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1 Bakgrund 
I Sollefteå kommuns översiktsplan fastslår att tillgängligheten för friluftsaktiviteter ska 

förbättras. I Översiktsplanens avsnitt 4 – Naturkraft – fastslås; 

”Alla har tillgång till naturen och kraften som den ger. Kommuninvånare och besökare 

vägleds i naturen för rekreation och friluftsliv. Naturens egna värden och dess växter och djur 

och deras livsmiljöer är säkrade för framtida generationer.” 

Friluftspolitiken sträcker sig över flera politikområden som t.ex. folkhälsa, idrott och 

naturvård. Detta dokument syftar till att peka ut prioriteringar och skapa långsiktighet i 

kommunens arbete med att stärka friluftslivet. 

2 Syfte och mål  
Denna policy är ett kommunövergripande styrdokument som fastställer kommunens vilja med 

friluftslivet. Policyn ska också utgöra en grund för arbetet med att utveckla en friluftsstrategi 

för kommunen. Målet är att friluftsfrågorna ska få en långsiktig och samlad hantering.   

3 Utgångspunkter för friluftspolicy 
Denna policy omfattar hela Sollefteå kommun och ska kompletteras med en friluftspolitisk 

strategi med konkreta åtgärder.  

Naturvårdsverket definierar friluftsliv som, ”vistelse utomhus i natur- eller kultur-landskapet 

för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling”. Utifrån de 10 punkter som den 

nationella friluftspolitiken utgår ifrån har tre områden valts ut för utveckling i Sollefteå 

kommun.  

 
Nationella mål Av Sollefteå kommun valt 

utvecklingsområde 

Tillgänglig natur för alla Utvalt 

Starkt engagemang och samverkan Utvalt 

Allemansrätten  

Tillgång till natur och friluftsliv  

Attraktiv tätortsnära natur Utvalt 

Hållbar regional tillväxt och 

landsbygdsutveckling 

 

Ett rikt friluftsliv i skolan  

Friluftsliv för god folkhälsa  

God kunskap om friluftsliv  

Skyddade områden som resurs för 

friluftslivet 

 

 

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Friluftsliv/Friluftsmalen/Skyddade-omraden-som-resurs-for-friluftslivet/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Friluftsliv/Friluftsmalen/Skyddade-omraden-som-resurs-for-friluftslivet/
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3.1 Starkt engagemang och samverkan 
Policy: Genom samverkan och dialog ska det lokala och ideella engagemanget för utveckling 

av friluftslivet tillvaratas 

Intresset för friluftsliv är stort i Sollefteå kommun. Det finns ett stort antal föreningar och 

företag med stora intressen i ett hållbart och välutvecklat friluftsliv. Föreningarna och 

näringslivets engagemang är avgörande för att kunna erbjuda aktiviteter och kunskap om 

friluftsliv.  

Genom dialog och samverkan med förenings- och näringsliv ska Sollefteå kommun utveckla 

friluftslivet i kommunen. Sollefteå kommun har redan idag dialog och samarbete med 

förenings- och näringslivet men strukturerna behöver formaliseras. I organisationen ska frågor 

som berör friluftslivet hanteras i utskottet för samhällsutveckling. Genom att tydligt utse ett 

utskott förenklas möjligheterna för dialog och samverkan mellan kommunen och andra 

aktörer.  

I kommunens översiktsplan är områden som är av särskilt intresse för friluftsliv, så kallade 

riksintressen tydligt utpekade.  

3.2 Tillgänglig natur för alla  
Policy: Alla människor ska ha möjlighet att vistas i och njuta av natur- och friluftsliv  

Tillgänglighet handlar om människors kunskap om att friluftsområden existerar och deras 

föreställningar om hur tillgängliga områdena är. Att känna sig välkommen till, lockad och 

stimulerad av naturen är avgörande för att områden ska användas.  

Sollefteå kommun ska arbeta tillsammans med civilsamhället (förenings- och näringsliv) att 

tillgängliggöra friluftsområden. Att kontinuerligt se över skyltar i naturområden, använda 

digitalkommunikation, tryckta broschyrer, annonser och kartor för att sprida kunskap om de 

friluftsområden som finns. Samt att arbeta tillsammans med andra aktörer för att utveckla 

friluftsliv för olika grupper beroende på deras tidigare vana av friluftsliv.   

3.3 Attraktiv tätortsnära natur 
Policy: Tillgång till attraktiv natur i närheten av tätorter. Allmänheten ska ha tillgång till 

grönområden och ett tätortsnära landskap.   

En stor del av friluftslivet i Sollefteå kommun utövas i tätortsnära friluftsområden. Med 

tätortsnära områden menas områden med avstånd på max 3 kilometer från tätorten. Detta är 

särskilt viktig för grupper som barn eller funktionshindrade som har svårare att ta sig ut eller 

förflytta sig långa sträckor.  

Det kan finnas starka intressekonflikter i det tätortsnära landskapet där annan 

markanvändning prioriteras framför friluftslivet. I de fördjupade översiktsplanerna ska hänsyn 

tas till tätortsnära friluftsområde i tätorterna Sollefteå, Junsele, Långsele, Ramsele och 

Näsåker.  

4 Revidering 
Policyn gäller för två mandatperioder. Då denna policy är av översiktlig karaktär kan den vara 

aktuell under ett längre tidsplan men kan aktualiseras tidigare om fullmäktige önskar så.  

 


