NATIONELLT FRILUFTSMILJÖRÅD

Friluftsmiljön är en förutsättning för Friluftsfrämjandets verksamhet. Naturen är friluftslivets
arena. En tillgänglig och välmående natur är inte bara en hjärtefråga utan också en förutsättning
för vår verksamhet. Naturen är en av grundstenarna som krävs för att vi ska uppnå vårt
ändamål, att genom friluftsliv bidra till ökad folkhälsa och livsglädje.
Friluftslivets har stor betydelse för såväl människors hälsa som välbefinnande. Dessutom bidrar
det till ökad miljömedvetenhet. Friluftslivet har således en viktig roll att fylla. En roll som inte kan
underskattas. Därför måste friluftslivets intressen väga tungt i samhällets planering och
verksamhet.
Vi arbetar för att säkerställa möjligheten för dagens och morgondagens friluftsliv och arbetar för
bevarandet av allemansrätten och att alla ska få möjlighet till friluftslivet. Det man tycker om är
man rädd om. Arbetet med friluftsmiljöfrågorna är centrala. Riksorganisationen avser att
ytterligare stärka Friluftsfrämjandets totala position och kunskap inom området och öka vår kraft
i påverkan.
Friluftsmiljö är ett av hållbarhetsområdena i Friluftsfrämjandets strategi 2022, där
friluftsmiljömålen är:
•
•
•
•

•

Bevara allemansrätten i oförändrat skick
Öka kunskapen om vår friluftsmiljö och allemansrätten hos våra medlemmar och i
samhället i stort.
Ta ställning och verka för det tillgängliga friluftslivet, att sträva efter att framtidens
generationer ska ha minst samma förutsättningar till friluftsliv som dagens generationer
Ta ställning och verka för det tillgängliga friluftslivet i tätortsnära natur, i skogar, sjöar
och hav och i våra stora vildmarksområden. Det innebär att vi ska verka för att det
tillgängliga friluftslivet ska ta minst samma plats som andra frågor i
samhällsplaneringen.
Verka för ett friluftsliv som sker på naturens villkor och tar hänsyn till markägarnas
rättigheter

MÅL FÖR FRILUFTSMILJÖRÅDET
Friluftsmiljörådet är ett rådgivande organ till Riksorganisationen och arbetar på uppdrag av
Riksstyrelsen och Rikskontoret. Därmed är Friluftsmiljörådets uppdrag:
•

Att bistå med expertkompetens för att på så vis stödja Riksorganisationens arbete med
att säkerställa friluftslivets arena – natur för friluftsliv – i syfte att säkerställa nutida och
framtida friluftsliv och hälsa
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•

Att bistå med förankring ut i organisationen för att på så vis öka organisationens totala
kraft inom friluftsmiljöfrågor.

FRILUFTSMILJÖRÅDETS ARBETSMETOD
Vår modell för att jobba för den tillgängliga friluftsmiljön är att vara en del av lösningen.
Därigenom vill vi utveckla plattformen för att jobba med politisk påverkan inom området
friluftsmiljö.
Vi vill öka kunskapen om allemansrätten inom Friluftsfrämjandet och i hela samhället.
•
•
•
•

Rådet har dialog som huvudmetod i våra svar och åsikter.
Rådet arbetar med interna intressenter såsom lokalavdelning, region och Riks sakkunnig
samt kommunikationsavdelning
Rådet jobbar för att hitta, fånga upp och sprida goda exempel och metoder som redan
finns.
För att kunna stärka lokalavdelningars och regioners ägandeskap i friluftsmiljöfrågor bör
vi ha en ansvarsfördelning där riksorganisationen huvudsakligen har kontakt med
nationell nivå såsom myndigheter och departement, regioner har kontakt med
länsstyrelser, regioner och i viss utsträckning kommuner, medan lokalavdelningar har
kontakt med kommuner, och i viss utsträckning länsstyrelser och regioner.
Riksorganisationens friluftsmiljöråd stöttar regioner och lokalavdelningar i att initiera och
driva dessa kontakter.

FRILUFTSMILJÖRÅDETS ARBETSUPPGIFTER
•
•
•
•

Bidra till utveckling av Friluftsfrämjandets friluftsmiljöprogram
Fungera som en resurs inför Riksorganisationens verksamhetsplanering med avseende
på friluftsmiljö
Tillföra kompetens och metodutveckling i att stötta lokalavdelningarna att påverka
friluftsmiljö lokalt, t.ex. svara på remisser, medverka i friluftsråd, kontakta politiker m.m.
Bidra till utveckling av Friluftsakademin inom ramen för friluftsmiljöfrågor

RIKSORGANISATIONENS ANSVAR
•
•
•
•
•
•

Utse Friluftsmiljörådets ordförande/sammankallande
Utse ideella rådsmedlemmar till Friluftsmiljörådet
Utse personella resurser till rådet.
Sätta mål och tilldela resurser för friluftsmiljöarbetet i varje års verksamhetsplan
Genomföra friluftsmiljöarbetet i enlighet med verksamhetsplan
Löpande uppföljning av Rådets arbete samt vid behov uppdatering av
uppdragsbeskrivning
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FRILUFTSMILJÖRÅDETS BEMANNING
KRITERIER FÖR DELTAGANDE:

•
•
•
•

Expertkompetens går före geografi, men med målsättningen att alla regioner ska vara
representerade
Kunskap inom något av följande områden: allemansrätten, tätortsnära natur, skogens
sociala värden, strandskydd, markanvändningsfrågor, kommunala planeringsprocesser,
kommunikation och politisk påverkan
Medlem företräder organisationen Friluftsfrämjandet och inte sig själv, dvs. balansera sin
roll i friluftsmiljöfrågor i relation till Friluftsfrämjandets verksamhet
Deltagande i rådet är ideellt arbete

RÅDETS SAMMANSÄTTNING:

•
•
•
•
•
•

1 ordförande som är ytterst ansvarig för att kalla till möten, vara mötesordförande, tillse
att protokoll skrivs och följs upp.
1 sakkunnig från Riks
1 representant från Riks kommunikationsavdelning
2 styrelseledamöter från Riksstyrelsen
6 representanter från regionerna, en från respektive region
1-2 experter som kan rekryteras utanför organisationen

METOD FÖR REKRYTERING:

•
•
•
•

Regionerna nominerar två personer var, utifrån ett kompetens- och mångfaldsperspektiv.
Rikskontoret får sedan uppgiften att bland de nominerade välja ut en från varje region.
Behov av nya rådsmedlemmar kommuniceras i Riksorganisationens
medlemskommunikation
Beslut om deltagande tas av Riksorganisationens ledningsgrupp
Mandatperiod är tre år och rådsmedlem kan sitta högst två mandatperioder

ENGAGEMANG OCH FÖRVÄNTNINGAR PÅ RÅDSMEDLEM:

•
•
•

4-5 officiella möten per år
Uppstartsmöte sker på Riksorganisationens kontor, övriga möten sker över
videokonferens
Ideell arbetstid mellan möten

EKONOMI:

•
•
•

Region bekostar resa för sin representant
Riks står för möteskostnad på plats
Eventuella övriga kostnader hanteras via Riks verksamhetsplanering och budget
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