Bilaga till pressmeddelandet:

Inget av riksdagspartierna satsar på friluftsdagar
Riksdagspartiernas svar på Friluftsfrämjandets öppna brev:
Centerpartiet
Naturen har unika värden som alla måste kunna ta del av, och vi ser gärna att barn och ungdomar får
ökade möjligheter till att vistas utomhus. Centerpartiet anser att det ska vara upp till varje kommun att
bestämma hur de väljer att lägga upp undervisningen utifrån lokala förutsättningar. För att stimulera till
ett ökat friluftsliv har Centerpartiet tillsammans med övriga Allianspartier tagit beslut om att regeringen
ska bidra till att främja svenskt friluftsliv bland annat via den regionala tillväxtpolitiken.
Även i den nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft 2014-2020, som Centerpartiets
partiledare och näringsminister Annie Lööf presenterade tidigare i våras, har ”attraktiva miljöer” en
framträdande roll, detta som en av fyra prioriteringar. Inom den prioriteringen betonar regeringen bland
annat att alla människor ska ha tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter och att det är viktigt att i
utvecklingen av innovativa miljöer och ett breddat näringsliv ta tillvara naturmiljöer, främja kultur och
fritidssektorn samt kulturarvet.
Skyddade områden såsom nationalparker, naturreservat och kulturreservat är en tillgång för friluftslivet,
och Centerpartiet anser att de bör göras tillgängliga för besökare där så är lämpligt. Aktiviteterna ska
självfallet inte inverka negativt på nationalparkernas syfte, naturmiljön eller på besökarnas
upplevelsevärden. Centerpartiet ser stora möjligheter att stärka ekoturismen i Sverige och samtidigt
stärka miljöarbete och engagemang samt jobb i hela landet. Vi har därför nyligen utsett Svenska
Ekoturismföreningen till att sitta i regeringens programråd för ett nationellt skogsprogram.
I Centerpartiets valmanifest slår vi fast att Fortsätta att vi vill fortsätta satsningarna på Sverige som
skogsrike (http://www.regeringen.se/sb/d/14709) och matland (http://www.regeringen.se/sb/d/12806),
vilket vi tror kan gynna även friluftslivet. Regeringen beslutade i Budgetpropositionen 2012 om totalt 80
miljoner för 2012-2015 för att finansiera åtgärder inom regeringens satsning Skogsriket, och i år
öronmärktes 540 miljoner kronor för projekt inom ”Sverige – det nya matlandet” -satsningen.
Som en del av Landsbygdsprogrammet satsar vi dessutom 50 miljoner kronor på idrotts- och
fritidsanläggningar på landsbygden.

Folkpartiet
(har inte svarat)
Kristdemokraterna
Svar: Kristdemokraterna delar er oro för att många barn rör sig för lite. Elever som motionerar mår inte
bara bättre, de lär sig mer också. Det visar forskning. Kristdemokraterna har därför i regeringen drivit
igenom att ämnet idrott och hälsa i skolan får ytterligare 100 timmar och ökar från 500 till 600 timmar.
Kristdemokraternas mål är dock att det ska finnas idrott på schemat varje skoldag.
Det innebär också ökade möjligheter att arrangera friluftsdagar.
Skolverket skriver om kursplanen för Idrott och hälsa för grundskolan:
Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika
årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv.

Moderaterna
Vi medverkar gärna till att elever rör sig mer och får mer fysiskt aktivitet utomhus. Därför har Nya
Moderaterna gått före och uppmanat alla de kommuner som leds av moderaterna att införa mer fysisk
aktivitet i skolan. De kan betyda enkla saker som att förlägga en del av undervisningen utomhus då det
passar med lektionens innehåll. Vi tycker att det är bra med friluftsdagar och vi litar på att lärare och
skolledning är bäst på att avgöra när sådana dagar ska genomföras. Däremot har Nya Moderaterna och
Alliansen varit tydliga med att det krävs mer idrott i skolan. Därför vill vi utökat skolidrotten med 100
timmar under grundskolans 9 år. Det är en 20 procentig ökning. Elever som rör på sig mår bättre och
klarar skolan bättre.
Miljöpartiet de gröna
Miljöpartiets prioritering är att skapa goda möjligheter till rörelse och friluftsliv. Det kan ske genom
organiserad idrottsundervisning, obligatoriska friluftsdagar eller på andra sätt. Det viktiga är att elever får
förutsättningar för daglig rörelse, fysisk aktivitet samt regelbunden tillgång till friluftsliv. I nuläget driver
inte Miljöpartiet att obligatoriska friluftsdagar ska införas, men det är ett intressant förslag och förtjänar
ytterligare eftertanke. För att elevernas hälsa ska främjas behövs dock utöver enstaka friluftsdagar
regelbunden möjlighet att under skoldagen ägna sig åt idrott och rörelse.
Socialdemokraterna
Svar: Daglig rörelse i skolan är inte bara hälsofrämjande utan förbättrar också resultaten i skolan.
Forskningen visar dessutom att det blir lugnare i klassrummet bland de elever som har idrott varje dag. Vi
vill att den fysiska aktiviteten i skolan ska öka. Vi stödjer regeringens förslag om att utöka
idrottsundervisningen med ytterligare 100 timmar om året, men anser att denna satsning ska
koncentreras till lågstadiet, där forskningen visar att den gör störst nytta. Skolidrotten behöver utformas
så att den stärker alla elevers lust att röra på sig och att vistas ute i naturen. Friluftsdagar är bra, men vi
vill att alla barn ska få röra på sig varje dag och att ämnet idrott och hälsa ska vara utspridd under hela
året så att den stärker elevernas hälsa och inlärningsförmåga.
Vänsterpartiet
Vänsterpartiet har inga förslag om förändringar läroplanen när det gäller läroplanen. Men vi ser gärna fler
friluftsdagar. Idag står det tydligt i skolans läroplan att man ska erbjuda daglig fysisk aktivitet, något som
inte tas på tillräckligt stort allvar. Fler friluftsdagar kan vara en del av att ta detta nuvarande uppdrag på
mer allvar, samtidigt som man förstås också därmed bör erbjuda friluftsaktiviteter inom ramen för den
vanliga undervisningen mer än idag.
Att jobba vidare med detta är framförallt en kommunalpolitisk fråga.
När det gäller friluftsdagar vill vi också betona aspekten att alla elever måste kunna delta på lika villkor.
Det förekommer att aktiviteter som exempelvis utförsåkning anordnas, där elevens familj får betala för
deltagandet. Detta bryter mot principen om avgiftsfrihet i skolan.

Sverigedemokraterna
Sverigedemokraterna ser positivt både på mer (utomhus)idrott och fler friluftsdagar. Det främjar
elevhälsan, och bidrar till förståelse och respekt för vår svenska natur, flora och fauna och allemansrätten.
Kunskapsnivån i svensk skola är för låg vilket gör det påkallat med utökad tid för ämnesundervisning.
Samtidigt kan vi se att idrott och utevistelser har positivt effekt på lärandet och kunskapsinhämtningen.
Sverigedemokraterna vill återförstatliga skolan vilket skulle ge oss större möjligheter att fatta centrala
beslut kring friluftsdagar.

