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Stockholms länsfriluftlivsstrategi
Det finnsenfantastisk naturi Stockholmslän. Människormår bra avatt
vistasi naturen.
Naturenmår bra avatt människorbryrsig omden.
Friluftslivbidrartill naturupplevelser,
socialgemenskap,ökat välbefinnande,
bättre folkhälsa ochregionalutveckling.Vår naturochde förtjänstersom
friluftsliveterbjuderär helt enkelt enfantastisk tillgång föross alla som
leverochverkar i Stockholmslän. Genomett antalmål ochstrategiska
fokusområden
pekar denhär strateginutvägenframåt föratt fler ska ha
ochupptäckaden.
möjlighet att hitta utnaturen

... allamänniskor
hamöjlighet
till upplevelser
i naturochkulturmiljöer.

MÅL
I Stockholms län
ska...

... förutsättningarna
för ett rikt ochvarieratfriluftsliv på
jämlikavillkor, för välbefinnande
ochhälsa,säkerställas
utanatt äventyranatur-ochkulturmiljöers
allavärden.
tillgängliggöras
baserat
på
... natur-ochkulturmiljöer
ett hållbart
nyttjande
av naturen.
... friluftlivsstrategin
främjatvärsektorielldialogoch
samarbete
mellanberörda
aktörer.

Ett kunskapsbaserat
och systematiskt
arbete
med friluftslivet
Att skapaförutsättningar
för ett kunskapsbaserat
och
kvalitativtarbetemedfriluftslivet.

STRATEGISKA
FOKUSOMRÅDEN

Ett jämliktfriluftslivsom främjar hållbara livsstilar
Att skapaförutsättningar
för engodfolkhälsa
genom
friluftsliv. Stärkadetvardagsnära
friluftslivetochskapa
jämlikavillkor i länet.

Innovation och dialog för ett hållbartfriluftsliv
Att geförutsättningar
för utvecklingen
av friluftsliveti
länetgenomkunskap,kompetensutveckling
och
innovation.
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Inledning
De allra flesta upplever
att friluftslivär viktigt förhälsan ochgörvardagen
mer meningsfull.Människorskontaktmed naturen
har minskat de senaste
rolli att
hundraåren. I dagenssamhälle spelarfriluftslivetenavgörande
skapa förståelseförnaturen
ochallt levande.Friluftslivär endel i att bidra
till miljömedvetenhet
ochhållbarutveckling.
Länsstyrelsen
har fått i uppdrag
avregeringenatt samordnaochleda det
regionalaarbetet med friluftspolitiken.
Friluftslivetär brettochspänner
över
flera politikområden,
blandannatpolitikförnaturvård,
kulturarv,regional
tillväxt,jordochskogsbruk,landsbygdens
utveckling,folkhälsa och
ochforskning.Ävensamhällsplaneringär encentraldel i
utbildningfriluftslivspolitiken,
särskilt föratt värnadentätortsnäranaturen.
Där har
kommunerna
ennyckelroll.
Utvecklingavfriluftslivetär beroende
avatt många aktörer med olika roller
ochansvarbidrari arbetet. Det finnsdärförbehovavengemensam
övergripande
strategi sominkluderaralla berördamålgrupper
ochsomtar
sikte påfriluftspolitiken
ochde tionationella
målen. Länsstyrelsen
Stockholmhar valtta fram en strategi föratt tydliggöraenriktningi arbetet
med att förverkligafriluftslivspolitiken
i länet.
Underperioden
2019-2020 har många personer
ochorganisationer
varit
delaktiga i framtagandetavstrategin. Föratt samla inflera olika perspektiv,
ochföratt skapa förutsättningar
församverkan,har viordnatdialogmöten
ochanvänt
ossavflera olika referensnätverki arbetet. Utgångspunkten
har
varitde nationella
friluftslivsmålen.
I arbetethar utmaningar,hinder,svagheter ochmöjligheter identifieratsoch
värderats.På dettasätt har vikunnatta fram tre strategiska fokusområden
där vitillsammansi Stockholmslänbehöver
arbetamer föratt nå
friluftslivsmålen.I processen
har viockså synkatfokusområdena
så att de
går i linjemed andraregionalamål ochstrategier somberör
friluftslivsmålen.

Strateginssyfteoch roll
Syftetmedenregionalfriluftlivsstrategiär att skapa förutsättningar
föratt
stärka genomförandet
avdennationella
friluftslivspolitiken
i Stockholms
län. Friluftslivsstrateginska stärka det långsiktiga arbetet med friluftslivoch
friluftlivspolitiken
genomatt tydliggöraeneffektiv riktningochen
gemensam målbildförarbetet i Stockholmslän. De tre strategiska
fokusområdena
medtillhörande
mål bidrarmedmåluppfyllelse
avsamtliga
tiofriluftslivsmål.
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Friluftslivsstrateginär ett dokument
att samlas kring. De strategiska
fokusområden
medtillhörande
mål somlyftsär gemensamma ochalla kan
bidra,efter egen förmåga. . Då vi är många i Stockholmslänsomarbetar åt
samma håll kan vipåså sätt få ett störregenomslagförfriluftlivspolitiken
ochmöjliggöraförutevistelseochupplevelser
i natur-ochkulturmiljöerför
alla.
Friluftlivsstrategii Stockholmsläninnehållertre strategiska fokusområden
ochmål där insatserbedömsvaramest effektiva ochnödvändiga
föratt
friluftlivsmålen
ska varauppfyllda
till år 2030 i Stockholmslän. Dessa
prioriteradestrategiska fokusområden
behöver
kompletterasmed handlings

planer,somtas fram gemensamt avlänetsaktörer. Handlingsplanerna
listar
prioriteradeåtgärder förde kommandefem årenmedmöjlighet till
revideringefter halvatiden.Ennyhandlingsplan
tas fram efter fem år.
Åtgärder ochaktiviteter somintehunnit
genomföras
prioriterasigen i ny
handlingsplan.
I handlingsplanerna
kommer ävenindikatorerföruppföljning
avstrateginmed dess tillhörandefokusområden
samt handlingsplanerna
att
tas fram.

KartaöverStockholmslänmed friluftlivsnatur/grönstruktur
(kommeri slutligaversionen)
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En gemensammålbild!
Dennationella
friluftspolitiken
genomsyrarStockholmsläns
friluftslivstrategi.I ett flertal workshopshar Länsstyrelsen
tillsammansmed
länetskommunerochandraaktörer utgått ifrånde friluftspolitiskamålenoch
gemensamtutforskatvårautmaningar,
möjligheter, styrkorochsvagheter för
att utformastrategin ochblicka framåt, ditvi ska. Mycket fokushar varitpå
processen
ochdet är avgörande
förlänetsfriluftlivsarbete
att alla aktörer
kännersig delaktiga.

Mål ocheffekter
målet förarbetet med friluftslivi Stockholmslän är att
Det övergripande
alla människorska ha möjlighettill upplevelser
i natur-ochkulturlandskapet
i länet.
Nyttanmed enfriluftlivsstrategiuppnås
näraktörer i det regionalafrilufts
livetinomoffentligsektor, det civilasamhället, akademi ochnäringsliv
får
stödochvägledning
i sitt arbete. Strategin främjar entvärsektorielldialog
ocharbetemellande berördaaktörerna.Vidare ger också strategin en
strukturförolika intressenochprioriteringar
att kunnavägas sammanoch
samordnas.
På längre sikt blir friluftsstrateginutgångspunkten
förkämuppdraget
med
Sveriges friluftslivspolitik
i regionen
ochbidrarpåså sätt till att förbättra
folkhälsan,stärka samhällsekonomin
samt öka välfärden.Alla människor
ska ha möjlighet att få upplevelser
i natur-ochkulturlandskapet.
Föratt vi ska nåfriluftslivsmålen
i Stockholmslänbehöver
människors
möjligheteratt utöva
friluftslivses överochbeaktasi planeringen.
Det är
kommunerna
sombestämmerhurmark ochvattenska användas
ochbebyg

gas inomrespektivekommun.Regionalaaktörer kan stöttamedkunskap
sunderlag,rådgivning
ochgenomatt bevakaregionalaochmellankommunalaintressen.Friluftlivsstrateginär viktig fördenregionalaoch
översiktligaplaneringen
som stödtill planerareomhurde nationella
friluftlivsmålenhar tolkats i Stockholmlän. I denfysiska planeringen
är de
nationella
ffiluftlivsmålenett allmäntintresse sombehöver
hanteras, vilket
denna
strategi kan bidramed kunskaptill.

8 kap9 § andrastycket PBL fastställeratt detpåbostadstomten
elleri närheten
av
denska finnastillräckligtstorfriyta som ärlämpligförlek ochutevistelse.
Förplanlagda
områden
som ska syfta till att utgörafriyta i enseparat
detaljplan
ska
denplanlagda
friytanävenuppfyllakraveni 8 kap. 12 § PBL. Dettainnebär
att krav
finnspåatt friytan, förutomatt varalämpligurbullerhänseende,
luftmiljö, storlekoch
säkerhet
mot olyckor,ävenska varatillgänglig
förpersoner
mednedsattrörelse-eller
orienteringsförmåga.
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Friluftsliv- Vad är det?
Friluftslivkan definierassom ”vistelse utomhus
i natur-och
kulturlandskapet
förvälbefinnande
ochnaturupplevelser
utankravpå
tävling
”.'
Friluftslivbyggeri grunden
påett mötemellanmänniskaochnatur.I mötet
skapas enupplevelse
ochett värdesomär individuellt.
Friluftslivetbidrar
också medvärden
förhela samhället, somgodfolkhälsa, hållbartillväxtoch
landsbygdsutveckling
ochnaturförståelse
hosbefolkningen.
Att vistasi
kan ha starka positiva
effekter påbådeden
natur-ochkulturlandskapet
fysiska ochpsykiskahälsan.
I Stockholmslänleverungefär2,3 miljonerinvånare.
De allra flesta utövar
friluftslivi någon
form.De vanligasteaktiviteternaär att promenera,
vistasi
naturen
föratt få ennaturupplevelse,
solaochbada,utföraträdgårdsarbete,
cykling,löpning
ochatt ha pickniki naturen.
Denvanligastemiljönatt utöva
friluftslivi är grönaområden
närabebyggelse,somtill exempeltätortsnära
skogar, parker, grönastråk ochöppna
gräsytor- Denvardagsnäranaturen.
Utöverdennanaturär kustenochskärgård med hav,sjöarochvattendrag
samt skog viktiga miljöerförlänsmedborgamas
friluftlivsutövande1
2
1

Den svenska
friluftlivspolitiken
Friluftslivär enangelägenfråga förregeringenochett prioriteratpolitiker
område.Det övergripande
målet förregeringensfriluftspolitikär att stödja
människorsmöjlighet att vistasi naturen
ochutöva
friluftslivdär
allemansrättenär engrundförfriluftslivet.Alla människorska ha en
möjlighet att få naturupplevelser,
välbefinnande,
socialgemenskapochökad
kunskapom naturochmiljö. Enrik tillgång pånatursamt allemansrätten,
individens
intresseochideellaorganisationers
engagemangär grunden
för
människorsmöjligheter att bedrivafriluftsliv
3
År 2012 fattade riksdagenbeslutom Sveriges friluftslivsmål,tiomål för
friluftslivet.Till målenfinnspreciseringarsom fördjupar
ochförtydligar
innebörden
4. Sveriges friluftslivsmålär kortfattat:

Tillgänglig
naturför alla
Möjlighetenatt vistasi ochnjutaavnatur-ochkulturlandskapet
är storoch
människorsolika behov
är tillgodosedda.
Områdenmed godtillgänglighet
finnsutpekade,är kändaochuppskattade
ochförvaltaslångsiktigt.

1 Förordning
omstatsbidragtill friluftsorganisationer
(SFS 2010:2008)
2 Friluftsliv2018, www.naturvardsverket.se/978-91-620-6887-5
3 Skrivelse 2012/13:51
4 www .naturvårdsverket,
se/fri luftsliv
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Tillgänglighet har högprioritetinomplanering,information
ochförvaltning
avnaturochkulturlandskapet
samt andraområden
avbetydelseför
friluftslivet.

Starkt engagemang
ochsamverkan
Ett starkt engagemangochsamverkandärpersonligt
ochideellt engagemang
står i centrum.Organisationerna
böri högre grad äni dag samverka. Ökad
samverkankan bidratill att fler människorägnar sig oftareåt friluftsliv.Det
börävenfinnasetableradestrukturerfördialogochsamordning
av
friluftslivetlokalt, regionaltochnationellt.

Allemansrätten
Allemansrättenär grunden
förfriluftslivet.Målet börinnebära
att allemans
rättenvärnasochallmänhet,markägare, föreningar
ochföretaghar god
kunskapomallemansrätten.

Tillgångtill naturför friluftsliv
Samhällsplanering
ochmarkanvändning
tar hänsyn
till friluftslivetsbehovav
tillgång till attraktiva naturochkulturlandskap.

Attraktiv tätortsnära
natur
Befolkningen
har tillgång till grönområden
ochett tätortsnäralandskapmed
höga frilufts,naturochkulturmiljövärden.

Hållbarregional
tillväxt- ochlandsbygdsutveckling
Bidra till enhållbar landsbygdsutveckling
ochregionaltillväxti alla delar av
landet.Detta börinnebäraatt friluftslivsamt naturochkulturturismbidrar
till att stärka denlokala ochregionalaattraktivitetenochmedverkartill en
stark ochhållbarutvecklingochregionaltillväxt.

Skyddade
områden
som resursför friluftslivet
Skyddadeområden
medvärden
förfriluftslivetskapar godaförutsättningar
förutevistelsegenomförvaltning
ochskötsel somfrämjar friluftslivoch
rekreation.

Ett rikt friluftsliv i skolan
Förskolor,förskoleklasser, grundskolor
ochmotsvarande
skolformersamt
fritidshembedriverfriluftslivsverksamhetochundervisning
omförut
sättningarförengodmiljöochhållbarutvecklingi enlighet medverk
samheternas styrdokument.
Barnocheleverbörges godamöjligheter att
vistasutomhus.
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Friluftsliv för godfolkhälsa
Skapa godaförutsättningar
föratt människorkan vararegelbundet
fysiskt
aktiva i naturochkulturlandskapet.
Målet börinnebära
att evidensbaserade
kunskaperominsatsersomskapar förutsättningar
förfriluftslivochfrämjar
hälsa sammanställsochspridstill kommuner,regioner,ideella
ochandraberördaaktörer.
organisationer

God kunskapom friluftslivet
Det finnsetableradforskningochstatistikinsamlingkring friluftslivsom
utgårfrånämnesfältetsbreddochmångvetenskapliga
karaktär, är långsiktig
hos friluftslivetsaktörer. Myndigheter,
övertidenochbyggerpåbehoven
organisationer,
kommuner,markägare ochföretagbörha godkunskapoch
kompetensi frågor omfriluftsliv,land;
e
ochnaturochkulturturism.

Sverigesfriluftslivsmål
1.

Tillgänglig natur för alla.

2.

Starkt engagemangoch samverkan
för friluftslivet

3.

Allemansrätten

4.

Tillgång till natur för friluftsliv

5.

Attraktivtätortsnäranatur

6.

Hållbar regional tillväxtoch landsbygdsutveckling

7.

Skyddadeområdensom resursför friluftslivet

8.

Ett rikt friluftslivi skolan

9.

Friluftslivför god folkhälsa

10. God kunskapom friluftslivet
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Ansvarsfördelningi Sverige
Nationellnivå
Naturvårdsverket
ansvararföruppföljning
avfriluftsmålensamt samordning
avarbetet pånationell
nivå.Flera andramyndigheterär delansvariga,bland
andraBoverket,Skogsstyrelsen,Tillväxtverket,Skolverketoch
Folkhälsomyndigheten.

Regional
nivå
Länsstyrelsen
har uppdraget
att samordna
friluftspolitiken
regionaltgenom
att blandannatfinnassomstödoch samverkansparttill kommunerochandra
aktörer pålokal nivå.Länsstyrelsen
har ansvarfördenstatliga förvaltningen
avskyddad
naturi länet.
Regionen
har blandannatuppdrag
inomregionalutvecklingochfysisk
planering.FörRegionStockholminnebär
dettablandannatregionplanering
i
formavRUFS 2050 föratt blandannatsäkra grönstruktur
i länet.Regionen
arbete, samt
arbetar också med hälsofrämjandeochförebyggande
besöksnäringsfrågor.
I Stockholmslänfinnsflera organisationer
somarbetarföratt främja
friluftsliv-ochturismi länet,exempelvis
StockholmArchipelago,
SkärgårdsstiftelsenochVisit Stockholm.Ideellaföreningar
verkar i alla
nivåeri samhället ochpåregionalochlokal nivåär de särskilt viktiga för
arbetet med friluftlivspolitiken,
till exempelFriluftsfrämjandet,Scouterna,
Sportfiskarnaochffiluftsidrotter
(blandandraorientering-,segel-, och

Lokalnivå
Kommunerna
har ennyckelrolli att skapa förutsättningar
förarbetet med
friluftlivspolitiken.
Kommunen
kan skapa förutsättningar
förfriluftsliv
genomblandannatBysiskplanering,markfrågor, skötsel, aktiviteter inom
skola ochomsorg,stödtill friluftsorganisationer,
dialogoch
näringslivsutveckling.
På lokal nivåfinnsävenandraaktörer somär avstorbetydelseför
friluftslivet.Detta kan till exempelvaraskogs- ochjordbruket,
markägare
ochnaturturismföretagare.
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Tätortsnäranatur avgörandei en
växande
stad
Stockholmsläntäcker cirka 2 procent
av Sveriges ytaochmer än20 procent
av Sveriges befolkning
borochverkar här. Länetär Sveriges mest
tätbefolkadelän, samtidigt somläneträknas som Sveriges tredje största
Hälftenavlänetutgörsavskog ochskärgårdenär en
landsbygdsbefolkning.
avvärldensstörstamed över30 000 öar. I länetfinnsungefär200 000 hektar
skyddad
natur,varavcirka 330 naturreservat
ochtvånationalparker.
Hurlångt enutövare
avfriluftslivhar till naturen
spelarenrollförhurofta
denneär i natur-eller kulturlandskapet.
Destonärmareenperson
har till
natur-ochgrönområden,
i störreutsträckningvistaspersoner
i våra
grönområden.
Denvardagsnära
naturen
är denvi enkelt nåri vårvardag.För
att uppnå
miljömåletomengodbebyggd
miljöanserBoverket(2007) att
grönområden
somligger inom300 meter frånbefintligabostäderochskolor
ska uppmärksammassärskilt i planeringen.
Vidplanering
avnyaområden
börbehovetavgrönområden
inom300 meter frånbostäderochskolor
tillgodoses.Dessa 300 meter kommer frånforskningen
somvisarpåatt detta
är ett gränsvärdeförhurlångt individer
är bereddaatt promenera
föratt
använda
ett grönområde
ofta(Stigsdotter,2005). I tätortsområdena
innebär
bebyggelse-ochinfrastrukturutvecklingen
denstarkaste direkta påverkansfaktornpågrönområden.
Många grönamiljöerförsvinner
vidförtätning
eller
utbyggnad
avnyaområden.Förtätningen
medförockså ökat slitage på
återståendegrönområden.
Andraviktiga utmaningar
är att lyftagrön
strukturentidigare i planeringen,
därkumulativaeffekter annarslätt förbises.
Föratt motverkadettabehöver
många aktörer samordnasig, ochmellan
kommunalsamverkanär viktig. Dentätortsnäranaturens
kvalitet och
tillgänglighet kan stärkas medrätt skötsel, ochintressekonfliktermellan
olika användare
behöver
hanteras. I Stockholmslänmed sinrelativthöga
ochökandebefolkningstäthet
är vardagsnäranaturavhög prioritet.
Friluftlivsarbeteti Stockholmslänsaknar samordning
ochriktning.Arbetet
behöver
ett holistiskt perspektivochgrundasi kunskap.Vilka förutsättningar
finnsi länetföratt utvecklafriluftslivet?Vilka samhällsgrupper
har sämst
tillgång till friluftsliveti Stockholmslän?Hurpåverkasfriluftslivetav
planer,programeller pågåendemarkanvändning?
Hurförändrasfriluftslivet
ochdess förutsättningar
övertid? Föratt ta redapådettabehövsolika former
avkunskapsunderlag.
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Kunskapska ligga till grundföratt visaalla nyttor
ochvärdemed frilufts
livetfrånbådeindividochsamhällsperspektivet.Det finnsanledning
att
utvecklaarbetetmed friluftslivochdetråder storbristpåunderlagför
friluftsliv.Detta visarblandannatdennationella
uppföljningen
avfriluftslivsmålen,somkonstateraratt många insatserbehöver
göras föratt de
friluftspolitiskamålenska nås. Olika formeravrekreations-och
fritidsaktiveterkan stå i konfliktmed varandra.Vissa rekreationsaktiviteter
kan orsaka störningar
eller skada förmarkägaren ochdennesverksamhet.
Tillgängliggörande
avområden
kan också behöva
vägas motskyddav
biotoper
med hög känslighet förslitage.
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Strategiskafokusområden
Denregionalafriluftlivsstrateginomfattartre strategiska fokusområden.
För
varje fokusområde
har ytterligare ett antalmål formulerats.I handlings
kopplade
till friluftlivsstrategin
kommer åtgärder ochaktiviteter för
planerna
varjemål listas ochprioriteras.

FriluftlivsstrategiStockholms län 2021-2030
Strategiskafokusområdenmed mål
Handlingsplan för friluftsliv
2021-2026

Handlingsplanför friluftsliv
2026-2030

Mål, åtgärder
ochaktivitetersamt
indikatorer
för uppföljning

Mål, åtgärder
ochaktivitetersamt
indikatorer
för uppföljning

De tre strategiska fokusområden
är:
1.

Ett kunskapsbaserat
och systematiskt
arbete
med friluftslivet
Att skapaförutsättningar
för ett kunskapsbaserat
ochkvalitativtarbetemed
friluftslivet.

2.

Ett jämliktfriluftslivsomfrämjarhållbara
livsstilar
Att skapa förutsättningar
förengodfolkhälsa genomfriluftsliv.
Stärka detvardagsnärafriluftslivetochskapa jämlika villkori länet.

3.

Tnnovation
och dialog
förett hållbartfriluftsliv
Att ge förutsättningar
förutvecklingen
avfriluftsliveti länetgenom
kunskap,kompetensutveckling
ochinnovation.
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FOKUSOMRÅDE 1:
Ett kunskapsbaserat
och systematiskt
arbete
med friluftslivet

Sverigesfriluftslivsmål
4 - Tillgång
till naturför friluftsliv
5 - Attraktiv tätortsnära
natur
7 - Skyddade
områden
som resursför friluftslivet
10 - Godkunskap
om friluftslivet

Engodkunskapomfriluftslivetger aktörer möjlighet att ta välgrundade
beslutoch prioriteringar.I Stockholmslänska det finnasengodkunskapom
friluftslivet,bådeurbrukarensperspektiv,men också urförvaltar-ochaktör
perspektivet.Prioriteringarförfriluftslivetska tydligaresynasi denfysiska
planeringen
ochtillgångentill vardagsnära
naturskall varagodochenkel att
nåinomhela länet.Naturvårdsarbetet
ochnaturskötselskall ha ett starkt
friluftslivsperspektiv
ochdet ska varaenkelt förbeslutsfattareoch
tjänstemänatt investerai friluftslivet.
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Syfte
-

Skapa förutsättningar
förett kvalitativtarbete medfriluftsliv

-

Ta fram kvalitativaunderlagförplanering
förfriluftsliv

-

Ge möjlighettill kvalitativverksamhetsuppföljning

Mål
Inomstrategiska fokusområdet
Ett kunskapsbaseratochsystematiskt arbete
med friluftslivetfinnstvåmål forlänet:
1. Ett hållbartfriluftslivgenomkunskap
Kunskapär ett viktigt verktygföratt skapa ett hållbart friluftslivför
framtideni Stockholmslän. I länetär vialla duktigapåatt mäta,
i samhällsdebatten.
påvisaochlyftafram friluftslivetvärden
Tillsammansmed kommunerochandraaktörer nlänetutvecklarvi
kunskapochförståelseförfriluftsliv,allemansrättochnatursom
enkelt ochpåett effektivt sätt nårbeslutsfattare,politikeroch
allmänheti länet.
2. Ökaochutvecklakunskapenom friluftslivets allavärdenbland
kommunerochandraaktörerhög
Det finnskunskapomfriluftslivetsalla värden,vilket innebär
att vi
dels har kunskapomnatur-ochkulturlandskapet
ochhurvinyttjar
denna
påett hållbart sätt, nuochi framtiden.Vi har kunskapom
vilka biologiska,sociala,kulturellaochhälsofrämjande
värdensom
våranatur-ochkulturområden
erbjuderochhurde används.
Vi har
också kunskapomvilka värden
det är somattraherar vårabefintliga
friluftlivsutövare,
ochvilka värdensomär viktiga förnya
målgrupper.Vårt systematiska arbetemedfriluftslivetskapar
strukturerföratt vi ska kunnaföljaupp
särskilda händelserochse
effekter avfriluftslivet.

V
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FOKUSOMRÅDE 2:
Ett jämliktfriluftslivsom främjar hållbara livsstilar

Sverigesfriluftslivsmål
1 - Tillgänglig
naturför alla
3 - Allemansrätten
8 - Ett rikt friluftsliv i skolan
9 - Friluftsliv för godfolkhälsa

Alla ska kunnavarauteochuppleva
natur-ochkulturlandskapet
i
Stockholmslän. Att varai natur-eller kulturlandskap
förvälbefinnande
ska
varalättillgängligt ochvardagsnära.Ovanafriluftlivsutövare
ochbarnska
stå i centrumforfriluftlivsarbetet.Friluftslivär enintegreraddel avarbetet
medfolkhälsa ochintegration
blandaktörer i Stockholmslän.
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Syfte
-

Skapa förutsättningar
förengodfolkhälsa genomfriluftsliv
Skapa jämlika villkorförfriluftsliveti länet

-

Stärka det vardagsnärafriluftslivet

Mål
InominsatsområdetEtt jämlikt friluftslivsomfrämjar hållbara livsstilar
finn
s tre mål förlänet:
1. Friluftslivetfrämjarmänniskorshälsaochlivskvalitet
samtär
en integreraddel avsamhällsutvecklingen.
Arbetet med friluftslivi länetsker aktivt föratt alla människorska
Vi arbetar
ha möjlighet till vistelseri natur-ochkulturlandskapet.
brettmed friluftslivföratt få inutevistelseri fler verksamhets
områden.Länetsolika aktörer värderarfriluftslivethögt baseratpå
de folkhälsovinster
somgenereras.
2.

Allalänsmedborgare
harnäratill vardagsnära
I Stockholmslängörviplatsförrörelseochutomhusvistelse,
samtidigt somvibevararochutvecklarvårabefintliganatur-och
kulturmiljöeri ochkring stad ochtätort. Oavsettvardubori
Stockholmslänhar dusomlänsmedborgare
möjlighettill vardags
näranaturförupplevelser
i natur-ochkulturlandskapet
förväl
befinnande
ochrekreation.Planerarei länettar hänsyn
till och
prioriterarfriluftslivet.Denfysiska planeringen
i länetkännetecknas
avnärhettill denvardagsnäranaturen
ochtillgång till friytorför
rörelseochlek blandbarnochunga.I Stockholmslänmedsin
relativthöga ochökandebefolkningstäthet
prioriterasvardagsnaturen
högt. Genomfysisk planering
skapas också förutsättningar
förnaturturismföretag
att etableras ochutvecklasvilket också bidrar
till enlevandelandsbygd.

3.

Kunskapenska ökaomfriluftslivsom friskfaktoroch
skyddsfaktor
motfysiskochpsykiskohälsa
blandkommunala
och regionala
aktörersamtallmänheti länet”
Kunskapen
omfriluftslivetsomfrämjandeavfysisk ochpsykisk
hälsa är godblandlänetskommunerochallmänhet. Genomatt låta
friluftslivetta platsi sektorsövergripande
sammanhangskapas
naturligtaktiviteter inomramenförfriluftsliv,somger nyttaoch
vinsterlikväl hos individen
som samhället. Ovanafriluftlivsbesökare
blir inspireradeochstärkta avfriluftlivsverksamheti skola och
föreningar.Länsstyrelse,kommunerochandraaktörer arbetar aktivt
tillsammansmed ideellaverksamheter genomatt kommuniceraoch
lyftagodaexempelochstärka friluftsliveti skolan.
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FOKUSOMRÅDE 3:
Innovation och dialog för ett hållbart friluftsliv

Sverigesfriluftslivsmål
2 - Starkt engagemang
ochsamverkan
6 - Hållbarregional
tillväxt- ochlandsbygdsutveckling

Friluftslivetanpassasochutvecklasefter medborgarens
behov.Områden
somär eftersatta utvecklasochgenomatt använda
nyteknik ochmetoder
uppnås
ett bättre resultat. Friluftslivetsarbetsmetoder
utvecklasföratt skapa
villkorförett hållbart friluftslivsomstärker regionallandsbygdsutveckling.
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Syfte
-

Friluftlivsarbetetska varai fas med samhällsutvecklingen

-

Arbetet med ett hållbart friluftslivstärker regionaltillväxt-och
landsbygdsutveckling.

Mål
Inominsatsområdet
Innovation
ochutvecklingförett hållbart friluftslivfinns
fyramål förlänet:
1. Det finns en etableradstruktur fördialog
ochsamverkan
mellan
länets aktörerochintressenter inomfriluftlivsområdet
Det finnsenutveckladstrukturförsamverkanochkunskapsutbyte
mellanregionalaaktörer ochkommuner,mellankommunala
funktioner
(miljö,hälsa, samhällsplanering,
turism)ochmellan
offentligaaktörer ochcivilsamhälle,akademi ochnäringsliv
i länet.
2.

3.

Arbetet med friluftsliveti länetföljersamhällsutvecklingen
med
innovation
och förnyelsegenomutvecklingavprocesser,
metoderoch upplevelser.
I Stockholmslänvågarvitesta att arbeta med friluftslivetpånya
sätt. Genomatt involvera
ochpratamedvåramålgrupper,engagera
ochskapa delaktighet i allt frånidé till planeringochgenomförande
skapas intresseochkänsla avägarskap. Nyatekniker ochmetoder
föratt tillgängliggöra,kommuniceraochpåandrasätt skapa ett län
därfriluftslivetutvecklasföralla, såvälutövaren
somförlänetsolika
intressenter,är kunskapsochkompetenshöj
andeochattraktiva sätt
att ta sig anolika utmaningar.
Friluftlivsupplevelserären integreraddel avbesöksnäringen
ochbidrartill en hållbarutvecklingavlänetslandsbygd
I länetskapas godaförutsättningar
förföreningar,naturturismföretagare, kommunerochandraaktörer att erbjudamånga
aktiviteter somgör att nyagrupper
avmänniskorupptäckerfrilufts
livetpåett hållbart sätt. Det ska finnasenbreddavaktiviteter och
produkter
inomfriluftslivochnaturturism.

4. Tillgången
ochtillgängligheten
till natur-ochkulturlandskapet
ska ske pågoda
villkorbådeförmarkägare
och
friluftlivsutövare.
Utannaturhar viinga naturupplevelser.
Tillsammanstar vivaraom
vårarena. I friluftslivetsmötsflera olika aktörer med olika
perspektiv.Genombra ochtidiga dialogerskapas samsynochtillit
till varandra.
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3, 2,1 - Friluftsliv!
Friluftlivsstrategini Stockholmslänär ett verktygföragerande.Och nu
börjardetroliga!
Länsstyrelsen
Stockholmkommer i fortsattdialogochsamverkanmed
berördaintressenterta fram ennulägesanalys
ochhandlingsplaner
föratt nå
vårastrategiska fokusområden
ochfriluftslivsmål.Dessa kommer att utgå
ifrånstrategin ochytterligare konkretisera åtgärder, insatser,uppföljningsmått samt godaexempel.Länsstyrelsen
Stockholmkommer i sitt nätverk
arbeta vidaremed strategin ochfortsättaspridakunskapomfriluftlivspolitikenföratt mobiliserafler samhällsaktörer ochorganisationer
att
följaden.
Strategin ger engrundläggande
viljaochett ramverk förarbetetmed
friluftlivspolitiken
i Stockholmslän- Föratt möjliggöraregelbunden
utevistelsei natur-ochkulturlandskapet
föralla invånare
till 2030. Syftetär
att stärka det långsiktiga arbetetmed friluftlivspolitiken,
därnyckelntill
framgång är samverkan.Fundera
påhurduochdinorganisation
vill
medverkatill det!
Om viär många som '

nå långt.
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Bilagor
Bilaga A: Strateginskopplingartill andra verksamheter
Bilaga B: Hur har strategintagits fram
Bilaga C: Stöd i arbetetmed friluftsmålen
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Bilaga A: Strateginskopplingartill andra
verksamheter
Stockholmslänska verka föratt nationella
mål får genomslag
Länsstyrelsen
i länet, samtidigt somhänsyn
ska tas till regionalaförhållanden
och
förutsättningar.
I verksamhetsplanen
för2020 redovisas
Länsstyrelsen
Stockholmslänstrategiska mål där friluftslivfinnsmedbland
målpreciseringama.
Regeringsuppdraget
kring friluftslivhar kopplingar
till enhetenförsocial
utvecklingspilotprojektet
församordnatfolkhälsoarbete.Friluftslivstrategin
blirett avflera verktygföratt skapa bättre förutsättningar
förett hälsofrämjandeochförebyggande
arbete förengodochjämlik hälsa föratt nå
folkhälsopropositionens
mål omengodochjämlik hälsa i hela befolkningen
inomengeneration
(prop.2017/18:249).
Friluftslivstrateginär också ett verktygföratt samordna,kvalitetssäkra eller
utvecklainternaochexternaprocesser,kunskapsutbyte
ochdialoginom
samhällsplaneringen
i syfteatt säkerställa jämlik tillgång till grönytor
för
regionensinvånare.Idag tas de friluftslivslivspolitiska
prioriteringar
upp
vid
dialogenmed kommunerna
inomramenförprocessersomdrivsav
samhällsplaneringsavdelningen.
Länsstyrelsen
arbetarockså med skyddav
natursamt tillgångentill tätortsnäranatur,genomblandannatsatsningen
Aldrig långttill naturen.Runtomi länetgörs insatserföratt öka möjlig
heternaförfriluftslivochvämanatur-ochupplevelsevärden.
Storainsatser
görs avLänsstyrelsen,
kommunerna
ochövrigamarkförvaltareföratt
anlägga entréer,leder, vindskydd
samt skyltningochannan
information
för
att öka tillgänglighetentill naturen.
Friluftslivhar tydligakopplingar
till tillväxtpolitiken
genomlandsbygds
utvecklingochnaturturism.
Naturturismbidrartill att stärka denregionala
attraktivitetenochmedverkartill en stark, hållbarutvecklingochregional
tillväxt.Strategin är ett verktygföratt samordna
olika stödinsatser
inomtill
exempeldigitaliseringeller landsbygdsutvecklingsfrågor.
Länsstyrelsen
i Stockholmslänarbetarmed att ta fram enskogsstrategi.
Skogsstrateginska innehållaengemensambildavde utmaningar
somär
viktiga förenpositiv
utvecklingförskogeni Stockholmslän ochhurvi
tillsammanskan arbetamed dem. I förlängningen
ska arbetet med en
regionalskogsstrategi bidratill ökaddelaktighet ochförståelse förolika
perspektivochintressenmed koppling
till länets skog ochdess nyttjande,
till
ett hållbart brukande
ochbevarande
avskog, lönsamtföretagandemed
koppling
till skog ochtill enjämlik ochjämställdtillgång till skog ochmark
blandlänetsbefolkning
ochbesökare.
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Arbetet med enregionalskogsstrategi förStockholmslänkommer att pågå
2020-2022 ochbyggervidarepå densamverkanmellanaktörer i regionen
under
2019 inomramenförprojektetRegionalainsatserför
somgrundlädes
skog i Stockholmslän.
Handlingsplanen
förgröninfrastrukturinnehållermångapreciseringarför
friluftsliv.Friluftlivstrateginska tillsammanshandlingsplanen
utgöraen
samstämmig grundförarbetetmed friluftslivi länet.
Behovetavatt ta fram enregionalstrategi kan också varaett sätt att påverka
de processersomdrivspåkommunalnivå.Drygt enfjärdedelavlänets
kommunerdriverprocessersomkommer att resulterai antagandetav
kommunalafriluftsplaner
under
perioden
2019-2020.
Länsstyrelsens
arbetemed friluftslivkopplarävenantill regionensarbete
medgrönskansbetydelse,inteminstnärdet gäller att stärka synergiermed
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Bilaga B: Hur har strategintagits fram
Länsstyrelsen
Stockholmhar genomförtflertalet workshoppar
där länets
samtliga kommunervaritinbjudna.
Syftetmed detta varatt dels få kunskap
omvilka utmaningar
ochbehovsomfinnshoskommunerna
föratt nå
friluftlivsmålen,
dels föratt skapa enfriluftlivsstrategisomär relevant
tillsammans.
Inledande
workshopstog fram de tre strategiska fokusområdena.
Efterföljande
workshopshar kretsat runtfokusområdena
föratt gemensamt
sätta relevantamål. Enreferensgrupp
kopplattill arbetet har stöttatmed
perspektivfrånblandannatbesöksnäring,
skogsbruk,friluftsidrotter
och
naturvård.
Referensgruppen
har kommit frånprivata-,ideella ochandra
offentligaaktörer.
Genomatt delta i konferenserochseminariertillsammansmed övriga
Länsstyrelser,andramyndigheterochakademi, samverkat medregionala
aktörer ochtagit del avrelevantkompetensinomvåregen verksamhet har vi
tagit del avrelevantomvärldsbevakning
ochkunskap.
Friluftlivsstrategin
remitteras brett till länetsaktörer under
2020.

Remissinstanser:
Botkyrka kommu
Danderyds
komn
Ekerö kommun
Haningekommui
Huddinge
kommi
Järfälla kommun
Lidingöstad
Nacka kommun
Norrtäljekommu
Nykvarnskommi
Nynäshamns
kommun
Salems kommun
Sigtunakommun
Sollentuna
kommun
Solnastad
Stockholmstad
Sundbybergs
stad
Södertäljekommun
Tyresökommun
Täbykommun
Upplands
Väsbykommun

Naturskyddsföreningen
Mälardalen
Scouterna
FriluftsfrämjandetregionMälardalen
Skärgårdsstiftelsen
Stockholmsidrotten
LRF Mälardalen
Naturskoleföreningen
Stockholmslän
RegionStockholm
Skogsstyrelsen
StockholmArchipelago
Will Ut
ProActivity
Lida friluftsgård
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Bilaga C: Stöd i arbetetmed friluftsmålen
Nedanföljerenlista överolika formeravstöd,vägledningar
ochlitteratur
somkan erbjudakonkretatipsochhjälpmedatt genomföra
denregionala
strategin föratt nåfriluftlivsmålen
i Stockholmslän.
•

Fredman,P., Ankre, R., Chekalina, T. Friluftsliv2018 - Nationell
undersökning
avsvenskafolketsfriluftsvanor,
Rapport:6887,April
2019, Naturvårdsverket.

•

Fredman,P., Stenseke, M., Sandell,K., Mossing,A. Friluftslivi
förändring
- Resultat
frånett forskningsprogram.
Slutrapport.
Rapport:
6547,Februari2013, Naturvårdsverket.

•

Friluftsforskning.se,
Enkunskapsnod
förfriluftslivochnaturturism.
Här finnslänkar till statistik ochpublikationer
medmera.
http://www.friluftsforskning.se/

•

Mer friluftsliv-faktaomfriluftslivetspositiva
effekter. Ensamman
ställningavfriluftslivetspositiva
effekter, avSvensktFriluftsliv.
www.svensktfriluftsliv.se

•

Vägledning
om hur
friluftslivkanbeaktas
i handlingsplaner
förgrön
infrastruktur,
Naturvårdsverket,
oktober2018.

•

Planera
förrörelseUsnvägledning
om byggd
miljösomstimulerartill
fysisk aktiviteti vardagen,
april2013, Boverket

•

Bostadsnära
natur
- inspiration
ochvägledning,
augusti2007,
Boverket

•

Görplatsförbarnochunga!
Envägledning
förplanering,
utformning
ochförvaltning
avskolans
ochförskolans
utemiljö.Maj 2015, Boverket

•

Lärande
exempelpåhurcvklingharbeaktats
i samhällsplaneringen.
Rapport:2018:15, Bovencet

•

Grönområden
förfler - envägledning
förbedömning
avnärhetoch
attraktivitet förbättre hälsa, Rapport:2009:02, Folkhälsomyndigheten

•

Tillgängliga
naturochkulturområden
— Enhandbok
förplanering
och
genomförande
avtillgänglighetsåtgärder
i skyddade
utomhusmiljöer,
Rapport:6562, april2013, Naturvårdsverket,
Riksantikvarieämbetet,
Handisam

•

Organiserat
friluftslivochnaturturism
i skyddad
natur
— Vägledning
för
förvaltare,
Rapport
6686,september2015, Naturvårdsverket

•

Målbilder
förhänsyn
till friluftslivochrekreation
i skogen.Nyaoch
reviderademålbilder- Skogssektornsgemensammamålbilderförgod
miljöhänsyn
vidskogsbruksåtgärderRapport
nr 12/2016,
Skogsstyrelsen.
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Länsstyrelsen
i Stockholm- en
samlande
kraft för en hållbarframtid.

Mer information
kandufå av
Länsstyrelsens
enhet
för landskap
ochnaturskydd
Tfn: 010-22310 00

Rapporten
hittardupåvår webbplats
www.lansstyrelsen.se/stockholm

