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Skåningarnas friluftsvanor (2018)

Källa: Fredman P et al (2019). Friluftsliv 2018. 
Nationell undersökning om svenska folkets friluftsvanor. 
Stockholm: Naturvårdsverket



Nöjes- och motionspromenader

Varit ute i skog och 
mark

Arbetat i trädgård
Cyklat på 
vägar

Haft picknick eller 
grillat i naturen

Solbadat

Promenerat 
med hunden

Joggat/sprungit i terräng

Studerat växter, djur, 
fågelskådning 

Badat utomhus i 
sjö eller hav

Plockat 
svamp

Plockat bär

Källa: Fredman P et al (2019). Friluftsliv 2018. 
Nationell undersökning om svenska folkets friluftsvanor. 
Stockholm: Naturvårdsverket

Vad gör skåningen?



Friluftsliv är vistelse utomhus i natur- och 
kulturlandskapet för välbefinnande och 
naturupplevelser utan krav på tävling 

(SFS 2010:2008)

• Möte mellan människa och natur
• En upplevelse som är individuell och skapar värde 

på olika sätt
• Vad det omfattar varierar och väcker olika 

associationer

Vad är friluftsliv?

• Storslagna & romantiska

• Naturvetenskapliga

• Nyttobaserade

• Sociala

• Fysiska



”Friluftslivet är värdefullt för Sverige, 
både för den enskilda människan och för samhället i stort”

Regeringens skrivelse 2012/13:51

Naturkontakt bidrar till 

naturförståelse

Förbättrad fysisk & 

psykisk hälsa

Regional tillväxt &

utveckling

Friluftslivets värde



Sveriges friluftslivspolitik
God kunskap 

om friluftslivet
Tillgänglig 

natur för alla

Starkt 
engagemang 

och samverkan

Allemansrätt

Tillgång till 
natur för 
friluftsliv

Attraktiv 
tätortsnära

natur

Hållbar 
regional tillväxt 

och 
landsbygds-
utveckling

Skyddade 
områden som 

resurs för 
friluftslivet

Ett rikt 
friluftsliv 
i skolan

Friluftsliv för 
god folkhälsa

Mål för 
friluftslivs-
politiken

Att stödja människors 
möjligheter att vistas 
ute i naturen och
utöva friluftsliv där 
allemansrätten är en grund för 
friluftslivet
Övergripande mål för friluftspolitiken
Regeringens skrivelse 2012/13:51

”



Länsstyrelserna ska samordna och leda det regionala 
arbetet med friluftslivspolitiken i samverkan med 
Skogsstyrelsen, kommunerna och andra berörda 
aktörer.

Länsstyrelserna ska redovisa vilka åtgärder som har 
genomförts för att: 

• stärka arbetet med tätortsnära natur 
• målen i friluftslivspolitiken ska få ett ökat genomslag

Länsstyrelsernas uppdrag



Vad gör länsstyrelsen ?



Information om Allemansrätten

NATUR
Vi behöver visa hänsyn till naturen 

såväl växter, djur mm på land och i 

vatten

MARKÄGARE
Vi måste visa respekt för att 

all mark är någons 

egendom och nyttjas för 

olika ändamål

VARANDRA
Vi är många som vill vara 

i naturen och vi behöver 

visa hänsyn till varandra



Hitta din plats

• 3 nationalparker & 350 naturreservat

• 3 + 4  naturum /naturcentrum

• Leder, rastplatser

Besöksmål | Länsstyrelsen Skåne (lansstyrelsen.se)

https://www.lansstyrelsen.se/skane/besoksmal.html


Följ med ut

15 februari, 15 maj och 15 augusti.



SKÅNES 
FRILUFTSLIV

Strategi för Skånes Friluftsliv 
Hur når vi de nationella friluftslivsmålen tillsammans?

Handlingsplan 2023-2026           
Gemensamma åtgärder och uppföljning 

Kartläggning av regionala 
friluftsområden                         
Planeringsunderlag

Kunskapsunderlag
Skånes friluftsliv- en nulägesbeskrivning 
Friluftspolitiken, friluftslivsmålen och berörda mål 
Vägledningar & Stöddokument                                   
Goda exempel     mm                                                                                                          



Strategi för Skånes friluftsliv
- Hur når vi de nationella friluftslivsmålen tillsammans?

Inledning

Vad är friluftsliv?/ definition

Friluftslivets värde Folkhälsa, naturförståelse & hållbar utveckling, 
Regional utveckling

Friluftslivspolitiken

Syfte/Vision

Gemensam målbild för Skånes friluftsliv

”Hållbar utveckling, Tillgänglighet för alla, Dialog & Samverkan”

Roller och ansvar

Fokusområden

Allemansrätt 
& 

Äganderätt

Bevara och 
utveckla  

tillgänglig
infrastruktur

Informera & 
Inspirera till 

hållbar 
utevistelse

Planera för 
tillgång till 

natur

Friluftsliv 
bidrar till 
god och 
jämlik 

folkhälsa

Samverkan



Allemansrätt & 
Äganderätt

Allemansrätten är 
förutsättning för att kunna 

bedriva friluftsliv. 
Kunskapen om 

allemansrätten och 
förståelsen för 

äganderätten central. 
Dialog, ansvar och respekt 
för natur, markägare och 
andra friluftsutövare är 
grundläggande för ett 

hållbart friluftsliv

Bevara och 
utveckla  

tillgänglig
infrastruktur

Genom en utvecklad 
infrastruktur via områden, 
leder, grillplatser och andra 

anordningar blir naturen 
tillgänglig och möjliggör för 
alla att utöva friluftsliv. Den 
tätortsnära naturen är en 

förutsättning för vardagliga 
naturupplevelser för alla

Informera & 
Inspirera till 

hållbar 
utevistelse

Genom att öka och 
utveckla informationen om 

friluftslivets värden och 
områden tar sig fler ut. 

Genom att anordna 
aktiviteter  vågar sig fler ut. 
Föreningslivet och skolan är 

viktiga för att nå alla 
oavsett bakgrund

Planera för 
tillgång till natur

För att rikt friluftsliv i SKåne
krävs att det finns natur att 

uppleva. I 
samhällsplanering är det 

viktigt att peka ut 
friluftsområden. Den 

tätortsnära naturen är en 
förutsättning för att alla 
oavsett bakgrund, ålder 

och ekonomiska 
förutsättningar ska ha 
möjlighet att uppleva 

naturen.

Friluftsliv bidrar 
till god och 

jämlik folkhälsa

Utevistelse i naturen bidrar 
till både fysisk och psykisk 

hälsa. Genom att 
underlätta för alla oavsett 
kön, ålder, etnisk bakgrund 

eller socioekonomisk  
bakgrund att besöka 

naturen bidrar friluftslivet 
till en jämlik hälsa. Genom 

skolan får alla barn 
möjlighet att skapa en 
relation till naturen.  

Genom samarbeten mellan organisationer och verksamhetsområden kan Skånes friluftsliv utvecklas 

Folkhälsa - Naturförståelse & Hållbar utveckling - Regional tillväxt

Tillsammans utvecklar vi Skånes friluftsliv (Samverkan) 



Process och tidsplan

Uppstart
Workshops, 

Träffar

Formulering av 
Strategi & 

Handlingsplan
Remiss Bearbetning

Beslutad 
Strategi med 

Handlingsplan

Samverkan och dialog

Dec- FebSept-Dec (3mån)Juni-September Jan-MarsApril-JuniFeb- Mars



Tillsammans tar vi fram vår strategi för 
Skånes friluftsliv!

Workshop 24 maj och 8 juni 2022
Fulltofta naturcentrum

Utedag med små stunder inomhus
Fika vid elden och vegetarisk sopplunch ingår



Postadress: 291 86 Kristianstad  | 205 15 Malmö

Besöksadress: Ö Boulevarden 62 A, Kristianstad  |  Södergatan 5, Malmö

Telefon: 010-224 10 00 E-post: skane@lansstyrelsen.se

Webb: www.lansstyrelsen.se/skane

Sociala medier:      lansstyrelsenskane @LstSkane @lstskane


