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Verksamhetsbidrag (projekt)
Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)
BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION
Namn

Friluftsfrämjandet
PROJEKT
Projektnr

Projektnamn

2

Fjällen för alla

Projektstart (år/mån)

Projektslut (år/mån)

Projektets totala budget (kr)

2015/04

2017/12

6 900 000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
Belopp, kr

2 200 000

Avser bidragsår

2015

Belopp, kr

2 700 000

Avser bidragsår

2016

Belopp, kr

2 000 000

Avser bidragsår

2017

Beviljade anslag för år ett är ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER
Namn

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR
Organisation

Belopp, kr

Organisation

Belopp, kr

Organisation

Belopp, kr

Organisation

Belopp, kr

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV
Namn

E-postadress

Helena Graffman

helena.graffman@friluftsframjandet.se

Telefon (dagtid)

Mobiltelefon

070 768 69 05

070 768 69 05

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)
Syfte med hela projektet (sammanfattning)
Kulturlandskapet i fjällen erbjuder möjligheten att uppleva Europas sista vildmark. Det är ett riksintresse - inte bara för de få som har stor fjällvana
utan också för allmänheten i stort. Att vandra i fjällen är en fantastisk naturupplevelse för sinne och själ. Fjällen ska finnas till för alla – nu och i
framtiden! Det har varit en grundläggande idé för Friluftsfrämjandets sedan 1892. Det har nu skett och sker framöver relativt stora förändringar som
starkt påverkar både Friluftsfrämjandets möjlighet att bedriva verksamhet i fjällen och också allmänhetens vistelse i och upplevelse av de svenska
fjällen i framtiden. Projektet adresserar denna förskjutning i fjällen för Friluftsfrämjandet, för andra frilufts- och turistintressenter och för allmänheten.
Syftet med projektet är trefaldigt:
• att harmoniera all verksamhet som Friluftsfrämjandet bedriver i de svenska fjällen med Fjällsäkerhetsrådets fjälledarnorm
• att samtidigt ingjuta signifikant ny energi in i verksamheten så att den växer kraftigt, svarar mot den efterfrågeökning som vi ser hos medlemmar
och samtidigt bättre avspeglar hela det svenska samhällets sammansättning
• att stärka påverkansarbetet för den svenska fjällmiljön så att den blir hållbar och svarar mot allmänhetens intresse av friluftsliv i fjällen.
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Beskrivning av hela projektet och genomförandet
Fjällen ska finnas till för alla. Idag bedriver Friluftsfrämjandet en bred verksamhet i de svenska fjällen. Kärnverksamheten är renodlade fjällturer och
studiecirklar året runt. Även annan verksamhet har ibland fjällen som arena, bl.a. vandringsgrupper, strövar- och lufsargrupper (barn), tvm-grupper
(ungdomar) och lägerverksamhet. Verksamheten är relativt demografiskt homogen ur ledar- och deltagarperspektiv. Friluftsfrämjandet centralt
arbetar också med påverkansarbete för fjällen, t.ex. i Fjällsäkerhetsrådet. Det har nu skett och sker relativt stora förändringar som påverkar både vår
möjlighet att bedriva verksamhet i fjällen och allmänhetens vistelse i och upplevelse av de svenska fjällen i framtiden. Projektets syfte, att stärka
allmänhetens intressen vad avser friluftsliv i fjällen och säkrar Friluftsfrämjandets verksamhet, är därför mycket angeläget. Projektet lägger grunden
för en långsiktigt bestående effekt och verksamhet. Den exakta omfattningen av projektet och vad som kan inkluderas kommer att revideras efter
projektets första analysfas. De omvärldsförändringar och trender som föranleder denna ansökan är:
1. Ökade formella säkerhetskrav samt likställande mellan ideella föreningar och kommersiell verksamhet. Fjällsäkerhetsrådet har slagit fast en
fjälledarnorm som en utbildningsgrund för att leda grupper i fjällen. Vidare har Konsumentverket tydliggjort att man ställer samma krav på ideella
aktörer som kommersiella aktörer. Innebörden är att Friluftsfrämjandet, som har erfarna och kunniga ledare och som sätter deltagares trygghet högt,
ändå i stor utsträckning inte möter upp mot de formella krav som ställs. Vi behöver därför genomföra en stor validerings- och fortbildningsinsats för
att tillgodose dessa krav och kunna fortsätta bedriva verksamhet i fjällen.
2. Trender i fjällen pekar på att allmänheten blir alltmer beroende av organiserat stöd. Generella friluftstrender lyfter med all tydlighet fram att vi i allt
mindre utsträckning bara ”går ut i naturen” och att vi kan mindre om att vistas i den. Mer och mer söker vi oss till anläggningar, leder, evenemang
och annat för att få en anledning till, eller en trygghet i vårt friluftsutövande. Vidare visar trender att hälsoklyftor växer fram och att t.ex. barn i
socioekonomiskt utsatta områden rör sig allt mindre. I fjällvärlden, som är en unik miljö och symboliskt viktig för friluftslivet och också en mer extrem
miljö att utöva friluftsliv i, blir dessa trender förstärkta. Fjällräven Classic, Jämtlandstriangeln och majoritetens nyttjande av leder styrker detta. Ökar
gör också efterfrågan på fjällturer i Friluftsfrämjandet som svarar mot ett behov som inte tillgodoses av dyrare organiserade turer.
3. Fjällen som arena är under ett relativt sett stort hot. Miljökvalitetsmål ”storslagen fjällmiljö” kommer inte att uppnås till 2020 och det finns ett stort
behov att samverka mellan olika intresseorganisationer, bedriva opinionsarbete och arbeta målmedvetet för att säkerställa att friluftslivets intressen
vägs högt och att exploateringar starkt begränsas.
Friluftsfrämjandet ser kulturlandskapet i de svenska fjällen som möjligheten att uppleva Europas sista vildmark. Området har en mycket stor vikt, inte
bara för de få som har stor vana att vistas i fjällen, utan för allmänheten i stort. Fjällen behöver bevaras för allmänhetens friluftsliv och allmänheten
behöver ett brett utbud av aktörer som erbjuder möjligheter att uppleva fjällen, så även ideella organisationer som Friluftsfrämjandet. Och de grupper
i samhället som sällan kommer ut i fjällen, t.ex. svenskar med annan etnisk bakgrund, bör få möjligheten att lära känna denna naturjuvel i vårt land.
Projektet kommer i sitt genomförande innebära att vi:
1. Harmonierar och stärker Friluftsfrämjandets nuvarande verksamhet i enlighet med samhällskrav och gällande normer:
- Kartlägger verksamhet som idag bedrivs i fjällen och de olika typer av ledare (strövar-/lufsarledare, tvm, vandringsledare, fjällvana personer,
fjälledare) som tar grupper dit
- Skapar nationell säkerhets- och kvalitetssäkrings struktur för hur Friluftfrämjandet utbildar/validerar/certifierar – eller avvecklar – de olika
ledargrupperna som finns i dag. Samt en övergångsplan för att säkra att 100% av verksamheten uppfyller kraven.
- Genomför valideringar och fortbildning för existerande ledarkår samt rekryteringskampanjer och nyutbildningar för nya ledare
- Skapar ett nationellt nätverk och ledarträffar för kunskapsöverföring och idéutbyte
- Skapar start-kit, förnya riktlinjer för verksamhet, digitalisera incidentrapportering och ta fram olika verksamhetsstöd
- Införskaffar central säkerhetsutrustning som lånas ut till grupper som beger sig till extrema miljöer, t.ex. satellittelefoner (5st)
- Digitalt stöd med kunskapsöverföring till de som åker med oss men även de som åker oorganiserat.
2. Breddar Friluftsfrämjandets fjällverksamhet för att nå ut till fler och bättre avspegla hela det svenska samhällets sammansättning
- Paketerar ett lättillgängligt informationsmaterial för allmänheten som lyfter njutning och säkerhet för alla som besöker fjällen och tillvaratar och
tillgängligör organisationens kompetens. Materialet kan finnas digitalt (hemsida eller app) och även fysiskt i infoblad på anläggningar, eller bilaga i
SJs tidning.
- Genomför intern rekryterings- och utbildningskampanj för att attrahera nya fjälledare ur den äldre delen av tvm-kåren (äldre ungdomar) och på så
vis föryngra fjälledarkåren
- Genomför fjälläger för de ledare, barn och familjer som deltar i projektet Skogshjältarna, ett projekt som är ett samarbete mellan Friluftsfrämjandet
och Rädda Barnen där barn i socioekonomiskt utsatta områden får lära känna natur och friluftsliv.
- Skapar stommen för ett synligt, långsiktigt integrationsprojekt som tar inspiration från det norska projektet ”Till topps” som är ett samarbete mellan
DNT och Röda Korset där 6000 personer besökt Gadlhøpiggen. Vi hoppas få tillstånd samma samarbete mellan Friluftsfrämjandet, STF och Röda
Korset i Sverige och kan med projektmedel i detta projekt, Fjällen för alla, göra det grundläggande arbetet för att föra samman de olika parterna och
ta fram en projektansökan för den svenska versionen av ”till topps”, som dock finansieras i ett separat projekt (genom Svenskt Friluftsliv eller annan
bidragsgivare)
3. Ökar intensiteten i Friluftsfrämjandets påverkansarbete vad gäller en hållbar utveckling av den svenska fjällmiljön så att den blir hållbar och svarar
mot allmänhetens intresse av friluftsliv i fjällen.
- Deltar i större utsträckning i forskningsarbete, konferenser med myndigheter och andra intressenter för fjällvärlden.
- Bedriver opinionsarbete i dagspress och andra relevanta kanaler både för allmänhet och beslutsfattare.

Förväntade effekter

Den övergripande effekten är att Friluftsfrämjandet kan fortsätta att bedriva en bred friluftsverksamhet i de
svenska fjällen, att verksamheten får förnyad kraft och större bredd/mångfald. Vidare har projektet bäring för
andra ideella organisationer inom Svenskt friluftsliv och utanför där det värnar en för många viktig arena.
Projektet kommer att uppmuntra till flera samarbeten med aktörer som t.ex. STF, Rädda Barnen, Röda korset
m.fl.
Effektmål:
• Fler kvalitetssäkrade kursledare och ledare
• Föryngring av kursledare och ledare
• Fler Friluftsfrämjandet-aktiviteter i fjällen
• Nå alla som besöker fjällen med informationsmaterial
• Synliggöra fjällen för en målgrupp med annan etnisk bakgrund
• Nya digitala verktyg och stödmaterial
• En påverkansröst att räkna med i fjällsäkerhetsfrågor och integrationsfrågor
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BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och ”overhead”-kostnader

Belopp, kr

Utbildning (inkl. validering, nätverk)

490 000

Informationskampanj (till allmänhet och ledare)

250 000

Ledarstöd (Inkl. startkitt, digitalt stöd, säkerhetsutrustning mm)

150 000

Fjälläger

200 000

Forskning och opinionsbildning

100 000

OH 12% (Se bilaga 6)

235 000

Personalkostnader
Projektledning 1 person 80%
Kommunikation 1 person 20 %
Opinion 1 person 20%

775 000

Summa

2 200 000
EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)
Beräknat antal arbetstimmar

1.518h / 380h / 380h

à-pris

313kr / 313 kr / 469kr

Ifall ni ansöker om bidrag för flera projekt måste ni fylla i denna blankett (Verksamhetsbidrag) en gång för varje projekt.
Gör så här:
1. När ni fyllt i första blanketten sparar ni den med ett unikt filnamn på er hårddisk.
2. Börja sedan om och fyll i de nya uppgifterna för nästa projekt och döp sedan den blanketten till ett unikt filnamn
på er hårddisk.
3. Fortsätt sedan enligt punkt 1 och 2 tills ni fyllt i och sparat blanketter för de projekt ni söker bidrag för.

duplicera.nu

OBS! Glöm inte att underteckna och posta ett pappersoriginal av blanketten ”Sammanställning”!
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