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Svenskt Friluftsliv och PostkodLotteriet ingår 
samarbete 

Svenskt Friluftsliv får ekonomiskt stöd av Svenska PostkodLotteriet. Syftet är att stärka 
friluftslivet och landets ideella friluftsorganisationer, på kort och lång sikt. Stödet ska i 
första hand användas till att öka politikers kunskap om och förståelse för friluftslivets 
betydelse för samhället och folkhälsan.  
 
Svenskt Friluftsliv får 3 miljoner i stöd av Svenska PostkodLotteriet, varav 1,5 miljoner avsätts till en 
fond för medlemsorganisationerna att söka projektmedel ur.  
 
- Samarbetet med Svenska PostkodLotteriet hoppas jag ska leda till en stärkning av friluftslivet och 
dess organisationer. Bland annat planerar regeringen att, under december månad, presentera sin 
friluftspolitiska skrivelse. Stödet från PostkodLotteriet kommer därför strategiskt helt rätt där vi får ett 
välbehövligt tillskott för att ytterligare stärka upp arbetet med att tydliggöra friluftslivets betydelse för 
och i samhället, säger Ulf Silvander, generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv. 
 
Friluftslivet är en av de största folkrörelserna i Sverige. Organisationen Svenskt Friluftsliv, som samlar 
23 ideella organisationer, står i startgroparna för att intensifiera arbetet med att utveckla 
förutsättningarna för landets friluftsorganisationer och stärka den långsiktiga finansieringen. Ett 
närstående delmål, som är nödvändigt i dagsläget, är att öka anslaget från dagens 28 Mkr till 56 Mkr 
år 2015. 
 
Målet med stödet från PostkodLotteriet är att ge fler människor tillgång till ett aktivt friluftsliv i 
Sverige. Samtidigt som det stärker  föreningarna anslutna till Svenskt Friluftsliv.   
 
Svenska PostkodLotteriet driver ett av Sveriges mest populära lotterier där deltagarna kan vinna 
tillsammans med sina grannar. Över en miljon svenskar deltar i Lotteriet. Svenska PostkodLotteriet 
grundades 2005 och Lotteriets vision är att bidra till en bättre värld för människor, djur och miljö. 
Hela vinsten doneras till ideella ändamål, via de 40 organisationer som Svenska PostkodLotteriet 
stödjer. Sedan starten i Sverige har Lotteriet delat ut 2,8 miljarder kronor till ideella sektorn och över 
4 miljarder i vinster till lottköparna. 
 
För ytterligare information 
Stefan Nyström, ordförande Svenskt Friluftsliv, 070-844 88 75 
Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv, 070-433 51 47 
 
För bilder och mer information: www.svensktfriluftsliv.se 
 
Fakta om Svenskt Friluftsliv (www.svensktfriluftsliv.se)  
Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för 23 ideella friluftsorganisationer i Sverige som tillsammans har ca 2 miljoner 
medlemmar, varav 300 000 är barn och ungdomar. Tillsammans består organisationerna av närmare 10 000 lokala- och 
regionala föreningar. Svenskt Friluftsliv företräder de ideella friluftsorganisationerna i Sverige och är talesman gentemot 
regering, riksdag och myndigheter. Uppgiften är att bevara och utveckla förutsättningarna för det svenska friluftslivet genom att 
värna allemansrätten, stärka den långsiktiga finansieringen för friluftsorganisationerna samt 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 har 23 medlemsorganisationer: Cykelfrämjandet, Friluftsfrämjandet, Korpen, Riksförbundet 
Hälsofrämjandet, Riksförbundet Sveriges 4H, Sportfiskarna, Svenska Brukshundsklubben, Svenska Båtunionen, 
Svenska Cykelsällskapet, Svenska Folksportförbundet, Svenska Frisksportförbundet, Svenska Fjällklubben, 
Svenska Gång- och Vandrarförbundet, Svenska Jägareförbundet, Svenska Kennelklubben, Svenska 
Kryssarklubben, Svenska Livräddningssällskapet, Svenska Orienteringsförbundet, Svenska Scoutrådet, Svenska 
Turistföreningen, Svenska Klätterförbundet, Svenska Kanotförbundet, Svenska Skridskoförbundet.  
 


