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Remissyttrande från Svenska Turistföreningen avseende
Agenda 2030-delegationens slutbetänkande, SOU 2019:13
SvenskaTuristföreningenhartagit del av betänkandet”Agenda2030och Sverige:
Världensutmaning–världens möjlighet”och lämnarremissyttrandeenligt nedan.
Fungerandeekosystem,biologisk mångfald,god hushållningmednaturresurserna
och bevarandeavnatur och kulturmiljön är någraav de grundläggande
förutsättningarsombehövsför denturism STF representerar.
Svenska
Turistföreningenhardärför mångaskältillatt vara angelägenomatt Agenda2030
genomförs.
Om Svenska Turistföreningen
STF grundades1885som en ideell föreningmed syfte att främja natur-och
kulturturism i Sverige.Sedandesshar föreningenväxt till cirka 238 000
medlemmar.STF får människoratt upptäckaSverige.Vi inspirerartill resande,
aktiviteteroch såvälstorasom småäventyrsom ger unika natur-och
kulturupplevelserruntom i Sverige.Vi vill ocksåvaraett naturligt val för alla som
vill engagerasig i och medverkatill att fler får möjlighetertill upplevelsersom
utgårfrån naturoch kultur.
För att människorskakunnaresaoch upplevaarbetarvi med såvälkunskaps-och
informationsspridningsom påverkansarbete.
Kunskaphandlarom att
tillgängliggöra,ochtillgängliggöraSverigeär precisdet som STF vill åstadkomma.
Hållbarhetär centralti allt vi gör och ett av våra övergripandemål är ett Sverige
där det är enkelt och inspirerandeatt turista hållbart.
En viktig förutsättningför att kunnaupptäckaSverigeär att det finns boendenrunt
om i helalandet.STF driver därför,i egenregi och tillsammansmed
franchisetagare,
cirka 300 vandrarhem,hotell, fjällstationeroch fjällstugor från
södertill norr, från lägenmitt i city tillväglöst land. Runt 65 lokalavdelningar
anordnaren mängdlokala aktiviteteroch internationelltsamarbetarSTF med

vandrarhemsfederationen
Hostelling Internationaloch ERA, EuropeanRamblers
Association.STF ger ut medlemstidningenTurist.

STFs synpunkter på slutbetänkandet
SvenskaTuristföreningenvälkomnarAgenda2030-delegationens
slutbetänkande
och serpositivt på förslagensom ges.Det är mycketvälkommetatt slutbetänkandet
lyfter fram behovetav fördjupadesamtalmellannäringsliv,myndigheteroch
civilsamhälleför att vi ska kunnanå fram i arbetetmedatt uppfylla de globala
målenbådenationellt och internationellt.
STF vill nedanlyfta ett antal specifikaaspekterav slutbetänkandet.
Lyft fram att allemansrätten stärkergenomförandet av Agenda 2030
STF anseratt det bör understrykasatt densvenskaallemansrättenskaförsvarasför
att underlättagenomförandetav Agenda2030.
Allemansrättenutgör en hörnsteni det nordiskafriluftslivet. Den är ävenav stor
betydelseför kommersiellturism i Sverigesärskilti glesbygder.STF slår vakt om
en hänsynsfulltutnyttjadallemansrätt,ävennär det gäller föreningarsoch företags
rätt att arrangeraturer på annansmark utan betalningtill markägaren.Detsamma
gäller enskildasplockningav blommor,bär och svampför egetbruk. Samtidigt
anserSTF att en goddialog mellanarrangörerav turism och markägarealltid ska
eftersträvasför att undvika onödigastörningar.
Den svenskaallemansrättenär unik och är en stor tillgång i arbetetför att uppnåde
globalamålen.Allemansrättenbidrar direkt till högremåluppfyllnadför mål 3, 10,
15 och 16 samthar inverkanpå fler av målen.STF framhålleratt det är av stor vikt
att allemansrättens
positiva påverkanpådet svenskaoch globalahållbarhetsarbetet
lyfts fram. Det vore önskvärtatt fler ländergav sammamöjlighet för friluftsliv som
den svenskaallemansrättenger.
9.3 En regional tillväxt som bidrar till hållbar utveckling
STFser mycket positivt på att slutbetänkandet
föreslåratt tydliggöraansvaretför
hållbarutvecklingi det regionalatillväxtarbetet.Dettaär en förutsättningför att
den växandebesöksnäringen
ocksåskabli en hållbarsådan.
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9.4 Länsstyrelsensroll och regional samverkan i arbetet med Agenda 2030
STFser positivt på slutbetänkandets
förslagatt länsstyrelserna
skafå ett tydligare
uppdragatt samverkamed andraaktörerför attnåmålen i Agenda2030samt
arrangeraregionalaAgenda2030-forum.Sådanaforum skulle underlättaden
dialog som STF och andraintressenterhar med länsstyrelserna
ochsom ofta är
hållbarhetsrelaterad.
11.2 Att skapa förutsättningar för näringslivets bidrag –behov av
långsiktighet och dialog
STFser positivt på att slutbetänkandet
föreslåratt regeringenskabjudain
näringslivetför att diskuterahur företagenkan bidra till att uppnåAgenda2030.En
sådandialog är av störstavikt för att garanteraatt den växandebesöksnäringen
blir
en hållbarsådan.
13.1 Civila samhälletsaktörer
STFser positivt på att slutbetänkandet
betonarcivilsamhälletsbetydelseför
genomförandetav Agenda2030.Utan civilsamhälletsbidragär genomförandetav
Agenda2030i Sverigedömt att misslyckas.
13.4 Öka långsiktigheten vid bidragsgivning
STF serrisker medkortsiktig bidragsgivningtill civilsamhälletsorganisationer.
Därför välkomnarSTF att slutbetänkandet
föreslåratt långsiktighetenskaöka vid
bidragsgivningtill civilsamhället.
Avslutande ord
STF serpositivt på slutbetänkandets
förslagoch ser attdegår handi handmeddet
långsiktigahållbarhetsmålSvenskaTuristföreningensträvarefter –ett Sverigesom
är enkelt och inspirerandeatt upptäckahållbart.
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