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VI SER ETT FORTSATT ÖKAT INTRESSE för friskvård i allmänhet 
och motion utomhus i synnerhet. Cyklingen växer lavinartat 
både som motionsform och transportmedel särskilt i våra större 
städer. STF rapporterar om nya rekordnivåer i antal besökare 
i de svenska fjällen och antalet båtbesökare i våra skärgår-
dar ökade efter några års nedgång. Media hakar som ofta på 
trenderna vilket gör att våra gemensamma frågor syns allt 
mer genom medlemsorganisationernas praktiska verksamhet. 
Friluftsfrämjandet har ökat tempot i bevakningen av tillgång-
en till grönområden i storstadsområden och syns allt oftare i 
samhällsdebatten. Svenska Livräddningssällskapet har flyttat 
fram positionerna och är nu stående experter i TV när frågor om 
vatten- och issäkerhet diskuteras.

Orienteringsförbundets breda verksamhet har rönt stor medi-
al uppmärksamhet till följd av de stora framgångarna på elitsi-
dan där våra toppidrottare kammat hem ett antal (guld)medaljer 
i såväl världscup som i de stora internationella mästerskapen.  
Herrstafettlandslaget nominerades efter sitt VM-stafettguld till 
Jerringpriset! Det kan i sammanhanget vara värt att påminna om 
vår gemensamma allemansrätt – Svenskt Friluftslivs högst prio-
riterade sakfråga – som är grunden för såväl bredd- som topp-
verksamheten inom orienteringen.

BREDDAT DELTAGANDE I FRILUFTSLIVET från flera grupper 
i samhället och helst redan i unga år skapar stora värden för 
samhället. Fysisk aktivitet i vid bemärkelse ökar människors 
livskvalitet och sänker sjukvårdskostnaderna. Deltagande i 
föreningslivet minskar utanförskapet i samhället och inom 
friluftslivet får alla vara med på sina egna villkor – Scouterna 
satsar sällan på toppade kårer och Friluftsfrämjandet har inga 
elitgrupper för åttaåringar i korvgrillning.

Ett breddat deltagande i friluftslivet skapar samtidigt en bre-
dare bas för rekryteringen till den elitidrott som skall ge oss 
framtidens OS- och VM medaljörer. Ju fler som prövar på att åka 
skridskor, längdskidor eller kanot i någon av våra medlemsor-
ganisationers regi, desto större är chansen att vi får njuta av en 
ny Thomas Gustafsson med dubbla OS-guld runt halsen, en ny 
Charlotte Kalla som visar norskorna var längdåkningsskåpet ska 
stå eller en Agnetha Andersson 2.0 som vet hur en paddel ska 
dras genom de olympiska vattnen.

Det är inom friluftslivets organisationer som människor lär 
sig att inte störa och inte förstöra när man är ute i naturen med 
stöd av vår fantastiska allemansrätt. Det är inom våra organisa-
tioner som utövarna lär sig om säkerhetsfrågor så att man har 
kunskap, utrustning och sällskap med sig ut på isarna. Det är 
våra organisationer som lär ut vikten av att kunna simma, vi be-
rättar om varför man ska bära flytväst när man är ute i båt och 
vi lär ut hur man navigerar sin båt över hav och mellan grynnor 
och skär. Detta, och så mycket mera åstadkommer vi. Värdet av 
våra medlemsorganisationers fantastiska arbete för samhället är 
enormt stort och låter sig inte sammanfattas på några rader i en 
årsrapport.

GLÄDJANDE NOG HAR VI GEMENSAMT lyckats synliggöra alla 
dessa värden på ett bättre sätt än tidigare. Gensvaret från po-
litiken har ökat för varje år och inför valet 2014 lovade allians-
regeringen att bredda idrottslyftet till friluftsorganisationerna 
samtidigt som det röd-gröna alternativet föreslog en ökning av 
både våra och idrottens anslag: +270 Mkr/år till Riksidrottsför-
bundet och +28 Mkr/år till Svenskt Friluftsliv. Genom den poli-

ORDFÖRANDE HAR ORDET

tiska röra som uppstod efter valet hamnade våra frågor dessvär-
re i ett parlamentariskt bakvatten och de utlovade, välbehövliga 
resurstillskotten uteblev.

Men jag känner stor tillförsikt inför framtiden. Den sittande 
regeringen har lovat dyrt och heligt att hedra de avgivna löfte-
na under mandatperioden. Frågan har till och med skrivits in i 
regeringsförklaringen. Min gissning är att anslagshöjningen för 
Svenskt Friluftsliv infrias redan i budgeten hösten 2015. För vem 
kan motstå en satsning som kostar 28 Mkr/år där motprestatio-
nen är förbättrad folkhälsa med sänkta sjukvårdskostnader, flera 
ungdomar som kommer ut i friska luften, ökad sjösäkerhet, bätt-
re integration för utlandsfödda, minskat utanförskap genom ett 
aktivare föreningsliv, färre människor som mister livet i drunk-
ningsolyckor, bättre ordning och reda i skog och mark genom 
förståelse för att allemansrätten också innebär skyldigheter och 
som grädde på moset en breddad bas för rekrytering av framti-
dens idrottsstjärnor?

DET HÄR ÄR SISTA GÅNGEN JAG SKRIVER om det gångna året 
i egenskap av ordförande för Svenskt Friluftsliv. Det är med 
stor glädje och inte utan ett styng blandat av stolthet och vemod 
som jag blickar tillbaka på de tolv år som jag varit engagerad i 
styrelsen varav de senaste fem åren som ordförande. Särskilt väl 
minns jag det allmänna missmodet när vi förlorade stödet från 
Ideella Spel. Mitt i den ekonomiska krisen valde vi att använda 
vår reservfond och satsa hårt framåt. Vi tvingades vässa våra 
argument och jobba ännu hårdare, med resultatet att vi några 
år senare fick regeringens uppdrag att verka i myndighets ställe 
och fördela statens stöd till friluftslivets organisationer. Vi har 
sedan dess flyttat fram positionerna avsevärt och är nu så nära 
kaklet man kan komma för nästa stora mål: ett fördubblat an-
slag. Min samlade känsla är att Svenskt Friluftsliv står stark och 
går en ljus framtid till mötes.

Lycka till ni som tar vid – fortsätt spänna bågen högt! Och ett 
stort tack till er alla för visat förtroende!

Stefan Nyström
Ordförande
Svenskt Friluftsliv

2014 ett framgångsrikt år 
för det svenska friluftslivet! 

Breddat deltagande i fri-
luftslivet från flera grupper 
i samhället och helst redan i unga år 
skapar stora värden för samhället. 
Fysisk aktivitet i vid bemärkelse ökar 
människors livskvalitet och sänker 
sjukvårdskostnaderna.
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Cykelfrämjandet, Friluftsfrämjandet, Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet, Riksförbundet 
Hälsofrämjandet, Riksförbundet Sveriges 4H, Scouterna, Sportfiskarna, Svenska Brukshundsklubben, 
Svenska Båtunionen, Svenska Cykelsällskapet, Svenska Folksportförbundet, Svenska Frisksportförbundet, 
Svenska Fjällklubben, Svenska Gång- och Vandrarförbundet, Svenska Islandshästförbundet, Svenska 
Jägareförbundet, Svenska Kennelklubben, Svenska Kryssarklubben, Svenska Livräddningssällskapet, 
Svenska Orienteringsförbundet, Svenska Turistföreningen, Svenska Klätterförbundet, Svenska 
Kanotförbundet och Svenska Skridskoförbundet. 

SVENSKT FRILUFTSLIV FÖRETRÄDER de ideella friluftsorganisationerna i Sverige och är talesman gentemot regering, riks-
dag och myndigheter. Uppgiften är att bevara och utveckla förutsättningarna för det svenska friluftslivet genom att:

> Värna allemansrätten
> Stärka den långsiktiga finansieringen för friluftsorganisationerna
> Höja friluftslivets status i samhället

Målet är att människor i Sverige ska ha möjlighet att utöva ett aktivt friluftsliv, idag och i framtiden.

Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för 24 ideella frilufts-
organisationer i Sverige som tillsammans har ca två miljoner med-
lemskap, varav 300 000 är barn och ungdomar. Tillsammans består 
organisationerna av närmare 9 000 lokala och regionala föreningar.

Svenskt Friluftsliv består av 24 ideella organisationer, 
alla med stark förankring i friluftsliv och folkhälsa:

OM SVENSKT FRILUFTSLIV
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SVENSKT FRILUFTSLIV HAR UNDER 2014 drivit ett projekt som 
finansieras av Svenska PostkodLotteriet. Projektets mål är att 
ge Svenskt Friluftslivs medlemmar samma undantag i Socialav-
giftslagen som idrottens organisationer, samt att öka den statli-
ga medelstilldelningen för friluftslivets organisationer.

Svenskt Friluftsliv inledde projektet under 2012 med två 
workshops för att samla organisationerna och bygga en gemen-
sam värdegrund för det fortsatta arbetet.

SAMARBETET MED PR-BYRÅN Geelmuyden-Kiese har fortsatt 
under 2014, där byrån har bistått Svenskt Friluftsliv i påver-
kanskampanjen. Under 2014 har drygt 20-talet uppvaktningar 
av riksdagsledamöter genomförts, samt ett tiotal andra besluts-
fattare. Ett antal debattartiklar har skrivits för publicering i 

> Svenska Islandshästförbundet valdes in som 
medlem i Svenskt Friluftsliv.

> Socialdemokraterna aviserade, i sin skugg-
budget, en höjning av det statliga frilufts- 
anslaget med 100 %.

> Svenskt Friluftsliv deltog i Almedalsveckan 
sommaren 2014.

> I maj 2014 hölls ett seminarium i Riksdagen 
om friluftslivets förutsättningar.

> Moderaterna aviserade en breddning av 
idrottslyftet så att detta även omfattar fri-
luftslivets organisationer.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2014

Inför Tankesmedjan, 9-10 april 2014 på Djurönäset 
utanför Stockholm, bjöd Svenskt Friluftsliv in sina 
medlemsorganisationer att medverka i en arbetsgrupp 
för att tillsammans diskutera och forma de delar av 
programmet där friluftslivsorganisationerna skulle 
medverka.

FYRA AV MEDLEMSORGANISATIONERNA antog utmaningen och 
arbetsgruppen träffades vid sex tillfällen. Tillsammans tog grup-
pen på sig ansvaret för utomhusaktiviteten och en workshop. Ut-
omhusaktiviteten bestod av en kunskapsslinga med frågor som 
skickats in från flera av Svenskt Friluftslivs medlemsorganisatio-
ner. Workshopen handlade om Ideella ledare – hur jobba för att 
nå många?

Hur är man en bra ledare, hur får man bra ledare och bra akti-
viteter? Hur lyfter vi upp ledarna – hur marknadsför vi friluftsli-
vet, hur lockar man dem dit? Hur förmedlar vi kunskapen om att 
komma ut, att våga sig ut. Moderator för workshopen var Karin 
Levin från Svenska Livräddningssällskapet och förde anteck-
ningar gjorde Erik Backman från GIH.

DAGEN INNAN, DEN 8 APRIL, genomfördes en friluftsforskar-
konferens i samband med tankesmedjan för friluftsliv på Dju-
rönäsets konferensanläggning. Svenskt Friluftsliv deltog i denna 
konferens.

Tankesmedja för 
friluftsliv 2014

Samarbete med Svenska PostkodLotteriet
rikspress, lokalpress samt medlemstidningar. Det har lämnats 
in underlag till riksdagsdebatter, ställts frågor i riksdagen om 
friluftslivets förutsättningar. Svenskt Friluftsliv har också delta-
git i Almedalen där vi genomförde ett seminarium och deltog i 
ett antal debatter.

INOM RAMEN FÖR BIDRAGET från PostkodLotteriet beviljades 
fem organisationer bidrag för att synliggöra friluftslivet och 
stödja kampanjen. Organisationerna som beviljades bidrag var 
Svenska Kryssarklubben, Svenska Turistföreningen, Sportfis-
karna, Svenska Livräddningssällskapet och Friluftsfrämjandet. 
Under 2014 har dessa organisationers aktiviteter genomförts 
och projektet kommer avrapporteras till PostkodLotteriet under 
KV-I 2015.

Utomhusaktivitet tillsammans med medlemsorganisationerna vid 
Tankesmedjan i april.

Svenskt Friluftslivs monter vid 2014 års Tankesmedja på Djurö.
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I JUNI 2010 LADE REGERINGEN FRAM propositionen ”Fram-
tidens friluftsliv” (Prop. 2009/10:238) som under december 
samma år antogs av riksdagen. Under 2011 och delar av 2012 
arbetade Naturvårdsverket samt ett 20-tal myndigheter, forsk-
ningsprogrammet Friluftsliv i förändring och Svenskt Frilufts-
liv med att konkretisera de tio friluftspolitiska målen.

Naturvårdsverket tillskapade tio nätverk, ett för var och ett 
av friluftsmålen. De tio nätverken har letts av personer från 
olika myndigheter samt Svenskt Friluftsliv och forskningspro-
grammet Friluftsliv i förändring. Totalt har 100-talet personer 
engagerats från mer än 20 myndigheter och andra intressenter. 
Nätverken har lämnat förslag till mätbara mål och stämt av 
dessa sinsemellan. Naturvårdsverket har därefter tagit fram en 
rapport med förslagen. Rapporten har remissbehandlats under 
2011. Den färdiga rapporten lämnades till Miljödepartementet i 
mars 2012.

I DECEMBER 2012 LADE REGERINGEN fram sin friluftspolitiska 
skrivelse ”Mål för friluftspolitiken” (Skr 2012/13:51). I skrivel-
sen redovisar regeringen insatser med anledning av riksdagens 
tillkännagivande från december 2010. I skrivelsen redovisas 
mätbara mål för friluftspolitiken och det redogörs även för vilka 
satsningar som gjorts för att uppnå dessa mål. Regeringens syn 
på det framtida arbetet med utveckling och uppföljning av må-
len för friluftspolitiken redovisas också. 

UNDER 2014 HAR SVENSKT FRILUFTSLIV deltagit i planering 
och genomförande av 2015-års Tankesmedja. I detta ingår även 
att utse årets friluftskommun. Vi har även deltagit i myndighets-
möte för friluftsliv där samtliga myndigheter med ansvar för 

friluftspolitikens genomförande finns representerade. Därutö-
ver har Svenskt Friluftsliv varit aktiv i arbetet med ett förslag till 
uppföljning av friluftsliv inom miljömålen och friluftslivsmålen 
under ledning av Naturvårdsverket.

Regeringens friluftslivsproposition 
”Framtidens friluftsliv” (Prop. 2009/10:238)

FRILUFTSPROPOSITIONEN

De tio friluftsmålen:
1. Tillgänglig natur för alla
2. Starkt engagemang och samverkan
3. Allemansrätten
4. Tillgång till natur för friluftsliv
5. Attraktiv tätortsnära natur
6. Hållbar regional tillväxt och  landsbygds- 
 utveckling
7. Skyddade områden som resurs för 
 friluftslivet
8. Ett rikt friluftsliv i skolan
9. Friluftsliv för god folkhälsa
10. God kunskap om friluftslivet
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Ledamöter i Svenskt Friluftslivs
fördelningskommitté

Ulf Uddman (ordf.)
Svenska 
Kennelklubben

Eva Bjernudd
Korpen Svenska 
Motionsidrotts- 
förbundet

Christina Frimodig
Naturvårdsverket

Anna Waxin
Sveaskog AB

Erik Backman
Gymnastik och 
idrottshögskolan

2014 års anslag
VID SVENSKT FRILUFTSLIV FINNS en Fördelningskommitté 
bestående av fem ledamöter, utsedda av styrelsen för Svenskt 
Friluftsliv. Kommittén fördelar statsbidraget utifrån förordning-
en (2010:2008) om statsbidrag till friluftsorganisationer. Syftet 
med bidraget är att stödja att människor organiserar sig för 
vistelse i naturen och utövandet av friluftsliv med allemansrät-
ten som grund samt att ge alla människor möjlighet att genom 
friluftsliv få naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap 
och ökad kunskap om naturen och miljön. Statsbidrag lämnas 
antingen som organisationsbidrag eller verksamhetsbidrag.

Med organisationsbidrag avses stöd till organisationer i för-
hållande till organisationens medlemsantal och aktivitetsnivå 
och med verksamhetsbidrag avses stöd till organisationer för 
en specifik verksamhet efter särskild prövning. Kommittén 
fördelade i januari 2014 (preliminärt besked kunde lämnas 
redan i oktober 2013) medel för budgetåret 2014. I bilaga till 
årsredovisningen finns en redovisning av samtliga fördelade 
medel 2014. Svenskt Friluftsliv skickade ut pressmeddelande i 
samband med det definitiva beslutet i januari och hjälpte även 
de organisationer som ville skicka ut pressmeddelande om till-
delning från anslaget.

2015 års anslag
FÖRDELNINGSKOMMITTÉN HADE UNDER slutet av oktober 
2014 ett fördelningsmöte där kommittén tog ställning till de in-
komna ansökningarna. Fördelningskommittén tillkännagav den 
4 november 2014 den preliminära fördelningen av anslaget för 
2015. Detta innebar att de sökande redan då hade möjlighet att 
anpassa sitt budgetarbete för 2015. Totalt har kommittén sam-
manträtt fyra gånger under 2014. Samtliga ansökningar och pro-
tokoll från Fördelningskommitténs beslutsmöten finns tillgängli-

ga på Svenskt Friluftslivs hemsida. Totalt inkom 71 ansökningar 
från 27 olika organisationer om totalt 45 MSEK, varav 24 MSEK 
i organisationsbidrag (17 ansökningar) och 21 MSEK i verksam-
hetsbidrag (54 ansökningar). Översökningsgraden var 61 procent.   

Återrapportering av 2013 års anslag
UNDER VÅREN 2014 RAPPORTERADE Svenskt Friluftsliv 
om fördelningen av statsanslaget till Naturvårdsverket i en-
lighet med förordning SFS2010:2008. Denna rapportering 
ligger senare till grund för Naturvårdsverkets återrappor-
tering till regeringen. År 2013 fördelade Svenskt Friluftsliv 
27,785 miljoner kronor i bidrag till 25 olika friluftsorgani-
sationer, varav 18,777 miljoner kronor avsåg organisations-
bidrag till 15 organisationer och 9,008 miljoner kronor 
avsåg verksamhetsbidrag till projekt vid 19 organisationer. 
sju organisationer fick endast organisationsbidrag, elva 
andra organisationer fick endast verksamhetsbidrag och sju 
organisationer fick både och. 

GENOM BIDRAGSVERKSAMHETEN NÅS stora grupper av 
människor som ges möjlighet att få ett upplevelserikt fri-
luftsliv. Organisationsbidragen till friluftsorganisationerna 
möjliggör stor verksamhet med många deltagare i olika ak-
tiviteter. Svenska Livräddningssällskapets sommarsimsko-
lor har till exempel besökts av över 20 000 barn, vilket är 
en ökning med 2 500 deltagare mot året innan. Sportfiskar-
na bedömer att 10 000-tals barn och unga engageras i fiske 
genom deras nästan 400 anslutna föreningar. Cykelfräm-
jandet har med stödet arbetat för att förbättra cykelvägar 
till skolor och arbetsplatser samt för att få bra motions- och 
rekreationscykelvägar.

I LIKHET MED TIDIGARE ÅR HAR bidraget för 2013 särskilt 
prioriterat verksamheter för barn och ungdomar. Nyska-
pande projekt har lyfts fram och försök har gjorts att nå nya 
föreningar för att få fler aktörer inom friluftslivet. Några 
projekt har syftat till att utbilda ledare vilket gynnar möj-
ligheten att i följande aktiviteter öka antalet deltagare. En 
positiv medlemsutveckling rapporteras av flera organisatio-
ner, som Sportfiskarna, Fältbiologerna, Svenska Livrädd-
ningssällskapet och Förbundet Skog och Ungdom när det 
gäller de medlemmar som är under 19 år. Vidare har Svens-
ka Jägarförbundet genom projektet Nya svenskar i naturen 
nått cirka 600 ungdomar i åldern 15-19 år.

FLERA PROJEKT FOKUSERAR PÅ förskole- och skolverk-
samhet i utomhusmiljö eller på fortbildning av lärare. Na-
turskyddsföreningens har tillsammans med Sportfiskarna 
och Naturskoleföreningen genomfört fortbildningsdagar 
för pedagoger i projektet Skogen som klassrum. Frilufts-
främjandets pilotverksamhet Öppna skogsgläntan som kan 
jämföras med Öppna förskolan fast utomhus, har utbildat 
29 ledare och 190 familjer med 250 barn har deltagit i verk-
samheten. Orienteringsförbundet har genomfört fortbild-
ning för 256 lärare så de kan bedriva enkel och rolig kart-
kunskap i skolan. Inom Sportfiskarnas projekt Klassdraget, 
där 350 skolklasser deltagit, ges en lärarhandling.

SVENSKT FRILUFTSLIVS RAPPORTERING till Naturvårds-
verket finns utlagd på hemsidan. I budgetpropositionen för 
2015 konstaterar regeringen att de av Svenskt Friluftsliv 
fördelade bidragen till friluftsorganisationer väl uppfyller 
bidragens syfte, att anslaget ger goda effekter för samhället 
och att bidragen ger stor nytta.

FÖRDELNING AV DE STATLIGA MEDLEN

Statligt bidrag till friluftsorganisationer
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ETT AV SVENSKT FRILUFTSLIVS huvudsakliga mål är att vårda 
och värna allemansrätten. Under året har Svenskt Friluftsliv 
därför tagit fram ett dokument som beskriver föreningens ställ-
ning vad gäller allemansrätten. Dokumentet har i slutet av 2014 
skickats ut på remiss till samtliga medlemsorganisationer för att 
inhämta synpunkter. Det slutliga dokumentet kommer att be-
handlas på Svenskt Friluftslivs årsstämma i april 2015.

I STRÄVAN EFTER ATT VÄRNA och vårda allemansrätten har 
Svenskt Friluftsliv uppvaktat Gustaf Gellerbrant (pol. sakkunnig) 
vid justitiedepartementet (7/5) om bärplockarläger. Svenskt 
Friluftsliv delar LRFs ståndpunkt att dessa läger inte är förenliga 
med allemansrätten och att man från samhällets sida behöver 
vidta åtgärder. Svenskt Friluftsliv är oroad över att problemanti-
ken med bärplockarläger spiller över på allemansrätten.

Under året har även att antal möten genomförts med LRF på 
tjänstemannanivå och vi hoppas att dessa möten skall leda fram 
till en samsyn när det gäller allemansrätten.

Den 27 augusti genomfördes ett möte på Naturvårdsverket 
med anledning av att Naturvårdsverket fått ett regeringsupp-
drag om en ny strandskyddslagstiftning. Svenskt Friluftsliv var 
inbjuden och deltog med två representanter.

I KISA GENOMFÖRDES den första oktober en konferens om al-
lemansrätten. På konferensen deltog en representant från LRF 
och från Svenskt Friluftsliv deltog generalsekreteraren. Publi-
ken som bestod av ett 50-tal personer från regionen represente-
rade allt från markägare till ideella organisationer och företag.

Remisser och officiella skrivelser från Svenskt Friluftsliv
Under året har Svenskt Friluftsliv skrivit remissvar 
och yttrat sig över totalt 21 skrivelser enligt nedan:

• Remissyttrande om Boverkets och Naturvårdsverkets 
utvärdering av strandskyddet

• Remissvar: Förslag till ändrade föreskrifter för Ängsö 
nationalpark

• Remissvar: Förslag till ändrade föreskrifter för Dalby 
Söderskogs nationalpark

• Remissvar: Förslag till ändrade föreskrifter för Stens- 
huvud nationalpark

• Remissvar: Förslag till ändrade föreskrifter för Sonfjäl-
lets nationalpark

• Remissvar: Förslag till ändrade föreskrifter för Garp- 
hyttans nationalpark

• Remissvar: Förslag till ändrade föreskrifter för Töfsinge-
dalens nationalpark

• Remissvar: Förslag till ändrade föreskrifter för Blå Jung-
fruns nationalpark

• Remissvar: Förslag till ändrade föreskrifter för Norra 
Kvills nationalpark

• Remissvar: Förslag till ändrade föreskrifter för Gotska 
Sandöns nationalpark

• Remissvar: Förslag till ändrade föreskrifter för Abisko 
nationalpark

• Remissvar: Förslag till ändrade föreskrifter för Pieljekai-
se nationalpark

• Remissvar: Förslag till ändrade föreskrifter för Vadve-
tjåkka nationalpark

• Remissvar: Förslag till ändrade föreskrifter för Haparan-
da skärgårds nationalpark

• Remissvar: Förslag till ändrade föreskrifter för Färnebo- 
fjärdens nationalpark

• Remissvar: Förslag till ändrade föreskrifter för Djurö 
nationalpark

• Remissvar: Förslag till ändrade föreskrifter för Trestick-
ans nationalpark

• Samlad skrivelse till Naturvårdsverket om föreskrifter i 
nationalparker

• Svenskt Friluftslivs yttrande över Skogsstyrelsens Med-
delande 5, 2013, ”Förstudie om ett nationellt skogspro-
gram för Sverige”.

• Svenskt Friluftslivs yttrande över ”Förslag till en strategi 
för miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö” (NV-04173-
13), Miljödepartementets dnr. M2014/1412Nm.

• Svenskt Friluftslivs yttrande över ”Organiserat friluftsliv 
och naturturism i skyddad natur - vägledning för förval-
tare”; Naturvårdsverkets ärendenummer NV-06433-11.

• Remissyttrandena och skrivelserna finns utlagda på 
Svenskt Friluftslivs hemsida, svensktfriluftsliv.se.

• Totalt har 16 remissvar lämnats till Naturvårdsverket 
angående ändrade föreskrifter i nationalparker. Det har 
varit ett omfattande arbete för Svenskt Friluftsliv med 
kontakter med flera medlemsorganisationer som också 
lämnat synpunkter. När nu de nya förordningarna har 
beslutats av Naturvårdsverket kan vi konstatera att 
merparten av våra synpunkter har beaktats i de nya före-
skrifterna.

ALLEMANSRÄTTEN

REMISSER

Vårda och värna allemansrätten
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Under sommaren deltog Svenskt Friluftsliv i Alme- 
dalsveckan och genomförde ett 10-tal möten med 
politiker och andra samt deltog i seminarier och an-
dra möten. Onsdagen den 2 juli arrangerade Svenskt 
Friluftsliv en debatt om friluftslivets villkor. Debatten 
genomfördes i Saltboden på Tage Cervins gata 3 och 
samlade totalt 50-talet deltagare. På podiet fanns 
representanter för tre riksdagspartier, Lars Oly (V), 
Cecilia Magnusson (M) och Peter Johnsson (S).

Svenskt Friluftsliv har varit representerat vid  
följande konferenser och seminarier:

• Tankesmedja för friluftsliv, Naturvårdsverket, Svenskt Fri-
luftsliv m.fl. på Djurönäset, 9-10 april.

• Regeringens dialog om ett nationellt skogsprogram, Rosen-
bad 24 april.

• Miljöstrategiska fondens (MISTRAs) Jubileumskonferens 
den 16 september.

• Svenskt Sportforums styrelsemöte 9 oktober i Stockholm.

• Den 6 november arrangerade Fenix outdoor group ett semi-
narium för att stärka sitt CSR- och miljöarbete, ”Fenix Round 
Table discussion” i vilken Svenskt Friluftsliv deltog.

• Konferens om framtidens friluftskommun, arrangerad av 
Conductive, 4 november i Stockholm.

• Konferens om hyggesfritt skogsbruk, arrangerat av Kungliga 
Skogs och Lantbruksakademien samt Future Forests den 20 
november.

Konferenser och seminarier

Almedalsveckan  2014

UTÅTRIKTAT ARBETE

svensktfriluftsliv.se@SvFriluftsliv friluftskoll.se

Anders Wallin (S) och
Stefan Nyström.

Per Lodenius (C) och Stefan 
Nyström

Stefan Nyström och
David Lega (Kd)

Sam Assadi (S) och Stefan 
Nyström

Seminarium, Friluftslivets villkor; Lars Oly (V), Cecilia Magnusson 
(M), Peter Johnsson (S).

Segel i Almedalen.
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UTÅTRIKTAT ARBETE

Svenskt Friluftsliv driver 
debatten och påverkar politiken

Möte med kulturutskottets (M)-grupp i Abisko.  Fr v: Ellen Juntti (M), Amir Adan (M), Gustaf Hoff-
stedt (M), Stefan Nyström, Cecilia Magnusson (M),  Ulf Silvander och Sylvia Nylin.

Den 4 september genomfördes fisketävling på Stockholms ström. 
Här hjälper Ulf Silvander dåvarande migrationsministern Tobias 
Billström (M) med metet.

Den 4 september genomfördes fisketävling på Stockholms ström. 
Här hjälper Ulf Silvander dåvarande skolborgarrådet i Stockholm 
Lotta Edholm (Fp) med metet.

SVENSKT FRILUFTSLIV HAR 
UNDER 2014 uppvaktat såväl 
politiska partier, enskilda 
riksdagsmän som regeringens 
representanter. Vi har träf-
fat drygt 30-talet politiker. 
Därutöver har vi uppvaktat 
den politiska ledningen på 
Miljödepartementet, Justitie-
departementet och Socialde-
partementet.

Den första mars genom-
fördes ett möte med fyra 
representanter från mode-
raternas riksdagsgrupp som 
tillhör kulturutskottet. Mötet 
genomfördes i STFs turiststa-
tion i Abisko där vi fick till-
fälle att tala om friluftslivets 
villkor.

UNDER ÅRET HAR EN INTERPELLATIONSDEBATT hållits i riks-
dagens kammare den 6 februari mellan Anita Brodén (Fp) och 
miljöminister Lena Ek.

Ytterligare en debatt hölls den 15 april, denna gång om fri-
luftsfrågornas hemvist. Denna gång var flertalet av riksdagens 
partier engagerade i debatten.

EFTER VALET STÄLLDE SAILA QVICKLUND (M) i en interpella-
tionsdebatt till miljöministern frågan om friluftslivet och dess 
hemvist i regeringen.

STRAX INNAN VALET, DEN 4 SEPTEMBER, genomfördes en fisketävling tillsammans med Sporfiskarna på Strömmen nedanför riks-
dagen med 20-talet politiker och en skolklass.
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SVENSKT FRILUFTSLIV HAR TILLSAMMANS med Orienterings-
förbundet uppvaktat Fortifikationsverket med anledning av att 
man krävt ett nyttjanderättsavtal för mark som vi anser vara 
allemansrättsligt tillgänglig.

Dialog har förts med Skogsstyrelsen, där Svenskt Friluftsliv 
ingår i sektorsråd Svea.

VI HAR INFORMERAT OM Svenskt Friluftslivs nyheter inom 
genom pressmeddelanden, totalt tolv stycken. Vidare har vi 
bistått de organisationer som beviljades anslag med ett ”stan-
dardiserat” pressmeddelande som anpassades till de organi-
sationer som ville förmedla nyheten om beviljade anslag från 
Svenskt Friluftsliv. Budskapen rörde den summa man beviljats 
och framförallt vad pengarna ska användas till. Under året har 
sex debattartiklar publicerats i dags- och fackpress, varav två 
tillsammans med andra aktörer. Därutöver har ca 60 artiklar/
notiser/webbnotiser publicerats i riks- och lokalmedia, fack-
press och medlemsorganisationernas tidningar. 

UNDER ÅRET HAR SVENSKT FRILUFTSLIV sänt ut sju nyhets-
brev till en bredare krets av intressenter. Nyhetsbreven sänds ut 
till cirka 1 000 mottagare.

Nyheter har löpande förmedlats via Twitter (@SvFriluftsliv) 
sedan hösten 2012 där Svenskt Friluftsliv har ca 600 följare.

SVENSKT FRILUFTSLIV HAR UNDER HÖSTEN 2013 tillsammans 
med Skogsstyrelsen initierat ett arbete med att aktivera Fas III 
arbeten i fjällen. Skogsstyrelsen och Arbetsförmedlingen sam-
arbetar för att lyfta långtidsarbetslösa närmre arbetsmarkna-
den inom den gröna sektorn. Främst utförs åtgärder för natur, 
kultur och rekreation vilket bland annat ökar tillgänglighet 
och upplevelse för det svenska friluftslivet. Inom ramen för 
samarbetet har Svenskt Friluftsliv sett potential till underhåll 
av fjällederna och en del åtgärder har utförts under 2014 som 
snickrande av ledkryss, vindskydd/rastplatser, underhåll och 
registrering av en enkätundersökning riktad mot de som nyttjar 
lederna. Exempelvis har projektet snickrat 3000 ledkryss som 
nu har börjat sättas ut i fjällvärlden.

Seminarium i riksdagen den 28 maj med Ann-Marie Brodén 
(M) och Anita Brodén (FP) samt Joakim Kellner.

Seminarium i riksdagen
DEN 28 MAJ GENOMFÖRDES ett seminarium i riksdagen 
om friluftslivets förutsättningar. Vid seminariet deltog 
Anita Brodén (Fp), Ann-Marie Brodén (M) samt Nanne 
Bergwall, tränare i Hammarby fotboll samt Stefan Ny-
ström. Totalt samlade seminariet ett 40-tal åhörare från 
såväl riksdag, regeringskansli, myndigheter och med-
lemsorganisationer.

UTÅTRIKTAT ARBETE

Den 4 september genomfördes fisketävling på Stockholms Ström. Stor entusiasm.

SVENSKT FRILUFTSLIVS KANSLI GENOMFÖRDE en resa till 
Östersund den 22 oktober då vi gjorde ett uppföljande besök på 
den nya Folkhälsomyndigheten (vi genomförde ett första besök 
i Stockholm under sommaren) för att hjälpa dem igång med sitt 
arbete med friluftsliv. Folkhälsomyndigheten som startades den 
1 januari i år har som andra myndighet fått friluftsliv inskrivet 
i sin instruktion. Vi besökte även Naturvårdsverket och stämde 
av de återrapporteringsrutiner vi har för det statliga anslaget.
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SAMARBETEN OCH MEDLEMSKAP

SVENSKT FRILUFTSLIV DELTAR I ”Det Nordiska Friluftslivs 
Nätverket”(NFN). Övriga medlemsorganisationer är Norskt 
Friluftsliv (tidigare FRIFO -Friluftslivets Fellesorganisasjon – 
Norge), FL (Friluftslivets Landsforbund – Norge), Friluftsrådet 
i Danmark och Suomen Latu (Finland). Nätverket har haft två 
möten under året. Syftet med samarbetet är dels att lära av 
varandra, dels att lyfta gemensamma frågor gentemot Nordiska 
Ministerrådet och Nordiska Rådet.

SVENSKT FRILUFTSLIV HAR DELTAGIT vid Friluftsrådets Ge-
neralforsamling den 30 april samt FRIFOs årsstämma den 8 
maj. Vid FRIFOs årsstämma beslöts att FRIFO skulle ändra sitt 
namn till Norsk Friluftsliv. Under 2014 har det nordiska nätver-
ket tagit fram en ”samlad skrift” där vi beskriver det nordiska 
sammarbetet och vad det skall leda till, vad vi från paraplyorga-
nisationerna önskar av politiken.

SVENSKT FRILUFTSLIV HAR DELTAGIT i Skogsstyrelsens regio-
nala sektors råd för region Svea, rådet har haft tre möten under 
året.

Svenskt Friluftsliv har varit representerat i styrelsen för 
MISTRA:s forskningsprogram Future Forests, som har sam-
manträtt fyra gånger under året.

SVENSKT FRILUFTSLIV DELTAR i utvecklandet av ett nationellt 
skogsprogram för Sverige. Under 2014 har två möten hållits.

Svenskt Friluftsliv ingår även i bidragsnätverket som består 
av bidragsgivande myndigheter under ledning av Ungdomssty-
relsen. Nätverket har träffats 2 gånger under året. Målet med 
nätverket är att utbyta erfarenheter mellan bidragsgivande 
myndigheter.

Svenskt Friluftsliv har även ingått i det nationella skogspro-
grammets referensgrupp. Referensgruppen har sammanträtt en 
gång under 2014.

UNDER 2014 STARTADES UTREDNINGEN för ett stärkt civilsam-
hälle (Dir.2014:40). Svenskt Friluftsliv deltar i utredningens 

Samarbete över gränserna i Norden

Svenskt Friluftsliv i styr- och referensgrupper

Friluftsrådet (DK) generalförsamling.Norskt Friluftslivs (NO) årsstämma med statssekreteraren från 
miljöverndepartementet, Lars Andreas Lunde samt Svenskt Fri-
luftslivs generalsekreterare Ulf Silvander.

UNDER 2013 PUBLICERADES en gemensam debattartikel 
undertecknad av paraplyorganisationerna för friluftsliv i 
Norge, Danmark, Sverige och Finland samtidigt som Nord-
iska Rådet sammanträdde i Oslo. Målet med debattartikeln 
var att Nordiska Rådet på sikt skall anta ett gemensamt 
nordisk friluftspolitisk handlingsprogram. Under våren 
2014 föreslog Nordiska rådet att 2015 skall utses till fri-
luftslivets år. Den 29 oktober beslutade Nordiska minister-
rådet att utse 2015 till friluftslivets år i Norden.

VID SVENSKT FRILUFTSLIVS ÅRSSTÄMMA i april 2014 
fanns representanter närvarande från såväl Friluftsrådet i 
Danmark som FRIFO i Norge, dessutom besökte FRIFOs 
kansli Svenskt Friluftsliv den 7 april.

referensgrupp som sammanträtt tre gånger under 2014.
Svenskt Friluftsliv har ingått i juryn för årets friluftskommun 

som sammanträtt vid fyra tillfällen under 2014.
Vi har även representerat Svenskt Friluftsliv vid Ideell Arenas 

partnerskapsmöte i april.
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SEDAN FLERA ÅR ÄR SVENSKT FRILUFTSLIV medlem av PEFC 
(Programme for the Endorsement of Forest Certification). I un-
der 2014 blev vi även medlem FSC (Forest Stewardship Council) 
i den sociala kammaren. Båda certifieringssystemen har som 
huvudambition att säkerställa ett uthålligt skogsbruk med defi-
nierade krav för skogsskötsel, miljöhänsyn och sociala hänsyn. 

SVENSKA PEFC BILDADES 2000 och den första svenska skogs-
tandarden godkändes av internationella PEFC i juli samma 
år. Standarden ska revideras var femte år och det är nu dags 
att bereda den fjärde svenska PEFC-standarden. Motsvarande 
process pågår nu också inom FSC. Svenskt Friluftsliv har be-
dömt det som viktigt att aktivt, tillsammans med andra organi-
sationer, vara med i den förestående revisionsprocessen. Under 
året har ett inledande arbete påbörjats för att sedan komma att 
intensifieras under 2015. I slutet av 2015 ska en reviderad stan-
dard vara klar i de båda certifieringssystemen.

SVENSKT FRILUFTSLIV REPRESENTERAS av Eje Andersson 
(vice ordförande i Svenska Orienteringsförbundet) i det prak-
tiska revideringsarbetet. I PEFC ingår Svenskt Friluftsliv såväl 
i styrelsen som i arbetsgruppen för revidering av den sociala 
standarden. I FSC deltar Svenskt Friluftsliv i arbetet i stan-
dardkommittén och i arbetsgruppen för den sociala kammaren. 

För Svenskt Friluftslivs del handlar det om att vara med om att 
betona betydelsen av den sociala dimensionen genom att ta vara 
på skogens alla värden. Det handlar också om att lyfta fram bety-
delsen av tillgängliget för olika friluftlivsaktiviteter och skogens 
betydelse för rekreation och att det får genomslag i någon form i 
de reviderade standarderna. 

Svenskt Friluftsliv medlem i FSC och PEFC

SAMARBETEN OCH MEDLEMSKAP

SVENSKT FRILUFTSLIV ÄR MEDLEM i följande 
organisationer:

» Arbetsgivaralliansen
» FSC (Forest Stewardship Council)
» PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 

Certification schemes)
» Ideell arena

Medlemskap
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GREEN TEAM STARTADE I MARS 2009 efter att man i Jönköping 
provat iden under hösten 2008. Förutsättningarna inför 2014 
vara att det skulle vara det sista året som Svenskt Friluftsliv 
drev projektet Green Team. Projektledaren Anders Tysk har 
därför under 2014 arbetat en dag i veckan med Green Team. 
Tidigare arbetade han halvtid med projektet.

Ambitionen har varit att under 2014 främst stötta med Stu-
diefrämjandet, som från och med 2015 har ansvaret för Green 
Team, så att överlämningen blir så bra som möjligt. Ambitionen 
har också varit att stötta de Green Team-grupper som är igång 
och finnas till hands för de som vill starta. Bara begränsade 
resurser har lagts på att initiera nya grupper.

DET MEST SPÄNNANDE SOM HÄNT vad gäller nya grupper är 
den satsning som Sundsvalls kommun har gjort. Där har man 
stöttat Studiefrämjandet ekonomiskt så att en tjänst tillsatts 
som bara arbetar med Green Team. Sundsvalls kommun vill på 
så sätt ge barn och ungdomar i tre områden i Sundsvall möjlig-
heter till en bättre fritid genom friluftsliv. Upplägget är spän-
nande och borde kunna bli ett gott exempel.

Många av Svenskt Friluftslivs medlemsföreningar har genom 
åren varit delaktiga i Green Team. Mer än 1000 barn i mel-
lanstadieåldern har under fem år provat på friluftsliv genom 
Green Team. I 19 kommuner från Skellefteå i norr till Malmö 

Öka intresset för friluftsliv bland barn och ungdomar

i söder har fritidsgårdar med hjälp av lokala föreningar, på så 
sätt erbjudit friluftsaktiviteter med hjälp av de lokala föreningar 
som engageras. I första hand har projektet hittills vänt sig till 
barn och ungdomar som sällan eller aldrig utövar friluftsliv. I 
praktiken innebär det ett par timmars prova-på-aktivitet, en 
per förening, vid ett antal tillfällen. För den enskilda Green 
Team-gruppen blir det en serie av aktiviteter under en termin, 
under skollov eller helger.

GREEN TEAM HAR VARIT OCH ÄR ett utmärkt sätt att mark-
nadsföra sin förening för barn och ungdomar och på så sätt 
arbeta med medlemsrekrytering och söka nya målgrupper.

När Studiefrämjandet nu tar över vidgas arbetssättet och 
målgrupperna för att bättre passa in i Studiefrämjandets profil. 
Antalet organisationer blir också fler då det förutom Svenskt 
Friluftslivs medlemsorganisationer även kommer att ingå Stu-
diefrämjandets.

Studiefrämjandet ser Green Team som ett utmärkt sätt att 
praktiskt arbeta med förenings- och ledarutveckling med de 
lokalt engagerade föreningarna. Men också att deltagarna inom 
Green Team-grupperna kan få grundläggande kunskaper kring 
natur, miljö, allemansrätten, mm. Green Team blir även ett 
utmärkt sätt att arbeta med mångfald och integration inom det 
lokala föreningslivet.

GREEN TEAM

Green Team, som är ett externfinansierat projekt, har till syfte att få barn och ungdomar mer intresserade av 
friluftsliv, natur och miljö. Tanken med Green Team är att de olika friluftsorganisationer som finns lokalt ge-
mensamt arbetar fram ett smörgåsbord av friluftsaktiviteter som barn och ungdomar får möjlighet att prova på.
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Svenskt Friluftslivs ordinarie årsstämma genomfördes 
den 10 april 2014 på Djurönäsets konferensanlägg-
ning, Djurö. Ordförande för årsstämman var riksdags-
ledamoten Gustaf Hoffstedt (M). Vid årsstämman om-
valdes Stefan Nyström som ordförande samt ledamö-
terna Sylvia Nylin, Per Klingbjer och Marie Stenseke.

Vid Svenskt Friluftslivs årsstämma fanns representan-
ter närvarande från såväl Friluftsrådet i Danmark som 
FRIFO i Norge.

SVENSKT FRILUFTSLIV HAR UNDER 2014 genomfört två VD/
GS-seminarier. Den 17 juni ett frukostseminarium med utred-
ningen om det Civila samhället. Seminariet genomfördes i Kor-
pens lokaler i Idrottens hus.

DEN 9 SEPTEMBER INFORMERADE styrelsen om Svenskt Fri-
luftslivs påverkansarbete för att höja anslagsnivån på det statli-
ga anslaget. På mötet diskuterades hur ett eventuellt ökat an-
slags skulle kunna hanteras. Seminariet genomfördes i Svenskt 
Friluftslivs lokaler på Svartviksslingan 28 i Bromma.

Utvecklingsarbete inom 
organisationen

Projektet ”Mer & Fler” slutraporterade under kvartal 1 2014. 
Projektet beviljades medel november 2014 från dåvarande 
Ungdomsstyrelsen. Svenskt Friluftsliv var ansvarig för projektet 
som skulle genomföras tillsammans med ett par av medlemsor-
ganisationerna. Fokus för projektet var integration och friluftliv. 
Projektet var en förstudie och syftet var att hitta former för att 
nå och förmå nya svenskar, främst i yngre åldersgrupper, att 
börja bedriva friluftsliv.

Arbetet skedde genom workshops med medlemsorganisatio-
nerna och till projektet knöts även en forsklare från Linköpings 
Universitet.

VD/GS-seminarier

Mer & fler

INTERNT UTVECKLINGSARBETE
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STYRELSEN HAR SAMMANTRÄTT SJU GÅNGER under 2014. Svenskt Friluftslivs styrelse har under året bestått av följande ledamöter:

STEFAN NYSTRÖM (Ordförande)
Sportfiskarna
Stefan är generalsekreterare för Sportfiskarna och 
civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Han 
brinner för att flera barn och ungdomar tidigt i livet 
ska upptäcka den fantastiska livskvalitet och glädje 
som friluftslivet ger. Utövar själv många former av fri-
luftsliv och gärna i anslutning till vatten. Hyser en stor 
kärlek till fjällnära skogar och fritt strömmande vatten.

KARIN BRAND (Vice ordförande)
Svenska Livräddnings Sällskapet

Karin är Generalsekreterare för SLS och brinner för 
ideella organisationers möjlighet till utveckling. Barn 

och ungdomars rätt till ett aktivt friluftsliv är ett av 
de områden som hon sätter främst. Goda vanor som 

börjar tidigt ger ett friskare vuxenliv, 
det vinner ALLA på.

PER KLINGBJER
Svenska Fjällklubben

Per är bosatt i Stockholm och arbetar som stabschef 
vid Sveriges geologiska undersökning i Uppsala. Har 

varit aktiv i Svenska Fjällklubben i närmare 30 år och 
har ett starkt engagemang för friluftsliv och fjällen.

MARIE STENSEKE
Göteborgs Universitet

Marie är professor i kulturgeografi vid Göteborgs 
universitet. På fritiden föredrar hon det enklafrilufts-

livet, en tur till fots eller på skidor med termos och 
grillkorv i ryggsäcken.

SYLVIA NYLIN
Svenska Turistföreningen
Sylvia är vice generalsekreterare för Svenska Turist-
föreningen. Hennes första Friluftserfarenheter gjorde 
hon i Hälsingslands skogar som barn, då var det fiske 
och bärplockning som gällde. Skogen har numera 
bytts mot segling och skidåkning. Inget slår Stock-
holms skärgård en vacker sommardag.

HÅKAN WEBERYD
Svenska Jägareförbundet
Håkan är f.d. generalsekreterare i Svenska Jägareför-
bundet, numera verksam vid Optimus Advokatbyrå 
AB. Fritidsintressen är jakt, fiske, vandring och 
motionscykling. Han har ambitionen att tillföra 
styrelsen bred och mångårig erfarenhet från den 
ideella organisation sektorn, såväl ur juridiskt 
som praktiskt perspektiv.

ANDERS DANIELSSON
Svenska Kanotförbundet
Anders är generalsekreterare i Svenska Kanotförbun-
det men arbetar även som lärare i Skellefteå. Han 
brinner för att barn och ungdomar ska få en menings-
full fritid. Kunskap är viktigt och därför är utbildning 
en fråga där han lägger ner extra mycket energi. Sam-
arbete mellan organisationer för att komma längre 
med förenade krafter är en käpphäst. Alla former av 
friluftsliv, gärna det enkla och lätt tillgängliga lockar.

Under året har Ulf Silvander (GS) och Elisabeth 
Rytterström varit anställda som tjänstemän på 
Svenskt Friluftslivs kansli.

DÄRUTÖVER HAR ETT PAR PERSONER varit projektanställ-
da kortare och längre tid, däribland Anders Tysk som varit 
ansvarig för projektet Green Team. Under året har Torgny 
Håstad varit organisationens allemansrättslige expert och 
Eje Andersson ansvarat för arbetet med FSC och PEFC.

Därutöver har administrativa tjänster köpts av Frilufts-
främjandet, Mälardalsregionen/Ingrid Petsäll-Spires.

KOMMUNIKATIONSARBETET HAR BEDRIVITS genom Fors 
PR i Åre/ Tina Fors. Den extra insatsen för PR-aktiviteter i 
projektet som finansieras av PostkodLotteriet har köpts från 
PR-byrån Geelmuyden-Kiese. Totalt uppskattas arbetsinsats-
erna under 2014 ha omfattat motsvarande ca fyra årsarbeten.

UNDER 2014 INSPEKTERADE Riksarkivet Svenskt Frilufts-
livs arkivhantering av de ansökningshandlingar som vi 
hanterar. Den ansvariga myndigheten Riksarkivet godkände 
Svenskt Friluftslivs registerhållning och hantering.

SVENSKT FRILUFTSLIV HAR UNDER året hyrt kanslilokaler 
av Sportfiskarnas rikskansli, Svartviksslingan 28, Bromma.

REVISORER HAR VARIT Kerstin Hedberg (Finnhammars) 
och Klas Weidstam (lekmannarevisor).

Ulf Silvander
Generalsekreterare

STYRELSEN 2014

ADMINISTRATION OCH KANSLI
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Under 2015 kommer Svenskt Friluftsliv att fortsätta 
strävan att öka anslaget till friluftsorganisationerna 
liksom att uppnå samma undantag i Socialavgiftslagen 
som idrottens organisationer. Ett tredje mål för arbe-
tet under 2015 är att flytta hanteringen av stadsansla-
get till Socialdepartementet. Fortsatt kommer Svenskt 
Friluftsliv att vara vara engagerad i arbetet med att 

genomföra den del av regeringens friluftspolitik som 
ankommer på de ideella organisationerna, en förut-
sättning är givetvis att anslagen till friluftsorganisatio-
nerna höjs.

I arbetet med att genomföra friluftspolitiken ligger 
även avrapportering av förra årets bidrag och hante-
ringen av 2016 års bidrag.

RESULTATRÄKNING NOTER 2014 2013  
  kronor kronor
INTÄKTER

Organisationsbidrag  1 800 000 1 800 000 
Projektbidrag 1 1 846 338 3 184 840
Medlemsavgifter  195 000 190 000 
Övriga intäkter  53 000 121 900

  3 894 338 5 296 740 

Summa intäkter  3 894 338 5 296 740

KOSTNADER

Verksamhets- och kanslikostnader 2 -2 436 218 -3 678 110
Personalkostnader 3 -1 756 188 -1 617 381

  -4 192 406 -5 295 491 
Resultat före finansiella kostnader     
och intäkter  -298 068 1 249

FINANSIELLA POSTER

Ränteintäkter  250 963 346 702
Räntekostnader   -346 -308

Finansnetto  250 617 346 394

Årets resultat  -47 451 347 643 

Fördelning av årets resultat

Ianspråktagande av ändamålsbestämda medel  85 783 52 482
Reservering av ändamålsbestämda medel  -220 000  

Kvarstående belopp för året  -181 668 400 125

FRAMTID 2015

EKONOMISK REDOVISNING 2014
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BALANSRÄKNING  NOTER 2014-12-31 2013-12-31  

  kronor kronor
TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar    
Inventarier 4 0 0 

Omsättningstillgångar    

Kortfristiga fordringar     
Övriga fordringar  481 1 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  10 815 132 464  
  11 296 132 465

Kassa och Bank  5 293 087 6 069 707 

Summa Omsättningstillgångar  5 304 383 6 202 172

Summa Tillgångar  5 304 383 6 202 172

    
EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget Kapital    

Fritt Eget Kapital    
Ändamålsbestämd fond: Buffertfond 5 2 707 000 2 707 000 
Övriga ändamålsbestämda medel 6 220 000 85 783
Balanserat resultat  1 581 028 1 180 903
Årets resultat efter fördelning  -181 668 400 125 

Summa Eget kapital  4 326 360 4 373 811

Kortfristiga Skulder    

Leverantörsskulder  176 767 70 093
Övriga kortfristiga skulder 7 415 035 1 347 976
Upplupna kostnader och       

förutbetalda intäkter 8 386 221 410 292 

Summa Kortfristiga Skulder  978 023 1 828 361

Summa Eget Kapital och Skulder  5 304 383 6 202 172

EKONOMISK REDOVISNING 2014
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR   

Redovisnings- och värderingsprinciper   

Allmänna upplysningar
Organisationens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Bokföringslagen 
och Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar.

Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräk-
nas bli reglerade. Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om annat ej 
anges. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redo-
visas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras.

Bidrag
Bidrag intäktsredovisas i den period när bidraget utbetalas  till organisationen. Om bidraget är 
avsett att täcka specifika kostnader sker intäktsredovisning så att intäkten ställs mot avsedda 
kostnader. Villkorade bidrag skuldförs till dess att de utgifter som bidraget ska täcka uppkommer.

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i organisationen och intäktsförs vid 
inbetalning från medlemsorganisationen.

Ränteintäkter
Ersättning i form av ränta redovisas som intäkt när det är sannolikt att organisationen kommer 
att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen och när inkomsten kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Not 1  –  Projektbidrag ANSLAG FÖRBRUKAT RESERVERAT  
  UNDER ÅRET FÖR 2015

Forskarskola i Friluftsliv 311 235 0 311 235
GreenTeam 186 826 -186 826 0
Postkodlotteriet, Skapa mer friluftsliv fas 2 1 500 000 -1 500 000 0
Ungdomsstyrelsen, mer och fler 159 512 -159 512 0

SUMMA 2 157 573 -1 846 338 311 235

EKONOMISK REDOVISNING 2014
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Not 2 – Verksamhets- och kanslikostnader  2014 2013 

Mediasatsning  204 266 134 686 
VD/GS möte  2 710 9 190
Nordiskt arbete  2 698 1 240 
GreenTeam*  188 916 255 565 
Fördelningskommittén  26 388 20 841 
Gemensam vision Friluftslivet  0 27 718 
Postkodlotteriet  1 506 364 2 803 789 
Ungdomsstyrelsen, mer och fler  172 425 132 188 
Allemanrätten  16 532 50 000 
Resor  35 064 22 892 
Övrigt  280 855 220 001 

  2 436 218 3 678 110 

* ingår personalkostnader med  0 226 264 
 

Not 3 – Personalkostnader
  
Medeltalet anställda har uppgått till  2 3 

Löner och ersättningar   1 098 740 1 117 764
 - varav lön GS  654 870 662 182 
 - varav styrelsearvoden  54 713 62 042 

Sociala kostnader  392 130 374 859 
Pensionskostnader  236 525 117 311 
- varav GS  201 751 106 458 

Not 4 – Inventarier

IB anskaffningsvärde  21 200 21 200 
Årets anskaffningar  0 0 
Årets utrangeringar  0 0 

  21 200 21 200 

IB ack.avskrivningar  -21 200 -21 200 
Årets avskrivningar  0 0 

UB ackum värdeminskning  -21 200 -21 200 
UB bokfört värde  0 0 

EKONOMISK REDOVISNING 2014



22 ÅRSREDOVISNING 2014

Not 5 – Buffertfond
    
Svenskt Friluftslivs buffertfond är tillskapad för att kunna nyttjas efter årsmötesbeslut för att 
säkerställa Svenskt Friluftslivs verksamhet även om föreningens ekonomiska villkor skulle för-
ändras. Buffertfonden får ianspråktagas efter beslut av årsstämman.   
 

Not 6 – Övriga ändamålsbestämda medel  2014 2013

Gemensam vision för friluftslivet - intern kampanj   85 783 
PR Kampanj  200 000
Friluftspolitisk skrift  20 000
  220 000 85 783 

Not 7 – Övriga kortfristiga skulder    

Ej förbrukade projektmedel:    

Forskarskola i Friluftsliv  311 235 311 235 
GreenTeam, föreningskommittén   86 826 
Postkodlotteriet, Skapa mer friluftsliv, fas 2   750 000 
Ungdomsstyrelsen, mer och fler   159 512

Bidrag till medlemsorganisation  65 000  

Personalskatter  38 800 40 376 
Övriga skulder   27

  415 035 1 347 976 

Not 8 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Särskild löneskatt  79 248 60 704
Semesterskuld inkl. soc. avg.  201 341 193 816
Övrigt  105 632 155 772

  386 221 410 292

EKONOMISK REDOVISNING 2014



23SVENSKTFRILUFTSLIV.SE

STOCKHOLM 2015

Stefan Nyström

Anders Danielsson Håkan Weberyd  Karin Brand

Sylvia Nylin Per Klingbjer Marie Stenseke 
 

Revisionsberättelse har avgivits     

Kerstin Hedberg Klas Weidstam 
Auktoriserad revisor

EKONOMISK REDOVISNING 2014
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ORGANISATIONSBIDRAG PER ORGANISATION   BELOPP KR

Sveriges Ornitologiska Förening  (sista året)           65 000
Svenska Botaniska Föreningen  (sista året)          40 000
Cykelfrämjandet  (minskning under 3 år ner mot 100 kr/medlem)  530 000
Friluftsfrämjandet  (minskning under 3 år ner mot 100 kr/medlem)  9 100 000
Riksförbundet Hälsofrämjandet (minskning under 3 år ner mot 100 kr/medlem) 220 000
Svenska Livräddningssällskapet (minskning under 3 år ner mot 100kr/medlem)  1 875 000 
Svenska Turistföreningen  (ökning med 20%)   720 000
Svenska Kryssarklubben  (justerat instegsanslag)   250 000 
Sportfiskarna (ökning med 10%)   3 630 000 
Svenska Båtunionen  (ökning med 10%)   365 000
Svenska Cykelsällskapet   50 000
Svenska Folksportförbundet  (oförändrat)   32 000 
Svenska Frisksportförbundet (instegsanslag)   50 000
Svenska Fjällklubben   50 000
Summa organisationsbidrag   16 977 000
 
VERKSAMHETSBIDRAG (PROJEKT) PER ORGANISATION  BELOPP KR

Scouterna
Tilldelas bidrag till projektet ”Scouting för alla” (845 000 kr) 
samt till projektet  ”Reclaim the friluftsliv” (625 000 kr)   1 470 000

Sportfiskarna
Tilldelas bidrag till projektet ”KlassDraget”       1 210 000 

Svenskt Friluftsliv
Tilldelas bidrag till projektet ”Green Team”, tredje och sista året  100 000

Svenska Turistföreningen 
Tilldelas bidrag till projektet ”Get real summer 2014” 
(forts Unga utvecklar fjällen)    350 000               

Svenska Båtunionen 
Tilldelas bidrag till projektet ”Båtskolan ”    113 000

Sveriges Orienteringsförbundet
Tilldelas bidrag till projektet ”Lärarfortbildning i orientering” steg 2  305 000

Riksförbundet Sveriges 4H
Tilldelas bidrag till projektet ”Friluftsliv i 4H:s matskolor” (300 000 kr)
samt till projektet ”Verksamhetsutveckling – fokus Väst” (260 000 kr)  560 000

Svenska Livräddningssällskapet
Tilldelas bidrag till projektet ”Livräddarkollo”   500 000

I ENLIGHET MED LAG (2010:1539) OM överlämnande av vissa 
förvaltningsuppgifter till den ideella organisationen Svenskt 
Friluftsliv, förordning (SFS2010:2008) om stadsbidrag till 
friluftsorganisationer samt regleringsbrev för budgetåret 2014 
avseende Naturvårdsverket, beslutade Naturvårdsverket att 
lämna bidrag till Svenskt Friluftsliv 2014-01-08 med 27 785000 
kronor. Under våren 2014 rapporterade Svenskt Friluftsliv om 
fördelningen av statsanslaget till Naturvårdsverket i enlighet 
med förordning SFS2010:2008 om statsbidrag till friluftsorga-
nisationer. Rapporteringen ligger till grund för Naturvårdsver-
kets återrapportering till regeringen.

FÖR ATT UPPFYLLA KRAVEN PÅ opartiskhet vid fördelningen 
av medel har Svenskt Friluftslivs styrelse inrättat en fördel-

ningskommitté bestående av fem ledamöter. Dessa var under 
2014 Ulf Uddman (ordf.), Eva Bjernudd, Christina Frimodig, 
Anna Waxin och Erik Backman. Fördelningskommittén sam-
manträdde totalt fyra gånger under 2014. Samtliga ansökningar 
och protokoll från Fördelningskommitténs beslutsmöten finns 
tillgängliga på Svenskt Friluftslivs hemsida.

INFÖR BUDGETÅRET 2014 DELEGERADE Svenskt Friluftslivs 
styrelse till Fördelningskommittén att fördela 25 985 000 kro-
nor efter styrelsen avsatt 1 800 000 kronor för Svenskt Frilufts-
livs ändamål.

Fördelningskommittén genomförde följande slutgiltiga för-
delning vid sitt sammanträde 14-01-07 enligt förordning (SFS 
2010:2008) om statsbidrag till friluftsorganisationer:

REDOVISNING AV FÖRDELADE MEDEL 2014
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Riksförbundet Hälsofrämjandet 
Tilldelas bidrag till projektet ”Allemansrätten – kunskap och inspiration” 
till tryckning och distribution av folder          100 000

Svenska Naturskyddsföreningen
Tilldelas bidrag till projektet ”Mer friluftsliv i skolan” tillsammans 
med Naturskoleföreningen och Sportfiskarna   580 000                       

Friluftsfrämjandet
Tilldelas bidrag till projektet ”Kottar och barr i förskolan” (500 000 kr)
samt till projektet ”Like:a backen året runt” (1 250 000)   1 750 000

Svenska Klätterförbundet
Tilldelas bidrag till projektet ”Helgläger för ungdomar utomhus” (109 000 kr),
till projektet ”Regionsläger utomhus för 16-20 år” (199 000 kr), 
till projektet ”Föreläsare till instruktörsseminarium” (18 000 kr), 
samt till projektet ”Topptursstimulans nybörjare” (53 000 kr)  379 000

Svenska Kanotförbundet
Tilldelas bidrag till projektet ”EPP paddling för alla”, 
en tjänst istället för två samt tredje och sista året   400 000 

Svenska Jägareförbundet 
Tilldelas bidrag till projektet ”Nya svenskar i naturen”   550 000

Förbundet Skog och Ungdom
Tilldelas bidrag till projektet ”Uteliv åt alla”   70 000

Svenska Cykelsällskapet 
Underhåll cykelturistleder   200 000 
Kvalitetsbedömning mm   

Sveriges Hembygdsförbund
Tilldelas bidrag till projektet ”Ung ambassadör”   200 000

Svenska Kryssarklubben
Tilldelas bidrag till projektet ”Kryssis”   141 000 

Svenska Fjällklubben 
Ungdomsläger   30 000

Summa verksamhetsbidrag   9 008 000

REDOVISNING AV FÖRDELADE MEDEL 2014
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