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BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Riksförbundet Hälsofrämjandet

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL

Belopp, kr: 200 000 kr Avser bidragsår: 2018

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV

Namn: Kurt Svedros E-postadress: kurt@svedros.se
Telefon (dagtid): 08 - 59998116 Mobiltelefon: 073 0328595

VI HAR GJORT FÖLJANDE ÅTGÄRDER FÖR ETT STARKARE FRILUFTSLIV

[ - ] Debattartiklar

[ - ] Remissvar

[ - ] Uppvaktningar av rikdagsledamöter och/eller departement

[ - ] Annat, nämligen:

BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN FÖR VILKEN BIDRAG SÖKS

Friluftsliv i skogen och folkhälsa hör enligt RHFihop och måste prioriteras i
folkhälsoarbetet.
Friluftsliv i RHF är friluftsliv för alla – för jämlik hälsa - bättre folkhälsa RHF har
tagit på sig huvudansvaret för arbetet med projektet ”Frisk i naturen” bl.a. i
skolorna och ut till politikerna, då det I denna broschyr finns ”Gröna”, viktiga
hälsoargument helt baserade på fakta. Där får man goda råd, om vad naturen kan
bidra med i folkhälsoarbetet, en kostnadsfri bi¬verkningsfri, ständigt tillgänglig
re¬surs ”utanför husknuten”. Att fysisk aktivitet är viktigt för att vi alla skall må
bra, är de flesta överens om, både i behandlande och förebyggande syfte och att
naturen har en återupp-byggande och lugnande effekt, och särskilt viktig för den
mentala hälsan. Forskningen har gett en fördjupad bild av hur människan påverkas
av att vara i naturen. Naturen kan hjälpa till vid bland annat stresshantering,
smärtlindring, depressioner, och mental återhämtning enligt forskningen under
senare år. RHF arbetar med att samla in och utnyttja alla fakta kring dessa frågor
och föra ut dem på olika sätt till beslutsfattare, skolor, och allmänheten.
RHF skall; som hittills jobba mot politiker och myndigheter så att de aktivt och
konkret för in dessa frågor i folkhälsoarbetet under 2018.
RHF skall minst nå 25 000 skolelever som utnyttjar RHF.s material vid friluftsdagar
och på lektionerna (ca. 22 000/ år under de senaste åren).
RHF skall nå alla gäster på Masesgården ( som hittills) och allmänheten på det
lokala planet.
RHF fortsätter samarbetet med Naturvårdsverket avseende visst material - t.ex



filmer, tipsspår.
RHF ordnar ett antal aktiviteten, "Friluftsliv - med naturens skafferi" till ett antal
skolor ( ej fått bidrag till dessa populära aktiviteter


