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FRISAM blev Svenskt FriluftslivFRISAM blev Svenskt FriluftslivFRISAM blev Svenskt FriluftslivFRISAM blev Svenskt Friluftsliv    
Den 21 november 2006 beslutade en extra årsstämma med FRISAM (Friluftsorganisationer i 
samverkan) att byta namn till Svenskt Friluftsliv. Namnändringen tydliggör vad 
samarbetsorganisationen arbetar med och markerar att friluftsorganisationerna vill spela en mer aktiv 
roll i samhällsdebatten.  
 
Svenskt Friluftsliv är de ideella friluftsorganisationernas gemensamma redskap i det svenska samhället. 
De 19 medlemsorganisationerna samlar tillsammans ungefär 1,7 miljoner medlemmar, varav 300 000 
barn och ungdomar. Vi driver på och påverkar beslutsfattarna för att vårt land ska ha en aktiv 
friluftspolitik. Svenskt Friluftslivs uppgift är bland annat att: 
 

• Värna allemansrätten. 
• Stärka friluftsorganisationernas långsiktiga finansiering. 
• Öka friluftslivets status i samhället 

 

Viktiga händelser inom friluftspolitiken under 2006Viktiga händelser inom friluftspolitiken under 2006Viktiga händelser inom friluftspolitiken under 2006Viktiga händelser inom friluftspolitiken under 2006    
• Regeringen beslutade att 20 områden som Fortifikationsverket förvaltar ska behållas i statlig 

ägo till skydd för friluftslivet. 
• Budgetpropositionen för 2007 visar att den nya regeringen avser att fullfölja den tidigare 

regeringens inriktning. 
• Kommittén för utvärdering och översyn av skogspolitiken har lagt sitt betänkande (SOU 

2006:81) ”Mervärdesskog”. 
• Idrottsskatteutredningen (SOU 2006:23) presenterade sitt betänkande. 
• Naturvårdsverket fick i regleringsbrevet för 2006 uppdraget att utarbeta förslag till program för 

att ta fram relevant statistik om friluftsliv. Uppdraget skall redovisas senast den 1 december 
2007. 

 

Vi påverkar debatten och politikenVi påverkar debatten och politikenVi påverkar debatten och politikenVi påverkar debatten och politiken    
FRISAM/Svenskt Friluftsliv har under 2006 uppvaktat såväl politiska partier som enskilda 
riksdagsmän. Vidare har vi uppvaktat skogsstyrelsens generaldirektör.  
 
Därutöver har FRISAM/Svenskt Friluftsliv haft ett flertal kontakter med miljö- och 
samhällsbyggnadsdepartementet samt justitiedepartementet på tjänstemannanivå. Ett flertal kontakter 
har också tagits med folkhälsoinstitutet, riksantikvarieämbetet, naturvårdsverket och kommittén för 
utvärdering och översyn av skogspolitiken - samtliga på handläggarnivå. Dialog har förts med 
Friluftsrådet, liksom med Skogsvårdsstyrelsen, där Svenskt Friluftsliv ingår i sektorrådet Svea.  
 

Samarbete över gränserna i NordenSamarbete över gränserna i NordenSamarbete över gränserna i NordenSamarbete över gränserna i Norden    
FRISAM/Svenskt Friluftsliv är medlem i ”Det Nordiska Friluftslivs Nätverket”(NFN). Övriga 
medlemsorganisationer är FRIFO (Friluftslivets Fellesorganisasjon – Norge), FL (Friluftslivets 
Landsforbund – Norge), Friluftsrådet i Danmark och Friluftsforum i Finland. Nätverket har haft ett 
möte under året. Det nordiska nätverket har dessutom varit representerat vid flera nordiska 
konferenser. FRISAM/Svenskt Friluftsliv var representerat vid den danska systerorganisationen 
Friluftsrådets generalförsamling i Köpenhamn den 26 april.  
 
Inom det nordiska nätverksarbetet förbereds en konferens i Norge under 2007 om ”friluftsliv och 
hälsa”. Förutsättningar för att starta en nordisk tidskrift för friluftsforskning undersöks också. 
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Bristande motion Bristande motion Bristande motion Bristande motion ––––    dyrt för samdyrt för samdyrt för samdyrt för samhhhhälleälleälleälletttt    
Svenskt Friluftsliv har under 2006 publicerat studien ”Fysisk inaktivitet – produktionsbortfall och 
sjukvårdskostnader”. Studien har utförts av professor Björn Lindgren och docent Kristian Bolin vid 
Lunds universitet. Finansiär av studien har varit Friluftsrådet.  
 
Lindgren och Bolin visar i studien att för lite motion kostar samhället över sex miljarder kronor om 
året. Effekterna av fysisk inaktivitet är inte bara är ett stort hälsoproblem för den enskilde utan leder 
också till omfattande samhällskostnader i form av hälso- och sjukvård och mindre produktion av varor 
och tjänster. Kostnaderna på grund av bristande motion ligger i samma storleksordning som 
kostnaderna för en av de största livsstilsberoende hälsoriskerna - cigarrettrökning.  
 
Friluftsrådet beviljade 2005 medel till FRISAM/Svenskt Friluftsliv för projektet om ”Fysisk aktivitet på 
recept” (FaR). Genom projektet har vi kunnat delta i den Nationella samrådsgruppen kring FaR. 
Hemsidan hålls uppdaterad och aktuell vad gäller FaR-projektet. Två lokala träffar mellan Svenskt 
Friluftslivs organisationer och befintliga nätverk har genomförts inom projektet. Vidare har Svenskt 
Friluftsliv ansvarat för anföranden om FaR på två interna distriktsmöten.  
 
Svenskt Friluftslivs bedömning är att fem medlemsorganisationer kan bedriva FaR/FYSS aktivitet på 
ett nationellt plan och tio medlemsorganisationer kan arbeta med FaR aktiviteter på utvalda platser. 
Diagrammet nedan visar utvecklingen vad gäller antalet FaR-utbildade ledare inom 
medlemsorganisationerna.  En översiktskarta som visar var i Sverige friluftslivet arbetar med FaR har 
också tagits fram. Denna karta kommer att publiceras på Svenskt Friluftslivs hemsida. 
 
I första hand följer vi upp FaR-arbetet i Småland, Skåne, Värmland och Östergötland, där vi har haft 
lokala möten och planerar för kommande aktiviteter. En ny nulägesrapport - en överskikt över hur 
FaR-arbetet ser ut inom Sveriges landsting och regioner har utarbetats. 
 
Svenskt Friluftsliv ”marknadsför” FaR via olika tidskrifter både internt och externt. Vi vänder oss till 
förskrivare men även till våra egna organisationer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Under året har FRISAM/Svenskt Friluftsliv arbetat med ett friluftspolitiskt program. Programmet ska 
behandlas av årsstämman 2007 och ligga till grund för Svenskt friluftslivs långsiktiga arbete med att 
stärka friluftslivet. 
 
Svenskt Friluftsliv har vidare beviljats medel av Naturvårdsverket till en initial finansiering till projektet 
”Friluftslivets ekonomiska relationer”. Under 2007 katt ansöka om tilläggsfinansiering för att fortsätta 
projektet. 

 

Antalet utbildade FaR ledare bland Svenskt Friluftsliv:s 
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Ny hemsida och långsiktig kommunikationsstrategiNy hemsida och långsiktig kommunikationsstrategiNy hemsida och långsiktig kommunikationsstrategiNy hemsida och långsiktig kommunikationsstrategi    
Under året har 40 artiklar i dagspress och två artiklar i fackpress publicerats om FRISAM/Svenskt 
Friluftsliv. Informationsbroschyren om Svenskt Friluftsliv och dess medlemmar har uppdaterats. 
 
I samband med namnbytet har hemsidan omarbetats och fått ett nytt, fräscht utseende. På hemsidan 
har bland annat rapporten ”Fysisk inaktivitet – produktionsbortfall och sjukvårdskostnader” 
publicerats. Information om rapportens innehåll har också spritts via en särskild folder. Medieintresset 
för slutsatserna har varit stort, såväl från TV som från tidningar.  
 
Generalsekreteraren har under året sänt ut tretton elektroniska nyhetsbrev (FRISAMnytt) till 
medlemsorganisationerna och andra intresserade i vårt nätverk. Vi har också informerat om nyheter 
inom Svenskt Friluftsliv genom pressmeddelanden. FRISAM/Svenskt Friluftsliv har utarbetat en 
långsiktig kommunikationsstrategi, som antagits av styrelsen. 
 

Konferenser om landskap, folk och naturKonferenser om landskap, folk och naturKonferenser om landskap, folk och naturKonferenser om landskap, folk och natur    
FRISAM/Svenskt Friluftsliv har varit representerat vid följande konferenser: 

• Friluftsrådets tankesmedja, Vålådalen 16-17 mars. 
• Konferens om landskapskonventionen, anordnad av Riksantikvarieämbetet 16 februari. 
• Miljödepartementets tankesmedja ”Folk och natur” 7-8 september. 
• Närnaturgudernas konferens om naturguidning 22 september. 
• Friluftsrådets konferens ”Planera för friluftsliv” 25 september.  
 

Remisser och officiella skrivelser från Svenskt FriluftslivRemisser och officiella skrivelser från Svenskt FriluftslivRemisser och officiella skrivelser från Svenskt FriluftslivRemisser och officiella skrivelser från Svenskt Friluftsliv    
Under året har FRISAM/Svenskt Friluftsliv remissbehandlat och yttrat sig över två utredningar:  

• Miljöbalken; miljökvalitetsnormer, miljöorganisationerna, i miljöprocessen och avgifter" 
(SOU2005:59). 

• Nya skatteregler för idrotten" (SOU 2006:23). 
 
Remissyttrandena finns utlagda på Svenskt Friluftslivs hemsida. 
 

FRISAM/Svenskt Friluftsliv har dessutom tillskrivit miljöministern med anledning av Regeringens 
satsning på ”Lokal och kommunal naturvård”. Vi har tillskrivit naturvårdsverket med anledning av de 
isolyckor som förekommit under vinterhalvåret. Vidare har vi lämnat synpunkter till naturvårdsverket 
när det gäller arbetet med strategin för hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö (HUM-
strategin). Naturvårdsverket har också fått brev med anledning av verkets planerade sammanslagning av 
friluftsenheten och skötselenheten. 
 

ForForForForskarskola i frilufskarskola i frilufskarskola i frilufskarskola i frilufttttslivslivslivsliv    
Under året har FRISAM/Svenskt Friluftsliv varit drivande i arbetet med att starta en nationell 
forskarskola när det gäller friluftslivsforskning. Finansiering har ordnats för ett andra steg i 
forskarskolans utveckling genom att åtta lärosäten, naturvårdsverket och Svenskt Friluftsliv har gått in 
som finansiärer. Forskarskolan har kunnat anställa en koordinator, vars huvudsakliga uppgift är att 
arbeta vidare med att tillförsäkra verksamheten en långsiktig finansiering. 
 
Tillsammans med forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring och Friluftsrådet har Svenskt 
Friluftsliv inlett planeringen för en forskningskonferens om friluftsliv under 2007.
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Övriga aktiviteterÖvriga aktiviteterÖvriga aktiviteterÖvriga aktiviteter    
FRISAM/Svenskt Friluftsliv har hos friluftsrådet sökt och beviljats organisationsbidrag. Vi har deltagit 
i riksantikvarieämbetets informella grupp för informations- och erfarenhetsutbyte (MIL-gruppen), som 
har haft tre möten under året. Friluftsakademien som har sammanträtt en gång under året. 
FRISAM/Svenskt Friluftsliv har varit representerat vid Sveaskogs årsstämma och vid FSC 
föreningsstämma. Riksdagens friluftsdag har genomförts på Djurgården tillsammans med sex av 
medlemsorganisationerna. Ungefär 130 personer från riksdagen deltog. 
 
”Den mobila naturstigen”, som Svenskt Friluftsliv aktivt har medverkat till att förverkliga, har under 
året invigts i Tyresta nationalpark. FRISAM/Svenskt Friluftsliv har deltagit i Skogsstyrelsens regionala 
sektorsråd för region Svea, som bildades under 2006 och har haft två möten under året. Vi har också 
deltagit i naturvårdsverkets arbete för ökad issäkerhet, som startade under året. 
 

Utvecklingsarbete inom organisationenUtvecklingsarbete inom organisationenUtvecklingsarbete inom organisationenUtvecklingsarbete inom organisationen    
FRISAMS ordinarie årsmöte genomfördes den 25 april 2006 i Grillska huset, Stortorget 3, i Gamla Stan 
i Stockholm. Två seminarier med medlemsorganisationernas högsta tjänstemän (VD eller 
generalsekreterare) har hållits för att analysera gemensamma intressen och mejsla ut 
paraplyorganisationens framtida roll. Den 7 juni genomfördes ett möte med medlemsorganisationerna 
om FRISAMs kommunikationsplan. Den 21 november ledde utvecklingsarbetet fram till ett extra 
årsmöte, då namnet ändrades till Svenskt Friluftsliv. 
 

Administration och kansliAdministration och kansliAdministration och kansliAdministration och kansli    
Ulf Silvander har under året varit anställd som generalsekreterare. Därutöver har FRISAM/Svenskt 
Friluftsliv köpt tjänster av såväl medlemsorganisationer som utomstående konsulter. Inom projektet 
”Fysisk aktivitet på recept” beräknas arbetsinsatsen motsvara en dryg halvtidstjänst på årsbasis. Arbetet 
med att ta fram kommunikationsplan och mediestrategi, Svenskt Friluftslivs friluftspolitiska program, 
projektet ”Hälsoekonomiskt värde” och Riksdagens friluftsdag uppskattas tillsammans motsvara 1 – 
1,5 årsarbeten. 
 
Därutöver har viss administration köpts av Friluftsfrämjandet. FRISAM/Svenskt Friluftsliv har under 
året hyrt kanslilokaler av Friluftsfrämjandet, Instrumentvägen 14, Hägersten. 
 

Fördubblad omsättning sedan föregående årFördubblad omsättning sedan föregående årFördubblad omsättning sedan föregående årFördubblad omsättning sedan föregående år    
FRISAM/Svenskt Friluftsliv beviljades för 2006 ett organisationsbidrag om 1 160 000 kronor (f.g. år 
750 000) från friluftsrådet. Därutöver har vi fått ett bidrag från naturvårdsverket om 200 000 för 
arbetet med projektet ”Friluftslivets samhällsekonomiska värde”.  
 
FRISAM/Svenskt Friluftsliv har också mottagit finansiellt stöd för arbetet för en forskarskola i 
friluftsliv. Det totala inbetalda beloppet uppgår till 550 000 kronor och bidragsgivare har varit åtta 
universitet/högskolor samt naturvårdsverket.  
 
Medlemsavgifter har utgjort en intäkt om 95 000 kronor. FRISAM/Svenskt Friluftsliv har även erhållit 
medel från ideella spel/månadslotten om drygt 2 000 000 kronor. Omsättningen jämfört med 
föregående år har mer än fördubblats. 
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Sex styrelsemöten under 2006Sex styrelsemöten under 2006Sex styrelsemöten under 2006Sex styrelsemöten under 2006    
FRISAM/Svenskt Friluftslivs styrelse har under 
året bestått av följande ledamöter: 
  
Eva Bjernudd (ordförande), Friluftsrådet 
Stefan Nyström (vice ordförande), Sportfiskarna 
Christer Carlsson, Svenska Jägareförbundet 
Lena Malmkvist, Korpen 
Ann-Jeanette Johansson, Svenska Scoutrådet 
Ulf Uddman, Kennelklubben 
Torbjörn Widén, Svenska Turistföreningen 
 
Styrelsen har sammanträtt sex gånger under 
2006.  
 

 

 

 

Nitton medlemsorganisationer med 1,7 miljoner medlemmarNitton medlemsorganisationer med 1,7 miljoner medlemmarNitton medlemsorganisationer med 1,7 miljoner medlemmarNitton medlemsorganisationer med 1,7 miljoner medlemmar    
FRISAM/Svenskt Friluftsliv har under året haft samma medlemsantal som tidigare, nämligen nitton 
medlemsorganisationer. Sammanlagt organiserar Svenskt Friluftsliv ungefär 1,7 miljoner enskilda 
medlmmar, varav 300 000 barn och ungdomar. Medlemsorganisationer i Svenskt Friluftsliv är: 

• Cykelfrämjandet 
• Friluftsfrämjandet 
• Riksförbundet Hälsofrämjandet 
• Riksförbundet Sveriges 4 H 
• Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet 
• Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund 
• Svenska Brukshundsklubben 
• Svenska Båtunionen 
• Svenska Cykelsällskapet 
• Svenska Frisksportförbundet 
• Svenska Folksportförbundet 
• Svenska gång- och vandrarförbundet 
• Svenska Jägareförbundet 
• Svenska Kennelklubben 
• Svenska Kryssarklubben 
• Svenska Livräddningssällskapet 
• Svenska Orienteringsförbundet 
• Svenska Scoutrådet 
• Svenska Turistföreningen. 

 
 

Svenskt Friluftslivs styrelse på Kebnekajse fjällstation i augusti 2006. 
Foto: Ulf Silvander 


