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Svenska Turistföreningen har tagit del av Miljödepartementets promemoria och 

lämnar remissyttrande enligt nedan. 

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 250 000 

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 250 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. 
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STFs synpunkter på förslagen 

Svenska Turistföreningen tackar för inbjudan att yttra oss över genomförandet av 

EU:s engångsplastdirektiv. Vi välkomnar lagstiftarnas ambition att skynda på 

utvecklingen mot ett mer resurssnålt samhälle med mindre nedskräpning och 

resursförbrukning. Svenska Turistföreningen har inte haft möjlighet att 

detaljstudera författningsförslagen och yttrar oss därmed inte kring dessa. 

  

År 2016 lanserade Svenska Turistföreningen vårt Hållbarhetslöfte där alla anslutna 

vandrarhem i hela landet avger ett löfte om att arbeta hållbart gentemot sina gäster. 

En viktig del i detta löfte har ända sedan början varit att minimera användningen av 

onödiga engångsartiklar. Löftet som sitter uppsatt på STFs alla boenden säger "Vi 

undviker engångsartiklar och använder uteslutande miljömärkta städ- och 

rengöringsmedel". 

  

STF har identifierat att ett bra sätt att minska vår resursförbrukning är just genom 

att undvika engångsartiklar och istället använda produkter som går att använda om 

och om igen. Sedan löftet lanserades 2016 har det implementerats på STFs runt 250 

boenden i hela landet. STF ser att EU:s engångsplastdirektiv ligger i linje med det 

arbetet. 
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