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BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Svenska fjällklubben

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL

Belopp, kr: 100000 Avser bidragsår: 2018

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV

Namn: christian almgren E-postadress: kassor@fjallklubben.se
Telefon (dagtid): 070-2650380 Mobiltelefon: 070-2650380

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

Fjällen är en unik natur- och kulturmiljö som omfattar en stor del av den
Skandinaviska halvön. I fjällen finns både områden av vildmarkskaraktär och
kulturbygder. Det finns outbyggda forsar, vattenfall, urskog och glaciärer, men även
byggnader, vägar järnvägar, kraftverk och gruvor. Inom fjällområdet verkar såväl
bofasta som yrkesverksamma; fjällvärlden besöks årligen av en omfattande,
internationell vinter- och sommarturism.

För att ge alla möjlighet att uppleva och verka i fjällens natur- och kulturlandskap
krävs kunskap om och varsamhet med den särpräglade fjällmiljön. Svenska
Fjällklubbens medlemmar verkar för ett aktivt friluftsliv: det är vandrare, skidåkare,
fotografer, cyklister, klättrare, fågelskådare, botaniker och andra intresserade. Tack
vare goda kunskaper och varsamhet kan alla uppleva fjällen och behålla den som en
hållbar miljö. Därigenom vill SFK främja respekten för fjällen som ekosystem,
kulturlandskap och områden för näringsverksamhet.

För att kunna genomföra och sprida kunskap om nedanstående punkter söker
Fjällklubben organisationsbidrag för att;

- Skapa uppmärksamhet på och kunskaper om fjällvärldens särart
- Stimulera fjällsport under hållbara former
- Främja utbildning och forskning om fjällmiljön
- Bidra till etablering av nya nationalparker



- Verka för områden fria från trafik med motorfordon
- Stimulera vård av historiskt och kulturellt värdefulla fjällmiljöer
- Verka för att sammanhängande, avverkningsfria områden av fjällnära skog skapas
- Verka för miljömässigt hållbar turism och annan näringsverksamhet
- Utbilda och certifiera fjälledare som sedan kan ta med grupper ut i svenska fjällen
under säkra och ordnade former.


