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Organisationsbidrag
Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)
Bidragssökande organisation
Namn

Sveriges Hembygdsförbund
Från Svenskt Friluftsliv sökta medel
Belopp, kr

Avser bidragsår

450 000 kr

2013

Ansökan upprättad av
Namn

E-postadress

Viktoria Hallberg

viktoria.hallberg@hembygd.se

Telefon (dagtid)

Mobiltelefon

08-441 54 89
vi har gjort följande åtgärder för ett starkare friluftsliv
Debattartiklar
Remissvar
Uppvaktningar av rikdagsledamöter och/eller departement
Annat, nämligen:

se bilaga 6

Beskrivning av verksamheten för vilken bidrag söks

Hembygdsrörelsen är en riksomfattande, demokratiskt uppbyggd organisation med 26 regionala
medlemsförbund och ca 2000 lokala föreningar. Verksamheten utgår från lokalsamhällets
befolkning, historia och kulturarv. Den vänder sig till alla och är religiöst och partipolitiskt obunden.
De regionala förbunden arbetar genom kontakter med länsmuseer, kommuner, regionkontor,
landsting, länsstyrelser etc.
Riksorganisationen stöder medlemmarnas arbete utifrån ett nationellt perspektiv genom
medlemsservice som hemsida, handledningar, juridisk rådgivning, projekt etc., kontakter med
politiker, myndigheter och andra organisationer, genom att främja samverkan, nätverk och
folkbildning. SHF har en rad samverkansparter av vilka kan nämnas Centrum för Biologisk
Mångfald (SLU), Hantverkslaboratoriet, Studieförbundet Vuxenskolan och Centrum för
Naturvägledning, (SLU). Vidare ingår SHF i Naptek (Nationellt program för lokal och traditionell
kunskap relaterad till bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald), Namsa
(Naturhistoriska Museers Samverkansorganisation), Skogsstyrelsens nationella sektorråd för
skogliga frågor och Landsbygdsnätverket. SHF är aktiv i skogsstyrelsens pågående dialog om
miljöhänsynen i skogsbruket samt i två av Landsbygdsnätverkets arbetsgrupper.
Hembygdsrörelsens grundsyn är:
"Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar broar mellan det förgångna,
nutiden och framtiden. Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Den är
öppen för alla, oavsett bakgrund. Den respekterar kulturarvets skiftande former i tid och rum.
Hembygdsarbetet skapar gemenskap, trygghet och identitet. Intresset för kulturarvet är drivkraften i
engagemanget för hembygden. Här möts alla generationer."
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BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN FÖR VILKEN BIDRAG SÖKS

Friluftsliv utgör en stor del av verksamheten. Genom vård och underhåll av ca 1400
hembygdsgårdar, natur- och kulturstigar och vandringsleder, samt aktiv skötsel av
kulturlandskapet skapas besöksmål och berättelser som lockar såväl ortsbefolkning som
turister att bege sig ut i landskapet. Årligen arrangeras ca 4000 landskapsvandringar. Totalt
3,7 miljoner besöker årligen rörelsens friluftsmuseer, av dessa är en halv miljon barn och
ungdomar. En särskild fråga för rörelsen är att främja hembygdsverksamhet i städer.
Barn och unga är en särskilt prioriterad grupp inom hembygdsrörelsen. Många föreningar
arrangerar verksamhet särskilt riktad till barn och unga ofta i samverkan med skolan. Ca 90
000 skolbarn besöker årligen en hembygdsgård för landskapsvandring och andra
upplevelser. Familjedagar och dagläger är andra aktiviteter särskilt riktade till barn. Utöver
detta finns en stark efterfrågan bland medlemmarna om fortbildning och stöd för att
ytterligare utveckla denna del av verksamheten.
SHF driver med Kalmar länsmuseum Utvecklingscentrum för kulturmiljöpedagogik.
Inriktningen är sk tidsresor där en grupp återskapar en händelse på en särskild plats. Det är
en form av utomhuspedagogik med inriktning på historia, kultur och människor. En tjänst
hos riksorganisationen har som särskilt uppdrag att stärka tillgängligheten inom rörelsen.
Vi vill vidareutveckla:
Vi vill tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan ta fram ett material riktat till
hembygdsrörelsens medlemmar om friluftslivets betydelse, kulturarvets potential för ett ökat
friluftsliv, allemansrätten, Landskapskonventionen och Sveriges miljökvalitetsmål. Det ska
också innehålla inspirerande exempel på verksamhet och samverkansparter för friluftsliv
kopplat till det lokala kulturarvet. Det ska kunna användas av hembygdsrörelsens
medlemmar i deras verksamhet och i särskilda studiecirklar. Materialet ska särskilt riktas till
rörelsens yngre medlemmar och inspirera till verksamhet särskilt riktad till barn och unga.
Genom regionala och lokala workshops och konferenser vill vi höja kompetensen bland
hembygdsrörelsens medlemmar kring ovan nämnda ämnen. På detta sätt kan insikt och
pågående verksamhet stärkas och fler aktiviteter initieras inom detta fält, särskilt för barn
och unga. Medlemmarna får genom detta också ett stärkt argumentationsunderlag i sin
långsiktiga dialog med kommuner, landsting och andra samverkansparter och
bidragsgivare.
Vi vill anställa en person på halvtid under 2013 med möjlighet till förlängning för att särskilt
fokusera på dessa arbetsuppgifter.

100 000 kr

Resor, uppehälle, föreläsare, lokalhyra

100 000 kr

En halvtidstjänst under ett år

250 000 kr

Totalt:

450 000 kr
duplicera.nu

Sökt belopp
Framtagande av studiematerial
i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan
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