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Naturskyddsföreningens i Stockholms län svar på remiss av betänkandet 
från Utredningen om miljömålssystemet ”Miljömålen i nya perspektiv” 
(SOU2009:83)  
 
Inledning 
Betänkandet ”Miljömålen i nya perspektiv” gör en problemanalys, behandlar frågor om 
måluppfyllelse och målstruktur, möjligheten att göra ett effektivare miljömålssystem, 
utvärdering med rapportering etc. I detta sammanhang anser Naturskyddsföreningen i 
Stockholms län (föreningen) att det vore värdefullt att ta upp om miljömålen på ett tydligt sätt 
”fångar in” viktiga och aktuella frågor och därmed kan ge det ökade stöd som myndigheter, 
kommuner, ideella föreningar, verksamhetsutövare, markägare m fl behöver.      
 
De tätortsnära grönområdena där ”vardagsvistelsen” i naturen sker, är viktiga ur flera 
aspekter. Tillgången till och kvaliteten i dessa områden påverkar hur mycket människan vistas 
i naturen och därmed indirekt lär sig förstå, hanterar och fattar beslut som kan ge 
konsekvenser för natur och miljön som helhet. Faktum är att: 

- Närmare 90 % av Sveriges befolkning bor i tätorter 
- Närhet till natur är avgörande för hur mycket vi vistas i parker, grönområden och 

rekreationsområden 
- Vistelse i naturen/relationen till naturen är samtidigt mycket viktig för förståelsen för 

naturens kretslopp, ekosystemet, robusthet mm. Naturvistelse ger dessutom ökad 
möjlighet till god hälsa, avkoppling, fysisk aktivitet, social samvaro mm. (dvs det 
finns en stark koppling till andra planeringsmål t ex folkhälsomålen). 

 
Frågan om tätortsnära natur och grönområden bör lyftas och ha en tydlig ”hemort” 
Det pågår många utvecklingsarbeten kring dessa frågor bl.a. med forskning, studier, olika 
projekt, indikatorer och utvärdering, men det är en brist att vårt nationella miljömålssystem 
inte tillräckligt tydligt lyfter detta ämnesområde som ett eget målområde (tätortsnära natur 
och grönområden).  Föreningen anser att det är viktigt att i detta sammanhang poängtera att 
”vardagsvistelsen” inte bör hanteras som ”professionellt friluftsliv”. Det innebär att man bör 
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utgå från och planera för alla kategorier människor som bor i tätorter, kanske med särskild 
inriktning på de som inte anser sig idka ”friluftsliv”.   
         
Frågor om tätortsnära skogar, friluftsliv och planering för människans nyttjande av naturen 
hamnar idag ”mellan stolarna”. Naturvårdsverkets, Boverkets, Skogsstyrelsens och 
Socialstyrelsens olika sektorsansvar innebär att ingen myndighet har ett huvudansvar för detta 
- både geografiskt och tematiskt- viktiga område. Det behandlas som nationella eller regionala 
delmål främst under Ett rikt växt- och djurliv, God bebyggd miljö samt Levande skogar. Det 
innebär att det saknas tydliga mål för t.ex. kommuner, regionala myndigheter och ideella 
organisationer att luta sig mot i sin strategiska planering eller verksamhet, i 
uppföljningssystem eller t ex i ansökan om bidrag.  
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