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Kompletterande återrapportering av fördelning av statsbidrag till
friluftsorganisationer 2017
Naturvårdsverket har av handläggare på Miljö- och energidepartementet ombetts
att komplettera vår återrapportering av fördelning av statsbidrag till
friluftsorganisationer.
Kompletteringen görs i form av något fler exempel på resultat och effekter av
bidrag till friluftsorganisationer. Exemplen är hämtade från Svenskt Friluftslivs
återredovisning till Naturvårdsverket. Någon mer långtgående utvärdering av
resultat och effekt av bidragsfördelningen har vi inte möjlighet att göra.
Bidraget till friluftsorganisationer fördelas av Svenskt friluftsliv och de har delat
upp bidragsgivningen i två delar där den ena delen (46%) fördelas som
organisationsbidrag och resterande del ges som verksamhetsbidrag.
Organisationsbidraget har fördelats till 12 olika organisationer och de framhåller
att bidraget är en förutsättning för att kunna bedriva ett bra föreningsarbete. De
flesta av dessa 12 organisationer beskriver att organisationsbidraget används för
att bland annat utveckla verksamheten tex genom en ökad digitalisering men
även för friluftslivspolitiskt arbete. I stort sett samtliga organisationer som har
fått organisationsbidrag framhåller att de i deras arbete lyfter fram
allemansrätten som en av de viktigaste förutsättningarna för friluftsliv.
Naturvårdsverket tycker att det är mycket glädjande att flera av Svenskt
friluftslivs medlemsorganisationer har fått ökat antal medlemmar det senaste
året.
Till exemplen har Friluftsfrämjandet ökat från drygt 84 000 medlemmar 2015 till
95 000 medlemmar 2017. Förbundet Skog och ungdom har gått från 7603
medlemmar 2016 till 9009 2017. Även Svenska islandshästförbundet har ökat
sitt medlemsantal från 6509 st år 2016 till 7097 medlemmar 2017.
Svenskt friluftsliv fördelar 54% av det totala anslaget till verksamhetsbidrag som
är bidrag till specifika projekt. Under 2017 var det 21 organisationer som fick
verksamhetsbidrag som stöd till en mängd olika projekt. Det är glädjande att se
att flera organisationer och projekt även har fått ytterligare finansiering genom
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samarbeten med näringsliv, kommuner och från andra organisationer som tex
Arvsfonden och Postkodlotteriet.
Sammanställningen av samtliga bidragsfinansierade projekt visar att bidragen
ger en stor mängd och bredd av friluftslivaktiviteter för en bred målgrupp. Ett
stort antal av projekten under 2017 har vänt sig till barn och ungdomar och har
haft integration som ytterligare syfte utöver friluftslivssyftet. Det är även flera
projekt som leder till mer friluftsliv i skolan och fysisk aktivitet, vilket är i linje
med det som angavs i budgetpropositionen för 2017 för bidraget till
friluftsorganisationer.
Naturvårdsverket vill lyfta fram några exempel på projekt som har fått
verksamhetsbidrag.
Friluftsfrämjandet har genom 14 av sina lokalavdelningar genomfört över 200
aktiviteter inom ramen för projektet Meningsfull väntan som vänder sig till
asylsökande och nyanlända barn, unga och vuxna. Genom aktiviteterna har
deltagarna fått lära känna naturen i sitt närområde, skapat nätverk för integration
och etablering, provat på olika friluftslivsaktiviteter och fått förståelse för
allemansrätten.
Genom Skog och ungdoms projekt Från Planta till Planka har cirka 1000 elever
fått en upplevelse av skog och friluftsliv där information om skogen och
allemansrätten har varit med.
Svenska cykelsällskapet har under året fortsatt sitt arbete med att erbjuda säkra
och aktiva vägval under rekreation, motion, fritid och semester för den breda
cykelburna allmänheten. Cykelsällskapets arbete består av underhåll och
utveckling av lednätverk omfattande ca 13 000 km väg och 30 000 vägvisare.
Den längsta leden är Sverigeleden men även ett antal landskapscykelleder ingår i
arbetet. I arbetet ingår förutom själva skyltunderhållet även att ta fram kartor och
informationsmaterial om lederna. Informationsmaterialet finns också på olika
språk.
Svenska Klätterklubben har under 2017 arrangerat tre grundkurser i alpin
klättring varav två var riktade enbart till tjejer. Trycket på tjejkurserna var
mycket högt så även den tredje kursen som skulle vara blandad fick övervägande
del kvinnligt deltagande.
Svenska kryssarklubben har arrangerat dagläger, de så kallade Kryssis-lägren.
Lägren vänder sig till barn mellan 8-12 år och det har genomförts 8 sådana läger
under 2017. Fyra av dessa läger har enbart vänt sig till barn med ensamstående
föräldrar, dessa barn har nåtts genom ett samarbete med Fryshuset i Stockholm.
Totalt antal deltagare på dessa läger under 2017 var 79 stycken.
Svenska livräddningssällskapet har under 2017 arbetat vidare med att utveckla
issäkerhetsrådet för att förbättra kunskapen om is och issäkerhet hos Sveriges
befolkning. Det viktigaste nu är att säkra långsiktiga finansieringsformer så att
issäkerhetsrådet kan leva vidare.
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Naturskoleföreningen, Naturskyddsföreningen och Sportfiskarna har fått 800 tkr
för att genomföra projektet Mer friluftsliv i skolan. Projektet har genomförts
genom att två pedagoger från Naturskoleföreningen och Sportfiskarna har lett 20
fortbildningsdagar för lärare och fritidspedagoger. Syftet var att ge inspiration
och verktyg till deltagarna för att de i sin tur ska kunna inkludera mer friluftsliv i
undervisningen, antingen i specifika skolämnen eller under friluftsdagar. Totalt
har 372 pedagoger från 88 kommuner deltagit i fortbildningen.
Under rubriken Flera och mera i naturen har Svenska orienteringsförbundet
utvecklat konceptet Hittaut. Genom denna verksamhet har 18 500 personer
deltagit på 20 orter runt om i landet.
Genom Svenska turistföreningens verksamhet Tillsammans har bland annat en
lokal tjejgrupp i Stockholm träffats och gjort mindre aktiviteter samt upprättat en
lånegarderob med kläder för Tillsammans-deltagare.
Naturvårdsverket bedömer att den verksamhet och de projekt som genomförs
med stöd av bidrag till friluftslivsorganisationer väl svarar mot regeringens
ambitioner i budgetpropositionen om att bidragen ska nå de prioriterade
målgrupperna barn, ungdomar, nya svenskar m fl.

