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Återrapportering av anslag 13:4 ap. 10, stöd till friluftsorganisationer
Enligt förordning om statsbidrag till friluftsorganisationer (SFS 2010:2008) ska
Naturvårdsverket, till regeringen, senast den 31 maj återrapportera hur anslaget
har fördelats samt göra en bedömning av de samlade bidragens effekter i
förhållande till syftet med bidraget.
Enligt samma förordning är syftet med bidraget att stödja att människor
organiserar sig för vistelse i naturen och utövande av friluftsliv med
allemansrätten som grund samt att ge alla människor möjlighet att genom
friluftsliv få naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap och ökad
kunskap om naturen och miljön.
Organisationen Svenskt friluftsliv fördelar och följer upp bidragsanvändningen.
Naturvårdsverket har den 21 maj 2015 mottagit deras återredovisning.
Som vår återrapportering gör vi nedanstående bedömning av anslagets resultat
och effekter med utgångspunkt från syftet med bidraget. Grunden för vår
återrapportering är Svenskt Friluftslivs återredovisning som vi även lämnar
vidare i sin helhet.
Inledning och bedömning av anslagseffektivitet
Friluftslivets nyttor är väl dokumenterade men frilufslivet har förstås också ett
egenvärde. Genom organisations- och verksamhetsbidrag till de ideella
friluftslivsorganisationerna ges ett stort antal människor, tillsammans med
duktiga och kunniga ledare, möjlighet till friluftsupplevelser.
Utifrån den återredovisning som Svenskt Friluftsliv har gjort till
Naturvårdsverket gör vi bedömningen att bidraget med de projekt och satsningar
som har kunnat genomföras med stöd av bidraget har varit effektiva i
förhållande till syftet med bidraget.
2014 års resultat och effekt
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Sammanlagt har de organisationer som har beviljats organisations- och/eller
verksamhetsbidrag 2014, drygt 1,1 miljoner medlemmar. Det innebär att
anslaget för stöd till friluftsorganisationer är cirka 25 kr per medlem.
Anslaget var för 2014 översökt med 46 procent.
Många av de ideella friluftsorganisationerna har långa traditioner, bland annat
firade Cykelfrämjandet sitt 80 års jubileum 2014, Livräddningssällskapet
bildades 1898 och Riksförbundet Hälsofrämjandet har bedrivit verksamhet i mer
än 70 år. Det är därför roligt att se att de ideella friluftsorganisationerna arbetar
mycket med att utveckla sin verksamhet för att vara attraktiva även framåt.
Organisationsbidragen som fördelas används i många fall för att utveckla
organisationen och dess verksamhet genom till exempel utveckling av
lokalavdelningar och kompetensutveckling av ledare. Men organisationsbidraget
används också för att organisationerna ska kunna arbeta med opinionsbildning
och vara remissinstanser för olika friluftsrelaterade frågor. Flera organisationer
har under 2014 också arbetat med att utveckla IT-baserade stöd till sina ledare
och medlemmar. Ett antal organisationer har även arbetat med att utveckla sitt
kommunikationsarbete.
Verksamhetsbidragen fördelas till projekt och Svenskt friluftslivs
fördelningskommitté har för verksamhetsbidragen prioriterat barn- och
ungdomsverksamhet.
För att lyfta fram några projekt så kan vi nämna Sportfiskarnas Klassdraget som
har haft 7500 deltagande barn.
I Svenska turistföreningens projekt Get real tillbringade 375 ungdomar
sammanlagt 1521 dagar på fjället för att komma med förslag på åtgärder för att
fjällen ska bli en attraktivare reseanledning för unga. Resultatet av projektet
finns redovisat i en rapport som just heter Get real och finns på STF:s hemsida.
Scouternas projekt Scouting för alla, har haft som syfte att utveckla och stötta
nya scoutkårer. Bland annat har det startat en ny scoutkår i Tensta utanför
Stockholm, där kåren består av barn och unga som har ingen eller liten tidigare
erfarenhet av scouting. Det har även startats ortodoxa scoutkårer där cirka
hälften av medlemmarna har tidigare erfarenhet av scouting främst från Irak,
Libanon, Egypten och Syrien.
4H har arbetat med att involvera friluftsliv i sina matskolor genom att utbilda i
utomhusmatlagning med naturen som skafferi. 4H har nått ca 200 barn och
ungdomar i detta projekt.
Livräddningssällskapets sommarsimskolor lockande 2014 över 22 000 barn och
man utbildade 367 nya simlärare.
Frilufsfrämjandet har tillsammans med Rädda barnen i projektet Skogshjältarna
gett barn i socioekonomiskt utsatta områden en chans att upptäcka naturen.
Friluftsfrämjandet har också drivit projektet Kottar och barr i förskolan som har
som syfte att via förskolan attrahera fler barn till friluftslivet, minska
stillasittandet och öka kunskapen om allemansrätten.
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Efter att ha granskat Svenskt friluftslivs återredovisning för 2014 är
Naturvårdsverkets samlade bedömning att anslaget ger stor nytta i förhållande
till sin storlek.
Svenskt friluftsliv har varit ansvariga för fördelningen av anslaget sedan 2010
och 2011 var det första året då de gjorde fördelningen. Efter 2015 års
återrapportering har Naturvårdsverket för avsikt att göra en fördjupad
utvärdering av anslagets effektivitet kopplat till syftet med anslaget.

