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

Svenska Ekoturismföreningen
Från Svenskt Friluftsliv sökta medel
Belopp, kr

Avser bidragsår

300 000 kronor

2016

Ansökan upprättad av
Namn

E-postadress

Per Jiborn

per@naturensbasta.se

Telefon (dagtid)

Mobiltelefon

0490 - 137 50

0733 - 74 59 95

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

Organiserar hundratals natur- och ekoturismarrangörer, vilka i sin tur bidrar till att hundratusentals människor kommer ut i svensk natur.

Beskrivning av verksamheten för vilken bidrag söks

Med drygt 430 organisations- och företagsmedlemmar är Svenska Ekoturismföreningen den
största och mest aktiva företrädaren för landets natur- och ekoturism. Föreningen är även
öppen för enskilda medlemmar, exempelvis resenärer, privatpersoner som guidar i naturen,
eller studenter med stort intresse för ekoturism och hållbart resande.
Sedan bildandet 1996 har Ekoturismföreningen i växande grad företrätt och representerat
hundratals aktivitetsarrangörer, mindre boendeanläggningar och andra småföretag runt om i
hela Sverige. Med lanseringen av kvalitetsmärkningen Naturens Bästa 2002 fick även, inte
minst mindre friluftsvana, svenskar och utländska besökare ett verktyg för att hitta fram till
några av landets främsta upplevelsearrangörer och naturguider. Samverkan med
exempelvis Coop har fått som resultat att vår natur gjorts tillgänglig för många nya svenskar.
Ett arbete som redan 2006 premierades med Stora Turismpriset.
Under de senaste tio åren har Ekoturismföreningen dessutom tagit en allt mer aktiv roll som
företrädare och representant för en växande natur- och ekoturism runt om i Sverige. Under
2011 var Ekoturismföreningen aktiv i motståndet mot förslagen att inskränka allemansrätten
och den fria rörligheten för företag som bedriver naturbaserad turism. De senaste åren har
föreningen varit motor i arbetet med att tillgängliggöra svenska nationalparker för fler
besökare och under många år har föreningen arbetat för sänkt moms på naturguidningar.
Att tillgängliggöra vår natur för de som saknar egen bil och samtidigt öka andelen klimatoch miljöanpassade resor till svensk natur är andra exempel på ett brett informations- och
opinionsarbete.
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BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN FÖR VILKEN BIDRAG SÖKS

Sammantaget har detta resulterat i allt högre förväntningar på att Ekoturismföreningen i en
rad sammanhang ska företräda en växande framtidsbransch med tusentals mindre företag
runt om i Sverige. Det handlar bland annat om konsultationer och samrådsmöten med
myndigheter som Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten,
rådet kring ett nationellt skogsprogram och andra uppdrag.
Under de senaste åren har Ekoturismföreningens verksamhet i allt högre grad finansierats
genom egna medlemsavgifter och märkningsavgifter till Naturens Bästa. Våra begränsade
resurser tvingar oss därför allt oftare avstå från att delta i dessa sammanhang.
Samtidigt har vi, inte minst under de senaste två åren, i växande grad skrivit remissvar, tagit
initiativ till debattartiklar och arbetat med att informera beslutsfattare i riksdag, på
myndigheter och inom olika regionala organisationer om branschens möjligheter och
utmaningar. Även detta arbete begränsas av brist på resurser, och vi tvingas inte sällan
avstå från att medverka med föreläsningar, delta på dialogmöten och på andra vis dela med
oss av branschens erfarenheter och lärdomar.

duplicera.nu

Det sökta beloppet bygger på vårt behov att med hjälp av en arvoderad halvtidstjänst (12 x
15 000 x 1,32 = 237 600) behålla och utveckla föreningens arbete att företräda branschen
mot olika myndigheter, driva ett aktivt påverkansarbete och kunna representera tusentals
naturturismföretag i fler sammanhang. Den sökta summan på 300 000 kronor motsvarar
runt 75 procent av de senaste årens medlemsavgifter.
För att öka branschens organisationsgrad och föreningens egenfinansiering ingår även ett
aktivt medlemsvärvningsarbete och produktion av ett tryckt informationsmaterial om vårt
arbete och våra profilfrågor.
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