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

Svampkonsulenternas Riksförbund (SKR)
PROJEKT
Projektnr

Projektnamn

1

Giftsvampar och svampgifter

Projektstart (år/mån)

Projektslut (år/mån)

Projektets totala budget (kr)

2015-01

2016-12

280 000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
Belopp, kr

Avser bidragsår

250 000

2016

Belopp, kr

Avser bidragsår

Belopp, kr

Avser bidragsår

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

Kungliga Patriotiska Sällskapet

30 000

Organisation

Belopp, kr

Organisation

Belopp, kr

Organisation

Belopp, kr

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV
Namn

E-postadress

Rut Folke

rut.folke@gmail.com

Telefon (dagtid)

Mobiltelefon

070 768 55 92
PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)
Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Boken ”Giftsvampar och svampgifter”, har hunnit bli nästan 30 år gammal och finns inte
längre att köpa. Nya forskningsrön och ny kunskap inom ämnesområdet, både när det gäller
arter och toxikologi, innebär att innehållet delvis är föråldrat. Det finns ett mycket stort behov
av en modern bok om giftsvampar och svampgifter anpassad för svenska förhållanden.
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Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Bakgrund
En tillförlitlig och uppdaterad skrift om giftsvampar och svampgifter är viktig för fortbildningen av
svampkonsulenter samt som kunskapskälla på vissa institutioner och arbetsplatser, såsom
bibliotek, skolor, sjukhus, apotek, djursjukhus, polisen, samt Giftinformationscentralen (GIC). År
1987 utgav utbildningsförlaget Brevskolan skriften ”Giftsvampar och svampgifter” som en del i
utbildningsserien ”Plocka svamp!”. Detta är den enda publikation som ger en heltäckande översikt
över Sveriges giftiga svampar, med beskrivning av arter, kännetecken, förväxlingsrisk, giftinnehåll,
giftverkan, symtom, behandling m.m. Skriften har flitigt använts vid utbildning av
svampkonsulenter, kursverksamhet i studieförbund samt inom sjukvården och myndigheter. Boken
finns inte längre att köpa. Nya forskningsrön och ny kunskap inom ämnesområdet, både när det
gäller arter och toxikologi, innebär att innehållet delvis är föråldrat.
Att det finns ny och uppdaterad information om giftsvampar och svampgifter är livsviktigt - sådan
information kan förhindra förgiftningar och rädda liv. Därför avser Svampkonsulenternas
Riksförbund (SKR) att ta fram en modern, uppdaterad och omarbetad skrift om giftsvampar och
svampgifter, huvudsakligen inriktad på svenska förhållanden. SKR har tillstånd från de
ursprungliga författarna att använda tillämpliga delar av originalmaterialet. Projektet innebär bl a
revidering av fakta och uppdatering med nya arter samt nya toxikologiska rön och syndrom. Nytt
fotomaterial kommer att behöva införskaffas. Textförfattarna, som också ingår i projektgruppen, är
olika experter inom mykologi, toxikologi och medicin. Michael Krikorev, som kommer att ha
redaktionellt ansvar, är bl.a., mykolog anställd på Artdatabanken, svampboksförfattare, ansvarig
för internetsidan och svamp-appen, svampguiden.com. Per-Axel Karlsson, bidrar med granskning
och faktatexter är chefsöverläkare inom Norrbottens läns landsting och tidigare ordförande för
SKR. Faktagranskning kommer bl.a. att göras av läkare verksamma på GIC, Karolinska sjukhuset.
Ökande naturintresse
I Sverige finns ett stort och växande intresse för naturen, naturprodukter och plockning av
matsvamp. Att människor går ut i skog och mark, motionerar, får frisk luft och plockar svamp är
förstås positivt på många sätt. Tyvärr har det växande svampintresset även medfört en ökning av
antalet förgiftningar, och även dödsfall. En del av förgiftningarna drabbar besökare från andra
länder eller svenskar med utländsk bakgrund, som ofta saknar tillräcklig kunskap om svenska
matsvampar och giftsvampar. GIC får ca 2000 samtal/år rörande svampförgiftningar. En stor del
gäller yngre barn. Bland unga vuxna är det dessvärre flera som medvetet provar giftsvamp i syfte
att berusa sig.
Svampkonsulenter har som huvuduppgift att sprida information om såväl matsvamp som giftiga
förväxlingssvampar till allmänheten via kurser, exkursioner och utställningar. Svampkonsulenter
anlitas även av sjukvården och GIC för artbestämning m.m.

Förväntade effekter

Projektet förväntas, att genom information och kunskap minska det totala antalet
svampförgiftningar, att genom att det finns tillförlitlig information tillgänglig förkorta mänskligt
lidande, att kunna sätta in adekvat behandling där så är nödvändigt och undvika onödig
sjukhusvård, vilket ger en samhällsekonomisk vinst.
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BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och ”overhead”-kostnader

Belopp, kr

Även om en stor del av arbetet utförs på ideell basis kommer pengar att behövas till bl.a. inköp av bilder, layout samt
tryckning och ersättning till vissa medverkande.
Ekonomi/budget:
Köp av rättigheter till originalbilder (fotograf Hans Marklund)
Nytt fotomaterial
Ersättning för t.ex. redigering, utformning/layout, korrektur och faktagranskning
Tryckkostnad motsvarande 70 kr per styck i en upplaga av 1000 ex blir 70 000 kr.

15 000
35 000
160 000
70 000

Beräknad totalkostnad:

280 000

Försäljning av skriften kommer troligen endast att täcka en liten del av produktionskostnaden. Svampkonsulenternas
riksförbund är en ideell organisation med små ekonomiska resurser. Vi är därför beroende av bidrag från
organisationer och fonder för att kunna genomföra detta nödvändiga och livsviktiga projekt.
Eftersom skriften kommer att ha en begränsad men viktig målgrupp är det svårt att beräkna försäljningsvolymen med
ett pris på 200 kr/bok och en försäljning på 100 böcker om året ger det 20 000kr/år. Överskott kommer att gå till,
distribution, marknadsföring, författare som arbetat ideellt och till Svampkonsulenternas Riksförbund.

Summa

280000
EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)
Beräknat antal arbetstimmar

à-pris

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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