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INLEDNING
Friluftslivet är värdefullt för Höganäs, både för den enskilda människan och för samhället i stort. 
Det bidrar till att vi får en förståelse för bygden, naturen och miljön och att vi mår bättre samtidigt. 
Dessutom är naturen en stark motivator när man väljer plats att bosätta sig på. Likaså spelar naturen 
en viktig roll för turistnäringen i Höganäs. Friluftsområdet är stort och kan vara svårt att avgränsa. 
Vid framtagandet av Friluftsplanen har vi utgått från de tio nationellt framtagna målen, samt övriga 
tonsättande styrdokument.

VAD ÄR FRILUFTSLIV?
Begreppet Friluftsliv definieras av Naturvårdsverket som vistelse utomhus i natur- och kulturlandskap 
för välbefinnande och naturupplevelse utan krav på tävling. Man skulle även kunna säga att friluftsliv 
innebär all form av naturkontakt och de upplevelser som vi får när vi vistas i naturen, oavsett vad 
vi gör. Med begreppet natur menar vi såväl den otillgängliga naturen som det stadsnära gröna, t.ex. 
parker, och allt däremellan. 

BAKGRUND OCH UTGÅNGSPUNKTER I 
ANDRA STYRDOKUMENT

Höganäs vision 
Grönplan för Höganäs kommuns tätorter 
Folkhälsoprogram
Plan för tillgänglighet och delaktighet
Översiktsplan
Naturvårdsplan

AGENDA 2030
Ingen ska lämnas utanför är den övergripande principen för Agenda 2030 
som FN:s generalförsamling antog 2015. Agendan omfattar 17 globala mål 
och 169 delmål för hållbar utveckling. Hållbarhet omfattar tre dimensioner 
– miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Agenda 2030 handlar bland annat
om att minska ojämlikheter och orättvisor. Målen rör bland annat hälsa, utbildning, arbete, jämlikhet, 
inkluderande samhällen, demokrati och globalt samarbete. Genom att stärka arbetet för frilufts- 
livet stärker vi också arbetet med de globala målen i Agenda 2030. Flera av målen i agendan tangerar 
friluftsliv på olika sätt; mål 3 om god hälsa och välbefinnande, mål 10 om minskad ojämlikhet, mål 11 
om hållbara städer och samhällen samt mål 15 om ekologisk och biologisk mångfald. I målen slås fast 
att vi ska arbeta för att främja universell tillgång till säkra, inkluderande och tillgängliga grönområden, 
främja positiva kopplingar mellan stad och landsbygd, säkerställa att människor har den information 
och medvetenhet som behövs för hållbar utveckling och en livsstil i harmoni med naturen samt bevara 
den biologiska mångfalden lokalt. Mål 3 slår också fast att friluftsliv och vistelse i naturen är viktigt för 
folkhälsan – både för fysiskt och psykiskt välbefinnande.

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



1 TILLGÄNGLIG NATUR FÖR ALLA
Riksdagens mål om tillgänglig natur för alla innebär att alla människor ska ha möjlighet att vistas i 
och njuta av natur- och kulturlandskapet och att olika behov är tillgodosedda. Tillgänglighet ska ha 
hög prioritet inom planering, information och förvaltning av natur- och kulturlandskapet samt andra 
områden av betydelse för friluftslivet. 
I Höganäs kommun: 
• ska vi öka kunskapen kring människors olika behov och förutsättningar för naturvistelse

och friluftsliv
• ska vi planera för att natur och friluftsliv ska vara tillgängligt för alla
• ska vi fortsätta utveckla tätortsnära natur, parker och upplevelser så att grönområden är

lättillgängliga i vardagen

2 STÄRKT ENGAGEMANG OCH 
SAMVERKAN FÖR FRILUFTSLIVET

Riksdagens mål om stärkt engagemang och samverkan för friluftslivet sätter individens personliga 
val och engagemang i centrum.  

I Höganäs kommun: 
• ska vi aktivt skapa goda förutsättningar för föreningar och företag att samarbeta
• ska vi verka för att det i kommunen finns en bredd av olika fritidsalternativ och inspirera

till olika sätt att ta del av naturen
• verka för ett utvecklat samarbete med närliggande kommuner för att utveckla

friluftslivet över kommungränserna.

3 ALLEMANSRÄTTEN
Viktiga mål för friluftspolitiken är att allemansrätten värnas, den är grunden för friluftslivet.  
Det innebär att allmänhet, markägare, föreningar och företag ska ha god kunskap om allemansrätten. 

I Höganäs kommun: 
• ska vi skapa aktiviteter i syfte att höja kunskaperna kring allemansrätten
• ska vi genom information och bra förutsättningar i naturen göra det lätt för naturbesökare

att göra rätt

4 TILLGÅNG TILL NATUR FÖR FRILUFTSLIV
Riksdagens mål om tillgång till natur för friluftsliv innebär att friluftslivets behov säkerställs 
genom hållbart brukande, fysisk planering och bevarande. Det innebär att samhällsplanering och 
mark- användning tar hänsyn till friluftslivets behov av tillgång till attraktiva natur- och 
kulturlandskap. 

I Höganäs kommun: 
• ska vi verka för att få större sammanhängande skogsområden genom att länka

samman tätorter med en grönstruktur
• ska vi förstärka och bevara grönstrukturer vid samhällsplanering
• ska vi bevaka riksintressena för friluftsliv och rörligt friluftsliv.

5 ATTRAKTIV TÄTORTSNÄRA NATUR
Riksdagens mål om attraktiv tätortsnära natur innebär att det ska finnas tillgång till attraktiv natur i 
och i närheten av tätorter. Allmänheten ska ha tillgång till grönområden och ett tätortsnära 
landskap med höga frilufts-, natur- och kulturmiljövärden. 

I Höganäs kommun: 
• ska det finnas tätortsnära skog i alla serviceorter
• ska vi skapa aktiviteter som skapar intresse och besök i den tätortsnära naturen
• ska vi verka för att den tätortsnära skogen och naturen ska ha höga natur- och friluftsvärden



6 HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH 
 LANDSBYGDSUTVECKLING
Riksdagens mål om hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling innebär att friluftsliv och  
turism bidrar till att stärka den lokala och regionala attraktiviteten och medverkar till en stark, hållbar  
utveckling och regional tillväxt. Natur- och kulturturism bör uppmärksammas och prioriteras som 
strategiska verksamheter inom besöksnäringen. Upplevelserna bör kännetecknas av hållbarhet, kvalitet, 
värdeskapande, tillgänglighet och säkerhet. 

I Höganäs kommun: 
• ska vi ha en tydlig profil som friluftskommun
• ska vi ha ett målmedvetet arbete för att säkerställa hållbarhet, tillgänglighet och säkerhet

kopplat till natur- och kulturturism

7 SKYDDADE OMRÅDEN SOM RESURS 
FÖR FRILUFTSLIVET

Riksdagens mål om skyddade områden som resurs för friluftslivet handlar om att naturområden 
ska göras attraktiva för friluftsliv och rekreation. Det innebär att skyddade områden med värden för 
friluftslivet skapar goda förutsättningar för utevistelse genom förvaltning och skötsel som främjar 
friluftsliv och rekreation. 

I Höganäs kommun: 
• ska vi säkerställa att vi förvaltar och bevarar kvaliteten i skogsområden trots stor

belastning och slitage
• ska vi skapa nya grönytor i syfte att avlasta befintliga grönområden och som följer

det behov som kommer med ett ökat antal invånare

8 ETT RIKT FRILUFTSLIV I SKOLAN
Riksdagens mål om ett rikt friluftsliv i skolan innebär att förskolor, förskoleklasser, grundskolor och 
motsvarande bedriver friluftslivsverksamhet och undervisning om en god miljö och hållbar utveckling 
enligt styrande dokument. Barn och elever bör ges goda möjligheter att vistas utomhus. 

I Höganäs kommun: 
• ska vi öka samverkan med föreningar och aktörer som har sina huvudsakliga verksamheter

ute i naturen, för att stimulera barns fritidsaktiviteter
• ska personal på utbildningsförvaltningen ha god kompetens och vid behov ges möjlighet

att ta del av relevanta utbildningar för att kunna tillgodose ett rikt friluftsliv i skolan

9 FRILUFTSLIV FÖR GOD FOLKHÄLSA
Riksdagens mål om friluftsliv för god folkhälsa handlar om att skapa goda förutsättningar så att 
människor kan vara regelbundet fysiskt aktiva i natur- och kulturlandskapet. Det innebär att  
evidensbaserade insatser som skapar förutsättningar för friluftsliv och främjar hälsa sammanställs 
och sprids till kommuner, regioner, ideella organisationer och andra berörda aktörer.  

I Höganäs kommun: 
• ska vi genomföra riktade insatser för att få ut invånare i naturen
• ska vi öka kunskapen och stärka självkänslan hos ovana naturbesökare
• ska vi genom Sportbanken säkerställa ett utbud av friluftsutrustning för att skapa

förutsättningar för en jämlik möjlighet att ta del av naturen, oavsett ekonomiska
förutsättningar



10 GOD KUNSKAP OM FRILUFTSLIVET
Riksdagens mål om god kunskap om friluftslivet innebär att det bör finnas etablerad forskning och 
statistikinsamling kring friluftsliv som utgår från ämnesfältets bredd och mångvetenskapliga karaktär, 
är långsiktig över tiden och bygger på behoven hos friluftslivets aktörer. Myndigheter, organisationer, 
kommuner, markägare och företag bör ha god kunskap och kompetens i frågor om friluftsliv,  
landskapets utformning, hållbart nyttjande och natur- och kulturturism. 

I Höganäs kommun: 
• ska vi ha en förvaltningsövergripande samverkansgrupp för friluftsfrågor för att få en

helhetsbild och kompetensutbyte kring friluftsliv
• ska vi delta i nätverk med andra organisationer för att ha en god helhetsbild kring

friluftslivets förutsättningar

FRAMTAGANDE AV PLANEN
Arbetet med att ta fram en Friluftsplan har skett i en förvaltningsöverskridande styrgrupp. Styr- 
gruppen har, utöver att koppla ambitionerna i Friluftsplanen till relevanta styrdokument, även tagit 
fram enkäter riktade till fyra målgrupper i kommunen: medborgare, föreningsengagerade personer, 
företag med inriktning naturturism samt anställda i Höganäs kommun. Genom enkäterna har  
kunskapen och förståelsen ökat för vilka behov som finns, så att det strategiska arbetet får rätt fokus.

UPPFÖLJNING
Alla förvaltningar och nämnder har ett ansvar för att leva upp till Friluftsplanens intentioner och mål. 
Friluftsarbetet ska följas upp en gång om året och rapporteras till kommunfullmäktige i samband 
med årsbokslut. Varje förvaltning ansvarar för att lämna in underlag till uppföljning av sina respektive 
mål och åtgärder till kultur- och fritidsförvaltningen som ansvarar för att sammanställa uppföljningen 
och redovisar till kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. 
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