
Remissvar Friluftsplan

Naturskyddsföreningen Kristianstad/Bromölla (föreningen) har tagit del av Friluftsplanen för

Kristianstads kommun. Flera andra planer (Grön strategi 2017, Grönplan 2019, Översiktsplan

Kristianstad 2021 m. fl) ligger till grund och genomsyrar aktuell Friluftsplan. Kristianstads kommun

har flera gånger nyligen utmärkt sig positivt i jämförelse med andra kommuner angående friluftsliv.

Friluftslivet utgör en viktig del av den lokala turismen, identiteten och attraktionsvärdet för

kommunen. Friluftslivet är ett riksintresse och dess samhällsvinst/-nytta för invånarna är betydande.

Friluftsområden och tätortsnära natur har möjligheter att värna en någorlunda bullerfri miljö och

erbjuda flera ekosystemtjänster. Det måste ha hög prioritet i sammanhang där exploatering för

bebyggelse, infrastruktur m.m. står på agendan.

Föreningen ser positivt på Friluftsplanen generellt och på presenterade mål med visioner. Det är

viktigt att främja friluftslivet samt att det är integrerat inom de olika förvaltningarna och nämnderna.

Det skapar en bred förankring. Vi uppskattar särskilt mycket att det är fokus på markägarkontakt,

skolverksamhet och samarbeten, vilka vi ser som nyckelfrågor för att lyckas. Friluftslivet i dess olika

former bedrivs även utanför det kommunala rummet. Konfliktytan mellan besökare och markägare

kan öka i takt med fler friluftsutövare. Föreningen anser det nödvändigt med återkommande

samrådsmöten med berörda markägare och vi är positiva till Friluftsplanens förslag till avstämningar.

En tidsagenda bör finnas för att uppnå syftet. Det är av största prioritet att “Allemansrätten” är

förankrad för alla berörda.

Det är tydligt att planen är väl genomarbetad med hänsyn tagen till senaste relevant forskning.  Med 

det sagt måste vi dock adressera avsaknaden av mätbara och tidsatta mål i planen. I planen används 

genomgående tolkningsmöjliga vaga formuleringar, som ger utrymme för tolkningar och som därme 

minskar trovärdigheten avsevärt. Tyvärr är detta ett mönster vi ser gå igen i kommunens planer och 

som vi har svårt att tolka på annat vis än att det finns motvilja att utföra men en vilja att framstå som 

visionära. Därför ser vi mätbara och tidsatta mål som en nödvändighet för att få en bra friluftsplan.

Mer konkret har vi följande kommentarer till innehållet:

 

A. Styrgrupp från start

Behovet av en styrgrupp finns beskrivet och föreningen ser att densamma kommer i funktion



tämligen omgående. Styrgruppen ska ha tydliga målformuleringar i tid att utgå ifrån och ha 
återkommande avstämningar, varefter, vid behov, revideringar av kommunens planering ska göras 
för att säkerställa att planens mål och visioner ska uppnås.

 

B. Kvantitativa, mätbara och tidssatta mål behövs

Samtliga kvantifierbara målsättningar i Friluftsplanen måste få preciserade mätbara och tidssatta 
mål.

För följande mål kan man undra: Hur många, hur stor andel, i vilken omfattning, till vilken tid?

Annars lämnar detta utrymme för mycket låg ambition.

 

Målområde 1:

Öka basorternas tillgång till naturområden för friluftsliv

Anlägga fler besökspunkter i kommunalt ägd skog

Knyta ihop friluftsområden med tätorter och varandra genom leder och gröna stråk

Förstärka trygghetsaspekter i friluftsområden (ex belysning, sikt, markerade leder)

Utveckla friluftsområden med anläggningar för personer med funktionsvariationer

Investera och reinvestera anläggningar för friluftslivet (ex markerade stigar för olika målgrupper,

toaletter, rastplatser osv)

Säkra möjligheter för friluftsliv året om (ex vinteröppna toaletter, väderskydd med tak osv)

Målområde 2:

Bjuda in till markägarmöten

Målområde 3:

Förstärka kunskapen om Allemansrätten digitalt och på plats i naturen

Satsning på faciliteter som underlättar, ex skyltning, nudging, pås-holkar, iordningställda rastplatser

Etc

Målområde 4:

Förbättra möjligheterna att ta sig ut till friluftsområden från tätorterna (ex naturbuss,

delningstjänster etc)

Prioritera fler gröna ytor för friluftsliv i och nära tätorter, där det är möjlig

Målområde 5:



Naturpedagogiska insatser

Fler gröna ytor och friluftsområden som är anpassade till barn och unga (ex naturlekplatser,

rastplatser i barnstorlek, aktiveringsmöjligheter etc)

 

C. Risken för negativ påverkan vid exploatering och verksamhet

C.1 Säkra att KoF inkluderas i alla beslut som påverkar friluftsliv

Det behövs ett mål som säkrar att KoF inkluderas i alla beslut där friluftsliv kan beröras. Det gäller

inte bara i Byggnadsnämndens planprocess utan även i beslut kring miljöfarlig verksamhet med

mera, som kan påverka friluftslivet negativt. Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen ( MSF ) har 
rimligen ett huvudansvar men KoF är möjligen

de som bäst värderar om ett ärende kan påverka friluftslivet. Hur detta arbete bäst säkras vet vi ej.

Det är bra att roller och ansvar finns med och beaktas i en löpande process (se under målområde 2) 
så att inget hamnar mellan stolarna från början.

Målområde 1: (Huvudansvarig i parentes)

Inkludera ett friluftslivsperspektiv i planprocesser (MSF) (delansvar: KLK/Mex )

Inkludera friluftslivsinventering i checklistan av undersökningar inför planbesked (MSF)

 

Målområde 2:

Systematiskt fortsatt arbetet med att förtydliga roller och ansvar mellan förvaltningarna

(Friluftsgruppen)

 

C.2 Följa riktlinjer från Naturvårdsverket för att säkra tystnaden

Att värna om tystnad är ett ordval som ger stora tolkningsmöjligheter.

Vi föreslår att kommunen ska följa naturvårdsverkets riktlinjer för buller i friluftsområden

(https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/buller/buller-fran-industrier/)

Målområde 4:

Värna tystnad som en viktig hälsofrämjande aspekt av friluftsområden (MSF) (delansvar: TF, KoF )

 

https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/buller/buller-fran-industrier/


D. Det behövs mål om användning

Vi önskar se en ambition för invånarnas användning och upplevelse av friluftsliv. Hur stor andel av

invånarna bör använda sig av friluftsområden? Hur ofta? Hur många upplever att de har lätt att ta sig

till friluftsområden? Är det olika under olika årstider? Är upplevelsen god? Skiljer det sig åt på olika

platser under olika tider på året?

Denna statistik bör vara vägledande i de insatser man gör så att medel går till de åtgärder där de gör

mest nytta. Detta innebär också att det behövs löpande statistiska undersökningar.
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