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Upprätta en utvecklingsplan för naturturismen

Sveriges och därmed Örebro läns natur är en stor tillgång för såväl inhemska som utländska
besökare och intresset ökar. Enligt Naturvårdsverket bidrar naturturism till hållbar utveckling
för lokalsamhället både ur ett socialt och ekonomiskt perspektiv.

Sveriges och Örebro läns natur är en attraktion för både oss som bor här och besökare från
utlandet. Den stimulerar till både friluftsliv hemma och lite längre bort. Dessa
naturupplevelser kan bidra till förståelse för natur- och miljövård. Genom ett aktivt arbete
med att öka friluftsliv, natur- och kulturturism ökar möjligheterna till berikande upplevelser för
fler människor, menar Naturvårdsverket.
För några år sedan presenterade forskningsinstitutet Etour en kartläggning av svensk
naturturism. Studien visade att naturturism omsätter flera miljarder, har en tydlig
tillväxtpotential, och består av företag som vill erbjuda naturupplevelser och bidra till en
hållbar lokal utveckling.

Sveriges regering har nu gett Visit Sweden extra resurser för att öka kännedomen om
Sverige som naturdestination på en global marknad. Den ökade satsningen påbörjades
under 2015 och har formerats i programmet ”Hållbar natur- och ekoturism på landsbygden”.

Visit Sweden menar att Sverige har en stark naturprofil hos utländska resenärer och den
främsta associationen till Sverige är ett vackert land med unik orörd natur, tillgänglig för alla.
Öppenhet, frihet och hållbarhet rankas också högt. Adventure Travel Trade Association, en
internationell medlemsorganisation för naturturism, pekar ut ”adventure travel” som ett av de
snabbast växande områdena inom turism, där hållbara initiativ uppmuntras och resenärer
stödjer lokala ekonomier.

2019 får Sverige och Göteborg vara värd för Adventure Travel World Summit. Sverige har
valts bland annat på grund av svenskarnas naturnära livsstil med hjälp av allemansrätten,
det starka nationella samarbetet för att utveckla naturturism och Sveriges höga rankning
inom hållbarhet och innovation, menar Visit Sweden. 850 deltagare från hela världen
kommer att skapa nätverk och ta del av kunskap och nyheter inom naturturism.



I Örebro län finns därför en stark potential för en växande marknad inom naturturism. Den
involverar många aktörer såsom researrangörer, naturguider, hotell, transportföretag,
uthyrningsföretag etc. Det som behövs nu är en sammanhållande koordinerad planering för
utvecklandet av marknaden i länet – ett arbete som ligger väl inom ramen för ambitionerna i
den regionala utvecklingsstrategin RUS.

Miljöpartiet de gröna föreslår regionfullmäktige

● att uppdra åt regionala tillväxtnämnden att upprätta en särskild
utvecklingsplan för naturturismen i Örebro län, för beslut i fullmäktige 2020.
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