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Positivt att en strategi tagits fram 

Naturskyddsföreningen i Stockholms län ser positivt på att en strategi för friluftslivet i länet 

har tagits fram. Föreningen tycker att det är bra att samarbete och samverkan lyfts fram i 

strategin som ett sätt att arbeta. Många av problemen i samhället kan lösas med hjälp av att 

olika aktörer samarbetar och möts. Det är viktigt att det finns en eller flera plattformar för 

samtal och det är bra om Länsstyrelsen kan vara samordnare.  

Strategin är, enligt föreningens mening mycket allmänt hållen och föreningen utgår från att 

den handlingsplan som ska tas fram kommer att bli mer konkret och leda till att fler invånare i 

länet hittar ut i naturen och att friluftslivet får en större tyngd bland politiker och planerare i 

kommunerna och i regionen. Det ser olika ut i olika kommuner i länet men överallt vill 

politikerna bygga nya bostäder, motorvägar, vägar, handelsplatser mm och det här 

dokumentet kan förhoppningsvis ge tjänstepersonerna i kommunerna ett verktyg för att 

argumentera för att friluftsliv är viktigt ur många aspekter i samhället och områden där man 

kan bedriva friluftsliv ska inte byggas bort. Det är också viktigt att friluftslivet kommer in 

som en aspekt i kommunernas översiktsplaner, det finns därför anledning att betona det 

stöd/skydd för friluftslivet som finns i Miljöbalkens 3 och 4 kapitel, se nedan.  

Väldigt bra att det tydligt i inledningen står att ”Handlingsplanen listar prioriterade åtgärder 

för de kommande fem åren med möjlighet till revidering efter halva tiden. En ny 

handlingsplan tas fram efter fem år.” 

I inledningen står också ”De allra flesta upplever att friluftsliv är viktigt för hälsan och gör 

vardagen mer meningsfull. Människors kontakt med naturen har minskat de senaste 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 miljömedvetenhet och hållbar utveckling”. Vi kan 

bara instämma i den texten och tycker att det är jätteviktigt och bra att det lyfts upp så tydligt i 

strategin. Strategins syfte och roll som också beskrivs i inledningen är bra. Det står bland 



annat ”…genom att tydliggöra en effektiv riktning och en gemensam målbild för arbetet i 

Stockholms län”.  

Föreningen tycker att fokusområdena är relevanta liksom målen som är kopplade till dem. 

Men vi undrar om meningen på sida 24 under fokusområde 3 ”Områden som är eftersatta 

utvecklas och genom att använda ny teknik och metoder uppnås ett bättre resultat”. Vad 

betyder ”eftersatta områden”? Vilka områden syftas det på? Hur vet man vilka områden som 

är eftersatta, vilka är kriterierna och vad betyder det? 

Friluftsliv i Miljöbalken 

Föreningen noterar att i strategin står ingenting om vad som sägs i Miljöbalken om friluftsliv. 

Föreningen föreslår att följande text skrivs in i strategin för att den ska få ytterligare tyngd: 

3 kap 6 §   Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän 

synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet 

skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. 

Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas. 

Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall 

skyddas mot åtgärder som avses i första stycket. 

4 kap 2 §   Inom följande områden skall turismens och friluftslivets, främst det rörliga 

friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av 

exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön: 

Tätortsnära natur och 50 meter till ett naturområde 

Föreningen tycker att det är bra att den tätortsnära naturen lyfts upp. I strategin står också att 

Boverket anser att det inte ska vara längre än 300 meter till ett grönområde. Men i Boverkets 

”Gröna områden i planeringen” anges att avståndet inte bör vara längre än 50 m från 

bostaden, som en närpark. Vi anser därför att små grönområden belägna inom 50 meter från 

bostadsbebyggelsen, med tanke på rådande förtätningsnorm, är extra viktiga att 

uppmärksamma och skydda. (Se också Boverket augusti 2007: ”Bostadsnära natur, inspiration 

& vägledning”). 

Riksintresse friluftsliv 

I strategin på sida 8 står att det kommer att komma en karta över friluftsnatur/grönstruktur. 

Föreningen skulle vilja lyfta att i strategin borde det även refereras till länets riksintressen för 

friluftsliv. 

Allemansrätten 

Allemansrätten är väldigt viktig för att kunna bedriva ett aktivt friluftsliv, både vad gäller 

rättigheter och skyldigheter. Det finns många i dagens samhälle som inte har kunskapen om 

vad allemansrätten innebär och det är viktigt att myndigheter informerar om det på olika sätt. 

Mycket av det rörliga friluftslivet bedrivs i skogen. Tyvärr försvinner den möjligheten om 

skogen huggs ner så att det blir ett kalhygge. Det förstör den biologiska mångfalden i skogen 

men också för människor att kunna plocka svamp, bär och att överhuvudtaget ta sig fram på 

stigar där man kanske har gått under flera år. Om ett skogsbruk bedrevs enligt 

plockhuggningsmetoden skulle markägaren kunna ta ut en del träd men samtidigt låta området 



vara så pass intakt att friluftsliv fortfarande kunde bedrivas. Om skogen plötsligt försvinner 

och ersätts av en svårframkomlig yta med ris och körskador kan det finnas risk för att 

människor vänjer sig av med att vara ute och plocka svamp för att det inte längre är lika 

lättillgängligt. 
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