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Nyttan med friluftsliv?

Vad är friluftsliv?

Varför en 

friluftslivspolitik?

10 Friluftslivsmålen

Friluftsliv i Skåne



Nyttan med  

friluftsliv?

- Folkhälsa

- Rekreation och 
återhämtning

- Underlättar lärande

- Engagemang och värnar 
om natur och miljö

- Social gemenskap och 
Integration



Skyddad natur SCB 2017



Vad är Friluftsliv?



Aktiv aktivitet







Stillsam återhämtning





”Vistelse utomhus i 

natur- och 

kulturlandskapet för 

välbefinnande och 

naturupplevelser

utan krav på tävling.”







”Det bästa 

friluftslivet är 

det som blir av”





Målet för friluftslivspolitiken är att stödja 

människors möjligheter att vistas ute i naturen 

och utöva friluftsliv där allemansrätten är en 

grund för friluftslivet. 

Alla människor ska ha möjlighet att få 

naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap 

och ökad kunskap om natur och miljö.

Övergripande mål för friluftslivspolitiken

Skrivelse 2012/13:51



•

Tio mål för friluftslivet

1. Tillgänglig natur för alla

2. Starkt engagemang och samverkan

3. Allemansrätten

4. Tillgång till natur för friluftsliv

5. Attraktiv tätortsnära natur

6. Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling

7. Skyddade områden som en resurs för friluftslivet

8. Ett rikt friluftsliv i skolan

9. Friluftsliv för god folkhälsa

10. God kunskap om friluftslivet





Tio mål för friluftslivet

Tillgänglig natur för 

alla

Allemansrätten

Tillgång till natur för 

friluftsliv

Attraktiv tätortsnära 

natur

Skyddade områden 

som en resurs för 

friluftslivet

Friluftsmålen



• Skånes befolkning har i snitt 

2,8 km till skyddad natur

• 5 % av befolkningen har 

mindre än 300 m till 

skyddad natur

• 22 % av Skånes 

befolkningen har mindre än 

1 km till skyddad natur





Andel allemansrättslig mark



Tio mål för friluftslivet

Tillgänglig natur för 

alla

Starkt engagemang 

och samverkan

Allemansrätten

Tillgång till natur för 

friluftsliv

Attraktiv tätortsnära 

natur

Hållbar regional tillväxt 

och 

landsbygdsutveckling

Skyddade områden 
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Ett rikt friluftsliv i 

skolan

God kunskap om 

friluftslivet

Friluftsliv för god 

folkhälsa

Friluftsmålen



Tio mål för friluftslivet – ideella föreningar

Tillgänglig 

natur för alla

Starkt engagemang och 

samverkan

Allemansrätten

Tillgång till natur för 

friluftsliv

Attraktiv 

tätortsnära natur
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Ett rikt friluftsliv i 
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God kunskap om 

friluftslivet

Friluftsliv för god 

folkhälsa

Friluftsmålen



Handlingsplan för 

arbetet med friluftsliv

• Friluftsliv i Skåne- hur kan 

vi utveckla det tillsammans

• Kommunen har en viktigt 

roll i Friluftslivspolitiken

• Föreningar är värdefulla för 

att utveckla friluftslivet

• Förslag på åtgärder och 

goda exempel



Regional Tankesmedja för friluftsliv

• Målgrupp: kommun (natur, 

fritid, samhällsplanering, skola 

mm), Föreningar, markägare 

& andra berörda aktörer  

• Inspirerande föredrag 

• Workshop: Friluftsliv i Skåne-

hur kan vi utveckla det 

tillsammans



Bidrag för friluftsliv

• LONA (1/12)

• Svenskt friluftsliv (30/9 2017)

• Gröna städer

• Landsbygdsprogrammet

• …..



Tack !



Vill du veta mer:

malin.andersson@lansstyrelsen.se

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-

samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-

omrade/Friluftsliv/


