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Yttrande över - Strategi för friluftslivsmålen i
Östergötland - Naturnära vägar till hälsa, hållbar tillväxt
och utveckling
Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till regional strategi för friluftslivsmålen
i Östergötland. Linköpings kommun har mottagit förslaget på remiss och avger
nedanstående yttrande.
Linköpings kommun ser positivt på en regional strategi för friluftslivsmålen
och förslaget är väl genomarbetat och innehållsrikt. Det är framtaget i
samverkan med ett flertal olika intressenter och belyser tydligt friluftslivets
bredd och koppling mellan många samhällssektorer. Samsynen är också
överväldigande när det gäller friluftsfrågornas stora betydelse på såväl det
individuella som det samhälleliga planet – för folkhälsa, barn och ungas
utveckling, för naturupplevelser och en attraktiv stad med god tillgång till
närnatur och gröna samband.
Strategin syftar till att uppnå de nationella friluftslivsmålen i Östergötland
genom att stärka ett långsiktigt arbete med friluftsliv och friluftspolitik. Den
kan ses som en vägledning med goda exempel och förslag till insatser. Den
innehåller också en vision för friluftslivsarbetet utifrån strategin:
”Vi är naturen nära. Här får alla må bra, växa och hålla in i framtiden”.
Denna vision leder till reflektion och eftertanke på ett bra och positivt sätt.
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Strategins huvuddel omfattar beskrivning av förutsättningar och utmaningar
samt förslag till insatser inom sex strategiska vägval. Dessa fokuserar på att
kommunicera friluftslivets värden, på den fysiska planeringens betydelse, på
vikten av bra och tydlig information, på att bevara och tillgängliggöra
friluftsområden, på att möjliggöra friluftsaktiviteter för prioriterade målgrupper
samt på samverkan över gränserna.
Vägvalen är huvudsakligen relevanta även om de går in i varandra till viss del.
Formuleringarna av dem liksom även beskrivningarna som hör till bör kunna
vässas och avgränsas lite tydligare.
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Insats-/åtgärdsförslagen är översiktliga och eftersom förutsättningar för och
utveckling av ett rikt friluftsliv till stor del formas på kommunal nivå blir
många av idéerna och förslagen riktade till kommunerna. Här kan det vara på
sin plats att kort redogöra för åtminstone en del av genomfört och pågående
arbete inom Linköpings kommun.
Att visa på friluftsfrågornas betydelse för en god samhällsutveckling sker i
många sammanhang, inte minst med koppling till kommunens omfattande
naturvårdsarbete baserat på naturvårdsprogram och handlingsplan för
naturvården. En förbättringspotential finns dock och utvecklingsarbete kring
ansvar och ansvarsfördelning samt samverkansformer för friluftsfrågor inom
kommunen är påbörjat inom ramen för framtagandet av ett friluftsprogram där
ambitionen är att ett sådant kan vara klart under nästa år.
Stora insatser, med en fortlöpande utveckling av former och innehåll, görs
sedan många år för information om och inspiration till friluftsaktiviteter för
alla. Några exempel är skyltar och foldrar om naturreservat, närnatur (på flera
olika språk) och tillgängliggjorda naturområden, Naturkartan som app och
webbsida med tips på områden, aktiviteter och evenemang, aktuell information
i sociala medier, välfyllda guideprogram, integrationsprojekt med mera. Hit
kan också räknas möjligheten för skolor och andra att låna/hyra
friluftsutrustning från kommunen liksom stöd till respektive samverkan med
ideella friluftsorganisationer.
Rekreationsaspekter och friluftslivets behov ingår som en naturlig del i den
fysiska planeringen i kommunen och grönstrukturen med samband och stråk är
viktiga underlag i aktuella översiktsplaner. Pågående och planerade projekt
som förstärker detta arbete är riktlinjer för ekosystemtjänster respektive
inventering och handlingsplan med förbättringsåtgärder för utpekade gröna
stråk och länkar.
Statens och även regionens betydelse för friluftsfrågornas status och utveckling
ska heller inte underskattas och borde ges en större plats även i den regionala
strategin. Ett avsnitt i huvuddokumentet kring statens roll och möjligheter till
stöd och samordning i friluftslivsfrågor vore värdefullt. När det gäller Region
Östergötland finns ett etablerat samordningsansvar för till exempel
Östgötaleden. Detta kan med fördel stärkas och en vidare utveckling av
regionens engagemang i friluftslivsarbetet vore värdefullt, inte minst med
koppling till folkhälsa, vård och omsorg.
Arbete med en ny regional utvecklingsstrategi (RUS) har nyligen påbörjats och
i denna ingår även friluftslivsaspekter. Hur föreliggande regionala strategi för
friluftslivsmålen ska koppla till och samverka med kommande RUS är också
av intresse för alla parter.
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Linköpings kommun arbetar sammanfattningsvis för friluftslivets bästa i linje
med friluftslivsmålen på en mängd olika sätt men med möjligheter till
förbättringar inom en rad områden. En regional strategi för friluftslivsmålen
kan förhoppningsvis på ett positivt sätt bidra till en fortsatt god utveckling, inte
minst genom samverkan både inom och utom kommunen, mellan kommuner
samt med regionala myndigheter och organisationer. I detta arbete är såväl
kommunerna som länsstyrelsen och regionen viktiga aktörer.
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