Distriktsstämman den 23 mars 2022
Dagordning punkt 11a

Styrelsens förslag till utlåtande över motion
”En förstudie syftande till utveckling av och tillgång till arenor och
anläggningar för friluftsidrott”
Motionen lyfter vilka särskilda förutsättningarna och utmaningarna som finns för idrotter som
nyttjar vatten, väg, mark, luft och klippor som sin idrottsarena. Motionärerna föreslår att RFSISU Stockholm genomför en förstudie vars syfte är att identifiera och analysera åtgärder för
att långsiktigt säkerställa friluftsidrotternas behov av och tillgång till anläggningar, fasta,
provisoriska eller mobila, för cykling, flygsport, klättring, orientering och segling.
Styrelsen för RF-SISU Stockholm välkomnar motionen med fokus på friluftsidrotterna och
deras idrottsmiljöer och ytor att utöva idrotten på.
RF-SISU Stockholm har, tillsammans med friluftsidrotterna, haft en gemensam arbetsgrupp
under några år. Nätverket har under föregående år även utökats till fler idrotter. Nätverket
har haft kontinuerliga möten för att diskutera idrotternas behov och hur man kan påverka
olika kommunala processer och myndigheter i Stockholms län. Nätverket har även fungerat
som samverkanspart till länsstyrelsen vid framtagandet av Friluftsstrategin i Stockholm län.
Nätverket har ökat sin förståelse och kunskap genom att tagit del av och diskuterat relevanta
styrdokument och deltagit i seminarium som påverkar idrottsrörelsens organiserade
verksamhet i natur-och friluftslivsområden.
Styrelsen anser, liksom motionärerna, det önskvärt att studera friluftsidrotternas möjligheter
att verka i storstaden utifrån tillgången till vatten, luft, mark, vatten, väg och klippor. Styrelsen
önskar därför fortsätta diskussionen med berörda förbund hur vi tillsammans kan öka
kunskapen samt lyfta dessa anläggningsfrågor mer kraftfullt i vårt gemensamma
påverkansarbete. Ambitionen är att vi också tillsammans finner medel för att finansiera detta.
Styrelsen anser dock att motionens krav är alltför omfattande och resurskrävande för att
kunna bifalla den. Med tanke på ovanstående ambition så föreslår styrelsen motionen vara
besvarad.
Styrelsen föreslår distriktsstämman besluta:
att

anse motionen besvarad

Motion inför RF-SISU Stockholms distriktsstämma 2022
avseende en förstudie syftande till utveckling av och tillgång till
arenor och anläggningar för friluftsidrott
Sammanfattning av motionen
Denna motion har utformats gemensamt av fem specialidrottsdistriktsförbund (SDF) inom RF-SISU
Stockholm, vilka också står bakom motionen. Vi yrkar på att RF-SISU under verksamhetsåret 2022
genomför en förstudie vars syfte är att identifiera och analysera åtgärder för att långsiktigt säkerställa
friluftsidrotternas behov av och tillgång till anläggningar, fasta, provisoriska eller mobila, för cykling,
flygsport, klättring, orientering och segling.

Bakgrund och nulägesbeskrivning
Begreppet Friluftsidrotter
Inom ramen för samlingsbegreppet friluftsidrotter skapades 2019 inom RF-SISU Stockholm ett
nätverk som under 2021 utvecklats och kommit att omfatta distriktsförbunden för Cykling, Flygsport,
Klättring, Orientering samt Segling.1
Gemensamt för friluftsidrotterna är att de nyttjar vatten, väg, skog, klippor och luft som sin träningsoch tävlingsarena, med andra ord platser utanför en traditionell fast anläggning i form av en idrottsplan
eller idrottshall.
Tillsammans utgörs de fem friluftsidrotterna i Stockholmsdistriktet av cirka 500 föreningar och samlar
omkring 60 000 medlemmar.
Länsstyrelsens strategi för friluftsliv i Stockholms län
Av Länsstyrelsens i Stockholms läns rapport Strategi för friluftsliv i Stockholms län, framgår att
Sveriges friluftsmål bland annat utgörs av Tillgänglig natur för alla, Starkt engagemang och
samverkan för friluftslivet, Allemansrätten, Tillgång till natur för friluftsliv, Attraktiv tätortsnära natur
samt Skyddade områden som resurs för friluftslivet.2 I och med att friluftsidrotterna har inbjudits att
medverka i framtagandet av friluftsstrategin kan friluftsidrotterna således betraktas som en viktigt del
av det rörliga friluftslivet.
Vidare beskrivs att friluftslivstrategin också är ett verktyg för att samordna, kvalitetssäkra eller
utveckla interna och externa processer, kunskapsutbyte och dialog inom fysisk planering i syfte att
säkerställa jämlik tillgång till grönytor för regionens invånare. Av rapporten framgår även att
Länsstyrelsen arbetar också med skydd av natur samt tillgången till tätortsnära natur, genom bland
annat satsningen Aldrig långt till naturen.
Härutöver arbetar Länsstyrelsen även med att ta fram en skogsstrategi vilken bland annat ska bidra till
ökad delaktighet och förståelse för olika perspektiv och intressen med koppling till länets skog och
dess nyttjande, till ett hållbart brukande och bevarande av natur samt till en jämlik och jämställd
tillgång till skog, mark och vatten bland länets befolkning och besökare.
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Det finns naturligtvis fler idrotter som kan inräknas i begreppet friluftsidrott det informella nätverk som har
bildats inom RF-SISU Stockholm omfattar idag dessa fem idrotter.
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Strategi för friluftsliv i Stockholms län, Rapport 2021:16, SBN: 978-91-7937-094-7
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Generell nulägesbeskrivning för friluftsidrotterna vad avser anläggningar
Friluftsidrotternas tillgång till olika anläggningar och områden för att utöva idrott inom
stockholmsdistriktet utmanas i en ökad omfattning av behovet av nyproduktion av bostäder, behovet
av ny infrastruktur avseende vägar och spårbunden trafik med mera. Detta gäller tyvärr även krafter
bland mark- och fastighetsägare, jakträttsinnehavare etc. vilka upplever att friluftsidrotterna genererar
skador på mark och viltbestånd.
Ett ökat såväl som efterfrågat fokus på miljö- och hållbarhetsfrågor har även lett till, och kommer i
förlängningen leda till, att vissa platser och områden inom distriktet inte kommer att vara tillgängliga
för organiserad friluftsidrott. Olyckliga utformningar av regler för natur- och kulturreservat skapar inte
sällan konflikter mellan naturskyddsintressen och både friluftsidrott och det rörliga friluftslivet. En
slutsats av denna utveckling är att friluftsidrotternas behov av att långsiktigt säkerställa tillgång till
platser och områden för idrotternas utövande har ökat och fortsatt bedöms komma att öka.
Friluftsidrotterna anser att dagens stödsystem, exempelvis RF:s anläggningsstöd, för anläggningar
inom distriktet är dåligt anpassade för både för idrotter som helt saknar fasta anläggningar och för
idrotter som tvingas förlägga sina anläggningar utanför idrottsdistriktets gränser. Sett mot
andemeningen i Länsstyrelsens friluftsstrategi, vilken bedöms som riktig och relevant, speglas inte
detta i de faktiska och konkreta förutsättningarna för de idrotter som nyttjar andra arenor än fasta
anläggningar som bollplaner, spår och idrottshallar eller liknande infrastruktur.
Anläggningsbegreppets fokus på fasta anläggningar utgör en betydande och försvårande faktor vad
avser möjligheter att söka olika former av bidrag och liknande stöd. Begreppet behöver därför
revideras och utvecklas mot att, utöver en fast anläggning, även tydligare definiera delbegreppen
Mobil anläggning och Provisorisk eller tillfällig anläggning. Härutöver finns det anledning att
överväga olika former för att tillföra resurser till RF-SISU Stockholm för att på kontinuerligt och
långsiktigt arbeta med anläggningsfrågor.

Yrkande och förslag till beslut
Friluftsidrotterna yrkar att RF-SISU Stockholm under verksamhetsåret 2022 avdelar personella
resurser för att genomföra en (för-)studie syftande till att bland annat identifiera, analysera och förslå
åtgärder inom följande frågor och områden.
• Att reglerna för stöd till idrottsanläggningar utvecklas och att det blir tydligt att stöd till
fasta anläggningar även kan ges stöd både till mobila anläggningar och till anläggningar
utanför idrottsdistriktets gränser.
• Med stöd av friluftsidrotterna identifiera dagens platser som nyttjas för friluftsidrott samt
analysera morgondagens behov, exempelvis hamnanläggningar och kappseglingsområden för seglingsidrott, anläggningar för mobila arenor för orientering, platser för
klättring, start- och landningsplatser och områden för flygsport samt avtalade och
anpassade vägar, stråk och banor för cykelidrotten i på landsväg såväl som i terräng.
• Nuvarande skrivningar i bestämmelser för natur- och kulturreservat och dess innebörd
ska utredas och skrivningar som säkerställer rätten och förutsättningar till rörligt
friluftsliv inom reservaten ska föreslås.
• Härutöver även identifiera de övriga hinder som idag utgör och på sikt kommer att
utgöra hinder eller begränsningar i mark-, vilt- och hållbarhetsfrågor m.m., samt söka
framkomliga sätt att undanröja dessa hinder.
• Utreda och analysera behovet av att permanent till RF-SISU Stockholm tillföra
personella resurser med fokus på frågor som rör fasta, mobila samt provisoriska
anläggningar.
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• Kartlägga övriga idrotters behov av anläggningar (exempelvis vattensporter och
inomhusidrotter med behov av anläggningar för ”sommar- och barmarksträning”).
Studien föreslås redovisas innan Distriktsstämman för RF-SISU Stockholm 2023.

Stockholm den 15 januari 2022

Formellt lämnas denna motion till distriktsidrottstämman av Fenix Skärmflygklubb, men bakom
motionen står SDF:en för Cykling, Flygsport, Klättring, Orientering och Segling vilka också
tillsammans skrivit motionen.

Om friluftsidrotterna inom RF-SISU Stockholm
Stockholms Cykelförbund
Det finns 57 klubbar men bara ca 655 licensierade cyklister i Stockholm. Antalet aktiva
motionscyklister är dock många tusen, bara Fredrikshof IF cykelsektion har cirka 1 000 medlemmar.
Till denna skara ska det även läggas de hundratusentals, oorganiserade motionscyklister som på vägar
och i natur deltar i olika former av bredd- och motionslopp.
Stockholms Flygsportförbund
Flygsport har knappt 3 500 aktiva i distriktet fördelat på 40 föreningar. Förbundet använder som
nyckeltal 15 deltagartillfällen per år och aktiv, alltså totalt strax över 50 000 deltagartillfällen för
flygsport i distriktet.
Stockholms Klätterförbund
Stockholms klätterförbund är ett förhållandevis ungt specialdistriktsförbund, bildat 2016. Fokus för
förbundets verksamhet är idag utomhusklättring. Förbundets 5 föreningar samlar idag cirka 2 000
medlemmar.
Stockholms Orienteringsförbund
Stockholms Orienteringsförbund samlar knappt 50 föreningar och cirka 10 000 medlemmar. Årligen
genomförs knappt 150 arrangemang som samlar omkring 70 000 deltagare i alla åldrar. Förbundet står
bakom två av världens större orienteringsarrangemang, 25manna-stafetten och Tiomila-budkavlen.
Förbundet och Stockholm står 2027 som värd världens största orienteringstävling, O-Ringen.
Stockholms Seglarförbund
Inom Stockholms seglarförbund finns drygt 340 föreningar med omkring 30 000 medlemmar. Under
året 2021 har drygt 50 kappseglingar arrangerats med i snitt 35 deltagande jollar eller andra båtar.
Utöver träningsverksamhet och kappseglingar bedrives inom Stockholmsdistriktet utbildning syftande
till att utveckla segling som idrott, båtliv och sjövett i allmänhet samt ledarskap och föreningskunskap
för seglingens ledare och funktionärer. Seglarskolorna har bara 2021 engagerat cirka 5 000 barn och
300 ideella ledare i Stockholmsdistriktet.
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