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Remissyttrande från Svenska Turistföreningen avseende
Agenda 2030-delegationens slutbetänkande, SOU 2019:13
Svenska Turistföreningen har tagit del av betänkandet ”Agenda 2030 och Sverige:
Världens utmaning – världens möjlighet” och lämnar remissyttrande enligt nedan.
Fungerande ekosystem, biologisk mångfald, god hushållning med naturresurserna
och bevarande av natur och kulturmiljön är några av de grundläggande
förutsättningar som behövs för den turism STF representerar. Svenska
Turistföreningen har därför många skäl till att vara angelägen om att Agenda 2030
genomförs.
Om Svenska Turistföreningen
STF grundades 1885 som en ideell förening med syfte att främja natur- och
kulturturism i Sverige. Sedan dess har föreningen växt till cirka 238 000
medlemmar. STF får människor att upptäcka Sverige. Vi inspirerar till resande,
aktiviteter och såväl stora som små äventyr som ger unika natur- och
kulturupplevelser runtom i Sverige. Vi vill också vara ett naturligt val för alla som
vill engagera sig i och medverka till att fler får möjligheter till upplevelser som
utgår från natur och kultur.
För att människor ska kunna resa och uppleva arbetar vi med såväl kunskaps- och
informationsspridning som påverkansarbete. Kunskap handlar om att
tillgängliggöra, och tillgängliggöra Sverige är precis det som STF vill åstadkomma.
Hållbarhet är centralt i allt vi gör och ett av våra övergripande mål är ett Sverige
där det är enkelt och inspirerande att turista hållbart.
En viktig förutsättning för att kunna upptäcka Sverige är att det finns boenden runt
om i hela landet. STF driver därför, i egen regi och tillsammans med
franchisetagare, cirka 300 vandrarhem, hotell, fjällstationer och fjällstugor från
söder till norr, från lägen mitt i city till väglöst land. Runt 65 lokalavdelningar
anordnar en mängd lokala aktiviteter och internationellt samarbetar STF med

vandrarhemsfederationen Hostelling International och ERA, European Ramblers
Association. STF ger ut medlemstidningen Turist.

STFs synpunkter på slutbetänkandet
Svenska Turistföreningen välkomnar Agenda 2030-delegationens slutbetänkande
och ser positivt på förslagen som ges. Det är mycket välkommet att slutbetänkandet
lyfter fram behovet av fördjupade samtal mellan näringsliv, myndigheter och
civilsamhälle för att vi ska kunna nå fram i arbetet med att uppfylla de globala
målen både nationellt och internationellt.
STF vill nedan lyfta ett antal specifika aspekter av slutbetänkandet.
Lyft fram att allemansrätten stärker genomförandet av Agenda 2030
STF anser att det bör understrykas att den svenska allemansrätten ska försvaras för
att underlätta genomförandet av Agenda 2030.
Allemansrätten utgör en hörnsten i det nordiska friluftslivet. Den är även av stor
betydelse för kommersiell turism i Sverige särskilt i glesbygder. STF slår vakt om
en hänsynsfullt utnyttjad allemansrätt, även när det gäller föreningars och företags
rätt att arrangera turer på annans mark utan betalning till markägaren. Detsamma
gäller enskildas plockning av blommor, bär och svamp för eget bruk. Samtidigt
anser STF att en god dialog mellan arrangörer av turism och markägare alltid ska
eftersträvas för att undvika onödiga störningar.
Den svenska allemansrätten är unik och är en stor tillgång i arbetet för att uppnå de
globala målen. Allemansrätten bidrar direkt till högre måluppfyllnad för mål 3, 10,
15 och 16 samt har inverkan på fler av målen. STF framhåller att det är av stor vikt
att allemansrättens positiva påverkan på det svenska och globala hållbarhetsarbetet
lyfts fram. Det vore önskvärt att fler länder gav samma möjlighet för friluftsliv som
den svenska allemansrätten ger.
9.3 En regional tillväxt som bidrar till hållbar utveckling
STF ser mycket positivt på att slutbetänkandet föreslår att tydliggöra ansvaret för
hållbar utveckling i det regionala tillväxtarbetet. Detta är en förutsättning för att
den växande besöksnäringen också ska bli en hållbar sådan.
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9.4 Länsstyrelsens roll och regional samverkan i arbetet med Agenda 2030
STF ser positivt på slutbetänkandets förslag att länsstyrelserna ska få ett tydligare
uppdrag att samverka med andra aktörer för att nå målen i Agenda 2030 samt
arrangera regionala Agenda 2030-forum. Sådana forum skulle underlätta den
dialog som STF och andra intressenter har med länsstyrelserna och som ofta är
hållbarhetsrelaterad.
11.2 Att skapa förutsättningar för näringslivets bidrag – behov av
långsiktighet och dialog
STF ser positivt på att slutbetänkandet föreslår att regeringen ska bjuda in
näringslivet för att diskutera hur företagen kan bidra till att uppnå Agenda 2030. En
sådan dialog är av största vikt för att garantera att den växande besöksnäringen blir
en hållbar sådan.
13.1 Civila samhällets aktörer
STF ser positivt på att slutbetänkandet betonar civilsamhällets betydelse för
genomförandet av Agenda 2030. Utan civilsamhällets bidrag är genomförandet av
Agenda 2030 i Sverige dömt att misslyckas.
13.4 Öka långsiktigheten vid bidragsgivning
STF ser risker med kortsiktig bidragsgivning till civilsamhällets organisationer.
Därför välkomnar STF att slutbetänkandet föreslår att långsiktigheten ska öka vid
bidragsgivning till civilsamhället.
Avslutande ord
STF ser positivt på slutbetänkandets förslag och ser att de går hand i hand med det
långsiktiga hållbarhetsmål Svenska Turistföreningen strävar efter – ett Sverige som
är enkelt och inspirerande att upptäcka hållbart.
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