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FÖRORD
UNDER MIN UPPVÄXT hörde jag ofta ”det finns

inget dåligt väder, bara dåliga kläder”. Och nog har
jag sagt just de orden till både mina barn, vänner
och kollegor också. För naturen är fantastisk oavsett
om solen värmer klipporna, regnet öser ner eller
snön yr. Men jag vet också att för många människor
är de orden inte riktigt sanna. För vad händer om
man inte har råd med kläderna – oavsett väder?
FÖRRA ÅRET VAR första gången som STF genomförde initiativet Höstlövet. Där vi tillsammans med
våra medlemmar möjliggjorde att 35 barnfamiljer fick
en höstlovsupplevelse och tid att umgås med varandra
i naturen. För faktum är att tusentals barn och unga i
Sverige inte har möjlighet att komma ut i naturen på
grund av familjens socioekonomiska situation. Under
september 2017 gick därför medlemsavgifterna från
alla som valde att bli STF-medlemmar via webben
oavkortat till Höstlövet. Och våra befintliga medlemmar bidrog via swish, engagemanget var större än vi
hade vågat hoppas. Tack vare höstlovsresorna fick
familjerna en för dem unik möjlighet att umgås med
varandra och upptäcka nya miljöer. För både barn
och vuxna blev det ett minne för livet.
TACK VARE ALLEMANSRÄTTEN har vi rätt att

tälta i skogen och bada i någon av alla tusentals sjöar.
Från norr till söder, naturen tillhör oss alla. Trots att
vi har allemansrätt i Sverige kommer vissa grupper
inte ut i naturen, inte minst på grund av socioekonomiska faktorer. Ett barns möjlighet att få komma ut i
naturen påverkas av familjens kunskap om naturen,
tid och deras ekonomiska situation – men också av
den fysiska tillgängligheten till naturområden.
Områden som ändå ofta ligger nära.

kan påverka relationen till något som faktiskt är
gratis. Efter att ha lyssnat till de familjer som fick
åka på en höstlovsresa förra året tvekar jag inte en
sekund på att ekonomiska faktorer påverkar. Ibland
handlar det om brist på pengar till rätt kläder och
transport till ett naturområde. Det känns som ödets
ironi att en del av de människor som kanske behöver
naturens positiva kraft allra mest, inte har möjlighet
att ta del av den. Låt oss därför göra något åt det!
MYCKET GÖRS FÖR att möjliggöra att fler barn ska

få tillgång naturen. Regeringen har till exempel dubblat stödet till friluftsorganisationer under 2016 för att
stärka skolans verksamhet med aktiviteter utomhus
och ett uttalat fokus på naturkontakt, fysisk aktivitet,
mångfald och integration. Men mer måste göras,
annars riskerar vi att en stor del av våra kommande
generationer går miste om vår främsta resurs – naturen.
I 130 ÅR har STF arbetat med att tillgängliggöra

naturen för fler. Det är vi stolta över! Men vi vet att
alltför många ändå upplever att de inte har möjlighet att ta del av det Sverige som vi älskar. Därför
fort- sätter vi vårt arbete tillsammans med våra
238 000 medlemmar. STF bidrar på olika sätt till
att få fler att komma ut i naturen och att upptäcka
Sverige. Höstlövet är ett exempel, Fjälluffa och våra
populära Tillsammansläger är andra. En viktig förutsättning för allt detta är våra boenden och lokalavdelningar som finns över hela landet.

Magnus Ling
EFTER FÖRRA ÅRETS Naturklyftan-rapport var

Generalsekreterare Svenska Turistföreningen

det många som frågade hur ekonomiska faktorer

Juni, 2018
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SAMMANFATTNING
Att intresset för friluftsliv ökar i Sverige märks inte minst på STFs stigande
medlemskurva och det höga trycket på våra 300 boenden under högsäsong.
Trots att skogen täcker två tredjedelar av landets yta
och Sverige har en 240 mil lång kuststräcka finns en
klyfta mellan de som har en reell tillgång till naturen,
och de som inte har det. STF påvisar i rapporten att
socioekonomiska faktorer påverkar chanserna till
ett aktivt friluftsliv för barn.
EKONOMI

145 000 barn i Sverige lever i familjer med låg
inkomststandard. Även om naturen är gratis visar
STFs undersökning att tusentals föräldrar ser ekonomi som ett hinder för att deras barn ska komma
ut i naturen. Hur ekonomin faktiskt spelar in kan
variera. Det kan handla om att ta sig till natur
områden, möjligheten att köpa lämpliga kläder
eller en upplevd bild av att natur kräver dyr utrustning. Men det kan också bero på andra faktorer
som är nära sammankopplat med socioekonomisk
situation, exempelvis erfarenheter, tid och
resurser.

KUNSKAP

En övervägande del av föräldrarna i undersökningen tror att barnet skulle spendera mer tid i naturen
om de gjorde fler utflykter som familj. Att spendera
tid i naturen som barn bygger kunskap och en trygghetskänsla som man tar med sig in i vuxenlivet och
som i sin tur kan gå i arv till nästa generation.
I många delar av världen är skogen en farlig plats
vilket kan påverka utrikesföddas relation till skogen.
Därför är kunskap om både naturen och allemansrätten avgörande för att skapa trygghet.
TILLGÄNGLIGHET

Tillgängligheten är avgörande för att barn ska
kunna spendera tid i naturen, med eller utan sina
föräldrar. 2 av 5 svenska barn bor i något av landets
storstadsregioner, vilket kan påverka möjligheten
att ta sig till grönområdet även om det finns i nära
anslutning till hemmet. Nästan alla som bor i
Stockholms stad har närmare än 300 meter till ett
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145 000 BARN
I SVERIGE LEVER I FAMILJER
MED EN INKOMST SOM INTE ENS
TÄCKER DET MEST BASALA.

145 000 barn
UNDERSÖKNING

grönområde. Men för barn kan andra hinder än det
faktiska avståndet påverka tillgängligheten, exempelvis en stor väg som måste passeras på vägen dit.
Tillgänglighet handlar alltså inte bara om avståndet
fågelvägen, utan om möjligheten att ta sig dit för
barnet själv och familjen.

I arbetet med rapporten lät STF genomföra en
undersökning via Novus. Syftet med undersökningen är att undersöka hur föräldrar med barn
i åldern 6-18 år ser på sina barns vistelse i natur.
Totalt har 804 intervjuer genomförts under
perioden 11-18 april 2018. Intervjuerna är genomförda via webbintervjuer i Novus slumpmässigt
rekryterade och representativa Sverigepanel.

i Sverige lever i familjer med en inkomst
som inte ens täcker det mest basala.

Förutom att den växande naturklyftan riskerar att
cementera det ökande gapet mellan samhällsklasser
kan den också leda till minskad fysisk och psykisk
hälsa bland unga. Helt avgörande för att göra
naturen mer tillgänglig är dels att kommunerna tar
sitt ansvar och planerar städer där barn på egen
hand kan ta sig till naturen, men också en ökad
kunskap bland både vuxna och barn om naturen
och allemansrätten.

FEM VIKTIGA RESULTAT
• 9 av 10 föräldrar anser att det är viktigt att
deras barn kommer ut i naturen regelbundet.
• Hälften av alla föräldrar anser att deras barn
inte kommer ut tillräckligt ofta i naturen.
• 9 av 10 föräldrar menar att de fysiska hälsoeffekterna är en av de främsta orsakerna till att
det är viktigt för barn att komma ut i naturen.
• 7 av 10 föräldrar menar att andra aktiviteter
lockar mer än naturen.
• 6 av 10 föräldrar tror att deras barn skulle
spendera mer tid i naturen om de som familj
gjorde fler utflykter i naturen.
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FÖRÄLDRAROLLEN OCH DEN
VÄXANDE NATURKLYFTAN
Att bygga en koja, klättra i ett träd och äta blåbär direkt från skogen – det
ses som en självklarhet för barn som växer upp i Sverige. Men så ser det inte
alltid ut.
Nästan 9 av 10 föräldrar i STFs undersökning säger
att det är ”Mycket viktigt” eller ”Ganska viktigt”
att deras barn kommer ut i naturen regelbundet.
Men trots att vistelse i naturen är viktig upplever
många att deras barn inte kommer ut i tillräckligt
stor utsträckning.
Definitionen av ”natur” skiljer sig dock åt. För nästan
alla är skogen en del av naturen, vilket också är vad
två tredjedelar av Sverige består av 1. För en betydligt
mindre del av föräldrarna i undersökningen är fjällen,
badplatsen/stranden och grönområden i närheten av
bostaden en del av naturen. Däremot visar under-

sökningen att föräldrar i storstäder i betydligt högre
utsträckning än övriga landet betraktar grönområden i
närheten av bostaden som natur.
”UT OCH LEK!”

Vuxna säger ofta till barn att de ska gå ut och leka.
Det anses vara en självklarhet att det är bra för barn
att komma ut i naturen. När STF frågar föräldrar
varför det är så viktigt för deras barn att komma ut i
naturen hänvisar en klar majoritet till de fysiska (88
procent) och psykiska (79 procent) hälsoeffekterna.
Men för många föräldrar handlar utevistelsen också
om kultur och utbildning.

1) Fakta om SkogsSverige, https://www.skogssverige.se/skog/fakta-om-skog (Hämtad 2018-05-14)

VARTANNAT BARN
KOMMER INTE UT I NATUREN TILLRÄCKLIGT OFTA.

FÖRÄLDRAROLLEN | 7

Varför är det viktigt för dig att ditt barn kommer
ut i naturen regelbundet?
Fysiska hälsoeffekterna av att
spendera tid utomhus
Psykiska hälsoeffekterna av att
spendera tid utomhus
Utbildningssyfte för att lära sig om naturen
Naturen är en del av svensk kultur

Ökat engagemang för miljö och hållbarhet
Överlevnadskultur
De ekonomiska resurserna saknas
för att komma ut i naturen
Annat nämligen:
Vet ej
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Vad är/tror du är anledningen/anledningarna till att
ditt barn inte kommer ut tillräckligt ofta i naturen?
Andra aktiviteter lockar mer
Naturliv är inte en prioriterad aktivitet i vår familj
Jag har inte tid att ta med barnen ut i naturen
Vi har spenderat lite tid i naturen som familj
vilket gör barnen ovana vid miljön
De naturområden som finns i vår närhet
är inte tillräckligt intressanta för barn
Barnens skola verkar inte för att de ska komma
ut i naturen i tillräckligt stor utsträckning
Vi bor långt ifrån naturområden
De ekonomiska resurserna saknas
för att komma ut i naturen
Det känns otryggt
Annat nämligen:
Vet ej
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FÖRÄLDRARNA HAR EN AVGÖRANDE ROLL

Var femte förälder i undersökningen anser att
riktade aktiviteter från skolan i närområdet skulle
kunna hjälpa barnet att spendera mer tid i naturen.
Och 14 procent tror att mer utbildning om natur i
skolan skulle ha en positiv effekt. Samtidigt anser
föräldrar att de själva har en avgörande roll för
huruvida deras barn utvecklar en relation till (och
möjlighet att komma ut i) naturen.

är just att familjen gjorde fler utflykter tillsammans.
Var tionde förälder pekar också på att om den fysiska
tillgängligheten var bättre skulle barnen ha större möjligheter att komma ut i naturen. Även bättre hushållsekonomi är en faktor för huruvida 75 000 barn (5
procent) i åldern 6-18 år kommer ut i naturen. Det
stämmer väl överens med det faktum att 145 000 (7
procent av alla) barn i Sverige bor i en familj med låg
inkomststandard 2, med andra ord att inkomsten inte
räcker till för de nödvändigaste levnadskostnaderna.

En av fyra säger att en av de främsta orsakerna till
att barnet inte kommer ut tillräckligt är att naturliv
inte är en prioriterad aktivitet i familjen. 2017 var
motsvarande siffra en av fem. Den enda anledningen
som upplevs som vanligare än att naturlivet prioriteras,
är att andra aktiviteter lockar mer. Natur och utevistelse konkurrerar exempelvis med idrotter och
användandet av dator och mobil.
Samtidigt som andra aktiviteter lockar barnen mer
än vistelse i naturen, uppger föräldrarna att det som
skulle kunna få barnen att spendera mer tid i naturen

11 av
av 44

2) Statistiska Centralbyrån, https://www.scb.se/om-scb/nyheter-och-pressmeddelanden/tidskriftenfamiljer
är
familjer
är sällan
sällan ute
ute ii naturen,
naturen,
valfard-nummer-417-tema-ekonomisk-utsatthet/ (Hämtad
2018-05-14)

något
något som
som kan
kan påverka
påverka barn
barn negativt.
negativt.

Vad,om
omnågot,
något,tror
tror du
du skulle
skulle hjälpa
hjälpa ditt
ditt barn
barn att
Vad,
att tillbringa
tillbringa mer
mer tid
tid ii naturen?
naturen?
Att vi som familj gör fler utflykter i naturen
Mer tid
Riktade aktiviteter från skolan i vår närmiljö
Ökad tillgång till fritidsaktiviteter i naturen
Ökad utbildning i skolan om natur
Att vi bodde närmare naturen
Bättre hushållsekonomi
Att jag som förälder hade bättre
kunskap/kände mig tryggare i naturen
Annat nämligen:
Ingenting, mina barn tillbringar
tillräckligt med tid i naturen
Vet ej
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SNABBA FRÅGOR TILL SOFIE SCHWERTNER OCH FRIDA BRAMSKOG
PÅ BARN TILL ENSAMMA MAMMOR, EN DEL AV FRYSHUSET
blir ett ökat tryck och press på framförallt ensam
stående mammor. Personer som lever i socioekonomisk utsatthet är även mer drabbade av psykisk och
fysisk ohälsa, vilket påverkar orken och egenmakten.
Möjligheten kanske finns att ta sig ut i naturen, men
de behöver kanske mer stöd för att visa att möjligheten finns. Enligt en rapport från SCB har vi 145
000 barn i Sverige som lever med låg inkomststandard. Att ha en ensamstående mamma är den tredje
största riskfaktorn för att ha låg inkomststandard!
Varför är ert arbete med att arrangera aktiviteter för
ensamstående mammor och deras barn så viktigt?

Trots att det är gratis är det många föräldrar som
inte kommer ut i naturen med sina barn.
Vad tror ni att det beror på?
Tillgängligheten är avgörande. Vissa är inte uppvuxna
med naturen och har inte positiva upplevelser kring
eller kunskap om naturen. Andra har inte råd med
busskort och bil eller rätt kläder, såsom varma
kläder eller gummistövlar. Det kan också vara så att
man helt enkelt inte bor nära naturen.
Hur märker ni av den växande klassklyftan i er
verksamhet?
Vi ökar varje år i antal medlemmar som vill vara
med och ta del av gemenskapen och aktiviteter. Det

Vi anser att alla barn har rätt till delaktighet, skratt,
upplevelser och att bli sedda. Alla mår bra av att få
umgås med andra och ha roligt. Familjerna har
kanske inte ett socialt nätverk och då kan vi agera
som en länk och skapa dessa möten med familjer i
samma situation.
Varför har ni valt att engagera er i STFs initiativ
Höstlövet?
Det är något utöver det vanliga, något som varken
vi eller kanske de själva har möjlighet att genomföra
annars. En ny erfarenhet och ett fantastiskt sätt för
familjerna att göra något ihop. Vi vill göra naturen
tillgänglig samt väcka inspiration och nyfikenhet,
framförallt för barnen. Förhoppningsvis blir det
även något familjerna kan fortsätta att göra själva.
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ALLEMANSRÄTTEN
FINNS INTE FÖR ALLA
I förordningen om statsbidrag till friluftsorganisationer definieras friluftsliv
som ”vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet för välbefinnande och
3
naturupplevelser utan krav på tävling” .
Att vistas i naturen är en långlivad rättighet som vi
har i Sverige – allemansrätten. Den innebär att vi
har rätt att plocka bär, klättra i träd, slå upp ett tält
och vistas fritt i skog och mark. Men trots att allemansrätten är skyddad av lag, har inte alla som bor
i Sverige samma tillgång till naturen.
SOCIOEKONOMI PÅVERKAR RELATION
TILL NATUREN

finns flera skäl till det, bland annat att fysisk aktivitet
och vistelse i natur ska stärka folkhälsan 4. Folkhälso
myndighetens årsrapport Folkhälsans utveckling
för 2018 klargör att utvecklingen av andelen personer
med en stillasittande fritid är oförändrad eller negativ
i de flesta grupper i samhället. Andelen med stillasittande fritid är högre bland personer med förgymnasial utbildning samt personer som är födda
utanför Europa 5.

I regeringens mål för friluftspolitiken är det fast
slaget att naturen ska vara tillgänglig för alla. Det

Vistelser i skog och mark under de senaste 12 månaderna.
Män och kvinnor 16+ år. Procent.
Inrikes födda

78

Utrikes födda

55

Sammanboende
med barn

81

Ensamstående
med barn

75
Minst en gång

60

42

33

23

63

23

56
Mer än 5 gånger

32
Mer än 20 gånger

Källa: SCB, undersökningarna av levnadsförhållanden ULF/SILC (2014-2015)
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SNABBA FRÅGOR TILL PETER FREDMAN, PROFESSOR I NATURTURISM VID
MITTUNIVERSITETET OCH TURISMFORSKNINGSINSTITUTET ETOUR
senterade bland de som inte spenderar så mycket tid i
naturen. Eftersom ekonomi också är en faktor ser vi
att familjer med ensamstående föräldrar är överrepresenterade bland de som inte kommer ut i naturen.
Varför är det viktigt att spendera tid i naturen?
Naturen är mindre tillrättalagd, vilket väcker kreativitet och öppnar fler sinnen. Det är en relation som man
tar med sig upp i vuxen ålder. Naturen en viktig del av
våra liv, det är viktigt att förstå att vi är en del av det
ekologiska kretsloppet. Sen kan det såklart innebära
stora positiva fysiska och psykiska hälsoeffekter.

Vilka är de främsta hindren till att barn kommer
ut i naturen?
När man frågar vuxna varför de inte spenderar mer
tid i naturen säger de att de inte har tid. Det påverkar såklart även deras barns möjligheter att komma
ut. Andra avgörande faktorer är kunskap, tillgänglighet och ekonomi. Många är också mer beskyddande
över barn idag, exempelvis är det allt fler som väljer
att skjutsa till skolan istället för att barnet får cykla.
Andra orsaker kan vara bristande kunskap om
naturen och allemansrätten i Sverige.
Vilka är det som inte kommer ut i naturen idag?
Naturen kan vara en farlig plats i många delar av
världen. Det bidrar till att utrikes födda är överrepre-

Varför ska vi värna om allemansrätten?
Allemansrätten är en unik rättighet vi måste värna
om. Att få spendera tid i naturen, att få sova där och
äta av vad den kan erbjuda är viktigt för många. Men
för att ta del av allt det måste människor ha tillräcklig kunskap för att förstå vad naturen kan erbjuda
och vilka rättigheter och skyldigheter som finns.
Håller friluftslivet på att förändras?
Absolut! Friluftsliv har blivit alltmer varierat. För tio
år sedan fanns det till exempel ett par sätt att åka
skidor, idag finns ett tiotal. Den utvecklingen drivs
av nya generationer, ny teknik och bättre ekonomi
och innebär större möjligheter att hitta aktiviteter
som passar individen. Det kommer också nya sätt att
vara i naturen som inte kräver så mycket.
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VAR TIONDE
ENSAMSTÅENDE FÖRÄLDER SÄGER ATT EKONOMIN
PÅVERKAR HUR OFTA DE KOMMER UT I NATUREN.

Var tionde

Det finns flera faktorer som påverkar hur mycket tid
som spenderas i skog och mark, det påverkas både
av en persons bakgrund och nuvarande livssituation.
Exempelvis spenderar inrikes födda mer tid i skog
och mark än utrikes födda. För många kan den
svenska naturen framstå som svårtillgänglig, obekant
och till och med farlig. Dessutom spenderar samman
boende med barn mer tid i skog och mark än ensamstående med barn.

i skog och mark. Personer som lever med en tajtare
ekonomisk marginal kommer ut i skog och mark i
lägre utsträckning än andra grupper i samhället 7.
Huruvida det beror på ekonomisk kapacitet eller
andra socioekonomiska faktorer är inte klarlagt.

ensamstående förälder säger att
ekonomin påverkar
hur ofta
Vilka är det då som lever med låg ekonomisk stanAndelen personer i den gruppen har förde kommer utdard?
i naturen.
dubblats från drygt sju till närmare fjorton procent

Brist på tid är ett annat dominerande hinder och
familjesituationen är också ett förhållandevis vanligt
skäl till att man inte kommer ut i naturen 6. Men det
finns också fler praktiska förutsättningar som påverkar möjligheten att vistas i skog och mark. SCB har
tidigare visat att de ekonomiska förutsättningarna är
en avgörande faktor för hur mycket man kommer ut

mellan 1995 och 2016. Bland utrikes födda var andelen över 27 procent 2016 medan andelen inrikes
födda som lever med låg ekonomisk standard är 10
procent. Andelen kvinnor med låg ekonomisk standard är högre än bland män. Ensamstående kvinnor
med barn är den hushållstyp där andelen med låg
ekonomisk standard är högst, drygt 38 procent.
1995 var motsvarande siffra 11 procent.

3) SFS 2003:133. Förordningen om statsbidrag till friluftsorganisationer. 4) Regeringens proposition 2009/10:238, Framtidens friluftsliv
5) Folkhälsomyndigheten, Folkhälsans utveckling, Årsrapport 2018, s. 14-15. 6) Regeringens proposition 2009/10:238, Framtidens friluftsliv
7) SCB, Levnadsförhållanden – Rapport 128, Fritid 2014–2015. Stockholm: Statistiska Centralbyrån, 2017, s. 24–30.
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Andel personer i hushåll med låg ekonomsk standard
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Ensamstående kvinnor med barn, 0–19 år

Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB), 1995-2013 (Hushållens ekonomi, HEK), 2014-2016 (Totalräknad inkomstfördelningsstatistik, TRIF)
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NATURLIG LEK I
STADSMILJÖ
Idag bor 2 av 5 barn i någon av Sveriges tre storstadsregioner. Att bo
på en större ort behöver inte nödvändigtvis vara ett hinder för vistelse
i naturområden.
Men det ställer ett antal krav, såsom naturvana i
hemmet samt tid som familjen vistas i naturen utöver
skolans omsorg. Men också att naturen överhuvudtaget existerar i närområdet. Samtidigt som kommuner värnar om sina grönområden väntar en kraftig
befolkningstillväxt i storstadsregionerna 8 . Det
ställer ökade krav på politiken och planeringen av
våra städer.

bostaden, och genomsnittet är 183 meter 9. Men
utmaningen för yngre barn är att det inte bara är
avståndet som avgör tillgängligheten, vägar och
andra trafikbarriärer påverkar tillgängligheten när
barnet inte är i vuxens sällskap. Det visar att en
fysisk närhet inte alltid innebär en reell tillgång till
natur. Samtidigt rör barn på sig mer om de har
tillgång till gröna lekmiljöer nära hemmet och
naturliga lekmiljöer på förskolan.

NÄRHET OCH TILLGÄNGLIGHET

Enligt Stockholms stad kan 90 procent av stadens
invånare nå en grön oas inom 300 meter från

FNs barnkonvention höjer kraven på kommunerna
Från och med den 1 januari 2020 kommer FNs

SNABBA FRÅGOR TILL
KAROLINA SKOG (MP), MILJÖMINISTER
Varför är det så viktigt att barn kommer ut i naturen?
Jag tror många vet om att det är nyttigt att komma ut
i naturen. Utevistelse är att bra sätt att få en lustfylld
relation till motion och lärande. Det jag tror är lätt
att glömma är hur viktigt det är för barn att möta
naturen för att uppskatta den och värna den. När
man ser hur någonting vackert förstörs av nedskräpning vet man bättre än att skräpa ned själv.
Varför är allemansrätten så viktig?
Det är fantastiskt att vi i Sverige kan vara ute i vår
vackra natur. Jag tror det bidrar till att vi också är
ett föregångsland i miljöfrågor. Eftersom allemansrätten gett oss tillgång till naturen har vi också lärt
oss uppskatta och ta hand om den gemensamt.
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konvention om barnets rättigheter gälla som lag i
Sverige. Enligt artikel 4 ska staten verka för att barn
får förverkliga sociala, ekonomiska och kulturella
rättigheter. Och artikel 23 säger dessutom att varje
barn med fysiskt eller psykiskt handikapp har rätt
till ett fullvärdigt och anständigt liv som möjliggör
dess aktiva deltagande i samhället 10.
Precis som SKL har konstaterat i ett underlag till
kommunerna innebär den nya lagen bland annat att
”barn med någon funktionsnedsättning har likvärdig
tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter” och ”vid
planering och projektering för nya parker och upprustning av gamla parker görs barnkonsekvensanalyser där barn ges möjlighet att lämna synpunkter på
utformning” 11.

FÖRTÄTNING MED GRÖNA OMRÅDEN

Alltfler svenskar bor i storstadsområdena och många
kommuner står inför en omfattande förtätning,
vilket Boverket beräknar kommer pågå under
decennier framöver . Förtätningen innebär stora
fördelar när det kommer till såväl ekologisk som
social hållbarhet eftersom det innebär en större
närhet till aktiviteter som kan innebära minskade
transporter och fler möten människor emellan.
Men förtätningen kan också innebära att grönområden byggs bort. Det är en av politikens stora
utmaningar framöver 12.

8) SOU 2015:101, Demografins regionala utmaningar, http://www.regeringen.se/4ae771/contentassets/15c00134b8b4439185d351b14765da2a/demografins-regionala-utmaningar-sou-2015101. 9) Stockholms stad, Tillgång till grönområden, http://miljobarometern.stockholm.se/natur/ekosystemtjanster/
nara-tillgang-till-gronomraden/inom-200-meter (Hämtad 2018-05-02). 10) FN:s konvention om barnets rättigheter, artikel 4 och 23. 11) Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL), https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/barnetsrattigheter/barnkonventionenblirsvensklag/
forberedelser/tillampningsnycklarverksamheter.5634.html#5.765bbeae15ba22ac43be295e,5.765bbeae15ba22ac43be2980 (Hämtad 2018-05-14)
12) Boverket, http://sverige2025.boverket.se/skapa-en-hallbar-livsmiljo-i-och-kring-staden.html (Hämtat 2018-05-15)

Vad har regeringen gjort de
senaste fyra åren för att fler ska
komma ut i naturen?
Sedan 2016 har anslaget för friluftsorganisationer höjts med 20 miljoner och en stor del av
de pengarna har gått till att stärka skolors friluftsdagar och utomhuspedagogik. Regeringen har
också riktat medel till att göra naturen tillgänglig
genom ökad skötsel av skyddad natur. Det innebär många insatser som upprustning av leder,
toaletter vid naturreservat och annat som gör
utevistelser enkla och säkra. För att nå målet att
alla barn ska röra sig varje dag har regeringen
dragit igång ett rörelsenätverk där bland annat
Svenskt Friluftsliv ingår.

Vilka verktyg har politiker lokalt för att
tillgängliggöra naturen?
Allra viktigast är att säkra att det finns natur tillgänglig nära bostadsområden och skolor och att det
är enkelt att komma ut. Regeringen och våra myndigheter lägger stora resurser på att skydda tätortsnära
natur och att göra den tillgänglig. Det är viktigt att
det framåt finns pengar i statens budget för detta och
jag blir oroad när jag ser att flera partier vill skära ner
kraftigt i dessa anslag.
Vad betyder vistelse i naturen för dig personligen?
Utevistelse är mycket viktigt för mig. Det betyder
framförallt avkoppling och möjlighet att njuta av allt
det vackra vi har omkring oss.

Höstlövet möjliggör för
fler barn att få en naturnära höstlovsupplevelse.
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