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Enligt sändlista

Remiss av utkast till Strategi för friluftsliv i
Stockholms län
Härmed skickas ”förslag till strategi för friluftsliv i Stockholms län” till er för
yttrande.
Remissyttrande ska skickas in digitalt, och behöver komma in till
Länsstyrelsen Stockholm, stockholm@lansstyrelsen.se den 26/2 2021.
Märk svaret med diarienummer: 507-9646-2019
Frågor om Strategi för friluftsliv i Stockholms län kan ställas till Fredrik Olausson
(fredrik.olausson@lansstyrelsen.se).

Göran Åström
Miljödirektör

Bakgrund
Alla länsstyrelser har ett regeringsuppdrag att samordna och leda det regionala
arbetet med friluftlivspolitiken i samverkan med skogsstyrelsen, kommuner och
andra aktörer. För att stärka samordningen, skapa forum för samverkan och
förverkliga regerings friluftspolitik har en friluftlivsstrategi tagit fram i samverkan
med länets aktörer.
Friluftsliv är ett tvärsektoriellt uppdrag, och arbetet med friluftspolitiken i
Stockholms län bygger på många aktörers insatser, och därför är det viktigt att vi
strävar efter samma mål. Är vi fler som arbetar med friluftlivsmålen når vi större
genomslag. Därför välkomnar vi era tankar, synpunkter och perspektiv på
strategin. Utkastet till friluftlivsstrategin är på remiss från den 1 december 2020
till den 26 februari 2021.

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post/webbplats

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 STOCKHOLM

Regeringsgatan 66

010-223 10 00

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Fax

010-223 11 10
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Strategi för friluftsliv i Stockholms län är ett agerande dokument att samlas kring,
de strategiska fokusområden med tillhörande mål som lyfts är gemensamma och
allas att bidra till, men utefter egen förmåga.
Friluftlivsstrategi i Stockholms län innehåller tre strategiska fokusområden och
mål där insatser bedöms vara mest effektiva och nödvändiga för att
friluftlivsmålen ska vara uppfyllda till år 2030 i Stockholms län. Till strategin
kommer handlingsplaner att tas fram i samverkan med länets aktörer. De tre
fokusområdena är: Ett kunskapsbaserat och systematiskt arbete med friluftslivet,
Ett jämlikt friluftsliv som främjar hållbara livsstilar samt, Innovation och dialog
för ett hållbart friluftsliv.

Instruktion för yttrande
Länsstyrelsen välkomnar alla synpunkter på alla delar av utkastet till
friluftlivsstrategin, men särskilt på de strategiska fokusområdena med mål. Då
arbetet med friluftsliv i länet bedrivs av flera olika aktörer och att dessa kommer
kompletteras med handlingsplan som beskriver åtgärder och aktiviteter är det
viktigt att vi är eniga med målen för att fler ska kunna komma ut och uppleva vårt
gemensamma natur- och kulturlandskap i Stockholms län.
Vi ber er särskilt att fokusera och fundera kring följande frågor:
Är de strategiska områdena med mål relevanta? Saknas något,
eller bör något strykas/ändras?
Fångar de strategiska områdena samt delmålen era behov, och
kommer de fungera som stöd i ert arbete?
Saknas det något viktigt insatsområde?
Saknas det något perspektiv?

Sändlista
Botkyrka kommun
Danderyds kommun
Ekerö kommun
Haninge kommun
Huddinge kommun
Järfälla kommun
Lidingö stad
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Nacka kommun
Norrtälje kommun
Nykvarns kommun
Nynäshamns kommun
Salems kommun
Sigtuna kommun
Sollentuna kommun
Solna stad
Stockholm stad
Sundbybergs stad
Södertälje kommun
Tyresö kommun
Täby kommun
Upplands Väsby kommun
Upplands-Bro kommun
Vallentuna kommun
Vaxholms stad
Värmdö kommun
Österåkers kommun
Hagainitiativet
Lantbrukarnas Riksförbund Mälardalen
Naturskyddsföreningen
Scouterna Mälardalen
Friluftsfrämjandet region Mälardalen
Skärgårdsstiftelsen
Stockholmsidrotten
LRF Mälardalen
Naturskoleföreningen Stockholms län
Region Stockholm
Skogsstyrelsen
Stockholm Archipelago
Will Ut
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Pro Activity
Lida friluftsgård

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

