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PROJEKT

Projektnr:

4
Projektnamn:

Närnatur för alla
Projektstart (år/mån):

2018/01
Projektslut (år/mån):

2018/12
Projektets totala budget (kr):

530 000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

530 000 2018
Beviljade anslag för år ett år ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV

Namn:

Hannah Wallin
E-postadress:

hannah.wallin@naturskyddsforeningen.se
Telefon (dagtid):

08-702 63 30 Mobiltelefon:

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

•Att uppmärksamma behovet och värdet av att säkerställa en god friluftsmiljö.
•Att fler kommuner ska arbeta för att säkerställa och tillgängliggöra natur nära
skolor och bostäder.
•Att öka kunskap och engagemang hos olika aktörer för påverkan i planprocesser i
syfte att säkerställa närnatur för friluftsliv och undervisning utomhus.
•Att fortsätta arbetet med ”Ett friluftslyft i skolan”.
•Att uppmärksamma LONA som ett viktigt verktyg för att skapa förutsättningar för
friluftsliv.
•Att bidra till civilsamhällets arbete för genomförandet av friluftslivspolitiken

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Bakgrund
Närnaturen har stor betydelse för många. Av Sveriges befolkning bor 85 procent i
tätorter och tätortsnära naturområden är med andra ord viktiga för mer än åtta
miljoner människor. Närnaturen har betydelse inte bara som en viktig förutsättning
för människors vardagliga friluftsliv och skolors undervisning utomhus utan också
för folkhälsan och en hållbar lokal och regional utveckling i stort.

Naturskyddsföreningen arbetar på både lokal, regional och nationell nivå för att
uppmärksamma närnaturens alla värden och för att närnatur ska säkerställas
långsiktigt. Vi arbetar för att det ska finnas möjlighet för alla att komma ut i naturen



och att naturupplevelser blir en självklar del i vardagen och i skolans undervisning.
Men idag saknas tillräckliga lagar, resurser och kunskaper för att närnatur ska
säkerställas för alla. Många olika intressen konkurrerar om marken och nya
bostäder, vägar och köpcenter leder till att grönområden ofta naggas i kanten.

Kommunerna har ett stort ansvar för att den tätortsnära naturen ska finnas kvar för
framtida invånares behov av friluftsliv och lärande. Kommunens fysiska planering
har en avgörande betydelse för hur mark och vatten används, utvecklas och bevaras
och vilken hänsyn som ska tas till olika allmänna intressen. Men det finns anledning
att anta att kommuner i regel behöver utveckla detta arbete, särskilt vad gäller
friluftsliv och undervisning utomhus. Rapporten ”Sveriges Friluftskommun” 2017
(Naturvårdsverket) visar att endast två av fem av kommunerna har en översiktsplan
med ett avsnitt om friluftsliv. Naturskyddsföreningens enkät ”Sveriges bästa
naturvårdskommun 2014” (med svar från 208 kommuner) visar att många
kommuner saknar tillräckliga underlag för en god planering och skötsel av
närnaturen, exempelvis kartläggningar över vilka naturområden som kommunens
skolor och barn har behov av och dokument som beskriver naturvårdsarbetet
kopplat till friluftsmål och behovet av formellt skydd av områden för att säkerställa
värden för friluftsliv.

Här kan friluftslivsmålen få stor betydelse framöver. De ska säkerställa den
tätortsnära naturen och därmed goda förutsättningar för friluftsliv och undervisning
utomhus och allt vad det i sin tur kan ge. Naturskyddsföreningen vill därför utveckla
sitt arbete för att kommuner och myndigheter ska sätta friluftslivsmålen högre upp
på agendan och att alla aktörer som nyttjar mark och vatten har kunskap om hur de
kan bidra till att målen nås.

Givetvis görs en del arbete på denna front redan. Flera kommuner går idag före i
arbetet med att främja friluftsliv och undervisning utomhus på olika sätt. Vi är
emellertid övertygade om att civilsamhället behövs för att driva på arbetet.
Naturskyddsföreningen har 270 kretsar och 24 länsförbund och dessa är, eller kan
bli, viktiga aktörer i detta arbete. Många arbetar idag pådrivande på kommuner
genom att delta som remissinstanser, debattörer och granskare vid utformandet av
detalj- och översiktsplaner. Men detta är inget lätt arbete och det behöver
utvecklas. Genom att öka kunskapen och engagemanget hos
Naturskyddsföreningens kretsar och andra aktörer kring grönstrukturfrågor och
planprocessens möjligheter kan Naturskyddsföreningen bidra till att främja
friluftsliv och undervisning utomhus. Vi vill lyfta de kommuner som kommit långt i
detta arbete som goda exempel och på det sättet inspirera andra aktörer. Genom de
aktiviteter vi föreslår nedan kommer frågan om säkerställandet av närnatur för
friluftsliv och undervisning utomhus högre upp på agendan.

Vid sidan av denna ansökan söker Naturskyddsföreningen även medel för konkreta
friluftsverksamheter genom ”Mer friluftsliv i skolan”, Skogen som klassrum”,
”Schysst sommar och vinter” och ”Natursnokarna”. Följande ansökan är ett
komplement till dessa verksamheter så till vida att vi med denna ansökan vill
genomföra aktiviteter som på sikt bidrar till att förändra strukturer i grunden. Vi vill
skapa goda förutsättningar för friluftsliv på flera plan, och för att det ska bli
verklighet behövs samverkan i större skala och långsiktiga strategier. En av
Naturskyddsföreningens styrkor är långsiktigt förändringsarbete och följande
aktiviteter är viktiga delar i ett sådant arbete.

Aktiviteter
• Kommuner vill ofta och bör involvera allmänheten i den fysiska planeringen,
exempelvis i samband med att ta fram ny översiktsplan eller aktualiseringen av
denna. Men hur kan detta gå till? När under planprocessen finns möjlighet att
påverka och på vilket sätt? Ett problem idag är att många känner att de inte har
tillräcklig kunskap för att engagera sig i planeringen i en kommun. Vi vill genomföra
tre seminarier i olika regioner som utgår från frågan ”Hur säkerställer vi en god



tillgång till närnatur och hur skapar vi god tillgänglighet till denna med hjälp av
olika planverktyg (ex översiktsplan och detaljplan)?”. Vi visar på goda exempel från
kommuner som framgångsrikt arbetar med närnatur och friluftsliv i den fysiska
planeringen och tar upp frågor som: ”Vad ska en plan innehålla för att bidra till god
tillgänglighet och tillgång till närnatur?”, ”Vilka kartläggningar behöver göras som
underlag för planen?” och ”Hur kan föreningar bidra i planprocesser på bästa
sätt?”. Vi bjuder in föreningar, kommuner och andra intresserade som får nya
verktyg att utveckla samverkansarbete som främjar förutsättningarna för friluftsliv.

• Den tätortsnära skogen har stor betydelse för friluftsliv och undervisning
utomhus. Hyggesfritt skogsbruk kan innebära att skogens olika värden finns kvar
trots att avverkning sker och kunskapen om hyggesfritt skogsbruk i tätortsnära skog
behöver därför öka. Vi vill genomföra fem ”Lunch i det gröna” om värdet av och
möjligheter med hyggesfritt skogsbruk i tätortsnära skog. En ”Lunch i det gröna”
innebär att politiker, tjänstemän, markägare och föreningar bjuds på lunch i
kommunhusets närmaste grönområde med föredrag och diskussion om möjligheter
för utveckling av hyggesfritt skogsbruk i syfte att främja exempelvis friluftsliv och
undervisning utomhus. Därefter samlas de som vill för att diskutera mer specifikt
och lägga upp en plan för fortsatt gemensamt arbete för att främja hyggesfritt
skogsbruk i kommunen. Även aktörer från grannkommuner bjuds in, i syfte att
främja utbyte.

• Naturskyddsföreningen vill fortsätta visa på möjligheterna med LONA (lokala
naturvårdsprojekt) och utveckla och sprida det material om LONA som tidigare
tagits fram. Detta i syfte att stimulera fler kretsar, gärna i samarbete med andra
lokala föreningar, att initiera olika LONA-projekt som har bäring på friluftslivets
behov. LONA är ett viktigt verktyg för att främja bland annat friluftsliv och
undervisning utomhus och kommunikationen behöver öka både till kommuner och
föreningar om dess möjligheter.

• Framtagande av handledningar med fakta, underlag och diskussionsfrågor för
genomförande av ovanstående. Detta material sammanställs även i form av tips och
goda exempel för spridning på webb och i andra kanaler. Materialet tar exempelvis
upp hur föreningar och kommuner
- kan arbeta med den fysiska planeringen för att främja friluftsliv och undervisning
utomhus (ex genom kartläggningar, planeringsunderlag, samverkansforum,
säkerställande av mark mm).
- kan arbeta med hyggesfritt skogsbruk som främjar friluftsliv och undervisning
utomhus.
- kan samverka för att förbättra förutsättningarna för friluftsliv och undervisning
utomhus, exempelvis i planprocesser och LONA-projekt.

• Naturskyddsföreningen arbetar idag med mycket små resurser för att driva på
arbetet med friluftslivsmålen på nationell nivå. Vi vill utveckla detta arbete och
skulle med ökade resurser kunna samverka och därmed påverka mer genom
exempelvis kontakt med myndigheter, politiker och andra organisationer, skriva
remissvar, deltagande i olika processer mm. På det sättet vill vi öka kunskapen om
friluftslivsmålen och bidra till att sätta dem högre upp på agendan hos olika aktörer
på både lokal och nationell nivå. Detta arbete utvecklar vi gärna tillsammans med
andra, exempelvis Svenskt Friluftsliv. I och med att friluftslivsmålen kopplar till
många olika områden, både frågor om lagstiftning, myndighetsrådgivning, fysisk
planering och förvaltning av natur, krävs tid att löpande följa detta politikområde
för att ha möjlighet att påverka. Friluftslivspolitiken är under utveckling, och
Naturskyddsföreningen vill bidra från vårt håll!

Kommunikation och utvärdering
• Kommunikation inom och utom föreningen sker förutom direkta kontakter även
via bland annat webb, sociala medier och nyhetsbrev, med syfte att uppmärksamma
frågan och aktiviteterna.



• Naturskyddsföreningen ser det som viktigt att det stöd och material vi utvecklar
inte bara kommer våra kretsar utan även andra intresserade aktörer till godo. Vi vill
inspirera och främja erfarenhetsutbyte som kan leda till ökad samverkan mellan
olika aktörer, på både lokal och nationell nivå.
• En kvantitativ utvärdering görs av seminarier och luncher och en kvalitativ
utvärdering görs av hela verksamheten och dess aktiviteter, med syfte att dra
slutsatser för fortsatt arbete

Förväntade effekter

•Tre seminarier genomförs (för föreningar och kommuner) som uppmärksammar
hur kommuner på ett framgångsrikt sätt kan arbeta för att säkerställa närnatur och
främja friluftsliv i den fysiska planeringen och hur föreningar kan bidra i
planprocessen på bästa sätt.
•Fem ”Lunch i det gröna” genomförs (för föreningar och kommuner) som
uppmärksammar värdet av och möjligheter med hyggesfritt skogsbruk i tätortsnära
skog.
•Förutsättningarna förbättras för att fler kommuner ska utveckla en fysisk
planering och ett skogsbruk som främjar friluftsliv och undervisning utomhus.
•Förutsättningarna förbättras för att fler föreningar och kommuner ska samverka
för att förbättra förutsättningarna för friluftsliv och undervisning utomhus,
exempelvis i planprocesser.
•Fler LONA-projekt med bäring på friluftsliv genomförs.
•Kompetensen och engagemanget ökar hos olika aktörer kring friluftslivsmålen och
hur dessa kan bidra till säkerställande av närnatur för friluftsliv och undervisning
utomhus.
•Behovet och värdet av en utvecklad friluftslivspolitik uppmärksammas hos politiker
och tjänstemän (såväl riks- som kommunal-), markägare och andra organisationer.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

Lönekostnader (verksamhetsledning, kommunikation, ekonomi, redovisning, övrig
administration samt utvärdering)

380 000

Resor och logi (i samband med seminarier och luncher) 12 000
Kost (i samband med seminarier och luncher) 24 000
OH-kostnader (ekonomifunktion, IT, gemensam administration såsom lokal- och
driftskostnader, personaladministration)

114 000

Summa, kr: 530 000

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

1120 340

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"!


