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Åtgärdspaket främjande och integration
Läsanvisning 2017 års verksamhet
Sportfiskarna har under 2016 dragit igång ett omfattande arbete med att få fler barn att hitta till
fisket. Vi har på ett strukturerat sätt börjat använda fisket som medel för integration, och vi har i
stor skala erbjudit skolor möjligheten att tillsammans med oss utföra praktiskt fiskevårdsarbete.
Vi har nyanställt personal i Malmö (2 st), Stockholm och Forshaga med hjälp av
verksamhetsbidraget från Svenskt Friluftsliv. Verksamheten har varit framgångsrik och vi ser det
som självklart att 2017 vidareutveckla arbetet.

Vi ser att vi till 2017 avsevärt kan höja ambitionen inom flera av verksamhetens delmål. Det
gäller såväl antal elever som får möjlighet att utöva praktisk fiskevård på skoltid inom
Skolbäcken, som antal genomförda fiskelovsveckor. Vi kommer också att under 2017 prioritera
”tätortsfrågan” explicit, genom att erbjuda ett större antal öppna fiskedagar i Malmö, Stockholm,
Karlstad och Göteborg.

Mot bakgrund av årets verksamhet har vi gjort ett par smärre budgetjusteringar till 2017.
Summan är dock densamma som innevarande år. Nedan följer ansökan i sin helhet.

Inledning
En av Sportfiskarnas viktigaste uppgifter är att främja intresset för fiske bland barn och unga.
Genom fisket får man kontakt med naturen och fisket erbjuder såväl spänning som avkoppling.
Fisket är dessutom ofta en källa till gemenskap och integration. Den fiskeintresserade lär sig
mycket om fiskar och fiskars levnadsmiljö, men även om andra samband i naturen och varför det
är viktigt att skydda och vårda naturen.

Sportfiskarna har under senare år känt av en kraftigt ökad efterfrågan från kommuner och andra
offentliga instanser gällande fiske- och friluftsaktiviteter för barn och unga, och inte minst där
fisket kan utgöra ett medel för integration. Dessvärre har vi inte tidigare fullt ut kunnat möta
efterfrågan, men med det ökade statliga anslaget till friluftslivet finns möjligheter till långsiktig
verksamhet på fler orter.

Vi har valt att formera arbetet som ett samlat åtgärdspaket innehållande fyra delprojekt i ett antal
städer. Anledningen till att vi ser det som ett samlat åtgärdspaket är att delarna geografiskt och
tidsmässigt hänger ihop och är långt svårare att utföra en och en, här och där. Vi ser också stora
fördelar med att genomföra liknande upplägg på fler håll, särskilt som vi upplever att behoven är
samstämmiga i stora delar av landet. För ökad läsbarhet presenteras delprojekten i det följande
var för sig. Budgeten är av samma anledning uppdelad per delprojekt.
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Syfte
Att genom ett samlat åtgärdspaket bestående av fyra delprojekt i tre större städer i Sverige
avsevärt höja genomförandegraden av friluftsliv och fiske i skolan såväl som på fritiden. Projektet
syftar vidare till att långsiktigt förbättra förutsättningarna för friluftsliv i allmänhet och sportfiske i
synnerhet genom regionalt utrednings- och nätverksarbete.

Målgrupp
Primär målgrupp är barn och unga, i och utanför skolan, och särskilt gruppen nya svenskar.

Projektmål
De konkreta och uppföljningsbara projektmålen är:


2 000 elever ska få prova på praktisk fiskevård vid ett rinnande vattendrag inom ramen
för Skolbäcken.



25 lovveckor inom Fiskelov. Barn och unga ska få fördjupade kunskaper i olika
fiskemetoder, allemansrätten och fiskbiologi genom lovaktiviteter.



75 fiskeaktiviteter ska genomföras med nyanlända inom delprojektet Katalysator
föreningsliv och integration.



60 fisketillfällen för integration och gemenskap i utpräglade stadsmiljöer.

Effektmål
Det mer långsiktiga effektmålet är att detta projekt, tillsammans med övriga insatser som
Sportfiskarna bedriver för att väcka fiske- och naturintresset hos nästa generation, bidrar till
större kunskap om fiske och fiskens livsmiljöer samt ökar förståelsen för och viljan att vårda och
skydda fisken. Vi vet samtidigt att intresset ger tusentals spännande och lärorika timmar vid
vattnet för ökad livskvalitet och bättre folkhälsa.

Del 1. Skolbäcken
Sportfiskarna är en erkänd utförare av praktisk natur- och fiskevård. Vi genomför årligen
hundratals undersökningar i fält med uppgift att mäta och bevaka fiskbestånd och vi restaurerar
och nyanlägger årligen mängder av vattenmiljöer till förmån för fisk och andra växter och djur.
Samtidigt uppfattar vi från skolans håll ett stort behov av att komma ut och uppleva på plats det
man annars bara läser om i skolböckerna. Vi vill därför kombinera vårt praktiska natur- och
fiskevårdsarbete med klassiskt främjandearbete genom att bjuda in skolklasser att tillsammans
med oss utföra praktisk fiskevård i en bäck i tre svenska städer. Eleverna får möjlighet att själva
utföra fiskevårdande åtgärder – flytta grus, mäta fisk, beräkna flöden, inventera flora och fauna –
och på så sätt få en mycket konkret upplevelse om livet under ytan och vad man kan göra för att
vårda och skydda det. Från skolbänken till skolbäcken helt enkelt!
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Genomförandepunkter:


Tillsammans med markägare "reservera" ett antal vattendrag för verksamheten



Marknadsföra verksamheten gentemot skolor, bl a via det framtagna kompendiet
Skolbäcken



Köpa in vadare och annan nödvändig fältutrustning



Löpande kontakt med skolorna för att planera fiskevårdsdagarna samt genomföra
dagarna



Utvärdera verksamheten

Skolbäcken kommer att ge 2 000 elever möjligheten att prova på praktisk fiskevård. Satsningen
har tydliga kopplingar till naturtypsmålet Levande Sjöar och vattendrag och det bredare målet om
Ett rikt växt- och djurliv inom miljömålssystemet. Satsningen bistår dessutom i arbetet att nå
bland annat friluftsmålet Ett rikt friluftsliv i skolan.

Del 2. Fiskelov
Fiske är en perfekt lovaktivitet som kan bedrivas såväl vår, sommar, höst som vinter. Med
fördjupade kunskaper i hur man fiskar, fiskars biologi, ekologin i och kring vattnen samt
allemansrätten, kan fiske växa till ett fritidsintresse som varar livet ut! Sportfiskarna avser att
inom ramen för Fiskelov genomföra fiskeskolor under sport-, påsk-, sommar- och höstlov i tre
svenska städer. Med fokus på ett samarbete med kommunal förvaltning är målsättningen att nå
barn i behov av en fritidsmässig stimulans i städernas invandrartäta ytterområden. Vi vill i denna
satsning nå de som vanligtvis inte nås så lätt! Genom Fiskelov erbjuds barnen lärorika och
upplevelsebaserade friluftsaktiviteter över hela året vid lättillgängliga vatten med möjligheter till
äventyr, samvaro, utveckling och inte minst en fast och återkommande punkt under skolårets
ledigheter. Härtill ska också läggas hur lovtiden i viss utsträckning ses som en kritisk tid hos
stadsdelsförvaltningarna. Bristen på stimulerande fritidssysselsättning är en av orsakerna som
anges till de mer destruktiva beteenden som i många ytterstadsområden utvecklas hos grupper
av tonåringar. Genom Fiskelov skulle förbundet kunna erbjuda en potentiellt viktig preventiv
verksamhet för barn och yngre tonåringar. Lovaktiviteten ska vara kostnadsfri för deltagarna.

Genomförandepunkter:


Bygga upp ett utbyte med kommunen: skol-, fritids- och socialförvaltning, allt i syfte att
nå barn i behov av fritidsmässig stimulans



Ta fram lokalt informationsmaterial



Anställa och fortbilda ungdomsledare till lovaktiviteterna



Ta emot och hantera anmälningar



Köpa in utrustning, förbrukningsmaterial och mat



Leda aktiviteterna på plats



Utvärdera lovaktiviteterna

Fiskelov kommer att ge barn i behov av fritidsmässig stimulans en fast punkt under årets skollov.
Det finns god anledning att tro att de genomförda aktiviteterna också kommer att ge deltagarna
nya kunskaper och färdigheter som i sin tur ger dem lust och självförtroende att fortsätta fiska på
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sin fritid. En ökad kunskap gör det lättare för barnen och ungdomarna att fortsätta upptäcka
närmiljöns blåa ytor och ger dem mod och incitament att kunna söka sig vidare till andra
lättillgängliga vatten i staden. En sådan effektkedja blir extra viktig när vi talar i termer av
integration. Upptäckten av en meningsfull fritidssysselsättning, självförtroende kring en färdighet,
regelbundna friluftsvistelser, kunskap om allemansrätten och möten med andra fiskeintresserade
yngre, skulle sammantaget ge ett unikt och betydelsefullt bidrag i ett preventivt rustande av
hundratals barn och yngre ungdomar på vägen in i tonåren i socialt utsatta stadsdelar.
Satsningen har stark koppling till friluftsmålen Starkt engagemang och samverkan,
Allemansrätten samt Friluftsliv för god folkhälsa.

Del 3. Katalysator föreningsliv och integration
Många kommuner i Sverige har under senare tid tagit emot fler flyktingar än på väldigt länge.
Sportfiskarna organiserar 400 föreningar, alla med en geografisk hemvist någonstans i landet,
som tillsammans med övrigt föreningsliv kan spela en stor roll för integration och för att skapa en
meningsfull tillvaro för de som nyss kommit till Sverige.

Vi vill med hjälp av våra anslutna föreningar anordna fiskedagar för ensamkommande
flyktingbarn och nyanlända familjer i flertalet svenska städer under 2017. För det krävs en
sammanhållande projektledare per stad och ett ekonomiskt bidrag till genomförande
lokalförening. Här utgår vi från samma ersättningsnivå och upplägg som i vår välbeprövade
satsning Klassdraget, dvs 1 000 kr per genomförd fiskedag till lokalföreningen. Satsningen har
stark koppling till friluftsmålen Starkt engagemang och samverkan, Allemansrätten samt
Friluftsliv för god folkhälsa.

Genomförandepunkter:


Initiera kontakter med kommuner och hjälporganisationer



Informationsinsatser mot lokala fiskeföreningar



Ta emot anmälningar från fiskeföreningar som vill arrangera en fiskedag för nyanlända



Betala ut bidrag till fiskeföreningen



Ta fram en plan för hur verksamheten kan utvecklas kommande år



Utvärdera satsningen

Del 4. Fiske i stan
Vi har under verksamhetens första år uppfattat ett behov av öppen fiskeverksamhet i städerna.
Hit finns bra kommunikationer, här finns blandningen av barn och unga från olika områden och
av olika nationaliteter. Här finns också påfallande ofta ett riktigt bra fiske!

Med utgångspunkt från Sportfiskarnas kontor i Malmö, Göteborg, Stockholm och Forshaga ska vi
under 2017 utöka antalet fisketräffar i städerna. Vi gör det för att åstadkomma en spontan
samlingsplats, ett ställe att hänga vid efter skolan. Vi gör det också för att visa, inte minst
kommunerna, vilka resurser de centrala blå ytorna utgör. Fiskedagarna fungerar också som ett
kitt för övriga verksamheter inom satsningen; vi kan hänvisa deltagare i Skolbäcken, från
fiskeloven och integrationsfiskena till vår löpande verksamhet i städerna. Just det har också varit
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en erfarenhet från 2016, att många barn och unga blir intresserade av fiske men kan ha svårt att
veta hur de ska kanalisera intresset. Det finns inte alltid lokalföreningar med löpande
ungdomsverksamhet där man bor, och då kan fiskedagarna i stan fungera som substitut.
Naturligtvis bjuds lokalföreningarna in till fisketillfällena där sådana finns, och ett mer långsiktigt
mål är att dessa på sikt ska ta över verksamheten.

Vi fortsätter 2016 års strategiska arbete mot kommuner och andra regionala och lokala parter. Vi
gör det med stöd av de regionala åtgärdsplaner som tagits fram inom satsningen och som visar
vägen till ännu mer friluftsliv, sportfiske och fiskevård i städerna. Särskilt fokus 2017 är att
påbörja ett strukturerat samarbete med ett par utvalda kommuner i storstadsregionerna.

Budget
Allmänt
Projektledare 3 tjänster om 90 procent
Indirekt kostnad (OH) för ovan, ca
Resor projektledare
Del 1
Tryck infomaterial
Utrustning fältarbete
Transport
Del 2
Ungdomsledare
Fiskeutrustning
Förbrukningsmaterial
Mat och dryck deltagare
Båt och bränsle
Fiskisättning
Transport

1 400 000
335 000
50 000

10 000
45 000
40 000

300 000
30 000
30 000
30 000
10 000
10 000
15 000

Del 3
Ersättning lokalföreningar

75 000

Del 4
Fiskeutrustningar
Förbrukningsmaterial
Mat och dryck deltagare
Transport

25 000
25 000
10 000
10 000

SUMMA

2 450 000

Beräknat antal arbetstimmar: 3 888
à-pris ca: 360 kr
Indirekt kostnad (OH): Kostnad som förbundet har i sin ordinarie verksamhet och som inte direkt
och i sin helhet kan hänföras till projektet, men som ändå är väsentlig för projektets
genomförande.

