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LÄSANVISNING

DEL 1

Innehåller bakgrund, kommunens  
ambitioner, mål och strategier samt 
ansvarsfördelning och regelverk. Del 1 
vänder sig främst till myndigheter som 
beslutsunderlag.

DEL 2

Beskriver områden som är attraktiva  
för friluftsliv och friluftsaktiviteter, över-
gripande analys och prioriterade frågor. 
Till varje område och tema hör en karta. 
Del 2 vänder sig både till planerare och till 
allmänhet som information och inspiration 
till besöksmål för friluftsliv.

HANDLINGSPLAN

En separat handlingsplan ska tas fram 
när Friluftsprogrammet är antaget.  
Handlingsplanens syfte är att belysa  
frågor kring ansvarsfördelning,  
prioritering och genomförande.

 
PROGRAM FÖR FRILUFTSLIV 
i Kalmar kommun är framtaget under 
åren 2018-2019. 
 
Projektledare och kontaktperson för  
programmet är Eva-Lena Larsdotter,  
friluftsutvecklare, Kultur- och fritids- 
förvaltningen, Kalmar kommun,  
eva-lena.larsdotter@kalmar.se  
0480- 450 611. 
 
Information om friluftsutbudet har häm-
tats från Kalmar kommuns databas, olika 
utredningar som gjorts genom åren samt 
genom fältbesök och föreningsmed-
verkan i olika delar av kommunen för 
att inhämta lokalkännedom. Kartor har 
tagits fram av Samhällsbyggnads- 
kontoret, Kalmar kommun, 2019. 
 
Lokala Naturvårdssatsningen (LONA) 
Processen och programarbetet har  
medfinansierats genom statsbidrag  
Lokala naturvårdssatsningen som  
förmedlats av Länsstyrelsen Kalmar län.

  Foto:  Jan Magnusson
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PROGRAM FÖR FRILUFTSLIV I  
KALMAR KOMMUN

INLEDNING 
 
Mer friluftsliv, för fler människor, året om!

Vi vill att fler ska upptäcka möjligheterna att  
komma ut och njuta av vårt fantastiska natur-  
och kulturlandskap! I Kalmar kommun finns  
både kust och skärgård, öppet odlings-, ek- och 
herrgårdslandskap och skogsbygd. Dessa värden 
ska lyftas fram i arbetet med att utveckla poten- 
tialen för friluftsliv och locka fler att komma ut i  
vår kommun!

När vi pratar friluftsliv menar vi vistelse 
utomhus i natur- och kulturlandskapet för 
välbefinnande och naturupplevelser, utan 
krav på tävling. Regeringen har beslutat om 
nya mål för friluftspolitiken och att Sverige 
ska satsa på friluftsliv eftersom det ger oss 
hälsa, naturförståelse och bidrar till regio-
nal utveckling. Kommunens arbete i frågan 
handlar om att underlätta, stödja och lyfta 
fram människors möjligheter att vistas i na-
turen, bland annat genom förbättrad infor-
mation om det utbud som finns, bidra till att 
göra befintliga områden mer tillgängliga och 
utveckla nya områden för friluftsliv. Kommu-
nen har en nyckelroll för att saker ska hända 
lokalt. Vårt varierade landskap kan presen-
teras som inspirerande miljöer för fysisk 
aktivitet, naturupplevelser och andrum. 

Många människor upplever att brist på tid, 
sällskap för sin aktivitet eller var man hittar 
lämpliga platser hindrar dem från att komma 
ut i naturen. Det kan också bero på otillgäng-
lighet eller brist på kunskap. Kunskap om 
allemansrätten är i många grupper väldigt 
låg. Riktade insatser kommer att göras för  
befolkningen i stort, liksom för särskilda 
grupper så att fler ska kunna vistas i natur- 
en. Hur lockar vi ut fler barn och unga, hur 
underlättar vi för äldre och hur får vi ut 

kunskap till de grupper som kommer från 
kulturer där friluftsliv inte har varit möjlig? 
Länsstyrelsen, regionen, kommunen, fören-
ingar och enskilda kan bidra till lokala sats-
ningar. Genom samverkan med skolan kan  
vi nå ut till fler barn och unga. Friluftslivs-
organisationer kan bidra till att öka kunskap 
om och intresse för friluftsliv. 

Kommunens arbete för förbättrade möjlighe-
ter till friluftsliv har startat med inventering 
av vad vi har och vilka utvecklingsmöjlig- 
heter som finns. Detta har sammanställts i ett 
program för att tydligt visa kommunens mål 
och ambitioner för det rörliga friluftslivet.  
I det arbetet har kommunen samverkat  
med bland annat föreningar som har lokal-
kännedom och stor kunskap om behov och 
efterfrågan.

Varför satsa på friluftsliv?

De flesta människor har positiva minnen av 
naturen. Forskning har visat att naturupple-
velser ger oss minskad stress, välbefinnande, 
bättre prestationer vid inlärning, goda resul-
tat vid rehabilitering och en allmän förbätt-
ring av hälsan.

 
VAD MENAS MED FRILUFTSLIV? 
”Vistelse utomhus i natur- eller kul-
turlandskapet för välbefinnande och 
naturupplevelser utan krav på tävling”. 
Definition enligt Förordningen om statsbi-
drag SFS 2010:2008.
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Ur ett samhällsperspektiv är friluftsliv en vik-
tig faktor för en god och långsiktigt hållbar 
framtid och bidrar bland annat till en sådan 
utveckling genom;

• Livskvalitet och meningsfull fritid för alla 
åldrar och grupper

• Bättre folkhälsa med minskade sjuktal 
och kostnader

• Miljöengagemang och ökad förståelse för 
naturvård och biologisk mångfald

• Ökad kunskap om natur- och kulturland-
skap

• Arena för utomhuspedagogik för barn
• Underlag för småskaligt näringsliv och 

landsbygdsutveckling
• Nya möjligheter för besöksnäring och 

naturturism

Närhet till hav, skog och vacker natur spelar 
stor roll i valet av bostadsort enligt enkätsvar 
från inflyttade till kommunen. Möjligheter 
till rekreation och friluftsaktiviteter av hög 
kvalitet är också ett tema som efterfrågas 
alltmer av turister. Friluftslivets betydelse för 
byggandet av en attraktiv stad/kommun kan 
därför inte nog överskattas.

Det finns i nuläget inte likvärdiga möjligheter 
till friluftsliv överallt eller för alla. För att  
förbättra möjligheter, åtgärda brister och 
säkra goda förutsättningar krävs en tydlig 
friluftspolitik med rekreations- och frilufts- 
aspekter i samhällsplaneringen. Ett frilufts-
program kan vara underlag för beslut om 
planering och investering för detta. I det 
sammanhanget bör det stärkas vad som är 
viktigt för friluftslivet, dvs närhet, tillgäng-
lighet och kvalitet är nyckelord. Bostadsnära 
grönområden tillsammans med skyddad 
natur och värdefulla naturområden i övrigt 
utgör gemensam bas för både rörligt frilufts-
liv, naturvård och i många fall även kultur-
miljövårdens intressen.

Syfte med friluftsprogram

Det övergripande syftet med friluftspro-
grammet är att tydliggöra kommunens mål 
och ambitioner för det rörliga friluftslivet. 

Samtidigt ska programmet vara underlag för 
kommunens översiktliga planarbete, belyst 
bland annat i översiktsplan för både stad, 
landsbygd och småorter. Friluftsprogrammet 
är en viktig del i arbetet för att utveckla kom-
munens attraktivitet som stad och levande 
landsbygd med livskraftiga småorter. 

Programmet ska ge förutsättningar för ett  
rikt och innehållsrikt friluftsliv och förtydliga 
ansvarsfördelning mellan berörda kommuna-
la nämnder och redovisa kommunens behov 
av samverkan med föreningar, organisationer 
och andra externa parter. Innehållet ska också 
fungera som inspiration till invånare att hitta 
idéer och områden för att utöva friluftsliv.

Avgränsning och status 

Friluftsprogrammet innefattar inventering 
och nulägesanalys samt mål och strategier för 
utveckling av friluftslivet inom hela Kalmar 
kommun. Frågorna beskrivs både tematiskt i 
aktiviteter samt geografiskt i olika delområ-
den inom kommunen.

Beskrivning av friluftsaktiviteter i detta pro-
gram inkluderar inte aktiviteter knutna till 
idrottsanläggningar förutom vissa undantag. 
Golfbanor beskrivs eftersom de ofta omfattar 
natur att strosa i, utomhusbassänger eftersom 
de kompletterar badmöjligheter och fritids-
båthamnar eftersom de utgör en viktig del 
för att uppleva natur på vatten. Även större 
lekplatser, parker och kyrkogårdar beskrivs 
eftersom de är viktiga anläggningar för 
tätortsnära utevistelse och fysisk aktivitet för 
olika åldrar. Anläggningar för häst och hund 
ingår eftersom behov av att röra sig i natur 
är av stor vikt för dessa aktiviter. Fritidsjakt 
ingår inte i detta friluftsprogram då det regle-
ras av särskild lagstiftning kopplat till areella 
näringar. Dock nämns i de områden det berör 
att det finns kommunal mark som upplåtits 
till jakt för unga och marklösa jägare.

Friluftsprogrammet är ett kommunövergri-
pande dokument och ska därför utgöra en 
del av det underlag som finns för översikt-



8

lig fysisk planering och ligga till grund för 
kommande planer och beslut som rör fri-
luftsliv. Programmet ska förankras i berörda 
kommunala verksamheter och samrådas med 
relevanta föreningar och myndigheter. 

De utvecklingsmöjligheter som beskrivs i 
programmet baseras på tillhörande brist- 
analys och ska ses som exempel på tänkbara 
åtgärder att hantera i verksamhetsplaner och 
budgetfördelning av en eller flera nämnder i 
samverkan. 

Metod, process och tidplan

Arbetet påbörjades hösten 2017 och har 
drivits av friluftsutvecklare på kultur- och 
fritidsförvaltningen i samarbete med refe-
renspersoner från andra kommunala förvalt-
ningar och bolag, i form av intervjuer, dialog, 
workshops och olika samarbetsprojekt paral-
lellt med programarbetet. Förankringen har 
haft utgångspunkt i att dela med oss om hur 
vi jobbar, vilka projekt med beröringspunkter 
som är igång, samverka och lära av varandra.

En föreningsenkät har genomförts för att ta 
del av föreningsperspektivet på befintligt ut-
bud, värden, brister och utvecklingspotential. 
Inventering av kommunens friluftsutbud har 
också skett genom fältbesök och samtal med 
relevanta friluftsföreningar och bygdefören-
ingar inom hela kommunen. Förutom fören-
ingskontakter har även medborgardialoger 
genomförts i samband med olika evenemang 
både i stad och landsbygd. 

Under processen har samarbete startats upp 
med Linnéuniversitet, Region Kalmar län och 
länsstyrelsen för att lyfta relevant forskning 
i ämnet, hitta nätverk för kommunöverskri-
dande frågor och möjliga genomförande-
medel. Parallellt med programarbetet har 
projektledaren deltagit i nationella konferen-
ser om friluftsliv för omvärldsspaning och 
tillsammans med styrgruppen gjort studie-
besök i andra kommuner för att lära av goda 
exempel. Linköping och Örebro kommuner 
har setts som särskilt goda exempel på  
arbetsmetoder för utveckling av friluftsliv 
och inspirerat Kalmars programarbete. 

 

      Workshop om friluftsliv med studenter på Linnéuniversitetet.     Foto: Eva-Lena Larsdotter
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Resultatet av tips och idéer från medborgare, 
föreningar, organisationer samt sakkunniga 
från kommun och myndigheter har samman-
ställts i detta program samt i en friluftskarta 
för Kalmar kommun och beskrivs både tema-
tiskt och geografiskt.

Kultur- och fritidsnämnden har haft 
workshop om behov och utmaningar för 
friluftsliv, befintliga värden och vad som 
saknas samt hur vi kan bli en attraktiv friluft-
skommun för olika målgrupper. Nämnden 
har  under processens gång informerats om 
inventering, analyser samt förankringsarbetet 
och godkänt detta.

Förslag till friluftsprogram som inkluderar 
mål och strategier har redovisats för kultur- 
och fritidsnämnden i december 2018. Ett 
remissförslag har under perioden juli-oktober 
2019 varit på remiss hos alla nämnder, berör-
da myndigheter, allmänhet och föreningar för 
samråd. Inkomna synpunkter har i november 
2019 sammanställts i separat handling.  
Därefter har programmet bearbetats inför 
beslut om antagande. Programmet ska  
godkännas av kultur- och fritidsnämnden 
innan det tas upp för antagande av kommun-
fullmäktige.

Processens tidplan

2017
Kvartal 3-4: Projektstart. Inleda inventering 
och förankringsarbete. Söka LONA-medel för 
processen och programarbetet.

2018
Kvartal 1-3: Omvärldsspaning, interndialog, 
föreningsdialog, fältbesök, SWOT, förbättra 
hemsida, informationsinsatser, anordna  
friluftsaktiviteter.

Kvartal 3-4: Ta fram förslag till program, 
informationsinsatser.

2019
Kvartal 1-2: Färdigställa program för samråd, 
informationsinsatser.

Kvartal 3-4: Remisstid, sammanställa syn-
punkter, bearbeta program och färdigställa 
för antagande. Parallellt genomföra frilufts-
aktiviteter och informationsinsatser.

2020
Kvartal 1: Antagande av Friluftsprogram i 
kommunfullmäktige.

Kvartal 2-4: Ta fram en Handlingsplan.

Foto: Eva-Lena LarsdotterMedborgardialog med spaning på Ljungbyån.
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1� BAKGRUND TILL FRILUFTSPROGRAM 
 
 
Regeringsuppdrag och nationella friluftsmål
I propositionen Framtidens friluftsliv (prop. 
2009/10:238) beskriver regeringen inriktningen 
för friluftspolitiken. År 2011 fick Naturvårdsverket 
i uppdrag att utveckla och genomföra arbetet 
för de tio friluftsmålen samt följa upp resultatet 
tillsammans med en rad andra myndigheter. 
Boverket, Folkhälsomyndigheten, Tillväxtverket, 
Skolverket och Skogsstyrelsen har eget eller delat 
ansvar för de enskilda målens genomförande 
och uppföljning. Utöver dem finns ytterligare ett 
tiotal myndigheter med delansvar som ska bidra i 
genomförande och uppföljning. Resultatet går att 
läsa om i Naturvårdsverkets rapport, Friluftsliv för 
alla (Rapport 6700, NVV, 2015). 

Friluftslivet ger oss hälsa, naturförståelse och 
regional utveckling. Det är utgångspunkten 
för följande tio mål för friluftslivspolitiken 
som regeringen beslutade om i december 
2012; 

1. Tillgänglig natur för alla
2. Starkt engagemang och samverkan
3. Allemansrätten
4. Tillgång till natur för friluftsliv
5. Attraktiv tätortsnära natur
6. Hållbar regional tillväxt och landsbygds-

utveckling
7. Skyddade områden som resurs för fri-

luftslivet
8. Ett rikt friluftsliv i skolan
9. Friluftsliv för god folkhälsa
10. God kunskap om friluftslivet 

Uppföljning av det nationella målet

Det övergripande målet för friluftslivspoli-
tiken är att stödja människors möjligheter 
att vistas ute i naturen och utöva friluftsliv. 
Allemansrätten är en grund för friluftslivet. 
Alla människor ska ha möjlighet att få natur- 
upplevelser, välbefinnande, social gemen-

skap och ökad kunskap om natur och miljö. 
Uppföljningen som redovisas i Naturvårds-
verkets rapport 2015, visar att det kvarstår 
flera utmaningar för att nå det övergripande 
målet. Detsamma gäller för friluftslivsmålen 
var och ett för sig. Naturvårdsverkets bedöm-
ning är att särskilt följande insatser behövs 
för fortsatt framgång: 

• Den tätortsnära naturen är viktig 
Uppföljningen visar att den tätortsnära 
naturen är viktig för människors möj-
lighet till rekreation och utevistelse. 85 
procent av Sveriges befolkning bor i 
tätortsområden. Cirka 80 procent av fri-
luftslivsutövandet sker inom 10 kilometer 
från hemmet. Större delen av friluftslivet 
sker i tätortsnära natur, utanför skyddade 
områden. 

• Friluftsliv för fler 
Riktade insatser görs för befolkningen i 
stort, liksom för särskilda grupper så att 
fler ska kunna vistas i naturen. Länssty-
relser, kommuner, föreningar och enskil-
da bidrar till lokala naturvårdssatsningar 
genom att anlägga ramper, vindskydd, 
leder och cykelvägar. Mer än hälften 
av Sveriges kommuner, 65 procent, har 
säkerställda friluftsområden med god till-
gänglighet för personer med funktions-
nedsättning och särskilda grupper. 

• Att skapa ökad kunskap och intresse 
Många människor upplever hinder för att 
utöva friluftsliv. Det framgår bland annat 
i en undersökning som forskare har gjort 
för Naturvårdsverket. Tidsbrist, avsaknad 
att utöva friluftsliv tillsammans med nå-
gon eller brist på  lämpliga platser är någ-
ra av svaren som uppges. Stora grupper 
har svårt att få tillgång till friluftslivet och 
de värden som det medför. Det kan till 
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exempel bero på bristande tillgänglighet 
eller brist på kunskap. Här kan friluftsor-
ganisationer vara en del av lösningen. Att 
skapa ökad kunskap om och intresse för 
friluftsliv är en nyckelfaktor.

Insatser för fortsatt framgång 

Naturvårdsverket var positiva till att det i 
2016 års budget fanns extra medel avsatta för 
skyddad natur och stöd till friluftslivsorgani-
sationer. Några ytterligare insatser som pågår 
efter det och som Naturvårdsverket ser som 
viktiga för fortsatta framgångar inom frilufts-
livspolitiken är: 

• Kommunernas planering för friluftsliv! 
Kommuner har en nyckelroll för att saker 
ska hända lokalt, exempelvis genom grön-
strukturplan, kommunal friluftsplan och 
bättre kunskap om friluftslivet i  över-
siktsplanering. 

• Arbeta med regionala handlingsplaner 
för grön infrastruktur!  Länsstyrelser 
håller på att ta fram handlingsplaner för 
hur grön infrastruktur ska kunna utveck-
las. Här kan kunskap om friluftslivets 
intressen lyftas in.  

• Öka tillgängligheten! Både fysisk, men-
tal och emotionell tillgänglighet behöver 
bli bättre för att hindren för att utöva 
friluftsliv ska minska.  

• LONA bidrag! Fortsatt satsning på de lo-
kala naturvårdssatsningarna (LONA) för 
att skydda naturen och göra den tillgäng-
lig för människor. Dessa är viktiga för att 
främja friluftslivet – speciellt avseende i 
tätortsnära områden. 

• Stödja friluftslivsorganisationerna!  
Friluftslivsorganisationernas arbete är en 
nyckelfaktor för att skapa engagemang 
och kunskap om friluftsliv. Statsbidraget 
är ett sätt att stödja denna verksamhet. 
 
 

• Riktlinjer för skyddade områden!  
Vid inrättande av nya skyddade områden 
ska det finnas föreskrifter och skötselplan 
som inte innebär onödiga inskränkningar 
för friluftslivet. 

• Stärk skolans roll i utbildning och under-
visning inom friluftsliv!

Nationella miljömål
I miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö 
anges att tätorter och annan bebyggd miljö 
ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö, där 
den gröna och blå miljön är en viktig del. I 
Sverige bor 85% av befolkningen i tätortsom-
råden där den tätortsnära naturen är viktig 
för möjlighet till rekreation och utevistelse. 
Många av de nationella miljömålen är också 
direkt av betydelse för friluftslivet eftersom 
de värnar om upplevelsevärden som utgör 
grund för kvalitet i friluftslivet. Detta gäller 
exempelvis målen om Frisk luft, Levande 
sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, 
Ingen övergödning, Hav i balans, Levande 
kust- och skärgård, Levande skogar, Ett rikt 
odlingslandskap, Ett rikt djur- och växtliv. 

Kommunala beslut

Budget och verksamhetsmål

Kommunfullmäktiges beslut om Verksam-
hetsplan med budget för 2018 och ekonomisk 
planering 2019-2020 har legat till grund för 
friluftsprogrammet. Där beskrivs följande 
mål som kultur- och fritidsnämnden ska 
hantera inom sin verksamhet som kan  
relatera till friluftsliv;

• ”Kalmar ska vara en plats för alla samt 
vara en av Sveriges bästa kommuner att 
besöka, att växa upp, bo och åldras i.” 

• ”Kalmar ska vara en generös och nyfiken 
kultur- och fritidskommun. Vi ska ge 
både invånare och föreningsliv de bästa 
förutsättningarna till att uppleva och 
erbjuda en lustfylld, spontan och hälso- 
främjande fritid.”
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I Verksamhetsplan med budget 2020 är 
politiken tydlig med att Kalmar ska vara en 
kommun med hög tillgänglighet och att den 
av fullmäktige beslutade strategin för arbete 
med delaktighet och tillgänglighet för perso-
ner med funktionsnedsättning, ”Tillträde till 
samhället” ska vara vägledande i arbetet. Det 
påverkar även friluftsarbetet.

I Kultur- och fritidspolitiska programmets 
andra verksamhetsidéer kan göras fler kopp-
lingar för friluftslivsutvecklingen genom 
samverkan kring följande;

• utveckla mötesplatser och öka utbud av 
rekreation

• inspirerande miljöer som stimulerar till 
fysisk aktivitet och ger möjlighet till  
naturupplevelser och rekreation

• erbjuda och levandegöra ökad kunskap 
om kulturarv, kulturhistoriska byggna-
der, stadsmiljöer och landskap

• koppla bad till omgivande rekreations- 
områden 
 

• stödja föreningsdrivna, utåtriktade  
arrangemang som bidrar till kommunens 
attraktivitet för invånare och besökare

• ungdomsdelaktighet 

Kommunen beslutade också att inrätta en ny 
tjänst som friluftsutvecklare, med fokus på 
att ta fram ett friluftsprogram och samordna 
friluftsfrågor och dess utveckling. 

Översiktsplan för Kalmar kommun

En ny översiktsplan för Kalmar kommun är 
under framtagande med huvudtema ”Livs-
kvalitet” som direkt kan kopplas till bland 
annat friluftsliv. Den beräknas vara klar 2021 
och till dess gäller nuvarande översiktsplan, 
antagen av kommunfullmäktige 2013. Den 
utgör en del av underlaget för friluftspro-
grammets strategier och upplägg områdesvis 
utifrån översiktsplanens beskrivning av sta-
dens avgränsning och landsbygdens byar. 

I översiktsplanen beskrivs frågor om frilufts- 
liv för staden i form av gröna och blåa struk-
turer, landsbygdens olika delar och som ett 
allmänt intresse för friluftsliv och turism. 
Strategier för de viktigaste stråken nämns i 
översiktplanens ställningstagande. 

I beskrivningen av landsbygden lyfts särskilt 
naturvärden och landskapet som resurser. 
Avseende allmänna intressen för friluftslivet 
lyfts friluftsområdena Stensö, Svinö, Värsnäs 
och Skälby som särskilt viktiga för kommun-
invånarna. Även Ljungnäs stora potential för 
friluftsliv nämns där. 

 

KULTUR- OCH FRITIDS- 
POLITISKT PROGRAM FÖR 
KALMAR KOMMUN 2015-2018 
 
Antaget 2015-06-17, beskriver följande: 
”Friluftslivet ger oss hälsa och naturför-
ståelse. Friluftsliv är viktigt för både hälsa, 
välbefinnande och för naturkontakten. 
Naturen i Kalmar kommun ska vara till-
gänglig för alla, allemansrätten är en unik 
möjlighet för alla att röra sig fritt i natu-
ren. Våra skyddade områden i kommunen 
är en tillgång för friluftlivet, som behöver 
utvecklas och vara en given plats på den 
kommunala agendan. Med utgångspunkt 
från nationella mål för friluftspolitiken ska 
vi utveckla och tillgängliggöra förutsätt-
ningarna för ett bra friluftsliv i Kalmar 
kommun och ta fram ett friluftsprogram 
för Kalmar kommun.” 
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ÖVERSIKTSPLANENS ÖVERGRIPANDE STÄLLNINGSTAGANDE MED 
KOPPLING FRILUFTSLIV
• Verka för att synliggöra och lyfta fram 

de unika landskapskaraktärerna, som 
eklandskapet, kustlandskapet och  
skärgården.

• Ta tillvara åmiljöer och utveckla dem för 
rekreation och besöksnäring.

• Planera för särskild hänsyn till friluftsliv, 
landskapsbild och biologisk mångfald i 
områden med höga bevarandevärden.

• Utveckla grönytor med ekologiska,  
rekreativa och biologiska värden i 
områden med låg allemansrättslig mark.

• Utveckla blå och gröna stråk längs 
stadens kust mellan Hossmo - Värsnäs, 
mellan skogen vid Ingelstorp - Svinö, 
mellan kusten – Kläckeberga kulturland-
skap samt mellan Värsnäs via Skälby till 
Kalmarsundsparken.

• Utveckla Skälby som nav för de ovan 
nämnda stråken.

• Integrera naturreservaten i staden så att 
de enkelt kan användas till vardags.

• Utveckla värdekärnorna, kärnområdena 
samt spridningsvägarna för biologisk 
mångfald i staden enligt förslagen i  
grönstrukturplanen.

• Verka för en aktiv planering för att 
stärka besöksnäringen på landsbygden i 
samverkan med olika aktörer; näringsliv, 
angränsande kommuner, länsstyrelser 
och regionförbund.

• Öka informationsinsatser och kunskaps-
förmedling om olika attraktioner och 
besöksmål inom natur- och kulturmiljöer 
i kommunen.

• Uppmärksamma särskilt anläggningar  
eller anordningar som ökar möjligheten 
för friluftsliv och rekreation vid Kalmar-
sund och vattnet.

• Verka för att naturmiljöer med höga  
rekreationsvärden och värden för  
friluftsliv eller närrekreation består  
och utvecklas.

• Verka för att ängs- och hagmarker,  
betade strandängar och kustnära  
betesmarker fortsatt hävdas.

• Uppmärksamma eklandskapen som  
en särskild resurs både för biologisk 
mångfald och för friluftsliv.  
 

ÖVERSIKTSPLANENS  
STRATEGIER FÖR STADEN MED 
KOPPLING TILL FRILUFTSLIV 
”Kalmars styrka är att staden har kombi-
nerade rekreationsmöjligheter som byg-
ger på både park-, kultur- och naturom-
råden tillsammans med vattenrummen. 
Det gör att staden har ett varierat och 
komplext utbud av möjligheter för rekre-
ation för både boende och besökande.”  

Stadsmiljö ska locka till att staden används 
spontant och Kalmar kommun har en nyckel-
roll för att skapa stödjande miljöer för fysisk 
aktivitet. Följande stråk i staden är enligt 
översiktsplanen särskilt viktiga för stadens 
människor, djur och växter;

• Stensö, skärgården och Skärgårdsparken 
bildar ett sammanhängande rekreations- 
och naturområde som är viktigt för det 
rörliga friluftslivet.

• Svinö, Svensknabben och området vid 
Brofästet bildar ett sammanhängande 
natur/rekreationsområde med koppling 
till Berga strandpark och Tallhagen.
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• Golfbanan och Värsnäs naturreservat 
bör få bättre kopplingar sinsemellan och 
bättre kommunikationer dit för att stärka 
det som besöksmål.

• Kläckeberga kulturlandskap bygger på 
att ett aktivt jordbruk håller markerna 
öppna. Olika kopplingar kan behövas för 
att fler människor ska kunna nå det ur 
rekreationssynpunkt.

• Moskogen är den enda natur i stadens 
närhet som har karaktär av större skog 
och bör behålla den karaktären.

Övergripande strategier i översiktsplanen som 
berör friluftsliv
Förutom kusten är Kalmars åar viktiga inslag 
i kommunen. Tre större stråk nämns som 
särskilt viktiga att utveckla;  

1. Vattenstråket i Kalmarsund från  
Karlskrona till Tjust skärgård

2. Kalmarsundsleden
3. Stråket längs Ljungbyån från kust  

till Nybro 

 
 

Ställningstaganden i översiktsplanen kopplat 
till byarna 

• Rockneby & Skäggenäshalvön  
– Utveckla rekreationsvärden  
utmed åarna.

• Läckeby – Utveckla fler rekreationskva-
liteter och säkerställ rekreationsområden 
som utpekats i nordväst vid Åby kyrka 
och i söder vid motionsspåret.

• Trekanten – Planera för att öka tillgång 
till närrekreation med vattenkontakt

• Ljungbyholm – Utveckla och samordna 
idrott och rekreation särskilt längs  
Ljungbyån.

• Tvärskog – Gör ån mer tillgänglig för  
promenadstråk och ytor att vistas på

• Påryd – Skapa sammanhängande  
rekreationsstråk mellan Ossians damm 
och Kvarndammen.

• Vassmolösa, Hagby & Kolboda  
– Lyft fram kuststräckans kvaliteter  
och tillgängliggör den för rekreation  
och besökande.

• Halltorp & Ekenäs – Ge möjlighet att 
utveckla Värnanäs…till ett betydande 
besöksmål…, åskådliggör eklandskapet 
genom informationsinsatser, lyft fram 
Ekenäs kulturvärden, förbättra koppling 
mot Kalmarsund längs Halltorpsån.

Grönstrukturen i Kalmar

Grönstrukturplanen antagen av kommun-
fullmäktige 2010, är ett planeringsunderlag 
för Kalmar stad med värdebeskrivningar av 
stadens grönstruktur, park- och naturområ-
den utifrån ett socialt, rekreativt och biolo-
giskt perspektiv. De utvecklingsförslag som 
redovisas i planen visar en planeringsinrikt-
ning för en attraktivare stads- och livsmiljö 
och är tänkt att fungera som vägledning vid 
projektering och skötselplanering. Den ska 
också fungera som underlag för utveckling 
av friluftsområden i staden men omfattar  
inte hela staden och inte heller landsbygden 
eller övriga byar och samhällen i kommunen. 
En del av den tätortsnära natur som beskrivs 
i planen finns inte heller kvar i samma 
utsträckning. Grönstrukturplanen behöver 
därför uppdateras.

ÖVERSIKTSPLANENS  
STÄLLNINGSTAGANDEN  
FÖR LANDSBYGDEN MED  
KOPPLING FRILUFTSLIV
”Kommunen har en mångskiftande natur 
präglad av sitt läge vid havet och av 
människors brukande under tusentals år. 
Genom att stärka identiteten och särdra-
gen i respektive by höjs attraktionskraf-
ten vid Kalmarsund. Näringsliv och servi-
ce måste ges möjligheter till utveckling 
vid behov. Det är viktigt att fånga upp 
de lokala krafterna och tillsammans med 
föreningsliv och medborgare stärka och 
utveckla byarnas kvaliteter och möjlig-
heter.”
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Fördjupade översiktsplaner och 
program

Fördjupade översiktsplaner och program 
berör också till delar gröna frågor och kultur-
miljöer som är intressant för friluftslivet. Här 
kan nämnas några som särskilt bör uppmärk-
sammas och i aktuella delar ligga till grund 
för utvecklingsidéer kopplat till friluftsliv;

• Fördjupad översiktsplan för  
Södra staden, 2015

• Fördjupad översiktsplan för  
Norrliden Strand, 2012

• Program för rekreationsområdet  
Skärgårdsparken, 2008 

• Kulturmiljöprogram för  
Kalmar kommun - Landsbygden 1994

Karta från Grönstrukturplanen
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2� KOMMUNENS AMBITIONER  

Kultur- och fritidsnämnden har formulerat vision, 
ambitioner och övergripande strategier för att 
utveckla möjligheterna till ett attraktivt friluftsliv i 
Kalmar kommun. I detta kapitel beskrivs de frågor 
som har lyfts fram av nämnden kopplat till formu-
leringar av ambitioner och strategier.

Ambitioner 

• Bidra till livskvalitet och bättre folkhälsa
• Fler och nya utövare
• Ökad tillgänglighet och trygghet
• Öka kommunens attraktivitet
• Kalmar ska bli Sveriges friluftskommun 

2025 

Övergripande strategier  

• Lyft fram det vi redan har!
• Sammankoppla naturvärde, naturvård, 

folkhälsa och friluftsliv
• Utveckla friluftsliv med olika karaktär 

och nya teman 
• Utveckla friluftslivet som en del i destina-

tionsutvecklingen, genom naturturism
• Utveckla digitala metoder som verktyg 

för friluftsliv

Kultur- och fritidsnämnden har, under en 
workshop 2017, lyft vilka utmaningar, vär-
den och behov av aktiviteter som behövs för 
att bli en attraktiv friluftskommun.

Största behov och utmaningar för 
friluftsliv i Kalmar 

• Synliggöra och öka tillgänglighet för 
friluftsliv

• Erbjuda något för alla
• Skapa mötesplatser för olika intressen
• Integration
• Gör det intressant och lockande
• Arbeta för koppling friluftsliv/naturvård, 

exempelvis eklandskap
• Konflikter mellan visst friluftsliv och 

störningskänslig natur/djurliv
• Underhåll
• Tillgänglighet, hur kommer man dit 

utan bil?

Befintliga värden

Kalmar kommuns blandade landskap med 
kust, skärgård, odlingslandskap och skog 
kryddas med historia och unika miljöer med 
enorm biologisk mångfald, som exempel ek-
landskapet, strandängarna, kulturlandskapet 
med flera med speciell fauna. 

Det är viktigt att se kopplingen friluftsliv 
med ett ekologiskt perspektiv, det vill säga 
att få ihop ett rikt friluftsliv med bevarande 
av olika naturtyper, biologisk mångfald, 
ekosystemtjänster med mera. Om det blir ett 
värde för människan utifrån aspekten hälsa, 
attraktivitet etcetera, så finns fler anledningar 
att bevara naturområden och göra åtgärder 
som stärker bilogisk mångfald. Eklandskapen 
är exempel på miljöer där det går utmärkt att 
kombinera friluftsliv och naturvård.

 

VISION FÖR KALMAR 
Kalmar ska upplevas som en attraktiv 
friluftskommun med stort utbud och  
hög tillgänglighet för såväl invånare  
som besökare.
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Aktiviteter som efterfrågas och 
särskilt lyfts att de saknas 

• Skyltade leder för cykel, mountainbike, 
ridning, kanot, skidor 

• Mötesplats för äldre 
• App-information eller webbplattform 

(som har mindre motstånd via nedladd-
ning och aktivering). Viktigt att informa-
tion på sikt finns på fler språk. 

• Hur bli en attraktiv friluftskommun och 
besöksmål för olika målgrupper?

• Rätt marknadsföring; digitalt stöd, kartor, 
story-telling, skyltning, infotavlor.

• Sammankoppla www.kalmar.se med 
www.kalmar.com som kommunikativ yta 
för tema friluftsliv/outdoor.

• Kollektivtrafik till friluftsområden så man 
kan nå dem utan bil.

• Infrastruktur så man kan ta sig tillbaka 
till startpunkt vid leder.

• Samverka med naturanknutna föreningar, 
ex friluftsfrämjandet, scouter, oriente-
ringsklubb, ornitologer etcetera som 
referensgrupper och ambassadörer.

• Stärka föreningar med stor efterfrågan på 
utveckling, exempel terrängcykel.

• Samarbete med grannkommuner.
• Kulturarv och historia - koppla till story-

telling på landsbygd och i naturen. Vi har 
en unik kulturhistoria att koppla frilufts-
livet till.

• Viktigt med tillgänglighet för personer 
med funktionsnedsättning, särskilt vid 
barnaktiviteter.

Prioriterade målgrupper

Friluftsaktiviteter ska riktas mot särskilda 
målgrupper, bland annat nya utövare, barn 
och personer med funktionsnedsättning.  
Bakgrund till prioriteringen av dessa mål-
grupper beskrivs utförligare i kapitel 7. 
Utgångspunkten ska vara att friluftsliv ska 
finnas tillgängligt för alla och genom att 
stötta ideella organisationer och föreningar 
nå ut till fler med målet om bättre hälsa och 
livskvalitet.

Prioriterade målgrupper är:
• Barn och ungdomar
• Äldre
• Personer med funktionsnedsättning 
• Nya utövare

  Foto: Mari Arnell
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3� MÅL & STRATEGIER FÖR FRILUFTSLIV 
 

Friluftsprogrammet syftar till att skapa en tydlig 
friluftspolitik för Kalmar kommun, med utgångs-
punkt i de nationella friluftsmålen. Varje mål i det-
ta avsnitt inleds med beskrivning av det nationella 
målets formulering. 

För att kunna uppnå de nationella målen har 
kommunen formulerat egna mål och strate-
gier som vägledning för arbetet med frilufts-
liv. De nationella målen Tillgång till natur för 
friluftsliv och Attraktiv tätortsnära natur har 
bakats ihop till ett gemensamt kommunalt 
mål Tillgång till attraktiv natur för friluftsliv. 

 

Mål 1� Tillgänglig natur  
för alla
Det nationella målet är att det finns stor möjlighet 
att vistas i och njuta av natur- och kulturland- 
skapet och att människors olika behov är tillgodo- 
sedda. Områden med god tillgänglighet finns  
utpekade, är kända och uppskattade och förvaltas 
långsiktigt. Tillgänglighet har hög prioritet inom 
planering, information och förvaltning av natur- 
och kulturlandskap samt andra områden av bety-
delse för friluftslivet.

      Tillgänglig natur på Stensö friluftsområde.   Foto: Eva-Lena Larsdotter
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KOMMUNENS MÅL
I Kalmar kommun ska det finnas goda 
möjligheter att utöva friluftsliv för 
människor på lika villkor. Det ska vara lätt 
att hitta information och att nå områden 
för friluftsliv med något att erbjuda för 
alla, både i stad och på landsbygd.  
Mötesplatser ska skapas för olika intres-
sen och med ökad integration som mål. 

STRATEGIER 
• Kommunen ska arbeta för fysisk till-

gänglighet, underhåll och planering.
• Skapa, bevara och utveckla tillgäng-

lig tätortsnära natur så att det finns 
inom max 300 meters avstånd från 
bostäder, förskolor och skolor.

• Skapa mötesplatser för olika intressen 
och med ökad integration som mål.

• Utveckla informationskanaler för en 
bred målgrupp om det utbud som 
finns.

• Tydliggör skyltning.Bakgrund

Alla bör kunna ta del av friluftslivets goda 
effekter. Därför är det viktigt att naturen i 
Kalmar är tillgänglig för alla. Tillgänglighet 
till ett område påverkas av människors förut-
sättningar och behov, såsom ålder, bakgrund, 
intresse, ekonomiska möjligheter, kunskap 
och funktionsförmåga. Även om det finns 
god tillgång till natur kan möjligheten vara 
begränsad för många. 

Tillgänglighetsarbetet i kommunen strävar 
mot full delaktighet i samhällslivet på lika 
villkor för alla och ska i all planering och i 
allt genomförande utgå ifrån att människor 
är olika och har olika förutsättningar och 
behov. Principen om universell utformning 
är utgångspunkten i kommunens arbete  
vilket innebär att när produkter, miljöer,  
program och tjänster utformas ska de kunna  
användas av alla i största möjliga utsträck-
ning, utan behov av anpassning och special-
utformning. Kommunen ska sträva efter att 
planera och bygga rätt från början och aktivt 
arbeta för att människor med olika bakgrund 
och förutsättningar ska ha möjlighet att  
bedriva friluftsliv.

Aktiviteter för att nå målen 

• Tillgängliggöra befintliga och nya frilufts-
områden så att alla kan ta del av naturen.

• Tillämpa strategin ”Tillträde till sam-
hället” för arbetet med delaktighet och 
tillgänglighet för funktionsnedsättning.

• Förtydliga digital information om frilufts-
liv på kalmar.se och Kalmarappen.

• Ta fram en aktuell friluftskarta för hela 
kommunen för olika aktiviteter.  
Koppla till handläggarkartan.

• Ta fram information om hur tillgängliga 
olika friluftsområden är.

• Förbättra skyltning till friluftsområden  
i samverkan mellan förvaltningar,  
föreningar och markägare.

• Ta fram informationsmaterial om  
intressanta besöksmål och leder i kultur-
landskap, parker och historiska miljöer.

• Inventera potentiella områden som kan 
utvecklas till friluftsområden.

• Delta i event, inflyttarträff, LNU,  
föreningsmöten m.fl. för att informera och 
diskutera friluftsliv med olika grupper.

• Sök genomförandemedel till att tillgäng-
liggöra friluftsliv.
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Mål 2� Starkt engagemang 
och samverkan

Nationellt mål är att det finns starkt engagemang 
och samverkan där personligt och ideellt engage-
mang står i centrum. Organisationerna samverkar 
i högre grad än idag. Ökad samverkan kan bidra 
till att fler människor oftare ägnar sig åt friluftsliv. 
Det bör även finnas etablerade strukturer för dia-
log och samordning av friluftsliv lokalt, regionalt 
och nationellt. 

Bakgrund

Kommunen har ett ansvar att skapa förut- 
sättningar för ett rikt och varierat friluftsliv. 
Detta görs bland annat genom att säkerställa 
tillgång till attraktiv natur- och kulturmiljö 
samt förbättra tillgänglighet till sådana områ-
den. Men det är genom människors personli-
ga engagemang och föreningslivets verksam-
het som intresset för friluftsliv upprätthålls 
och utvecklas. Det är därför viktigt att kom-
munen tillsammans med andra myndigheter 
och organisationer samverkar med företag, 
enskilda och föreningar i friluftsarbetet.

 
Aktiviteter för att nå målen 

• Informera om friluftsuppdraget på 
förvaltningar och berörda myndigheter 
(länsstyrelse, Region Kalmar län och 
universitetet) för bättre samverkan av 
frågorna.

• Ha kontakt och fältbesök med föreningar 
för nulägesbild och utvecklingspotential

• Skicka enkät till kommunens föreningar 
som input för friluftslivsutveckling.

• Planera aktiviteter tillsammans mellan 
förvaltningar, föreningar m fl.

• Hålla workshop om kommunens frilufts-
liv i referensgrupper, bland annat förvalt-
ningsövergripande, länsstyrelse, region 
och Linnéuniversitetet.

• Delta i externa workshops om friluftsliv.
• Delta i evenemang och event med tema 

hållbar utveckling.

KOMMUNENS MÅL
Föreningar, företag, privatpersoner och 
myndigheter ska samverka för att ge 
människor möjlighet att vistas i naturen 
och utöva friluftsliv.

STRATEGIER 
• Kommunen ska arbeta för ökad sam-

verkan med olika organisationer för 
att utveckla friluftslivet. 

• Kommunen ska vara positiv till 
förslag från organisationer och privat-
personer som vill förbättra möjlighe-
terna till friluftsliv.

• Utveckla samarbete kring friluftsfrå-
gor mellan de kommunala förvalt-
ningarna. 

• Utveckla samverkan med koppling 
mellan kulturmiljö, naturvård och 
friluftsliv.

Workshops!          Foton: Eva-Lena Larsdotter
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Mål 3� Allemansrätten
Det nationella målet är att allemansrätten värnas 
och allmänhet, markägare, föreningar och företag 
har god kunskap om den. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bakgrund

Tack vare allemansrätten kan alla röra sig 
fritt i den svenska naturen. Det är viktigt att 
värna denna sedvänja genom att tillämpa 
den på rätt sätt. Det finns ofta en osäkerhet 
om vad allemansrätten innebär. Det är därför 
en viktig uppgift att informera om allemans-
rättens innebörd, både de rättigheter och 
skyldigheter som den medför.

 
 

Aktiviteter för att nå målen

Information om allemansrätten ska finnas till-
gänglig bland annat på kommunens hemsida. 

STRATEGIER 
Kommunen ska sprida information om 
allemansrätten, dess rättigheter och 
skyldigheter.

Foto: Jan Magnusson

KOMMUNENS MÅL
Allemansrätten ska värnas och respekt- 
eras. Information om vad den innebär  
ska finnas lättillgänglig.
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Mål 4� Tillgång till attraktiv natur för friluftsliv
Det nationella målet ”Tillgång till natur för frilufts-
liv” innebär att samhällsplanering och markan-
vändning tar hänsyn till friluftslivets behov av 
tillgång till attraktiva natur- och kulturlandskap. 
Det nationella målet ”Attraktiv tätortsnära natur” 
innebär att befolkningen har tillgång till grön-
områden och ett tätortsnära landskap med höga 
frilufts-, natur- och kulturmiljövärden.

KOMMUNENS MÅL
Det ska finnas god tillgång till attraktiv 
natur för friluftsliv i hela kommunen.

 
Bakgrund

En viktig förutsättning för ett rikt friluftsliv 
är att det finns besöksvärda områden att 
vistas i. Eftersom friluftsaktiviteter ställer 
olika krav på landskapets kvaliteter måste 
det finnas en variation av miljöer att erbjuda 
för friluftsliv både nära bostadsområden och 
i andra delar av kommunen. Det är viktigt 
att den kommunala planeringen pekar ut 

områden med olika upplevelsevärden för 
friluftsliv i hela kommunen. Det finns också 
möjlighet att formellt skydda skogsbiologiska 
värdekärnor nära tätorter.

Inom kommunen finns det unika miljöer med 
stor biologisk mångfald, såsom eklandskap, 
strandängar och landskap med unik flora, 
fauna och kulturmiljöer som är attraktiva för 
friluftsliv och i vissa fall lockar intresserade 
besökare från hela Sverige.

Det är viktigt att mark- och vattenanvänd-
ningen bedrivs på ett sätt som tar hänsyn 
till friluftslivet. Exempelvis skogsbruket kan 
påverka upplevelsen av friluftsliv i skogen. 
Det öppna kulturlandskapet, kustnära natur 
och skärgård kan vara beroende av bete eller 
andra naturvårdsinsatser. Våtmarksanlägg-
ningar kan ses som potential för friluftslivet 
med broar, fågelskådartorn och liknande 
beroende av hur skötsel och tillgänglighet 
planeras. I de naturområden där kommunen 
är markägare finns det möjlighet att inrikta 
skötsel på att bevara och utveckla höga fri-
lufts-, natur- och kulturmiljövärden.

Vy över Västra sjön från höjden på Södra Utmarken.    Foto: Jan Magnusson
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STRATEGIER 
• Ta fram planeringsunderlag så att 

mark- och vattenområden kan pekas 
ut för friluftsliv i hela kommunen i en 
översiktsplan.

• Säkerställa att det finns god tillgång 
till attraktiv natur för friluftsliv och att 
tätortsnära natur finns inom max 300 
meter från bostäder och skolor för 
vardagsliv.

• Utveckla områden med stor betydel-
se för friluftsliv.

• Underhålla och sköta kommunägd 
natur, skog- och jordbruksmark så att 
den erbjuder goda förutsättningar för 
rekreation och friluftsliv.

• Verka för att säkra friluftsområden 
och leder genom inköp av mark eller 
långsiktiga avtal med markägare

• Lyfta fram karaktärerna i vårt natur- 
och kulturlandskap; 
- Upplev vår kust- och skärgård 
- Stadsnära natur och kultur 
- Rör dig i herrgårds- och eklandskap 
- Upptäck skogen

Skogskyrkogården i Kalmar, tillgänglig för alla. 
     

   Foto: Jan Magnusson

Aktiviteter för att nå målen 

• Samverka förvaltningsövergripande med 
konkreta projekt. 

• Studera potential för nya friluftsområden 
i Ljungnäs och Kalmar skärgårdspark 
samt i Snurrom kopplat till Värsnäs.

• Lyft fram unika natur- och kulturmiljöer 
som kan locka till friluftsliv.

• Lyft frågor om friluftsliv som underlag för 
kommunens övriga fysiska planering. 
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Mål 5� Hållbar regional tillväxt & landsbygdsutveckling
Det nationella målet är att friluftsliv samt natur- 
och kulturturism bidrar till att stärka lokal och 
regional attraktivitet och medverkar till hållbar 
utveckling och regional tillväxt. Natur- och kultur-
turism bör uppmärksammas och prioriteras som 
strategiska verksamheter inom besöksnäringen. 
Upplevelser bör kännetecknas av hållbarhet, kvali-
tet, värdeskapande, tillgänglighet och säkerhet.

KOMMUNENS MÅL
Lyft fram potentialen för friluftsliv i vårt 
natur- och kulturlandskap i samverkan 
med lokalt näringsliv, landsbygdsut-
vecklare och Destination Kalmar för att 
utveckla det som intressant regionalt 
besöksmål och möjlighet till landsbygds-
utveckling.

 
Bakgrund

Kalmar kommun har ett fantastiskt natur- 
och kulturlandskap med åar, kust och 
skärgård, herrgårds- och eklandskap, öppet 
odlingslandskap och skogsbygd. Landskapet 
bidrar till att skapa attraktiva boende- och 
upplevelsemiljöer som ger goda förutsätt-
ningar för både naturturism och landsbygds-
utveckling. En utveckling av natur- och 
kulturturism kan skapa nya arbetstillfällen 
och ge stöd till kommersiell service på lands-
bygden. Ett levande och attraktivt natur- och  
 

kulturlandskap kan också locka nya invånare 
till kommunen.

 
Aktiviteter för att nå målen 

• Samarbete med Destination Kalmar AB 
gällande destinationsutveckling för  
besöksnäring i koncept samt produkt- 
utveckling inom friluftsliv.

• Delta i bygdemöten på kommunens alla 
centralorter i samverkan med landsbygds-
utvecklare för att ta del av föreningars 
önskemål för utvecklat friluftsliv.

• Delta i regionala nätverk för att utveck-
la friluftsliv som hållbar besöksnäring, 
kommunöverskridande vandrings-,  
cykel-, rid- och vattenleder, kollektiv- 
trafik.

• Delta i näringslivsmöten med tema  
friluftsliv.

STRATEGIER 
• Stödja regional tillväxt och lands-

bygdsutveckling som genererar; 
- Utveckling av vår kust och skärgård 
som potential för friluftsliv 
- Satsningar för friluftsliv i stadsnära 
natur och kulturmiljöer 
- Utveckling av utbud i herrgårds-  
och eklandskapet 
- Satsningar på aktiviteteter i skogs-
bygden

    Foto: Jan MagnussonHalltorp
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Mål 6� Skyddade områden som resurs för friluftslivet 
Det nationella målet är att skyddade områden 
med värden för friluftslivet förvaltas och sköts 
på ett sätt som främjar utevistelse, friluftsliv och 
rekreation.

KOMMUNENS MÅL
Naturreservat och andra skyddade  
natur- och kulturmiljöområden ska  
utgöra en viktig resurs för ett rikt och 
varierat friluftsliv i Kalmar. 

 
 

Bakgrund

Områden som är skyddade enligt kulturmil-
jölagen eller miljöbalken, som exempelvis 
natur- och kulturreservat är också en tillgång 
för friluftslivet. Planering och skötsel av 
sådana områden bör därför inriktas på att 
utveckla tillgänglighet och rekreationsvärden 
tillsammans med bevarande och utveckling 

av områdenas andra skyddsvärden. Det finns 
även flera områden med stora värden för 
det rörliga friluftslivet som i nuläget saknar 
formellt skydd, som exempel Stensö frilufts-
område, Hagbynäsområdet och Ljungnäs.

Aktiviteter för att nå målen

Samverka mellan kommunens berörda 
förvaltningar och länsstyrelsen för att peka 
ut värdefulla områden som resurs för fri-
luftslivet, exempelvis genom översiktsplan, 
handlingsplan för grön infrastruktur, klimat-
anpassningsplan och kulturmiljöprogram.

STRATEGIER 
• Kommunen ska verka för att ge ett 

formellt skydd till områden som är 
särskilt värdefulla för friluftslivet.

• Skyddade områden ska skötas så att 
de upplevs attraktiva för friluftslivet.

Vy från Alkullaberget, högsta punkten på Skäggenäshalvön vid Revsudden.           Foto: Eva-Lena Larsdotter
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Mål 7� Ett rikt friluftsliv i skolan
Det nationella målet innebär att förskolor, försko-
leklasser, grundskolor och motsvarande skolformer 
samt fritidshem bedriver friluftsverksamhet och 
undervisning om förutsättningar för en god miljö 
och hållbar utveckling i enlighet med verksam- 
heternas styrdokument. Barn och elever ges goda 
möjligheter att vistas utomhus.

KOMMUNENS MÅL
Friluftsliv ska vara en naturlig del av 
förskola, skola och fritidshemsverksamhet 
i kommunen. Varje förskola, skola och 
fritidshem ska ha tillgång till en ”skolskog” 
av god kvalitet inom gångavstånd. 

 
Bakgrund

Förskola, skola och fritidshem utgör viktiga 
plattformar för att ge alla barn och unga, oav-
sett bakgrund och förutsättningar, möjlighet 
till friluftsliv och naturupplevelser. Omfat-
tande forskning visar på utomhusvistelsens 
positiva effekter på bland annat inlärnings- 
och koncentrationsförmågan. Vistelse utom- 
hus bidrar också till att ge barn och unga  
positiva upplevelser och en känsla för natu-
ren utöver en inspirerande miljö som lockar 
till fysisk aktivitet och rörelse. En ”skolskog” 
innebär att det finns en anvisad plats i natur 
med kvalitet, utrustad med väderskydd och 
grillplats, att återkomma till för besök och 
utomhuspedagogik under olika årstider.

Aktiviteter för att nå målen 

• Samverka med skola för olika  
åldersgrupper.

• Utse områden för ”skolskogar”, i samver-
kan mellan skolor, markägare, skogssty-
relsen och samhällsbyggnadskontoret, 
inom 1000 meters avstånd från skolor.

• Planera lovaktiviteter för barn och ungdo-
mar med tema friluftsliv. 

• Skapa lekfulla och spännande utemiljöer 
för barn och ungdomar.

• Anlägga ett besökscentrum med tema 
naturum/naturens hus.

• Utveckla nya koncept för att locka ut fler 
i naturen och i rörelse, ex. HittaUt.

STRATEGIER 
• Tillgängliggöra natur för barn och 

ungdomar.
• Arbeta för att fånga och utveckla 

barns och ungdomars intresse för 
natur.

• Verka för att möjliggöra friluftsliv i 
skolan genom tillgång till närnatur 
av god kvalitet för alla förskolor och 
grundskolor, oavsett huvudman.

• Utveckla skolors och förskolors 
tillgång till information om de natur- 
och friluftsområden som finns i 
kommunen och deras möjlighet att 
besöka dem.

• Utveckla en informationsplattform 
för friluftsliv kopplat till pedagogik 
för barn. 

Foto: Mari Arnell
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Mål 8� Friluftsliv för god folkhälsa
Det nationella målet är att skapa goda förutsätt-
ningar för att människor kan vara regelbundet 
fysiskt aktiva i natur- och kulturlandskapet. Det 
innebär att evidensbaserad kunskap om vad som 
skapar förutsättningar för friluftsliv och främjar 
hälsa sammanställs och sprids till kommuner, 
landsting, ideella organisationer och andra  
berörda aktörer.

KOMMUNENS MÅL
Kommunen ska främja ett aktivt friluftsliv 
och bidra till ökad livskvalitet och god 
folkhälsa.  

 
 
Bakgrund

Omfattande forskning visar att vistelse i na-
turen är betydelsefullt för vår hälsa och vårt 
psykiska välbefinnande. Naturen ger möjlig-
het till fysisk aktivitet, vilket i sig är positivt 
för hälsan. Studier visar också på andra goda 
effekter såsom minskad stress och oro samt 
en ökad koncentrationsförmåga. Motion och 
utevistelse anses också kunna motverka en 

del sjukdomar. Att förbättra möjligheterna 
till friluftsliv och vardagsmotion är därför 
en kostnadseffektiv strategi för att förebygga 
ohälsa.

Folkhälsan i Kalmar är god, och i flera av-
seenden blir den bättre men parallellt med 
denna utveckling ökar också ojämlikheten i 
hälsa mellan olika grupper. Exempelvis har 
personer med lägre utbildningsnivå generellt 
sämre hälsa och sämre förutsättningar för 
hälsa än de med högre utbildningsnivå. Stora 
utmaningar för folkhälsan är också ett ökat 
stillasittande och att många lider av övervikt 
eller fetma. Psykisk ohälsa, inte minst bland 
unga är också ett fortsatt stort folkhälsopro-
blem. Utmaningar som inte bara är tydliga 
nationellt utan också i Kalmar. Friluftslivet 
som hälsofrämjande arena är en viktig resurs 
för att möta dessa utmaningar och har också 
betydelse för att minska skillnaderna i hälsa 
mellan olika grupper. 

Ur ett folkhälsoperspektiv är det därför 
angeläget att Kalmar kommun strävar efter 
att skapa samhälleliga förutsättningar för 
människor att på lika villkor vistas ute i 
naturen och ägna sig åt friluftsliv. För att 

Foto: Eva-Lena LarsdotterKorpens tipspromenad vid Stensötorpet
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kunna göra detta behöver kopplingarna 
mellan friluftsliv och hälsa i olika grupper 
tydliggöras, inte minst inom den fysiska  
planeringen. För ett framgångsrikt arbete 
krävs även ökad kunskap om vilka insatser 
som bidrar till ett friluftsliv på lika villkor.

STRATEGIER 
• Arbeta förebyggande utifrån  

folkhälsoaspekten i kommunens 
friluftsarbete.

• Rikta särskilda insatser till  
målgrupper som har behov av  
förändrad hälsotrend.

• Främja friluftslivets positiva  
effekter för rehabilitering vid ohälsa.

Aktiviteter för att nå målen

• Samverkan mellan kommunens och 
regionens folkhälsosamordnare, frilufts-
utvecklare och omsorgen för att utveckla 
hälsoslinga i anslutning till sjukhus och 
omsorgsboenden.

• Delta i utveckling för hållbar mobilitet, 
ökad rörelse barn/unga.

• Samverka med Vattenrådet om friluftsak-
tiviteter för barn/unga.

• Planera vandringsslingor med olika 
teman med delmål/informationsstopp för 
att locka fler att komma ut och röra på sig.

• Dialog med föreningar hur kommunen 
kan stötta och få ut fler i natur och  
rörelse. 

”MÄNNISKOR SOM VISTAS I SKOGEN ÄR FRISKARE OCH LYCKLIGARE” 
(källa: Newsner Vetenskap okt 2018).  
 
Forskare visar på 5 vetenskapligt bevisade hälsoeffekter av att vistas i skogen: 

1. Motverkar depression 
En studie vid Stanforduniversitetet i USA 
(juni 2015) visar att en 90-minuterspro-
menad i skog kan motverka depression. 
Effekten bekräftades både av mätningar 
av hjärnaktiviteten och av deltagarnas 
egen upplevelse.

2. Sänker blodtrycket 
I en japansk studie fick en grupp frivilliga 
ena dagen vandra i ett skogsområde och 
den andra dagen lika länge i ett stadsom-
råde. Mätningen av deras blodtryck och 
halt av stresshormoner visade sig vara 
betydligt lägre efter skogspromenaden 
än stadspromenaden.

3. Stärker immunförsvaret 
När vi andas in frisk luft andas vi in fyton-
cider, ett ämne som växter utsöndrar för 
att skydda sig själva från insekter. Ämnet 
har antibakteriella egenskaper som gör 
att våra kroppar ökar aktiviteten av en vit 
blodkropp som dödar infekterade celler 
och stärker vårt immunförsvar. Att lämna 

stressig stadsmiljö för skogen minskar 
också risken för bland annat cancer, 
diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och 
depression enligt forskare vid University 
of Illinois i USA som har sammanställt 
hundratals studier.

4. Lindrar utmattningssyndrom 
En avhandling vid Umeå universitet (av 
Elisabet Sonntag-Öström 2014-09-30) 
visar att vistelse i skogen lindrar besvär 
hos personer som lider av utmattnings-
syndrom eller långvarig stress. Efter varje 
skogsbesök ökade deras mentala välbe-
finnande och förmåga till uppmärksam-
het.

5. Ökad koncentration 
Naturen kan hjälpa dig att få upp kon-
centrationsnivån, eftersom ett tillstånd 
av lugn och ro också underlättar koncen-
tration och inlärning (enligt Grahn och 
Stigsdotter, Skogsstyrelsen 2017). Att titta 
på växter, vatten och lyssna på fåglar ger 
den kognitiva delen av hjärnan en paus.
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Mål 9� God kunskap om friluftslivet
Det nationella målet är att det finns etablerad 
forskning och statistik kring friluftsliv som utgår 
från ämnesfältets bredd och mångvetenskap-
liga karaktär, är långsiktig över tid och bygger 
på behov hos friluftslivets aktörer. Myndigheter, 
organisationer, kommuner, markägare och företag 
bör ha god kunskap och kompetens i frågor om fri-
luftsliv, landskapets utformning, hållbart nyttjande 
och natur- och kulturturism.

KOMMUNENS MÅL
Kalmar kommun ska ha hög kompetens 
kring frågor som rör friluftsliv och verka 
för att kunskap sprids till friluftslivets 
aktörer.

Bakgrund

En viktig uppgift för kommunen är att stödja 
människors möjlighet till friluftsliv och 
vistelse i naturen. Kommunen är till exempel 
ansvarig för samhällsplanering, förvaltar 
stora markområden som har värden för fri-
luftslivet och är huvudman för skola, förskola 
och äldreomsorg. Det är därför viktigt med 
hög kompetens kring frågor som rör frilufts-
liv inom kommunala förvaltningar och att 
beslut grundar sig på både lokal kunskap och 
erfarenhet som etablerad forskning. 

Aktiviteter för att nå målen 

• Samarbeta med Linnéuniversitetet för att 
utveckla kunskap om friluftsliv och ta del 
av forskning.

• Omvärldsspana för att hitta goda exempel 
på processer, planer och forskning.

• Samverka med Region Kalmar län och 
länsstyrelsen för att ta del av deras  
kunskap

• Delta i vetenskapsnätverk som har inrikt-
ning friluftsliv. 

• Engagera studenter i uppdrag för att ta 
del av deras kunskaper.

• Hålla workshop om friluftsliv för att spri-
da kunskap förvaltningsövergripande och 
i olika myndigheter.

• Delta i nationella konferenser för trend-
spaning, forskning, kunskapsspridning 
och erfarenhetsutbyte.

STRATEGIER 
Utveckla kunskapen om friluftsliv, natur- 
och kulturturism med mera i kommunen 
genom omvärldsbevakning, uppföljning 
och utvärdering.

Foto: Jan Magnusson
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4� ANSVARSFÖRDELNING I 
KOMMUNEN 
 
Friluftsfrågorna berör flera förvaltningar och bolag 
inom Kalmar kommuns organisation, vilket kräver 
dialog och samverkan internt samt tydlighet i 
roller och ansvarsfördelning. Detta är även en 
förutsättning för en bra dialog med medborgare, 
föreningar och andra intressenter, för att tillsam-
mans utveckla friluftslivet i kommunen. 

Samverkan är viktigt men följande övergri-
pande ansvarsfördelning finns som utgångs- 
punkt mellan nämnderna. I vissa fall behöver 
gränser och ansvar diskuteras och tydliggö-
ras. Samverkansformer och kontinuerliga 
nätverksträffar för friluftsfrågor kan utveck-
las. Ansvarsfördelning av genomförande-
frågor fördjupas i separat handlingsplan för 
friluftsliv.

 
 

Kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige (Kf) har det övergrip- 
ande ansvaret för kommunens utveckling och  
är högsta beslutsinstans för övergripande 
frågor. Friluftsprogrammet är ett strategiskt 
övergripande planeringsunderlag och bör 
därför godkännas i högsta instans.

Kommunstyrelsen (Ks) är kommunens 
ledande politiska förvaltningsorgan och har 
ett helhetsansvar för kommunens verksam-
heter, utveckling och ekonomiska ställning. 
Avseende friluftsfrågor berörs följande under 
kommunstyrelsens ansvar; strategier för 
folkhälsa, social och ekologisk hållbarhet, 
trygghet och övergripande tillgänglighet, 
exploatering, markägofrågor, investeringar, 
näringslivsfrågor samt landsbygdsutveck-
ling.

Barnkoloni på Getterö     Foto: Henrik Svensson
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Investeringsmedel som berör friluftsutveck-
ling kan bland annat handla om planering av 
grönstruktur, naturvård, tätortsnära natur 
och parker, lekplatser samt tillgänglighetsfrå-
gor. Projektledning och projektering för detta 
är samlad under kommunledningskontoret.

Kommunala nämnder

Kultur- och fritidsnämnden
Kultur och fritidsnämnden ansvarar för kul-
tur, idrott, bad och friluftslivsfrågor. Arbetet 
med friluftsprogrammet leds av kultur- och 
fritidsförvaltningen och friluftsfrågorna ska 
samordnas av förvaltningens friluftsutveck-
lare. 

Nämnden ansvarar för innehåll i friluftsan-
läggningar och anordnade friluftsaktiviteter 
i egen regi, genom föreningar eller privat-
personer. Nämnden kan besluta om stöd till 
föreningar som är aktiva inom friluftslivet. 
Det finns också möjligheter att erhålla stöd 
för uppförande, om- och tillbyggnad eller 
underhåll av föreningsägda friluftsanlägg-
ningar samt driftsbidrag för dessa. Nämnden 
ansvarar också för generell information om 
friluftsliv. Nämnden kan besluta att avsätta 
särskilda medel för utveckling av friluftslivet.

Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för 
hur gator, vägar, parker och övriga allmän-
na platser ska planeras och utformas. För 
friluftslivet berör det planering av tätortsnära 
natur, parker, lekplatser, naturvårdsområden 
samt miljöfrågor. 

Nämnden har också ansvar för tillsyn över en 
del anläggningar med koppling till friluftsliv, 
bland annat badplatser och småbåtshamnar 
samt upplåtelse av kommunal mark för eve-
nemang med anknytning till friluftsliv.

Samhällsbyggnadsnämnden ska samarbeta 
med kultur- och fritidsnämnden och service- 
nämnden för att utveckla möjligheter till 
frilufts- och motionsaktiviteter. 

Servicenämnden
Serviceförvaltningen ser till att det finns  
ändamålsenliga lokaler, varor, fordon,  
fastighetsservice, transport-, verkstads-,  
kost- och städtjänster till kommunens verk-
samheter samt ansvarar för drift, underhåll 
och viss nybyggnation av gator och parker. 

För friluftslivets frågor berörs främst service-
förvaltningens ansvar för drift och underhåll 
samt nybyggnation av gator och parker. Inom 
gata ingår busshållplatser, parkeringsplatser, 
belysningsanläggningar, dagvattenavrinning, 
materialupplag, vinterväghållning och  
beläggningsåtgärder. Inom park finns kom-
munens allmänna utomhusanläggningar 
såsom naturmark, motionsspår, friluftsbad, 
vandringsleder, fritidsbåthamnar, båt- 
uppläggningsplatser, bryggor, lekplatser,  
odlingslotter, naturisbanor, fiskevård,  
papperskorgar, hundlatriner, stadsnära 
skogsområden och skogsmarker samt jul- 
belysning. På uppdrag sköter Park även kom-
munens utomhuskonst och i viss omfattning 
kommunens skolgårdar.

Vatten och miljönämnden
Vatten- och miljönämnden ansvarar för 
strategiska vatten-, miljö- och klimatfrågor, 
utom vad gäller samhällsbyggnadsnämndens 
ansvar för myndighetsfrågor inom ramen 
för miljöbalken. Vatten och miljönämndens 
ansvar berör till delar friluftsfrågorna när det 
gäller att aktivt stödja strategiska frågor, sam-
verkan om kommunens projektverksamhet 
och att verka för en helhet kring miljöarbetet 
på kort och lång sikt.

Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden ansvarar för kommun- 
ens barnomsorg och skola. I den pedagogiska 
verksamheten ingår enligt grundskolans 
läroplan bland annat att del av undervisning 
ska ske utomhus, att elever ska få kunskap 
om allemansrätten och praktisk kunskap om 
hur friluftsaktiviteter kan bedrivas. 

I ämnet idrott och hälsa ska begrepp som 
fysisk aktivitet, hälsa och livsstil samt frilufts-
liv och utevistelse med naturupplevelser som 
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källa till välbefinnande diskuteras och prövas 
på. Då behöver det finnas tätortsnära natur 
som eleverna kan ha lektioner och aktiviteter 
i. I det centrala innehållet i ämnet Biologi  
(åk 4-6) ingår det att lära sig om naturen som 
resurs för rekreation och upplevelser, vilket 
ansvar vi har när vi nyttjar den samt att 
förståelsen för människans beroende av och 
påverkan på naturen behandlas, för att belysa 
sambanden i natur- och miljöfrågor. 

Det kan finnas möjligheter i det utbildnings-
politiska programmet att avsätta särskilda 
medel för friluftsaktiviteter.

Omsorgsnämnden
Omsorgsnämnden ansvarar för socialtjänst 
och hälso- och sjukvård avseende hemtjänst 
och vård- och omsorgsboende, insatser för 
att äldre människor får möjlighet att leva och 
bo självständigt, uppföljning och tillsyn samt 
vissa beslutade delar av hälso- och sjuk-
vårdsinsatser.

Omsorgsförvaltningen deltar också i kom-
munens folkhälsoarbete i syfte att förebygga 
ohälsa på olika sätt. Med ökad fokus på 
friskvård är förhoppningarna att öka äldres 
möjlighet till aktivering. Därmed finns det 
inom omsorgen behov av särskilt boende och 
daglig verksamhet som till delar kan bedri-
vas som olika friluftsaktiviteter i tätortsnära 
natur. Daglig verksamhet skulle också kunna 
bestå i att genomföra olika skötselåtgärder i 
kommunens natur och parker i samverkan 
med andra förvaltningar.

Socialnämnden
Socialnämnden ansvarar för kommunens in-
divid- och familjeomsorg, stöd och service till 
vissa funktionsnedsatta, insatser till personer 
med psykisk funktionsnedsättning samt  
hälso- och sjukvård avseende vissa målgrup-
per inom nämndens ansvarsområde. Nämn-
den ansvarar även för tillstånd och tillsyn 
enligt alkohollagen. 

 
 

Socialförvaltningen har ett särskilt fokus 
på människors möjlighet till jämlik hälsa 
utifrån målgruppernas behov och förut-
sättningar. Det finns daglig verksamhet för 
personer med funktionsnedsättning med 
utgångspunkt från friluftsliv. Tillgänglig-
het till friluftsliv för människor med olika 
funktionsnedsättningar är lika viktigt som för 
människor i allmänhet. 
 
Södermöre kommundelsnämnd 
Södermöre kommundelsnämnd ansvarar för 
de uppgifter som kommundelen har gällande 
stöd, omsorg och vård till äldre samt inom 
förskola, fritidshem, förskoleklass och grund-
skola. Detsamma gäller för kommundelens 
kultur- och fritidsverksamhet så som fritids-
gård ”Södermöre för alla”, bibliotek och vissa 
föreningsdrivna anläggningar. Kommundels-
nämnden verkar för demokratiutveckling 
genom närhet mellan invånare och politiker.

Södermöre kommundelsnämnds ansvars- 
områden gällande skola och barnomsorg  
är samma som beskrivs under rubriken  
Utbildningsnämnden och avseende ansvar 
för omsorg om äldre samma som under 
rubriken Omsorgsnämnden. Kommundels-
nämnden ansvarar också för kontakt och 
samordning med byalag och föreningar och 
koppling till landsbygdsutveckling i den 
södra kommundelen.

Kommunala bolag

Destination Kalmar AB 
Destination Kalmar AB har uppdraget för  
destinationsutvecklingen mot en besöksnä-
ring inom Kalmar kommun. I en utveckling 
finns möjligheter att se koppling mot frilufts-
livet. Bolaget bör därför tillsammans med 
kultur och fritidsnämnd, samhällsbyggnads-
nämnd och potentiella aktörer inom besöks- 
näringen inventera och identifiera möjliga 
utvecklingskoncept för friluftsliv kopplat till 
en turistisk hållbar utveckling. Detta kräver 
en tydlig strategisk målsättning med satta 
taktiker för att skapa en aktivitetsplan med 
dedikerade resurser för detta.
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Tekniska vattenanläggningar kan skapa värden för friluftsliv. Här exempel från Kalmar Dämme.               Foto: Jan Magnusson

Kalmar Vatten AB
Kalmar Vatten AB har uppdraget att produ-
cera och distribuera dricksvatten och rena 
avloppsvatten innan det släpps ut i Kalmar-
sund. Inom bolagets ansvarsområde finns 
öppna dagvattenanläggningar och våtmarker 
som har värden för friluftsliv. Bolaget bör 
tillsammans med bland annat samhällsbygg-
nadsnämnd och kultur- och fritidsnämnd  

 
verka för att nya dagvatten- och våtmarksan 
läggningar blir tillgängliga och attraktiva för 
friluftsliv. Det finns också möjliga samord-
ningsvinster i planerade åtgärder för renings-
verkets ombyggnad kopplat till friluftsliv, 
såsom omgivande rekreationsytor, grönstråk 
utmed vatten, skyltning och informations-
plats.
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5� RESURSBEHOV FÖR 
GENOMFÖRANDE 
 
Ansvar och samordning
En viktig ambition med friluftsprogrammet 
är att lyfta ämnet till en ny nivå och göra 
friluftsutövandet mer jämlikt och tillgängligt 
för alla. Friluftsfrågor handlar om barn och 
äldre, bildning och utbildning, hälsa och väl-
mående, arbete och fritid, samhällsbyggande 
och kommunens attraktivitet med mera. Alla 
kommunens nämndverksamheter är på olika 
sätt berörda men kultur- och fritidsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden samt service-
nämnden kan sägas ha ett övergripande 
ansvar för friluftslivets förutsättningar och 
samordnande. För att kunna genomföra  
programmets ambitioner och utvecklings- 
möjligheter krävs resursförstärkning. 

Friluftsutvecklaren ansvarar för att samordna 
och utveckla nätverk både inom och utanför 
kommunens organisation. Det sistnämnda 
förslagsvis genom friluftsråd.

Investeringar och driftmedel

Med ambitioner att höja nivån på frilufts-
arbetet krävs ekonomisk förstärkning med 
långsiktiga investeringar, driftsbudget för 
friluftsanläggningar och förbättrad tillgäng-
lighet.  
 
 
 
 
 

Investeringsbudget
Investeringsmedel för friluftsutveckling kan 
handla om planering av grönstruktur, natur-
vård, natur, parker, lekplatser, tillgänglighet 
och satsningar på friluftsanläggningar.

Genomförandemedel
Det kan finnas statliga medel att söka för att 
genomföra satsningar på friluftsprojekt.  
Eftersom dessa bidrag är beroende av  
politiska beslut så går det inte att räkna  
med att det alltid finns sådana möjligheter.  
 
Här nämns några exempel;

• Naturvårdsverket har i flera år haft  
LONA-bidrag för friluftssatsningar. 

• Skogsstyrelsen kan koppla friluftsåtgär-
der till Gröna-jobb och kulturlandskap- 
projekt.

• Jordbruksverket har projektstöd för in-
frastruktur kopplat till rekreation för att 
utveckla vandrings- och cykelleder eller 
bad- och lekplatser samt knyta till turism. 
Sista ansökningsdag 31 december 2020 

• Boverket har medel för projekt som för-
bättrar tillgänglighet, trygghet, barnper-
spektiv, integration etc. 

• Kulturmiljövårdsbidrag kan sökas hos 
länsstyrelsen.

Exempel från Oset i Örebro, där industrimark och deponi omvandlats till friluftsområde
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Partnerskap/föreningsliv

Även föreningar kan söka medel för att 
genomföra projekt, självständigt eller genom 
samansökan med kommunen. Exempel på 
sådana möjligheter som funnits;

• IOP, Idéburet offentligt  
partnerskap/föreningstjänster

• Riksförbundet Hjärt-lung  
(Hälsans stig-bidrag)

• Smålandsidrotten
• Arvsfonden
• Kampradstiftelsen (projekt för äldre)
• Bygdepeng 2018 + Landsbygdsmiljon”,  

1 milj/år för investeringar
• Lokal Utveckling Kalmar Öland 

(LUKÖ-gruppen)
• EU-bidrag
• SKL 
• Stiftelsen Skogssällskapet  

(Forskning, integrationsprojekt, etc)

Långsiktigt säkerställande och 
utveckling av friluftsområden

För att säkerställa några friluftsområden 
och genomföra intentionerna i kommunens 
översiktsplan, grönstrukturplan och ambi-
tioner om ett utvecklat friluftsliv krävs till 
delar ett visst markförvärv och andra former 
av säkerställande och investeringar. Exempel 
på prioriterade områden som bör säkerställas 
och skyltas som friluftsområde;

1. Ljungnäs friluftsområde  
(Ljungnäs – Törnerum – Getterö)

2. Norra friluftsstaden  
(Värsnäs – Snurrom – Horsö)

3. Skälby  
(aktivitetsområde, djur, natur och odling)

4. Stensö friluftsområde  
(Stensö – Långviken –  
Kalmarsundsparken)

5. Skärgårdsparken  
(Södra Utmarken - Kalmar Dämme – 
Hagbynäs)

 
 

Största delen av ovanstående förslag till 
friluftsområden är kommunägd mark. Vid 
förvärv av exploateringsmark bör alltid en 
bedömning göras av friluftslivets behov.

Vissa frågor som hämmar friluftslivet kan 
åtgärdas på ett enkelt sätt men för några 
krävs det stora resurser. Det kan handla om 
att komma över barriärer, förbättra tillgäng-
lighet eller behov av markåtgärder. Det är 
rimligt att friluftslivets behov är en del av 
planeringsförutsättningarna när stora om-
vandlingar av infrastruktur eller ny explo-
atering är aktuellt av andra orsaker. Några 
konkreta exempel på det är;

• planerad omvandling av området vid 
Snurrom/Värsnäs, där den huvudsakliga 
drivkraften är att bygga nya bostads- och 
verksamhetskvarter samt ny bad- och 
friskvårdsanläggning. För att få en att-
raktiv stadsdel och boendemiljö ska det 
samtidigt skapas målpunkter för rekrea-
tion och gröna stråk genom området för 
att knyta ihop angränsande stadsdelar till 
kusten och omgivande naturområden. 

• området kring Kalmar dämme och de 
gamla deponierna som kan utvecklas 
till ett attraktivt friluftsområde med sitt 
stadsnära läge och gröna koppling mellan 
Södra staden och Stensö. Våtmarksan-
läggningar behöver kompletteras samt 
deponier och upplag behöver åtgärdas av 
miljöskäl. Dessa åtgärder kan tillskapa 
värden för friluftsaktiviteter och tillsam-
mans med andra åtgärder utvecklas till 
en skärgårdspark.

 

Investeringsbehov, ansvarsfördelning, 
prioritering och genomförandefrågor 
fördjupas i separat Handlingsplan för 
friluftsliv.
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6� REGELVERK FÖR FRILUFTSLIVET  
 
 
Allemansrätten
Allemansrätten är en unik möjlighet att vistas i 
naturen och en viktig förutsättning för friluftsliv. 
Allemansrätten gäller för alla som vistas i Sverige 
och ger oss rätten att ströva i naturen och bland 
annat plocka blommor, bär och svamp, bada, 
paddla, rida, cykla, jogga, klättra eller åka skidor. 
Man får i allmänhet slå upp tält och tända eld utan 
särskilda tillstånd. Men med allemansrätten följer 
också skyldighet att visa hänsyn och varsamhet 
mot människor och natur, att inte kränka hemfrid, 
markägares ekonomiska intressen eller störa andra 
i naturen och orsaka skada på växt- eller djurliv. 
Allemansrätten kan sammanfattas med att inte 
störa – inte förstöra!

Sedan 1994 är allemansrätten inskriven i 
regeringsformen som säger att Alla ska ha  
tillgång till naturen enligt allemansrätten. 
Men allemansrätten är ingen lag utan det 
närmaste man kommer en definition är i 
miljöbalkens 7 kap där det står att Var och en 
som utnyttjar allemansrätten eller annars vistas 
i naturen skall visa hänsyn och varsamhet i sitt 
umgänge med den. 

Eftersom det inte finns någon lag som tydligt 
beskriver vad allemansrätten innebär sätts  
ramarna istället av de lagar som beskriver 
vad som inte är tillåtet, bland annat i brotts-
balken, miljöbalken, fiskelagen och terräng-
körningslagen. Allt som inte är förbjudet 
är dock inte per automatik tillåtet enligt 
allemansrätten utan mycket faller tillbaka 
på sunt förnuft och hänsyn. Om man är 
osäker på vad som är tillåtet kan man råd-
fråga kommun eller länsstyrelse och i många 
fall finns skäl att fråga markägare om lov. 
Exempelvis om man tänker göra något under 
en längre tid, i en större grupp eller planerar 
aktivitet som riskerar att påverka mark. Det 
kan handla om att förtöja en båt vid en strand 
en längre tid, tälta med en större grupp eller 
rida i ett område regelbundet, anordna nya 
leder för exempelvis cykel eller klättring 
och placera ut reflexer eller kontroller för en 
längre period. 

Exempel på sådant som inte ingår i allemans-
rätten är jakt, fiske eller köra motorfordon i 
naturen. Man har heller inte rätt att orsaka 
skador på känslig mark, gröda och nyplante-
ringar eller störa spel på en golfbana.

Allemansrätt Foto: Jan Magnusson
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Organiserat friluftsliv och kommersiell natur-
turism kan ske inom ramen för allemansrätt- 
en men ställer krav på organisatören efter-
som allemansrätt är knuten till en enskild 
individ och inte till en grupp. Det innebär att 
arrangören är skyldig att informera deltagar-
na om vad allemansrätten innebär.

Natura 2000
Natura 2000-områden är fastställda av EU 
och ingår i ett europeiskt nätverk av särskilt 
värdefulla miljöer värda att bevara. Bestäm-
melser om dessa finns beskrivna som riks-
intressen i Miljöbalken 7 kapitel. Syftet med 
Natura 2000 är att djurs och växters naturliga 
livsmiljöer inte ska förstöras och att den bio-
logiska mångfalden ska bevaras och utökas. 
För Natura 2000-områden finns upprättade 
handlingsplaner med information om dess 
värden och skötsel (se Länsstyrelsens hemsi-
da för mer info). Områdenas naturkaraktärer 
har stort värde även för friluftslivet. I Kalmar 
kommun finns nio Natura 2000-områden 
med följande sammanfattade bevarande- 
syften;

1. Ljungbyån – särpräglad och variationsrik 
vattenmiljö med sällsynta biotoper…

2. Björnö – herrgårdspräglat landskap med 
strandnära hävdade marker och rika 
lövhagar…

3. Lindö – betesmark, ädellövskog och kärr 
intill öar, skär och grunda hav…

4. Korsgårdens biotopskyddsområde –  
naturskogsartad barrblandskog…

5. Horsö-Värsnäs – betesmark, ädellövskog 
och kärr, öar, skär och grunda hav… 

6. Stackmossens biotopskyddsområde –  
naturtyp Västlig Taiga…

7. Bottorpskusten – artrik betesmark…
8. Värnanäs – betesmarker…
9. Värnanäs skärgård – moränskärgård, 

naturlig marin miljö, reproduktionslokal 
för knubbsäl…

 
 

Miljöbalken

Riksintressen för friluftsliv och 
naturvård

Kalmar kommun har inget utpekat område 
av riksintresse för friluftsliv. Däremot finns 
det 13 områden av riksintresse för naturvård 
som också har stora värden för friluftslivet. 
Bestämmelser om dessa finns i miljöbalken  
7 kapitel; 

1. Ryssby Eneskär – Bockskär – Stora 
Rocknekalven. Öar som betas, speciell 
flora, rikt fågelliv

2. Skäggenäs. Landskapsmässiga värden 
med omväxlande vegetation, unik geologi 
med strandvallar, rikt insektsliv och unikt 
fågelsträcksområde…

3. Ljungbyån. Variationsrikt landskap, åför-
lopp av stort geohydrologiskt intresse…

4. Kalmarsunds moränsystem. I huvudsak 
under vattnet i Kalmarsund, delvis fågel-
skyddsområde

5. Igersdela åsnät. Smala, vindlande  
åsryggar och djupa åsgropar, geologiskt 
intressant och skogstyp av värde för 
friluftsliv…

6. Hossmo – Bottorpskusten. Odlingsland- 
skap, strandängar och beten, rikt fågelliv

7. Bokatorps och Styvatorpsåsen. Barr-
skogsbevuxet åsnät med höga åsryggar…

8. Södra Kalmars moränsskärgård.  
Stor betydelse för friluftslivet

9. Fanketorp. Välbevarat odlingslandskap 
i skogsbygd med variationsrik hagmark, 
odlingsrösen, mossar…

10. Saveryd. Välbevarat odlingslandskap i 
skogsbygd med hagmark med stora ekar, 
rik flora, små åkrar, stenmurar, ekhagar…

11. Björnö. Odlingslandskap, ekhagar, hav-
strandängar, artrik flora, rik insektsfauna

12. Horsö – Värsnäs. Odlingslandskap med 
stora beteshagar, havstrandängar, rik 
insektsfauna, omgivning med värden för 
rörligt friluftsliv…

13. Karnabergs blockstapel. Storblockig 
morän, höga staplade flyttblock med  
skrevor och grottliknande håligheter…
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Riksintresse för kulturmiljövård

I kommunen finns sju områden av intresse 
för kulturmiljövården som också är intres-
santa för friluftslivet. Områdena och deras 
motiveringar till riksintresse är sammanfattat 
följande;

1. Arby - Halltorp. Öppet odlingslandskap 
med bymiljöer och medeltida kyrkor av 
försvarskaraktär. 

2. Södra Mörekusten. Öppet kust- och 
odlingslandskap med kommunikations-
miljöer, handelsplatser och skeppar-
samhällen som speglar den ekonomiska 
utvecklingen i länets södra delar från 
järnåldern till nutid. Herrgårdslandskap 
nära forna riksvägen vid Kalmarsunds-
kusten längs viktig sjöled och landsväg. 
Försvarskyrkor, storgårdar, varv, hamn, 
glasbruk, alunbruk, fornlämningsrikt.

3. Ljungby-Hossmo. Centralbygd av makt-
politisk betydelse i Möres kärnområde 
där kommunikationsleder möts. Öppet 
odlingslandskap med bymiljöer och med-
eltida kyrkor av försvarskaraktär, storg-
årdar, kungsgård, järnåldersgravfält och 
fornlämningsrikt.

4. Kalmar. Renässansstad med slottsmiljö, 
befästningssystem och vattensystem som 
återspeglar stadens strategiska betydelse 
fram till 1600-talet.

5. Kläckeberga. Centralbygd och kyrko-
miljö med stormansgård och medeltida 
försvarskyrka av strategisk betydelse nära 
Kalmar. Herrgårdslandskap och byland-
skap...

6. Ryssby - Skäggenäs. Kommunikations-, 
kust- och skärgårdsmiljö som utvecklats 
där inland möter kust och där passagen 
till Öland är som närmast. Odlingsland-
skap med förhistorisk brukning och bo-
sättning. Fornlämningsmiljö stenåldern, 
kustlandskap, kanalmiljö för sjöfart och 
lotsplats.

7. Karlslunda. Fornlämningsmiljö med hög 
koncentration av lämningar efter låg-
teknisk järnframställning från perioden 
1250-1450. 

Kulturmiljöerna kan lyftas fram kopplat till 
friluftslivets anordningar och aktiviteter, så-
som förslag till utflyktsmål, skyltning utmed 
vandringsleder och mobila guidningar som 
story-map och liknande. Det finns en stor in-
formationspotential om eklandskapen i stad 
och land, exempelvis kopplat till ett besöks- 
centrum, typ Naturum.

Naturreservat och annan  
skyddad natur

Bestämmelser om naturreservat finns till-
sammans med biotopskydd, fågelskydd och 
andra skydd i miljöbalken kapitel 7. De flesta 
naturreservat bildas för att bevara biologiskt 
värdefulla naturmiljöer men kan också  
användas för att tillgodose friluftslivets  
intressen. Trots att biologiska motiv är  
vanligast får många naturreservat även 
stärkta värden för friluftslivet i och med att 
information och skötselåtgärder gör reser-
vaten intressanta och tillgängliga för natur- 
besökare.

Alla naturreservat har ett beslutsdokument 
som beskriver syftet med skyddet och före-
skrifter samt en skötselplan. I föreskrifterna 
anges vad som får och inte får göras i det 
specifika området och kan ibland innebära 
att allemansrätten inskränks. Information om 
vilka regler som gäller i respektive reservat 
finns ofta som information vid områdets 
entréer.

Av landets cirka 4000 naturreservat finns tio 
i Kalmar kommun. Vissa av dessa samman-
faller med områden som omfattas av Natura 
2000 eller riksintresse för naturvård. Natur-
reservaten är Lindö, Björnö, Horsö - Värsnäs, 
Svinö, Prästgårdsängen, Fröstorp, Vinterbo, 
Bokenäs, Värnaby och Värnanäs skärgård. De 
flesta har skyddats för sina biologiska värden 
men har även värden för friluftslivet. Ibland 
efterfrågas anordningar för friluftsaktiviter. 
Då kan det krävas särskilda tillstånd inom 
naturreservat. Det finns potential att skydda 
ytterligare områden genom reservat. 
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Getterö Foto: Eva-Lena Larsdotter

Strandskydd

Strandzonen, övergången mellan land och 
vatten, ger utrymme för många olika miljöer 
där strandnära växter- och djur lever. Zoner-
na fungerar som spridningskorridorer och är 
tillflyktsort för många arter. Generellt gäller 
strandskydd inom 100 meter från strandlinje 
utmed sjöar, vattendrag och hav men kan 
utökas till 300 meter. Bestämmelserna finns i 
miljöbalken 7 kapitel och har syfte att tryg-
ga förutsättningarna för friluftslivet och att 
bevara goda livsvillkor för växt- och djurliv, 
både på land och vatten. Det innebär bland 
annat att man inte får göra anordningar som 
leder till att strandzonen upplevs som privat, 
exempelvis bygga, stängsla in eller anlägga 
privat brygga. Strandskyddet bidrar väsent-
ligt till friluftslivet och är ett av de viktigaste 
skydden för dess intressen.

Fridlysta djur, växter och svampar

Fridlysning innebär att det är förbjudet att 
plocka, fånga, döda eller på annat samla in 
eller skada vissa djur, växter och svampar. 
Fridlysning sker med stöd av miljöbalken 8 
kapitel och artskyddsförordningen, med syfte 
att förhindra att arter utrotas. Undantag gäl-
ler för skyddsjakt och jakt på vissa däggdjur 
och fågelarter under delar av året.

Samrådsplikt 

I miljöbalkens kapitel 12 finns bestämmel-
ser om samrådsplikt för verksamheter eller 
åtgärder som väsentligt kan komma att 
ändra naturmiljön och där tillstånds- eller 
anmälningsplikt inte gäller. Syftet är att 
skapa dialog så att påverkan på naturmiljön 
minimeras. Exempel på friluftsanläggningar 
och aktiviteter som kan behöva samråd är 
anläggning av vandrings-, cykel- och ridleder 
eller genomförande av större tävlingar eller 
lägerverksamhet.

Nedskräpning

I miljöbalken kapitel 15 står att vi inte får 
skräpa ner i naturen. Det gäller både mark- 
ägare och annan som vistas på dennes mark. 

Stängsel och diken som påverkar 
friluftslivet

I miljöbalken kapitel 26 finns bestämmelser 
om stängsel och diken som påverkar allmän-
hetens möjlighet att ta sig till områden som 
omfattas av allemansrätten. Det kan inne- 
bära att ställa krav på att stängsel förses med 
grindar eller stättor om det behövs för att bli 
tillgängligt. Eller krav på att ta bort stängsel 
om det enbart syftar till att förhindra alle-
mansrättslig tillgänglighet.
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Plan och bygglagen
Bygga och planlägga mark och vatten 
I plan- och bygglagen finns bestämmelser 
om byggande och planläggning av mark och 
vatten. Planeringsprocessen avser att sam-
ordna och avväga olika intressen i ett tidigt 
skede. I den processen är friluftslivet ett av 
de allmänna intressen som ska tas hänsyn till 
och avvägas mot. För att peka ut områden 
för friluftsaktiviteter krävs också att marken 
är lämplig och inte är förorenad av tidigare 
användning. Om det finns någon negativ 
påverkan i området behöver det tydliggöras 
vilka åtgärder som krävs innan området kan 
användas för friluftsliv.

Kulturmiljölagen
Genom kulturmiljölagen anger samhället 
grundläggande bestämmelser till skydd för 
viktiga delar av kulturarvet. Lagen innehåll-
er bland annat bestämmelser för skydd av 
värdefulla byggnader liksom fornlämningar, 
fornfynd, kyrkliga kulturminnen och vissa 
kulturföremål. Detta kan beröras i samband 
med utveckling av friluftsområden. Mer 
information om vilka tillstånd som kan behö-
vas finns på riksantikvarieämbetet.

Övriga regler som 
påverkar friluftslivet

Avvisningsskyltar 
Det är inte tillåtet att med skyltar avvisa 
allmänhet från områden som är av betydelse 
för friluftslivet. Undantag gäller skyltar med 
särskilda tillstånd eller på platser där det är 
uppenbart att allmänheten inte får färdas 
fritt.

Hundar i naturen 
Hundägare ansvarar för att hundar inte orsa-
kar skador eller olägenheter exempelvis för 
vilda djur. Under perioden 1 mars till den 20 
augusti måste hundägaren hålla sin hund un-
der extra stor uppsikt i naturen och hundar 
får då inte springa lösa i marker där det finns 
vilda djur. Undantag gäller vid jakt. 

Eldningsförbud 
Om stor brandrisk råder kan länsstyrelse eller 
räddningstjänst utfärda eldningsförbud.

Fritidsfiske 
Fritidsfiske ingår inte i allemansrätten. Fiske-
rilagen reglerar när, var och hur man får fiska 
i allmänt respektive enskilt vatten. Allmänt 
vatten ägs av staten och för Kalmars del  
berör det havet minst 300 meter från land 
eller utanför ö i storlek om minst 100 meters 
bredd eller längd. På enskilt vatten längs 
kusten har allmänheten rätt att fiska med 
handredskap. Inom allt annat enskilt vatten  
måste man ha fiskerättsinnehavarens till-
stånd att fiska, genom att köpa fiskekort 
eller arrendera fiskerätt. I Kalmar kommun 
behövs sådana tillstånd för alla vattendrag. 
I vatten med flera fiskerättsinnehavare kan 
man bilda fiskevårdsområden som förvaltas 
av en förening. Det är fritidsfiskarens eget 
ansvar att ta reda på vad som gäller i aktuellt 
vatten.

Lokala ordningsföreskrifter 
Enligt ordningslagen kan kommunen med-
dela lokala ordningsföreskrifter. Dessa kan 
i vissa fall begränsa allemansrätten. Det kan 
handla om ordning på allmän plats, skylt-
ning, var man får campa, regler för hundar, 
var man inte får rida. För mer information  
läs kommunens lokala ordningsföreskrifter 
på www.kalmar.se.
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7� FRILUFTSLIV FÖR ALLA 
 
 
De viktigaste grundförutsättningarna för friluftsliv 
är att det finns attraktiva och besöksvärda natur-
områden i människors närhet, att människor vet 
om att områdena finns och vad de kan göra där. 
Och att de kan ta sig dit.

Friluftsliv och vistelse i naturen kan utövas 
av alla men möjligheterna skiljer sig mycket 
utifrån olika behov och förutsättningar. Det 
kan upplevas svårare att ta sig ut om man har 
en funktionsnedsättning eller kommer från 
en kultur där vistelse i naturen inte upplevs 
trygg av olika skäl. Det kan också handla om 
att det saknas kunskap om natur eller vilka 
områden som är besöksvärda, hur man tar 
sig dit eller vad som finns att göra där. Om 
det finns fysiska hinder, är svårtillgängligt, 
har brister i angöring, kollektivtrafik, cykel-
vägar eller parkeringsplatser så kan det inte 
utövas av alla. Om det inte finns attraktiv 
natur nära bostaden försvårar det möjlig- 
heten för många att komma ut.

Hur vi utövar friluftsliv skiljer sig mellan 
olika grupper i samhället och förändras över 
tid. Det finns sociala mönster i utövandet och 
ålder, kön, geografisk hemvist, socioekono-
misk och etnisk grupptillhörighet påverkar 
hur vi värderar olika friluftsaktiviteter.  
För att ge alla möjlighet att utöva friluftsliv 
behöver vi känna till vad som begränsar olika 
grupper i samhället. Friluftslivet ska vara 
inkluderande, det ska vara lätt att ta sig ut i 
naturen och det ska finnas attraktiva besöks- 
mål för människors olika behov.

Barn och unga
Naturen spelar en viktig roll för de flesta 
barn och unga, med besök både på fritiden 
och inom skola eller barnomsorg. Det är en 
betydelsefull arena för såväl undervisning, 
social träning, idrott, avkoppling, lek och 
äventyr.

Friluftsliv har många positiva effekter på 
barn och unga, både för fysisk och mental 
hälsa och för att utveckla motorik eller sam-
arbete. Den kan även bidra till ökad förståelse 
för naturvetenskap, lokalhistoria eller skapa 
engagemang för naturvård- och miljöfrågor.

Föräldrars friluftsvanor och uppfattning om 
naturen verkar ha en grundläggande bety-
delse för barnets relation till naturen där man 
kan se skillnader mellan olika socioekono-
miska och etniska grupper. 

UTVECKLINGSPOTENTIAL
• Kartlägga hinder för olika gruppers 

möjlighet att utöva friluftsliv.  
Förbättra tillgängligheten i frilufts-
områden. Samråd med funktions- 
hinderråd.

• Underlätta för människor att ta sig 
till besöksvärda naturområden, för 
tätortsnära med gång- och cykel och 
för längre avstånd med kollektivtrafik 
samt bilparkering.

• Överväga försök med gratis kollektiv-
trafik till särskilt populära målpunkter.

• Vid planering av nya friluftsområden 
ska kommunen utgå från universell 
utformning och eftersträva att pla-
nera och bygga rätt från början och 
aktivt arbeta för att människor med 
olika bakgrund och förutsättningar 
ska ha möjlighet att bedriva friluftsliv. 

Foto: Jan Magnusson
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Barns spontana vistelse i naturen har minskat 
i omfattning medan vuxenövervakande  
besök har blivit vanligare, bland annat 
genom skolans och barnomsorgens aktivi-
teter i naturen. En vanlig uppfattning är att 
barn och unga ägnar mindre tid åt friluftsliv 
och flera undersökningar visar att de ägnar 
mindre fritid åt att ströva i naturen jämfört 
med tidigare generationer. Däremot finns 
det en större bredd av möjliga utomhusakti-
viteter idag jämfört med förr. Myndigheten 
för ungdoms- och civilsamhällsfrågor gör 
bedömningen att det främst är i högstadie- 
och gymnasieåldern som friluftsaktiviteterna 
minskar.

 

 
 

Äldre
Åldrande kan innebära minskad ork och styr-
ka eller ökad risk för sjukdomar. Samtidigt 
är trenden att de äldre blir friskare och utgör 
en allt större del av befolkningen.  Undersök-
ningar visar att landets mest aktiva natur-
besökare är i åldersgruppen 66-75 år och 
särskilt kvinnor. Vardagsnära friluftsaktivi-
teter och den bostadsnära naturen är särskilt 
viktig för denna grupp. Äldre är mer aktiva 
än andra grupper när det gäller skogspro-
menader, längdskidåkning och naturstudier, 
som exempelvis fågelskådning. 

Naturen betyder mycket för livskvalitén hos 
många äldre. Vistelse i naturen har en tydlig 
positiv effekt på folkhälsan, både fysiskt och 
psykiskt. Det finns också ett starkt samband 
med självskattad hälsa kopplad till möjlighe-
ten att utöva friluftsliv. Att kunna fortsätta 
upplevelser i naturen långt upp i åldern är 
därför värdefullt för många och har en tydlig 
koppling till de äldres hälsa. 

Kommunens träffpunkter samlar äldre och 
kan inspirera till studiecirklar för att engage-
ra fler och skapa grupper för aktiviteter med 
samma intressen. Länstrafikens service med 
närtrafik bidrar till större möjlighet för äldre 
att komma ut i attraktiva friluftsområden.

 
 

UTVECKLINGSPOTENTIAL
• Stärka fysiska förutsättningar för att 

barn och unga ska ägna sig åt sponta-
na naturbesök och friluftsliv. Lämpli-
ga naturområden måste finnas inom 
rimliga avstånd från de platser där 
barn och unga bor och de ska kunna 
ta sig dit på egen hand, på säkert 
sätt. Planera områden och utveckla 
för nya aktiviteter som lockar barn 
och unga.

• Utbildning i pedagogik för natur. 
Öka satsningar på naturbesök vid 
förskolor och skolor där det finns 
behov utifrån integrationsaspekter 
för att utveckla barnens relation till 
natur och stimulera till naturvistelse 
på fritiden.

• Uppmärksamma vilka naturområden 
som kan användas för pedagogisk 
verksamhet och säkerställa dem som 
viktiga miljöer i den fysiska plane-
ringen, typ skolskogar, friluftsområ-
den och etablera ett naturens hus 
eller naturrum.

• Inspirera ungdomsrådet till att lyfta 
friluftsfrågor.

• Hitta nya sätt att locka barn och unga 
till utevistelse med hjälp av digitala 
verktyg.

UTVECKLINGSPOTENTIAL
Kartlägga hinder för olika gruppers 
möjlighet att utöva friluftsliv. Förbättra 
tillgängligheten i friluftsområden. 
Samråd med funktionshinderråd. 



43

Kulturella skillnader
Sverige är ett mångkulturellt samhälle med 
många invånare som är födda utomlands 
eller har föräldrar som är det. Det finns också 
kulturella skillnader till synen på friluftsliv 
mellan stad och landsbygd samt mellan olika 
socioekonomiska grupper. Det innebär att 
erfarenheter med koppling till natur skiljer 
sig mycket. Särskilt de som inte har ett väs-
terländskt ursprung vistas betydligt mindre 
i naturen än andra. Orsaken är bland annat 
att naturbesök grundat på allemansrätt eller 
liknande är främmande för större delen av 
jordens befolkning och friluftsliv som socialt 
fenomen existerar knappt utanför den väster-
ländska kulturen. Det innebär att många som 
har rötter inom andra kulturer har en annan 
syn på naturen och vad den används till. Den 
kan uppfattas svårtillgänglig och skrämman-
de. Kunskap om naturen kan vara bristfällig, 
att flora och fauna inte är farlig och var man 
kan hitta attraktiva naturmiljöer eller vilka 
friluftsaktiviteter man kan göra. 

Naturupplevelser och friluftsliv är en viktig 
del av svensk välfärd och kultur. Att sänka 
trösklarna till att ta sig ut i naturen för grup-
per som är ovana vid friluftsliv handlar om 
att ge möjligheter och öka kunskap om vad 
som finns, att göra friluftslivet inkluderande 
och bredda vår syn på vad naturen kan an-
vändas till. Andra kommuners erfarenheter 
visar att det är viktigt med delaktighet och 
det personliga mötet, att möta andra kulturer 
på deras hemmaplan, göra saker tillsam-
mans, ha god kunskap om målgrupperna, en 
kontinuitet i verksamheten och föreningars 
stora betydelse.

Tillgänglighet för 
funktionsnedsatta

Enligt Folkhälsoinstitutet har var femte 
invånare i Sverige en bestående funktions-
nedsättning. Den kan vara både tillfällig och 
varaktig. Begreppet är mycket brett och kan 
avse en mindre eller större svårighet att röra 
sig, se, höra, förstå eller allergier. 

För personer med en funktionsnedsättning 
har bristande tillgänglighet en avgörande 
betydelse för upplevelsen att känna sig 
delaktig fullt ut i samhället. Det är betydligt 
vanligare att personer med funktionsnedsätt-
ning upplever ohälsa, som inte är relaterad 
till sin funktionsnedsättning utan kan kopp-
las till levnadsvanor. Problemet är särskilt 
stort hos kvinnor, äldre, barn och personer 
födda utomlands. Det är dubbelt så vanligt 
att funktionsnedsatta har en stillasittande 
fritid med mindre tid till motion och större 
andel med fetma än hos övrig befolkning. Att 
undanröja hinder och förbättra tillgänglighet 
till natur är därför en viktig del i arbetet med 
att förbättra folkhälsan för funktionsnedsatta.

 
 
 

UTVECKLINGSPOTENTIAL 
• Stimulera föreningsaktiviteter som 

riktar sig till att genomföra enkla  
guidade naturbesök och utflykter 
som skogspromenader, båtturer, fiske 
eller lägerverksamhet med fokus 
invånare med härkomst från andra 
kulturer, särskilt barn och ungdomar. 
Fokusera på information om alle-
mansrätten, närnatur och möten  
mellan människor. Aktiviteternas  
mål bör vara att väcka intresse och 
kunskap kring tätortsnära natur.

• Beakta det etniska perspektivet vid 
planering av informationssatsningar.
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Funktionshinder inom friluftslivet kan vara 
fysiska som ojämna stigar, svårpasserade 
stängsel, smala spångar/broar men kan 
också handla om svårtillgänglig informa-
tion om ett område och hur man tar sig dit. 
Målsättningen är att alla besökare ska känna 
till friluftslivets områden, kunna ta sig dit, 
röra sig i områdena, förstå och uppleva dess 
värden. Det kan därför handla om att åtgärda 
naturliga hinder, nivåskillnader, branta lut-
ningar, trånga passager och svårframkomliga 
underlag. Men det gäller också att utforma 
anläggningar som stigar, broar, grindar på 
rätt sätt. 

Förbättrad framkomlighet kan vara helt av-
görande för en persons möjlighet att besöka 
platsen och underlättar samtidigt för andra 
besökande personer som inte är beroende av 
åtgärden. Så fysiska tillgänglighetsåtgärder 
kan vara oumbärliga för en enskild individ 
men gynnar i praktiken många fler.

Att tillgängliggöra information innebär att 
de flesta ges möjlighet att ta del av skyltar, 
broschyrer, naturguidningar och websidor. 
Information bör därför utformas så den kan 
förstås av de flesta, exempelvis personer med 
läs- och skrivsvårigheter, intellektuell funk-
tionsnedsättning och nedsatt syn. Då kan 
även många barn och nya svenskar tillgodo-
göra sig informationen.

 

UTVECKLINGSPOTENTIAL
• Kommunens friluftsområden behöver 

anpassas så att alla som vill ska kunna 
ta del av natur oavsett funktionsför-
måga. Alla målpunkter för friluftslivet 
kan inte göras tillgängligt för alla men 
de allra flesta kan göras tillgängliga 
för fler. Arbetet med förbättringsåt-
gärder bör ske fortlöpande i samråd 
med organisationer för personer med 
funktionsnedsättning och funktions-
hinderråd.

• Kartlägga tillgängligheten inom 
attraktiva och besöksvärda natur-
områden och ta fram en plan över 
hur de kan tillgängliggöras. Det kan 
handla om friluftsbad, vandringsleder 
och motionsspår. Arbetet bör i första 
hand inriktas på generella åtgärder 
som fungerar för breda befolknings-
grupper.

• Kartlägga tillgängligheten i natur-
områden nära LSS-boenden och 
äldreboenden samt andra platser där 
personer med funktionsnedsättning 
eller många äldre vistas. Kartläggning 
kan visa åtgärdsbehov och ge grund 
för prioriteringar i tätortsnära natur. 
Aktuell information om tillgänglig-
hetsanpassade naturområden bör 
finnas på kommunens websida.

• Stimulera till naturguidningar med 
friluftsaktiviteter i tillgänglighets-
anpassade naturområden, riktat till 
grupper med funktionsnedsättning 
med syfte att väcka intresse och 
sänka trösklar för egna naturbesök. 
Arbetet bör ske i samverkan med 
föreningar.

Foto: Jan Magnusson
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UTVECKLINGSPOTENTIAL
• Fördela resurser till friluftsliv utifrån 

ett genusperspektiv.
• Kartlägga upplevd otrygghet i  

tätortsnära natur eftersom det  
begränsar kvinnors möjlighet att 
utöva friluftsliv. En kartläggning av 
problemets omfattning kan ge  
underlag för vilka åtgärder som  
behöver genomföras.

• Anordna naturguideverksamhet till-
sammans med friluftsorganisationer. 
Det kan vara nybörjarintroduktion 
till friluftsaktiviteter med utpräglat 
skev könskvot för att sänka trösklar 
att prova på traditionellt manliga 
respektive kvinnliga friluftsaktiviteter 
för alla kön. Det kan också erbjudas 
tillfällen till friluftsliv med sällskap för 
att slippa upplevd otrygghet och för 
dem som inte har eget sällskap. 

Jämställdhet
En nationell enkätundersökning om svenska 
folkets friluftsvanor (Naturvårdsverkets rap-
port 6691, Friluftsliv 2014) visar att det finns 
några generella skillnader mellan kvinnors 
respektive mäns friluftsliv. Kvinnor är mer 
aktiva än män under vardagar och ägnar sig 
mer åt vardagsnära friluftsliv som prome-
nader och att ströva i skog samt aktiviteter 
med djur, exempelvis ridning och hundpro-
menader. Jämfört med män är aktiviteten 
kortare och utövas oftast i närnatur. Den sker 
dessutom oftare tillsammans med barn och 
sociala kontakter är en viktigare anledning 
till aktiviteten. Kvinnor är mer positiva till 
friluftsanordningar som rastplatser, skyltning 
och ledmarkeringar samt deltar oftare vid 
naturguidningar. Kvinnor, framförallt yngre, 
upplever en större otrygghet än män när 
de vistas i tätortsnära natur, exempelvis på 
grund av att det är mörkt, att trafiksituatio-
nen är farlig eller rädsla för våld.

Män är överrepresenterade bland aktiviteter 
som tar mer tid i anspråk och kräver någon 
form av specialutrustning, större fysisk 
ansträngning eller att man måste befinna sig 
på en specifik plats. Fiske och jakt är aktivi-
teter där skillnaden mellan könen är särskilt 
stor. Andra exempel är löpning, dykning och 
motoraktiviteter.

Både kvinnor och män upplever tidsbrist som 
det största hindret för friluftsutövande. Att 
inte ha någon att göra det tillsammans med 
upplevs också som ett hinder men främst av 
kvinnor.

Huvuduppfattningen är att könsskillnaderna 
inom friluftslivet är inlärda och har sin grund 

i kulturella mönster som vi lär in som barn. 
Dimensioner som verkar ha betydelse för  
genusskillnader inom friluftslivet är  
traditioner, avstånd till aktiviteten, grad av 
ansträngning, hur mycket planering eller 
utrustning som krävs samt möjligheten  
till social samvaro. En bakgrund till köns-
skillnaderna inom friluftsliv kan vara att 
kvinnor som grupp ofta har ett större ansvar 
för omsorg och en mer uppsplittrad tid. 
Kunskap om kvinnors och mäns skilda livs-
situationer och aktivitetsmönster är en viktig 
bakgrund för att ge dem lika möjlighet att 
utöva friluftsliv och undanröja strukturella 
hinder kopplade till kön.

Foto: Jan Magnusson
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Att inbjuda till aktiviteter med lättförståelig och 
inspirerande information kan bidra till att skapa 
intresse hos nya grupper. Det gäller både invånare 
och besökare utifrån som inte tidigare lockats eller 
förstått potentialen i det utbud av friluftsliv som 
finns i Kalmar kommun. Genom informations- 
insatser kan man även höja kunskapsnivån och 
öka intresset för både naturvård, miljöpåverkan 
och kulturhistoria.

Kommunen behöver arbeta med att öka 
tillgänglighet till information om friluftsliv, 
både till vilka områden det finns för frilufts- 
liv geografiskt i kommunen och vilket utbud 
som finns i form av olika aktiviteter. Det 
handlar dels om skyltning till attraktiva 
områden men också om informationsinsatser 
på kommunens hemsida och appar samt att 
förmedla länkar till friluftsföreningar. Natur-
vårdsverket har tagit fram vägledning och 
riktlinjer för planering och genomförande av 
tillgänglighetsåtgärder i natur, inklusive na-

turinformation. Det kan vara stöd för Kalmar 
kommuns arbete med friluftsinformation.

Hemsida och appar

Kommunens hemsida ska innehålla informa-
tion om friluftslivets förutsättningar. Under 
fliken Uppleva och göra/Natur, friluftsliv 
och parker ska finnas inspiration och  
information om besöksvärda friluftsområden, 
naturreservat, vandringsleder, cykelslingor, 
parker, lekplatser, odling, badplatser, båt- 
information, fiske, ridleder och hundrastgår-
dar. Vinteraktiviteter som pulkabackar, skid-
spår och skridskoisar läggs in under säsong. 

Informationen måste vara digitalt sökvänlig 
så att många lätt kan hitta den genom andra 
sökverktyg än att bara leta på hemsidan, typ 
google. I Kalmarappen ska finnas informa-
tion om friluftsaktiviteter som är på gång.  

8� FRILUFTSINFORMATION 

Fotografer från vänster till höger. Översta och mellersta raden; Jan Magnusson. Nedersta raden; Thomas Eidrup, Jonas Lindström , Maria E. Johansson
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Genom smarta telefoner kan man också 
använda så kallade QR-koder. Det innebär att 
användare via en app direkt kan nå en hem-
sida med information genom att fotografera 
QR-koder på skyltar i besöksområden och på 
så sätt få mer information. 

Destination Kalmar AB har bland annat i 
uppdrag att marknadsföra och informera om 
Kalmars utbud turismområden. Hösten 2019, 
kommer upplevelser tematiseras och möta 
målgrupper utifrån intressen varav ett tema 
är Outdoor (friluftsliv). Hemsidan  
www.kalmar.com har dag ca 25% besökare 
från Kalmars kommungeografiska del, så 
många invånare nyttjar sidan för att planera 
upplevelser i egen sak eller vid besök från 
släkt och vänner. Utvecklingen av tema  
Friluftsliv/Outdoor bör därför tydligt  
sammankopplas mellan www.kalmar.se och  
www.kalmar.com i samsyn som kommunika-
tiv yta.

Karta, skylt, folder och guidning

En samlad friluftskarta ska redovisa aktivi-
tetsmöjligheter områdesvis, i kommunens 
byar och stadens delar, i skogsmiljöer, od-
lingslandskap och kustnära. Kartor ska också 
redovisa olika aktiviteter tematiskt uppdelat 
för hela kommunen. Utöver detta kan det 
finnas utflyktstips för olika kategorier,  
exempelvis barnfamiljer, historieintresserade 
eller för dem som söker rofyllda platser. 

Information om attraktiva områden och 
stråk för friluftsliv bör finnas både digitalt 
på kommunens hemsida och i vissa fall även 
som skyltar, informationsfoldrar och ljud-
vandringar. Informationsskyltar tillsammans 
med övriga anordningar och anläggningar 
för friluftslivet med kommunalt huvudman-
naskap ska finnas samlade i en databas för att 
underlätta tillsyn och underhåll. Kommunens 
informationsskyltar i friluftsområden och na-
turreservat med syftar till att visa målpunkter 
och informera om naturens växt- och djurliv, 
kulturhistoria, friluftsområdets infrastruktur 
och platsernas tillgänglighet. Informationen 

ska vara lätt igenkänningsbar och med fördel 
följa Naturvårdsverkets riktlinjer. Vid entréer 
till större, attraktiva friluftsområden ska det 
finnas information om allemansrätten på 
minst svenska och engelska. Det kan handla 
om skyltning och i vissa fall folder för sådana 
områden och stråk som beskrivs nedan.

Naturreservat och utpekade friluftsområden 
inom kommunen bör ha informationsskyltar 
vid områdenas entréer. Syftet med informa-
tionen är att presentera områdenas historia, 
växt- och djurliv, infrastrukturen för frilufts-
liv, smultronställen och sevärdheter, områ-
deskarta och förmedla eventuella reservat-
föreskrifter. Följande områden bör ha sådan 
information enskilt eller kombinerat:

Naturreservat (Svenska, engelska, tyska)
• Lindö (Skäggenäs)
• Björnö
• Horsö - Värsnäs
• Svinö 
• Prästgårdsängen (Ljungbyholm)
• Vinterbo (Halltorp)
• Fröstorp (Mortorp) 
• Bokenäs (utanför Värnanäs) 
• Värnaby 
• Värnanäs skärgård 

Övriga friluftsområden
• Ljungnäs - Törnerum - Getterö
• Rockneby
• Läckeby
• Lindsdal/Snurrom
• Skälby
• Stensö
• Skärgårdsparken
• Smedby
• Trekanten
• Kläckeberga kulturlandskap
• Ljungbyholm - Krankelösa
• Vassmolösa - Hagby
• Kolboda - Ekenäs
• Tvärskog
• Mortorp
• Påryd
• Karnaberg 
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Vandringsleder finns inom olika naturkarak-
tärer i kommunen, där främst följande leder 
bör ha både digital och folderinformation: 

• Kalmarsundsleden, ca 20 mil lång och 
sträcker sig genom hela kommunen i 
nord-sydlig riktning utmed kusten. 

• Östra Sigfridsleden, ca 3 mil lång pil-
grimsled som sträcker sig från Kolboda 
i öst-västlig riktning från kusten genom 
odlingsbygd till skog i St Sigfrid. En del 
av sträckan ansluter mot en promenad/
cykelrunda i Mortorp med startpunkt vid 
Mortorp kyrka.

• Ljungbyleden (Paradisleden), ca 2,5 km 
lång med sträckning utmed Ljungbyån 
från Ljungbyholm till Krankelösa.

Se mer på www.kalmar.se/vandringsleder 

Promenadslingor kan inspirera till rörelse 
och guida till egna promenader i stadsnära 
natur-, park- och kulturmiljöer där foldern 
ger tips på slinga med målpunkter och  
beskriver historik, kultur eller natur som  
passeras. Slingorna är i vissa fall kombinera-
de med web-app så att guidningen kan ske 
med hjälp av en smartphone, se mer  
www.kalmar.se/promenadslingor. 

Guidningar i det formatet finns med följande 
teman:
• Promenad i befästningsstaden 
• Parkpromenaden 
• Vandra bland historiska byggnader  

på Kvarnholmen
• Krusenstiernornas Kalmar 
• Jenny Nyströms Kalmar 
• Gamla Kyrkogården 
• Lilla kulturpromenaden på Södra  

kyrkogården
• Väsensvandringar på Stensö och  

Krankelösaholm 

Tipspromenader anordnas genom föreningar 
och sker ideellt men kommunen kan bidra 
med information på hemsidan för att lotsa 
deltagare till områden där tipspromenader 
finns, exempelvis Stensö, Värsnäs, Norrliden 
och Skälby.

Guidningar och organiserade utflykter i 
natur är en viktig del i marknadsföringen av 
Kalmars natur. Kommunen genomför ibland 
guidningar i naturen i samarbete med ideella 
föreningar och andra lokala aktörer samt  
Vattenrådet. Vissa av naturguidningarna 
har riktats mot barn, exempelvis Väsens-
vandringar som genomförts som en slags 
friluftsteater. För att nå nya målgrupper bör 
kommunen i samverkan med föreningar 
genomföra mer riktade naturutflykter och 
bland annat särskilt prioritera grupper från 
andra kulturer och människor med funk-
tionsnedsättning.
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9� UTOMHUSPEDAGOGIK 
 
 
Utomhuspedagogik syftar till växelspel mellan 
upplevelse och reflektion grundat på verkliga 
situationer i utemiljöer. Det är ett komplement 
till övrig undervisning och kan användas inom 
många skolämnen för förbättrad inlärning med 
mervärden som fysisk aktivitet, frisk luft och ökad 
förståelse för miljö och natur.

Enligt skolverkets läroplan ska eleven ut-
veckla förmågan att vistas i utemiljöer och få 
förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv. 
Utevistelsen bidrar också till elevens förstå-
else för ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv. 
I skolverkets granskning av ämnet Idrott 
och hälsa 2018 framkommer bland annat att 
friluftsliv får för lite tid i skolan och att mer 
utrymme bör skapas för undervisning kring 
friluftsliv och utevistelse.

Utomhuspedagogisk verksamhet kan bedri-
vas i olika typer av natur- och parkmiljöer 
men också i rena urbana miljöer. Stora och 
upplevelserika natur- och friluftsområden 
är viktiga men allra viktigast är att det finns 
närnatur av kvalitet. Närheten är särskilt vik-
tig för de små barnen, det vill säga förskola 
och grundskolans lågstadier.

Projekt för utomhuspedagogik 

I Kalmar pågår följande projekt:

• ”Vattendetektiverna”, leds av Vattenrådet.
• Förskolan ”Trollet” är aktiva med utom-

huspedagogik.
• ”På egna ben”. Mobilitetsprojekt beslutat 

2018 med medel från Energimyndigheten, 
2,8 milj. Förvaltningsövergripande mellan 
UF, SBK, KLK. Syfte att få barn att röra sig 
mer på väg till skolan.

• ”HittaUt”. Projektmedel LONA sökta för 
2019-2021 från Naturvårdsverket, KoF i 
samverkan med Kalmar OK. Syfte att få 
ut fler barn i naturen och röra på sig, hitta 
checkpoints med hjälp av mobil app.

Vad görs och vad behövs?

I dagsläget används främst närnatur till 
skolmiljöerna för friluftslivets undervisning, 
särskilt för de yngre skolbarnen och fritids-
grupper. För de större barnen finns behov av 
att komma längre bort, till större skala och för 
mer äventyr. 

Exempel på aktiviteter som lärarna lyfter 
fram är utegym, skridskor, orientering. Det 
finns önskemål om att vara mer i skogen 
och paddla, laga mat på stormkök, cykla, 
orientera i obekant miljö eller åka skidor. 
Mer avancerat friluftsliv efterfrågas, att få in 
digitala verktyg i undervisningen, exempel-
vis orientering och mer äventyrspedagogik. 
Att göra hajk med övernattning är bra för 
klassammanhållningen. Det vore bra om det 
fanns möjlighet för eleverna att låna rygg-
säckar, liggunderlag, sovsäckar med mera, 
liknande Fritidsbanken som redan i dagsläget 
ger möjlighet för allmänheten att låna fritids-
utrustning. 

Friluftsliv upplevs vara svårt att få in på en-
bart idrottslektionerna, det krävs samarbete 
med lärarna i varje årskurs eller olika ämnes-
lärare för att kunna göra en halvdag utom-
hus tillsammans med olika stationer med 
friluftsliv, samarbete och gruppstärkande 
aktiviteter. Förutom studiedag med friluftste-
ma skulle friluftsaktiviteter kunna samverka 
mer med idrottslärare på högstadiet samt låg- 
och mellanstadiets utomhuspedagogik för 
ämneslärare (NO, SO). Det är värdefullt om 
skolan är välutrustad med bra friluftsmate-
rial. För vinterfriluftsliv med skidutrustning 
och skridskor kunde det vara bra med ett 
gemensamt förråd med utrustning för kom-
munens skolor.

Det som lärarna främst pekar på, för att 
kunna utöva mer friluftsliv inom pedagogisk 
verksamhet, är tillräckligt med tid och perso-
nal, behov av transporter och utrustning samt 
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pengar avsatta för friluftsliv. Andra brister 
som lyfts är skräpiga och misskötta närmil-
jöer, bättre utemiljö på skolgårdarna och att 
det ska finnas grillplats och vindskydd på 
naturområden som ofta besöks.

Intressanta områden för 
utomhuspedagogik 

Skolgårdar och skolornas närnatur är som 
sagt viktigast för undervisning kopplat till 
friluftsliv enligt lärare och fritidspedago-
ger. Därutöver lyfter flera av grundskolans 
idrottslärare fram följande områden som  
värdefulla för skolans friluftsliv;  
Skälby, Värsnäs, Horsö, Getterö, Ljungnäs,  
Västra sjön, Stensö, Kalmarsundsparken,  
Skyttisdämmet, Södra Utmarken och skogen vid 
IFK Kalmars planer, Holmen, Biskopsskogen, 
Djurängsbackarna, Tallhagen, Svinö, Lindön, 
Smedby OK, Förlösa motionsspår och Värnanäs. 

En del av områdena är enbart möjliga att 
besöka vid enstaka tillfällen pga att det krävs 
mycket tid, personal och särskilt anordnade 
transporter, som exempelvis Getterö.

Skälby gård ligger centralt i staden och har 
god tillgänglighet för många. Området är ett 
gott exempel på där det finns goda förutsätt-
ningar för utomhuspedagogik, särskilt för de 
mindre skolbarnen. Det kan redan i dagsläget 
räknas som en naturskola och skolskog. Men 
här finns också utvecklingsmöjligheter, exem-
pelvis kan dammarna förbättras så att elever 
kan gå i och håva vattendjur, ängsmarker och 
fjäril/insektsmiljöer kan skapas för natur- 
studier och det finns potential att använda 
växthuset och trädgården. Det behövs en 
samlingslokal för att lämna väskor, äta mat-
säck, ha inomhusstudier eller redovisning. 
Det kan också utvecklas möjlighet till bok-
ningar för ”utforskningslådor” eller ”boka  
en pedagog” när en lärare behöver extra kun-
skap eller händer för att organisera utedagen.

Tillgänglighet till natur för skolbarn

Eftersom tillgänglighet till närnatur och par-
ker är viktig för skolornas verksamhet måste 
det finnas säkra gång- och cykelförbindelser 
mellan skolor och lämpliga naturområden, 
särskilt där skolgårdarna saknar sådana mil-
jöer. I dagsläget saknas tillgänglighets- 
anpassningar till flera intressanta naturområ-
den. I samband med åtgärder för förbättrad 
tillgänglighet är det viktigt att också tänka på 
att det ska fungera för utomhuspedagogisk 
verksamhet. 

Det finns i vissa fall behov av busstransporter 
till naturområden från skolorna, till exempel 
för att kunna ta sig till ett dämme, vatten-
drag, strand eller skog. Tyvärr har inte alla 
barn tillgång till cykel och lämnar därför 
sällan skolan. En önskan från lärare är att det 
går att ordna gratis busstransporter ibland. 
Ett förslag hade kunnat vara att använda 
de så kallade kulturbussarna som finns för 
skolelever att nå kulturutbud. Men det är inte 
möjligt i dagsläget. 

Friskolor har ofta inte tillgång till samma  
resurser som kommunala skolor. Elever i 
dessa skolor bör ges samma möjlighet till 
närmiljöer för utomhuspedagogik.

Konkurrensen om markanvändningen är 
stor, särskilt i Kalmars centrala delar. Därför 
måste skolors närnatur uppmärksammas i 
den fysiska planeringen och pedagogiska 
miljöer pekas ut i en översiktsplan.
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UTVECKLINGSPOTENTIAL
• Utreda vilka områden som används för 

pedagogisk verksamhet och uppmärk-
samma dem som viktiga i den fysiska 
planeringen samt eventuellt behov av 
förbättrad tillgänglighet i och till dessa 
miljöer.

• Arbeta för att alla skolor ska ha tillgång 
till en skolskog med vindskydd och 
grillplats.

• Kontinuerligt avsätta investeringsmedel 
för att öka tillgänglighet i tätortsnära 
natur.

• Utveckla intern samverkan inom skolan, 
mellan olika ämneslärare för att sam-
ordna och tillskapa personella resurser 
och tid för längre utflykter och längre 
undervisning än enbart idrottslektioners 
avsatta tid. Gemensam kommunöver-
gripande rutin behövs angående antal 
friluftsdagar per läsår.

• Utveckla mer avancerat friluftsliv med 
digitala verktyg och mer äventyrs- 
pedagogik.

• Avsätta medel för att möjliggöra buss- 
utflykter till intressanta naturområden. 

• Bygga upp en gemensam utrustnings-
bank för skolorna i kommunen där elever 
har möjlighet att låna utrustning som 
behövs.

Starta projekt som kan stödja 
utomhuspedagogik, exempelvis:
• Grönare skolgårdar
• Naturlekplatser 
• Naturskola
• Skolnära natur, Skolskogar
• Motorikbana, upplevelsestig
• Förskola med ”Ur- och skur”-tema 

Hur kan skolan samverka med  
föreningar? Utbildningsinsatser? 

  Foto: Henrik Svensson Barn på väg till sommarkoloni på Getterö
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10� NATURTURISM 
 
 
Efterfrågan på naturturismen är en del inom 
besöksnäringen som växer snabbt i Sverige.  
I Kalmar kommun finns stor potential att lyfta  
fram natur- och kulturlandskapet som målpunkt 
för turister. 

Med kust och skärgård, öppet herrgårds- och 
eklandskap, skog och stadsnära natur finns 
det utbud för varierade naturupplevelser 
knutna till historia och kulturlandskap. Det 
finns goda förutsättningar att utveckla besök-
snäring kopplat till bland annat vandring och 
cykel, badplatser med olika karaktär, fiske 
vid kust och vattendrag, paddling eller rodd 
i skärgård och fjärdar, ridning för barnfamilj 
eller fältryttare och utflyktsmål i spännande 
skogsmiljöer. 

En trend bland friluftsturism är efterfrågan 
på en blandning av bekvämlighet och även-
tyr. Exempelvis paket med lite tillrättalagd 
natur och möjlighet till bekväm övernattning 
och god mat. En annan trend är behov av 
rofylldhet och tystnad. Tendensen är att ge 
sig ut på kortare resor med färre dagar men 
fler resor per år.                

Att utveckla natur- och kulturturism kan 
ge positiva effekter som nya arbetstillfällen, 
bättre kommersiell service på landsbygden 
och en mer levande landsbygd. En utveckling 

för turism är också något som gagnar  
kommuninvånarna och kan bidra till att  
fler utövar mer friluftsliv på hemmaplan.  
Det kan också locka nya invånare att flytta  
till kommunen. 

Det är viktigt att turismen utvecklas långsik-
tigt hållbart både miljömässigt, socialt och 
ekonomiskt. Det kan handla om hänsyn till 
naturmiljöer, transporter och resursanvänd-
ning. Förutsättningar för en hållbar utveck-
ling av naturturism är därför väsentlig att 
beakta i kommunens översiktsplanering och 
respekteras av kommersiella aktörer. Ett led  
i detta är också att utveckla kollektivtrafik till 
besöksmål.

UTVECKLINGSPOTENTIAL
Utveckla naturturism i samverkan mellan 
besöksnäring, markägare, kommunen 
och grannkommuner. Destination 
Kalmar AB ansvarar för och samordnar 
turistfrågorna i Kalmar kommun.  
Bolaget bör tillsammans med bland 
annat samhällsbyggnadsnämnd, kultur- 
och fritidsnämnd och aktörer inom 
besöksnäringen identifiera utvecklings-
områden för naturturism och göra åt-
gärdsplan med prioritering och budget. 

Upplev vår kust 
och skärgård

Upptäck skogen

Njut av 
stadsnära natur
och kultur

Rör dig i 
herrgårds- och 
eklandskapet

Fotografier se sid. 5
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