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PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Tack vare "Må bra med Allemansrätten" ges skolbarnen möjlighet att kom-ma ut i
naturen minst 1/2 -1 dag initialt ,(sen beror det på läraren). De får känna på
friluftslivet i praktiken, dels få kunskap om allemansrättens möjligheter och
skyldigheter - uppföljning även. i lektionssalen ( i snitt ca.22 000 elever/skolår)
Lärarna arbetar både i naturen och i lektions-salen med materialet enl. rapporter.
Värdefullt tilläggsmaterial står Natur-vårdsverket för - naturfilmer och tippsspår m.
m.
"Frisk i naturen", beställs i allt större upplagor som extra material. Med det
materialet ger RHF lärare, elever och föräldrar kunskap om värdet av att vistas i
naturen. Det ger säkert föräldrarna insikt om att man bör idka friluftsliv inte bara i
skolan utan även på fritiden. Succén med RHF:s material "Må bra med
allemansrätten", fortsätter år efter år och efter-frågan är ofta större än tillgången.
Tack vare detta material kan lärarna följa läroplanen på ett positivt och informativt
sätt. Detta material kan även vara en viktig del i arbetet för "Jämlik Hälsa" enligt
vårt förslag till Regeringen. RHF kommer att under 2018 satsa extra resurser för att
ge ännu flera elever kunskap om allemansrätten och friluftslivets nytta och
möjligheter. Att försöka tillgodose den stora efterfrågan (önskemålen ligger på ca.



80 -100 000 enligt Utbudets prognos om de skulle utannonsera RHF.s material) nu
återkommer i stort sett de lärare som redan använt det i tidigare klasser. När hela
skolor beställer så talar det för att det är ett värdefullt materialet både för lärare
och elever.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

RHF.s verksamhet "Må bra med allemansrätten" - skall under 2018 fort-sätta att
vidareutvecklas i skolor och bland olika grupper i samhället.
Succén från tidigare år så och 2917 fortsätter säkert även 2018 därför måste RHF
satsa extra under detta år, för att ge lärare möjlighet att följa läroplanen. Den andra
viktiga faktorn är att eleverna skall få möjlighet att med bra material, dels komma
ut och lära sig om nyttan av friluftsliv och om allemansrättens möjligheter och
skyldigheter - kanske för första ggn. uppleva och få kunskap om naturen.
1) RHF kommer 2918 att fortsätta arbeta med materialet ”Frisk i naturen” ute i
skolorna, men även på olika sätt påverka politiker, myndigheter och informera
allmänheten i det lokala arbetet, och även på hälsohemmet Masesgården
2) Friluftsvandringar i lokalföreningarnas regi med stöd av förbundet för att nå olika
grupper, och även på hälsohemmet Masesgården.
3 ) RHF kommer att fortsätta sprida friluftsbudskapet ut, till tidningen Hälsas läsare
mist 4 ggr/år (ca 160 000 läsare) och i medlemstidningen Hälsofrämjaren/Vegetar
till medlemmar och politiker och till intressenter i butiker, restauranger och olika
väntrum. 4 ggr /år.
4)RHF fortsätter arbetet med att skicka ut och informera om sitt material och
påpeka att det krävs att bostadsnära grönytor sparas vid förtätning och
nybyggnation i både små och större kommuner dels att de skall planera för
lättillgängliga friluftsmarker och utveckla friluftsområden i kommunernas närhet.
5) RHF planerar att med sitt material medverka på hälsomässor och ordna
fjällvandring och andra aktiviteter kring dessa frågor.
RHF kommer att fortsätta hävda att "Må bra med allemansrätten" och "Frisk i
naturen är viktiga i arbetet inom ramen för Socialdepartementets projekt "Jämlik
Hälsa och "Kost motion - för förebyggande folkhälso-arbete". Där bör Frisk i
naturen" naturligt ingå som en viktig del.
"RHF kommer att fortsätta att med hänsyn till naturens hälsovärde - Frisk i naturen
bevaka att regeringen ser över möjligheterna för planläggning av skogs- grön och
friluftsmarker i och kring större och mindre orter. Särskilt även i anslutning till
turistorter runt om i landet inkluderande gammel-skogen som är mycket viktig att
bevara. Sveriges natur kan bli en hälso-faktor för mellan Europas innevånare.
Dessutom kräver fler boende mer grönytor – inte mindre!, särskilt i tätorterna. RHF
kommer att fortsätta att på olika sätt bearbeta politiker och myndigheter, bl.a.sända
material till storstädernas och turistorternas politiker m.fl. och kräva ”rädda de
"bostadsnära grönytorna” och ”de värdefulla fritids- markerna runt turistorterna”,
och samtidigt påpekar att grönytor och vegetation uppfyller många viktiga uppgifter
som t.ex. luftrening, klimatutjämning, vattenrening och bullerdämpning förutom
möjligheten till en allsidig närrekreation. Dessa frågor är helt avgörande för både
hälsan och klimatet i framtiden.
RHF kommer kräva att miljö- social- och rekreationskrav skall få större betydelse
vid skogs avverkning särskilt i anslutning till bostadsorter och orter med rekreations
och turistintresse.
RHF skall (som sedan 1970 - talet) fortsätta kräva, att mer skog ska fredas nu och
för framtida friluftsliv, till fromma för hälsa och livskvalitet och som naturens
skafferi och att det skall bli stopp för stora kalhyggen. Större hänsyn skall ta´s till
den biologiska mångfalden. Dvärgband-masken skall utrotas och Mårdhunden och
Tvättbjörnen inflyttning till Sverige skall stoppas. RHF fortsätter kräva ett
ekologiskt skogsbruk utan gifter och bevarande av slåtter och hagmarker för att ge
möjlighet, till ett hälsosamt, omväxlande friluftsliv och att kunna plocka skogens
ätliga växter, bär svamp.
Tänkvärda ord.
Den engelske läkaren Dr William Bird framförde redan vid det Nordiska seminariet i
Oslo den 10 maj 2011, att ”Frisk i naturen- är en en grön gränsöverskridande



möjlighet”. I en intervju,som Lisa Bergström (i RHF.s styrelse och projektledare i
det nordiska projektet ”Frisk i naturen”) då gjorde med honom - var hans klara
budskap:: ”Vi måste ha ett tydligare budskap”.och påpekande att det finns akut
behov av att flytta fokus från behandling av ohälsa till förebyggande .Han pekade
bl.a. på den viktiga roll som natur och parker kan spela i detta sammanhang”.

Förväntade effekter

25 - 30 000 elever kommer ut i naturen och får kunskap om allemans-rätten - ! Må
bra med allemansrätten!.
6 - 700 lärare kan uppfylla skolplanen - och ge kunskap om allemans-rättens
möjligheter och skyldigheter
10 - 12 tusen elever med föräldrar får lära sig om naturens värde ur hälsosynpunkt -
"Frisk i naturen".
Ett antal medborgare får lära sig förstå värdet av naturen som hälsokälla i
lokalföreningsområdena och på hälsohemmet Masesgården ca.några 1000.
Information kommer medlemmar och allmänhet till del om naturen som hälsokälla -
Vegetar/Hälsa ca. 160 000 läsare. RHF når föreningar och politiker runt om Sverige
- utskick Vegetar/Hälsa.
Allmänheten nås på olika mässor bl. a. Seniormässan och seniordagar ( med bra
respons 2017).

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och "overhead"-kostnader Belopp, kr

Upptryckning material - ca. 40 00 beställningar paketering + porto ( skolor- 320 000 övriga
adm. kostnader 30 000

390 000 kr

Summa, kr: 390 000

EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)

Antal arbetstimmar Pris per timme

14 tim/vecka + ideellt 24 tim/vecka 300 kr/timme

Ifall ni ansöker om bidrag för era projekt måste ni fylla i denna blankett (Verksamhetsbidrag) en gång för varje
projekt. Gör så här:

När ni fyllt i första blanketten sparar ni den med ett unikt namn på er hårddisk.1.
Börja sedan om och fyll i de nya uppgifterna för nästa projekt och döp sedan den blanketten till ett unikt2.
namn på er hårddisk.
Fortsätt sedan enligt punkt 1 och 2 tills ni fyllt i och sparat blanketter för de projekt ni söker bidrag för.3.

OBS! Glöm inte att underteckna och posta ett pappersoriginal av blanketten "Sammanställning"!


