsinriktning/

markanvändning

Sammanställning

av kartskikt

Värdering, Urval, 

ställningstagande/

Bevarande/utveckling

Avvägning av 

olika intressen i 

kommunen

Framtagande av 

kartskikt

Ekosystemtjänster



Strategier, riktlinjer och åtgärder 

• Övergripande strategier för genomförande av grönplanen.

• Riktlinjer för detaljplanering och byggande – avstånd till 

grönska, storlek på parker och grönområden, användning av 

GYF och kompensation etc. 

• Åtgärder kopplade till målsättningar – t.ex utveckling av 

dagvattenlösningar, öka biologisk mångfald genom urbana 

ängar, utveckla rekreativa friluftsvärden värden i befintliga 

parker och grönområden. 

• Indikatorer för uppföljning



Exempel riktlinjer och åtgärder för friluftsliv

Riktlinjer för planering: God tillgång

• Alla bostäder och skolor/förskolor bör ha ett grönområde inom 

300 meter utan kraftiga barriärer.

• Stadsdelspark större än 5 hektar bör finnas inom 500 m från 

bostad och förskola, skola i Kristianstad och basorterna.

• Mindre natur- och rekreationsområde större än 10 ha bör finnas 

inom 2 km i Kristianstad och basorterna.

• Rekreationsområde större än 35 ha bör finnas inom 3 km i 

Kristianstad och basorterna

Åtgärder: Attraktivt friluftsliv 

• Ta fram en friluftsplan för hela kommunen. En 

förvaltningsövergripande arbetsgrupp bildas för arbetet (LMP). 

Prioritet: B, Ansvar: KOF  

• Inrätta skolskogar för att stimulera skolornas utevistelse. 

Prioritet: B, Ansvar: MSF 



Tidplan

• Utskick för synpunkter till utvalda grupper 

vecka 16-22

• Publicering under hösten.

• Webbseminarier och utbildningar under 

hösten.



Tack!

Hör gärna av er !

Nicole Lindsjö 

nicole.lindsjo@naturvardsverket.se

Ulrika Åkerlund

ulrika.akerlund@boverket.se
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