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FRILUFTSFRÄMJANDET REGION MÄLARDALEN 
Instrumentvägen 14, 126 53 Hägersten, friluftsframjandet.se 

 

Remissvar - Strategi för friluftsliv i Stockholms län  
 

Sammanfattning av synpunkter 

En Strategi för friluftsliv i Stockholms län är ett viktigt dokument för att öka kunskap, samordning och 

samverkan kring friluftsliv och friluftspolitiken framåt. Dokumentet har ett stort fokus på friluftsliv 

och dess påverkan på folkhälsa, inkludering, jämlikhet, friluftsmiljö samt hur olika aktörer i samhället 

kan påverka och medverka till/för en gemensam målbild. Det ger goda förutsättningar till att jobba 

vidare i samsyn och utifrån ett helhetsgrepp till konkreta delmål och arbetsområden i handlingsplan. 

Detta anser vi vara en bra grund och någonting viktigt för att fortsatt främja friluftsliv hos både vana 

och ovana friluftsutövare. 

Friluftsfrämjandet Region Mälardalen skulle gärna se att tätortsnära natur och tätortsnära friluftsliv 

lyfts mer i fokusområdena/målen. Det finns stort fokus på tätortsnära natur i introduktionen, så det 

skulle kännas som en naturlig förlängning att också lyfta dessa teman i fokusområdena/målen. 

Fokusområde 2, mål 2 tar upp vardagsnära natur, vilket är bra. Därtill är det viktigt att öka kunskapen 

om fördelarna med tätortsnära natur samt innovativt arbeta för att hitta nya sätt att få in friluftslivet 

i den tätortsnära naturen. Ovana friluftsutövare (och även vana) söker sig till naturområden nära 

hemmet och där bör mer fokus finnas. Det är viktigt att nå rätt målgrupp och område för att inte 

enbart nå de som redan utövar friluftsliv. Det är viktigt att veta vilken målgrupp som åsyftas när ett 

styrdokument sätts ihop och innan man börjar göra handlingsplaner. Ska vi nå de som redan är 

friluftsutövare, de som inte hittat dit än, eller båda? Och, hur integrerar vi de båda i så fall i 

styrdokument och handlingsplaner? 

Att sprida, få och dela kunskap om friluftsliv och friluftsmiljö är viktigt i vårt arbete på 

Friluftsfrämjandet Region Mälardalen. Att bland annat nå ut till befolkningen om vad Allemansrätten 

är, en förmån till alla och envar samtidigt som det gagnar ett hållbart nyttjande av naturen. Strategin 

lyfter kunskap och dess vikt genom hela dokumentet utifrån olika perspektiv. Det vi känner saknas är 

det viktiga arbetet med att utbilda samt sprida kunskap kring friluftsliv och natur i skolan. Detta får 

gärna förtydligas i fokusområdena och deras mål. 

När det gäller remissen Strategi för friluftsliv i Stockholms län känns dokumentet överlag 

inspirerande och lätt att läsa. Det kan det vara bra att se över texten för ett något bättre 

sammanhållet språk (upplevs idag lite spretigt och något skiljande mellan stundtals akademiska 

upplägg och andra mera ”lättlästa” avsnitt). Korta gärna ner och konkretisera delar i texten så att den 

inte ska kännas för svårläst för en bredare målgrupp. Vi vill lyfta exempelvis s. 7-9 och stycket 

”Tätortsnära natur avgörande i en växande stad” (s. 16-17). 

Vi saknar dock referenser ganska genomgående till påståenden som läggs fram. Ibland kan det 
tendera att bli lite problematiskt. Ex. andra meningen i kapitlet Inledning: ”Människors kontakt med 
naturen har minskat de senaste hundra åren.” (s.7) Vilket perspektiv har man haft här, vilka är 
orsaker till detta och så vidare? Meningen står ensamt och lämnar frågetecken, saknar referens, och 
kan samtidigt med perspektiv ifrågasättas. Meningen känns syfta till att bygga på någon 
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FRILUFTSFRÄMJANDET REGION MÄLARDALEN 
Instrumentvägen 14, 126 53 Hägersten, friluftsframjandet.se 

argumentation för strategin, eftersom den lyfts redan här, men vi anser att den står något överflödig 
och egentligen lämnar för många frågetecken, och kan tas bort. Ett annat förslag skulle kunna vara 
att ha en tillbakablick och nämna att det finns en friluftshistoria som utgör grunden till det vi har idag 
(att vi också har Friluftsliv och Naturvård som riksintressen etc.). Det kan också ses som en motkraft 
längst samhällsutvecklingen (industrialiseringen, moderniseringen, urbaniseringen, digitala åldern 
etc.) att städer byggs allt tätare och då tätortsnära natur uppmärksammats och behöver ett ökat 
skydd. Tätortsnära natur inte ska byggas bort, eftersom man idag förstår betydelsen av just 
tätortsnära natur, vardagsmotion och friluftsliv och som är skälet till att strategin kommer till, att 
behov för detta finns. Det skulle vara fördelaktigt att i strategin beskriva och väva in i fokusområdena 
hur vi skyddar den tätortsnära naturen samt hur slitaget från fler friluftsaktiva utövare hanteras. Det 
behövs ett hållbart och innovativt tänkande kring friluftsmiljön för att alla ska kunna njuta av naturen 
utan att vi sliter på den. 
 

Fördel att nämna något om Svensk friluftshistoria – kort bara, borde utgöra/beskriva kopplingen till 

detta framtidsdokument. Något om friluftshistoria skapar lite mera tyngd och substans och bakgrund 

till/i dokumentet och följande text. Exempel, se Klas Sandell och Sverker Sörlin (2008) Friluftshistoria 

- från härdande friluftsliv till ekoturism och miljöpedagogik. Som komplement finns också Ödmann et 

al., (1982) Vildmarken och välfärden, som beskriver vår förändrade syn och värderande av naturen. 

I dokumentet på sid 6 finns en sammanfattning över fokusområdena och målen. Vi ser gärna att 

formuleringarna ses över och presenterar nedan få förslagsändringar: 

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

 ”… friluftlivsstrategin främja dialog och samarbete mellan berörda aktörer.” 
 

Vi anser att ordet vistelse öppnar upp för att nå många fler, samt att när en dialog utförs mellan 

berörda aktörer så är den redan tvärsektoriell. Ordet känns överflödigt i meningen. 

Friluftsfrämjandet Region Mälardalen ser potential i fokusområdena samt målen och anser att vi kan 
vara med och påverka/möjliggöra att målen uppnås. Vi vill dock påpeka att strategin behöver konkreta 
mål för att bli handlingskraftig, för som det ser ut nu är målen och fokusområdena allt för breda och 
öppna för att nå sin potentiella kraft. När handlingsplanen kommer utvecklas är vi mycket intresserade 
att delta i utvecklandet av åtgärder för att nå målen. 

Synpunkter 

 Fördel med många och breda mål är att samma åtgärd kan påverka flera mål sen när 

handlingsplanen sätts samman. Detta leder till att det kan vara enklare att nå målen. 

 Viktigt att åtgärderna för målen är konkreta och mätbara så de går att följa upp. Målen 
och fokusområdena är allt för breda och öppna för tillfället. 
 

 Mer tätortsnära natur och dess vikt i fokusområde 1 och 3. 

 Gärna mer fokus på hur arbetet kring kunskapsspridning om natur och friluftsliv kan 

utvecklas i skolan och nå fler barn. 
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 Se över text, både språklig samt gör texten mer konkret. Även mer referenser som 

stödjer påståenden är viktigt. 

 På sida 9, stycke 3 så skriver ni att välfärden ökar - på vilket sätt ökar välfärden? Kan vara 

bra att ge fler exempel och förtydliga. 

 På sida 11: Trädgårdsarbete är inte friluftsliv, eftersom det vanligtvis bedrivs på den egna 
tomten. 
 

 På sida: 7, andra meningen, så skriver ni att människors kontakt med naturen minskat de 

senaste 100 åren. Beskriv mer vad ni menar här, koppla på orsaker, lägg till källa el. 

liknande. 

 Beskriv kort, eller relatera kort till svensk friluftshistoria, för att ge tyngd, bakgrund, 

substans. 

 

Slutsats 

Friluftsfrämjandet Region Mälardalen ser positivt på ökad kunskap, samordning och samverkan kring 

friluftsliv och allt det positiva det bidrar med. Vi ser fram emot diskussion, arbete och åtgärder 

om/utifrån handlingsplanen och vidare deltagande i denna viktiga strategi. 

 

Stockholm 2021-02-24 

 

 

Leif Malmlöf 

Ordförande Region Mälardalen 

 

 

För Friluftsmiljörådet Region Mälardalen,  

 

      

Madelene Aspe Carlsson                         Pär Wennman                  Camilla Björkander  
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Remissvar - Strategi för friluftsliv i Stockholms län  
 


Sammanfattning av synpunkter 


En Strategi för friluftsliv i Stockholms län är ett viktigt dokument för att öka kunskap, samordning och 


samverkan kring friluftsliv och friluftspolitiken framåt. Dokumentet har ett stort fokus på friluftsliv 


och dess påverkan på folkhälsa, inkludering, jämlikhet, friluftsmiljö samt hur olika aktörer i samhället 


kan påverka och medverka till/för en gemensam målbild. Det ger goda förutsättningar till att jobba 


vidare i samsyn och utifrån ett helhetsgrepp till konkreta delmål och arbetsområden i handlingsplan. 


Detta anser vi vara en bra grund och någonting viktigt för att fortsatt främja friluftsliv hos både vana 


och ovana friluftsutövare. 


Friluftsfrämjandet Region Mälardalen skulle gärna se att tätortsnära natur och tätortsnära friluftsliv 


lyfts mer i fokusområdena/målen. Det finns stort fokus på tätortsnära natur i introduktionen, så det 


skulle kännas som en naturlig förlängning att också lyfta dessa teman i fokusområdena/målen. 


Fokusområde 2, mål 2 tar upp vardagsnära natur, vilket är bra. Därtill är det viktigt att öka kunskapen 


om fördelarna med tätortsnära natur samt innovativt arbeta för att hitta nya sätt att få in friluftslivet 


i den tätortsnära naturen. Ovana friluftsutövare (och även vana) söker sig till naturområden nära 


hemmet och där bör mer fokus finnas. Det är viktigt att nå rätt målgrupp och område för att inte 


enbart nå de som redan utövar friluftsliv. Det är viktigt att veta vilken målgrupp som åsyftas när ett 


styrdokument sätts ihop och innan man börjar göra handlingsplaner. Ska vi nå de som redan är 


friluftsutövare, de som inte hittat dit än, eller båda? Och, hur integrerar vi de båda i så fall i 


styrdokument och handlingsplaner? 


Att sprida, få och dela kunskap om friluftsliv och friluftsmiljö är viktigt i vårt arbete på 


Friluftsfrämjandet Region Mälardalen. Att bland annat nå ut till befolkningen om vad Allemansrätten 


är, en förmån till alla och envar samtidigt som det gagnar ett hållbart nyttjande av naturen. Strategin 


lyfter kunskap och dess vikt genom hela dokumentet utifrån olika perspektiv. Det vi känner saknas är 


det viktiga arbetet med att utbilda samt sprida kunskap kring friluftsliv och natur i skolan. Detta får 


gärna förtydligas i fokusområdena och deras mål. 


När det gäller remissen Strategi för friluftsliv i Stockholms län känns dokumentet överlag 


inspirerande och lätt att läsa. Det kan det vara bra att se över texten för ett något bättre 


sammanhållet språk (upplevs idag lite spretigt och något skiljande mellan stundtals akademiska 


upplägg och andra mera ”lättlästa” avsnitt). Korta gärna ner och konkretisera delar i texten så att den 


inte ska kännas för svårläst för en bredare målgrupp. Vi vill lyfta exempelvis s. 7-9 och stycket 


”Tätortsnära natur avgörande i en växande stad” (s. 16-17). 


Vi saknar dock referenser ganska genomgående till påståenden som läggs fram. Ibland kan det 
tendera att bli lite problematiskt. Ex. andra meningen i kapitlet Inledning: ”Människors kontakt med 
naturen har minskat de senaste hundra åren.” (s.7) Vilket perspektiv har man haft här, vilka är 
orsaker till detta och så vidare? Meningen står ensamt och lämnar frågetecken, saknar referens, och 
kan samtidigt med perspektiv ifrågasättas. Meningen känns syfta till att bygga på någon 
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argumentation för strategin, eftersom den lyfts redan här, men vi anser att den står något överflödig 
och egentligen lämnar för många frågetecken, och kan tas bort. Ett annat förslag skulle kunna vara 
att ha en tillbakablick och nämna att det finns en friluftshistoria som utgör grunden till det vi har idag 
(att vi också har Friluftsliv och Naturvård som riksintressen etc.). Det kan också ses som en motkraft 
längst samhällsutvecklingen (industrialiseringen, moderniseringen, urbaniseringen, digitala åldern 
etc.) att städer byggs allt tätare och då tätortsnära natur uppmärksammats och behöver ett ökat 
skydd. Tätortsnära natur inte ska byggas bort, eftersom man idag förstår betydelsen av just 
tätortsnära natur, vardagsmotion och friluftsliv och som är skälet till att strategin kommer till, att 
behov för detta finns. Det skulle vara fördelaktigt att i strategin beskriva och väva in i fokusområdena 
hur vi skyddar den tätortsnära naturen samt hur slitaget från fler friluftsaktiva utövare hanteras. Det 
behövs ett hållbart och innovativt tänkande kring friluftsmiljön för att alla ska kunna njuta av naturen 
utan att vi sliter på den. 
 


Fördel att nämna något om Svensk friluftshistoria – kort bara, borde utgöra/beskriva kopplingen till 


detta framtidsdokument. Något om friluftshistoria skapar lite mera tyngd och substans och bakgrund 


till/i dokumentet och följande text. Exempel, se Klas Sandell och Sverker Sörlin (2008) Friluftshistoria 


- från härdande friluftsliv till ekoturism och miljöpedagogik. Som komplement finns också Ödmann et 


al., (1982) Vildmarken och välfärden, som beskriver vår förändrade syn och värderande av naturen. 


I dokumentet på sid 6 finns en sammanfattning över fokusområdena och målen. Vi ser gärna att 


formuleringarna ses över och presenterar nedan få förslagsändringar: 


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


 ”… friluftlivsstrategin främja dialog och samarbete mellan berörda aktörer.” 
 


Vi anser att ordet vistelse öppnar upp för att nå många fler, samt att när en dialog utförs mellan 


berörda aktörer så är den redan tvärsektoriell. Ordet känns överflödigt i meningen. 


Friluftsfrämjandet Region Mälardalen ser potential i fokusområdena samt målen och anser att vi kan 
vara med och påverka/möjliggöra att målen uppnås. Vi vill dock påpeka att strategin behöver konkreta 
mål för att bli handlingskraftig, för som det ser ut nu är målen och fokusområdena allt för breda och 
öppna för att nå sin potentiella kraft. När handlingsplanen kommer utvecklas är vi mycket intresserade 
att delta i utvecklandet av åtgärder för att nå målen. 


Synpunkter 


 Fördel med många och breda mål är att samma åtgärd kan påverka flera mål sen när 


handlingsplanen sätts samman. Detta leder till att det kan vara enklare att nå målen. 


 Viktigt att åtgärderna för målen är konkreta och mätbara så de går att följa upp. Målen 
och fokusområdena är allt för breda och öppna för tillfället. 
 


 Mer tätortsnära natur och dess vikt i fokusområde 1 och 3. 


 Gärna mer fokus på hur arbetet kring kunskapsspridning om natur och friluftsliv kan 


utvecklas i skolan och nå fler barn. 



https://www.friluftsframjandet.se/





          
 


FRILUFTSFRÄMJANDET REGION MÄLARDALEN 
Instrumentvägen 14, 126 53 Hägersten, friluftsframjandet.se 


 Se över text, både språklig samt gör texten mer konkret. Även mer referenser som 


stödjer påståenden är viktigt. 


 På sida 9, stycke 3 så skriver ni att välfärden ökar - på vilket sätt ökar välfärden? Kan vara 


bra att ge fler exempel och förtydliga. 


 På sida 11: Trädgårdsarbete är inte friluftsliv, eftersom det vanligtvis bedrivs på den egna 
tomten. 
 


 På sida: 7, andra meningen, så skriver ni att människors kontakt med naturen minskat de 


senaste 100 åren. Beskriv mer vad ni menar här, koppla på orsaker, lägg till källa el. 


liknande. 


 Beskriv kort, eller relatera kort till svensk friluftshistoria, för att ge tyngd, bakgrund, 


substans. 


 


Slutsats 


Friluftsfrämjandet Region Mälardalen ser positivt på ökad kunskap, samordning och samverkan kring 


friluftsliv och allt det positiva det bidrar med. Vi ser fram emot diskussion, arbete och åtgärder 


om/utifrån handlingsplanen och vidare deltagande i denna viktiga strategi. 
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Leif Malmlöf 


Ordförande Region Mälardalen 


 


 


För Friluftsmiljörådet Region Mälardalen,  


 


      


Madelene Aspe Carlsson                         Pär Wennman                  Camilla Björkander  
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