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OM SVENSKT FRILUFTSLIV

Fakta om Svenskt Friluftsliv
Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för 25 ideella
friluftsorganisationer i Sverige som tillsammans har ca 1,7
miljoner medlemskap, varav 300 000 är barn och ungdomar.
Tillsammans består organisationerna av närmare 9 000 lokala
och regionala föreningar.
SVENSKT FRILUFTSLIV BESTÅR AV 25 IDEELLA ORGANISVENSKT FRILUFTSLIV FÖRETRÄDER de ideella friluftsorganisatio-

nerna i Sverige och är talesman gentemot regering, riksdag och myndigheter. Uppgiften är att bevara och utveckla förutsättningarna för
det svenska friluftslivet genom att:

> Värna och vårda allemansrätten
> Stärka den långsiktiga finansieringen för friluftsorganisationerna
> Höja friluftslivets status i samhället
Målet är att människor i Sverige ska ha möjlighet att utöva ett aktivt
friluftsliv, idag och i framtiden.

SATIONER, ALLA MED STARK FÖRANKRING I FRILUFTSLIV OCH FOLKHÄLSA:

Cykelfrämjandet, Friluftsfrämjandet, Förbundet Skog och
Ungdom, Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet, Riksförbundet Hälsofrämjandet, Riksförbundet Sveriges 4H,
Scouterna, Sportfiskarna, Svenska Brukshundsklubben,
Svenska Båtunionen, Svenska Cykelsällskapet, Svenska
Fjällklubben, Svenska Folksportförbundet, Svenska Frisksportförbundet, Svenska Gång- och Vandrarförbundet,
Svenska Islandshästförbundet, Sve nska Jägareförbundet,
Svenska Kanotförbundet, Svenska Kennelklubben, Svenska Klätterförbundet, Svenska Kryssarklubben, Svenska
Livräddningssällskapet, Svenska Orienteringsförbundet,
Svenska Skridskoförbundet och Svenska Turistföreningen.
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ORDFÖRANDE HAR ORDET

2016 – en bra grund för framtiden
UNDER 2016 ÖKADE DET STATLIGA ANSLAGET till friluftsorganisationerna med 20 miljoner kronor. Detta är den enskilt
största händelsen för Svenskt Friluftsliv under 2016. Med de
nya medlen har ytterligare 10 000-tals barn och ungdomar fått
tillgång till friluftslivet. För många av dessa barn och ungdomar
är det första mötet med svensk natur, allemansrätten och social
gemenskap som så många av oss tar för givna. Friluftsfrämjandets projekt Skogshjältarnas etablering, Scouternas projekt
Scouting för alla, Naturskyddsföreningens projekt Schysstsommar och vinter för nyanlända, Turistföreningen projekt Unga
Guidar Unga och Sportfiskarnas projekt Från skolbäcken till
skolbänken är några exempel på mycket lyckade friluftsprojekt
som fått ett stort genomslag i samhället och som har kommit
till stånd med de nya medlen. Det finns en bred politisk enighet
kring ökningen av statsanslaget och det finns ett starkt politiskt
stöd för det arbete som våra medlemsorganisationer genomför.
Detta ger en bra grund för det framtida arbetet med att utveckla
friluftspolitiken ytterligare.
UNDER DET GÅNGA ÅRET har vi har tagit fram ett nytt friluftspolitisk program – Friluftslivet och politiken – som kommer att
ligga till grund för utvecklingen av Sveriges friluftspolitik.
Mycket har hänt sedan Svenskt Friluftsliv förra gången tog
fram en friluftspolitisk skrift – Sveriges första friluftproposition
i riksdagen, mätbara mål för friluftspolitiken, utvärdering av
friluftspolitiken, en ökning av det statliga anslaget till
friluftsorganisationerna med 20 miljoner kronor, för att nämna
några viktiga milstolpar. De viktigaste friluftsfrågorma i det nya
friluftspolitiska programmet är bl.a. forskning om friluftsliv,
lagutveckling som ändringar i socialavgiftslagen och terrängkörningslagen samt frågor kopplade till allemansrätten. Tanken
är att detta program ska tjäna som ett verktyg för att påverka
beslutsfattare i stat, landsting och kommuner så att friluftslivet
flyttar fram positionerna ytterligare och blir en kraftfull aktör
som ger svaren på de stora samhällsutmaningar vi står inför.
Detta ger en bra grund för framtiden.

har också lett till ett arbete
med en utveckling av modellen för fördelning av medel till friluftsorganisationerna och friluftslivsprojekt. En arbetsgrupp
från våra medlemsorganisationer har under det gångna året
arbetat med att ta fram förslag på hur ramar för fördelningen av
det statliga anslaget bör kunna se ut. Ett av förslagen var att ge
möjlighet till två typer av verksamhetsbidrag, ett som kan löpa
långsiktigt, dvs. utan någon bortre gräns och som kan användas
till olika former av verksamhetsutveckling och skall vara ett
relativt stabilt stöd över tiden, samt det andra som maximalt är
treårigt och kan ge möjlighet till kortare finansiering av verksamheter. Efter en samlad bedömning av förslagen från arbetsgruppen har fördelningskommittén fått i uppdrag att fastställa
en ny modell.

DET ÖKADE STATLIGA ANSLAGET

UNDER 2016 HAR VI TRÄFFAT MÅNGA riksdagsledamöter, företrädare för myndigheter och kommuner i såväl Abisko, Kolåsen,
Almedalen som i Stockholm. Oavsett partitillhörighet och politikområde finns det ett starkt stöd för vår verksamhet. Att ge
barn och ungdomar en bra start i livet med ett rikt friluftsliv och
ha en stabil infrastruktur för friluftslivet med våra medlemsorganisationer är sannolikt det viktigaste vi kan göra. Friluftslivets
roll i civilsamhället är idag en självklarhet.
FÖRUTOM GLÄDJE och social gemenskap är folkhälsa, demo-

kratiutveckling, natur- och miljöfrågor några av de frågor som
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Att ge barn och ungdomar
en bra start i livet med ett rikt friluftsliv och ha en stabil infrastruktur för
friluftslivet med våra medlemsorganisationer är sannolikt det viktigaste vi
kan göra.
friluftslivet adresserar. Valåret 2018 börjar närma sig och vi har
redan dragit upp riktlinjerna för en kampanj riktad till de största riksdagspartierna med målet att friluftsliv med anknytning
till folkhälsa ska finns med i de tre största partiernas valmanifest samt det långsiktiga målet är att statsanslaget till friluftslivets organisationer skall uppgå till 100 miljoner kronor per år.
Det är rimliga förväntningar och det skulle ge ännu bättre förutsättningar för vårt arbete med att stärka friluftslivet ytterligare.
vill jag nämna utvecklingen av Svenskt Friluftslivs
kansli. Vi har idag en mycket bra, uppskattad och effektiv kansliorganisation. Det har dock funnits skäl att utveckla och utöka
kansliet under 2016 ytterligare då det bland annat finns ökade
krav på kommunikation och samverkan. En medarbetare med
ansvar för PR och kommunikation har rekryterats och kansliet
flyttade till egna lokaler vid årsskiftet.

TILL SIST

fram emot de kommande åren då
vi tillsammans ska se till att våra resurser får effekt i samhället
och att vi ytterligare flyttar fram positionerna för friluftslivet.

JAG SER MED TILLFÖRSIKT

Per Klingbjer
Ordförande
Svenskt Friluftsliv
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VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2016

2016 användes för första gången en ny verksamhetsplanering i Svenskt Friluftsliv. Verksamhetsplanen
är uppdelad i 9 mål som var och ett har olika tyngd i Svenskt Friluftslivs arbete. Mål som har begreppet
Driva/Genomföra har högsta prioritet, begreppet Bidra något lägre och begreppet Bevaka lägst prioritet.
Den nya verksamhetsplanen underlättar uppföljningen av verksamheten och har lett till en effektivisering och klarare styrning av verksamheten vilket är viktigt när verksamheten och kansliets storlek ökar.

> Det statliga anslaget till friluftsorganisationerna har höjts med 20 miljoner kronor till
totalt knappt 48 miljoner kronor.

> Svenskt Friluftslivs årsstämma har antagit
vår friluftspolitiska skrift – Friluftslivet och
politiken.

> Flera motioner har lagts i Riksdagen om en
förändring av Socialavgiftslagen till förmån
för friluftsorganisationer.

> Naturvårdsverket har utvärderat Svenskt
Friluftslivs bidragshantering under de första
fem åren.

> Svenskt Friluftslivs årsstämma valde in en
ny medlem i föreningen – Föreningen Skog
och Ungdom.

> Svenskt Friluftsliv har förstärkt kansliet med
en kommunikatör under året.
> Svenskt Friluftsliv deltog i Almedalsveckan
sommaren 2016.

Urval av pressklipp under året

Artiklar från Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten,
Dagens Samhälle, Mediaplanet och Östgöta Correspondenten.
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VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2016

Tankesmedja för
friluftsliv 2016
Tankesmedjan 2016 genomfördes på Djurönäset i
Stockholms skärgård den 13-14 april. Svenskt Friluftsliv deltog liksom flera av medlemsorganisationerna.
och
Tankesmedjan syftade till att diskutera hur friluftslivet kan bidra
till attraktion och värdeskapande samt hur friluftslivet kan framställas som mer attraktivt. Vi hade en rollup och ett bokbord,
men anordnade inga egna seminarier detta år. Tankesmedjan
skall vara återkommande och vara en mötesplats där friluftslivets aktörer samlas till dialog i syfte att utveckla friluftslivet och
friluftslivspolitiken.

ÅRETS TEMA VAR ”ATT VÄRDERA DET OVÄRDERLIGA”

har Svenskt Friluftsliv deltagit i planering och genomförande av 2016-års Tankesmedja. I detta ingår även att utse
årets friluftskommun. Vi har även deltagit i myndighetsmöte för
friluftsliv där samtliga myndigheter med ansvar för friluftspolitikens genomförande finns representerade. Därutöver har Svenskt
Friluftsliv varit aktiv i arbetet med ett förslag till uppföljning av
friluftsliv inom miljömålen och friluftslivsmålen under ledning
av Naturvårdsverket.

UNDER 2016

Örnsköldsviks kommun får utmärkelen årets friluftskommun samt
en check på 50.000 SEK.

Regeringens
friluftslivsproposition
”Framtidens friluftsliv”
(Prop. 2009/10:23)
I JUNI 2010 LADE REGERINGEN fram propositionen ”Framtidens friluftsliv” (Prop. 2009/10:238) som under december samma år antogs av riksdagen.
I DECEMBER 2012 lade

regeringen fram sin friluftspolitiska skrivelse ”Mål för friluftspolitiken” (Skr 2012/13:51). I skrivelsen redovisas mätbara mål för friluftspolitiken och det redogörs även
för vilka satsningar som gjorts för att uppnå dessa mål.

Naturvårdsverket
måluppfyllelsen av de tio friluftsmålen (Rapport 6700, Friluftsliv för alla). Naturvårdsverkets samlade bedömning är att möjligheterna för, tillgängligheten till, och arbetet med, friluftsliv
generellt sett ökar och förbättras. Insatserna behöver upprätthållas för fortsatt framgång. I uppföljningen bedöms två mål ha
en positiv utveckling till år 2020. Fem mål bedöms ha en neutral
utveckling, två oklar utveckling och ett med negativ utveckling.
I DECEMBER 2015 ÅTERRAPPORTERADE

att Naturvårdsverkets återrapportering har varit alldeles för positiv och menar, i vårt remissvar,
att merparten av målen har en neutral eller negativ utveckling.
SVENSKT FRILUFTSLIV ANSER
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De tio
friluftsmålen

1.

Tillgänglig natur för alla

2. Starkt engagemang och samverkan
3. Allemansrätten
4. Tillgång till natur för friluftsliv
5. Attraktiv tätortsnära natur
6. Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling
7. Skyddade områden som resurs för
friluftslivet
8. Ett rikt friluftsliv i skolan
9. Friluftsliv för god folkhälsa
10. God kunskap om friluftslivet
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FÖRDELNING AV DE STATLIGA ANSLAGEN

Statligt bidrag till friluftsorganisationer
2016 års anslag

fördelningskommitté bestående av fem ledamöter, utsedda av styrelsen för Svenskt Friluftsliv. Kommittén fördelar statsbidraget utifrån förordningen
(2010:2008) om statsbidrag till friluftsorganisationer. Syftet
med bidraget är att stödja att människor organiserar sig för vistelse i naturen och utövandet av friluftsliv med allemansrätten
som grund samt att ge alla människor möjlighet att genom friluftsliv få naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap
och ökad kunskap om naturen och miljön. Statsbidrag lämnas
antingen som organisationsbidrag eller verksamhetsbidrag.
SVENSKT FRILUFTSLIV HAR EN

Med organisationsbidrag avses stöd till organisationer i förhållande till organisationens medlemsantal och aktivitetsnivå. Med
verksamhetsbidrag avses stöd till organisationer för en specifik
verksamhet efter särskild prövning. Kommittén fördelade i januari 2016 (preliminärt besked kunde lämnas redan i november
2015) medel för budgetåret 2016. I bilaga till årsredovisningen
finns en redovisning av samtliga fördelade medel 2016. Svenskt
Friluftsliv skickade ut pressmeddelande i samband med det definitiva beslutet i januari och hjälpte även de organisationer som
ville skicka ut pressmeddelande om tilldelning från anslaget.
Merparten av den höjning av anslaget som skedde för 2016
har använts till olika former av verksamhetsbidrag. Fördelningskommittén har prioriterat projekt/verksamheter som syftar till
att nå barn, ungdomar och nyanlända och vår bedömning är att
det ökade anslaget har lett till att ytterligare 10 000-tals fler barn
och ungdomar har fått möjlighet att prova på olika former av
friluftsaktiviteter. En fullständig redovisning av detta kommer
i årsredovisningen för 2017 när återrapporteringarna är klara.
Fördelningskommittén har valt att satsa en stor del av budgeten
på fem stora projekt:
Friluftsfrämjandets projekt Skogshjältarnas etablering - vill
vi stärka barns hälsa och öka deras inflytande och delaktighet
i samhället genom projektet, där tanken är att det skall bli en
demokrati- och arbetsmodell för utomhuslärande och barnets
rättigheter i Sverige. Modellen är framtagen i samarbete mellan
Friluftsfrämjandet och Rädda Barnen. Målet är att barnen ska få
viktiga kunskaper för livet och att pedagogerna ska kunna leda
upplevelsebaserad undervisning utomhus. Ett flertal familjeaktiviteter erbjuds, där blir föräldrarna delaktiga i barnens lärande
och familjen får kunskaper för livet. Syftet är att sprida arbetsmodellen till skolor i hela landet, göra modellen tillgänglig för all
skolverksamhet och att anpassa modellen till flyktingboenden.
Scouternas projekt Scouting för alla – går ut på att etablera ett
hållbart stöd för nystartad verksamhet på Scouternas regionala
kanslier. Arbetet skall resultera i en mer öppen och välkomnande scoutrörelse där fler barn och unga känner att verksamheten
är deras. Scoutkårer med olika profil skall också samverka mer
lokalt och stärka varandra. Detta skall leda till att Scouterna har
ännu bättre verktyg och rutiner för att tillgängliggöra verksamheten för fler barn och unga, både praktiskt och ekonomiskt.
Naturskyddsföreningens projekt Schysst sommar och vinter
för nyanlända – Under flera år har Naturskyddsföreningen arbetat med projektet Schysst sommar och vinter. Med detta projekt
kommer man att använda de goda erfarenheterna från tidigare
projekt för att nå ensamkommande barn. Utgångspunkten är
densamma: Att nå unga som inte har ett givet engagemang för
miljöfrågorna, naturen och inte har en vana med friluftsliv. Genom att ta tillvara engagemanget hos de mest engagerade ungdomarna i Schysst sommar och vinter har organisationen startat Schysst sommar och vinter för nyanlända – med målet att
8

genomföra 300 aktiviteter i naturen och nå 3 600 nyanlända
ungdomar som flytt till Sverige.
Svenska Turistföreningens projekt Unga guidar unga – Turistföreningen har för avsikt att under tre år starkt fokusera på
att nå nya grupper som av olika anledningar idag inte har lätt tillgång till Sveriges natur, kultur och friluftsliv. Turistföreningen
arbetar därför fram ett nytt koncept kallat Friluftsfaddrar samt
vidareutvecklar de befintliga koncepten Barnens Turistbyrå och
Tillsammans. Allt i syfte att få fler målgrupper att upptäcka, lära
känna och inspireras av natur-, kultur och friluftsliv. En viktig
del som Turistföreningen vill tillföra målgruppen är kunskap om
allemansrätten. Ungdomar med olika bakgrund och erfarenhet
möts med naturen som arena, hittar nya vänner, nya intressen
och lär sig om Sverige, världen, naturen, friluftsliv och sig själva.
Sportfiskarnas projekt Åtgärdspaket främjande och integration – är ett samlat åtgärdspaket bestående av fyra delprojekt i
tre större städer i Sverige som avsevärt höjer genomförandegraden av friluftsliv och fiske i skolan såväl som på fritiden. Projektet syftar också till att långsiktigt förbättra förutsättningarna för
friluftsliv i allmänhet och sportfiske i synnerhet genom regionalt
utrednings-och nätverksarbete. De fyra delprojekten är Skolbäcken, Fiskelov, Katalysator föreningsliv och integration, Katalysator föreningsliv och integration. Under hösten 2016 besökte
miljöministern projektet skolbäcken och detta beskrivs på annat
håll i denna årsredovisning.

2017 års anslag

FÖRDELNINGSKOMMITTÉN HADE under början av november
2016 ett fördelningsmöte där kommittén tog ställning till de inkomna ansökningarna. Fördelningskommittén tillkännagav den
25 november 2016 den preliminära fördelningen av anslaget
för 2017. Detta innebar att de sökande redan då hade möjlighet att anpassa sitt budgetarbete för 2017. Totalt har kommittén sammanträtt tre gånger under 2016. Samtliga ansökningar
och protokoll från Fördelningskommitténs beslutsmöten finns
tillgängliga på Svenskt Friluftslivs hemsida. Totalt inkom 86 ansökningar från 25 olika organisationer om totalt 69 MSEK, varav
27 MSEK i organisationsbidrag (14 ansökningar) och 42 MSEK
i verksamhetsbidrag (72 ansökningar). Översökningsgraden var
ca 50%.

Återrapportering av 2015 års anslag
UNDER VÅREN 2016 RAPPORTERADE Svenskt Friluftsliv om fördelningen av statsanslaget till Naturvårdsverket i enlighet med
förordning SFS 2010:2008. Denna rapportering ligger senare
till grund för Naturvårdsverkets återrapportering till regeringen.
År 2015 fördelade Svenskt Friluftsliv 27,850 miljoner kronor i
bidrag till 22 olika friluftsorganisationer, varav 18,660 miljoner
kronor avsåg organisationsbidrag till 13 organisationer och 9,190
miljoner kronor avsåg verksamhetsbidrag till 17 organisationer.
Fem organisationer fick endast organisationsbidrag, nio andra
organisationer fick endast verksamhetsbidrag och åtta organisationer fick både och.
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FÖRDELNING AV DE STATLIGA ANSLAGEN

stora grupper av
människor som ges möjlighet att få ett upplevelserikt friluftsliv.
Organisationsbidragen till friluftsorganisationerna möjliggör
omfattande verksamhet med många deltagare i olika aktiviteter.
Hälsoaspekter intar en framträdande plats i flertalet verksamheter, bl.a. inom Sportfiskarna, Svenska Livräddningssällskapet,
Riksförbundet Hälsofrämjandet och Friluftsfrämjandet.

GENOM BIDRAGSVERKSAMHETEN NÅS

UNDER 2015 HAR MÅNGA projekt blivit genomförda som nått
barn och unga genom skolorna. Sportfiskarnas projekt Klassdraget har sedan 2007 gett mer än 80 000 barn chansen att få prova
på fiske. Men även andra friluftsprojekt som Friluftsfrämjandets
satsning att förbättra förutsättningarna för fortsatt drift och vidareutveckling av verksamheten i Sveriges många slalombackar i projektet ”Gilla Backen”. Cykelfrämjandets pilotprojekt att
få fler barn att cykla till skolan i deras projekt ”Vi rullar fritt”.
Svenska Livräddningssällskapets ”Livräddarföreningar” och deras nollvision att ingen ska drunkna är idag viktigare än någonsin då tyvärr antalet drunknade ökade under 2015 där drygt 10
% var under 19 år. Svenska Kryssarklubben har också satsat på
kommande generationer genom sitt projekt ”PX!”. Båtlivet är annorlunda idag än tidigare och det har blivit allt viktigare att fånga
intresse samt att minska ”trösklarna” för att engagera och få nya
medlemmar och aktiva. Scouterna har genomfört projekt för ett
”Breddat friluftsliv” och ”Scouting för alla” för att nå nya grupper
och intressera på nytt sätt. Svenska Turistföreningen vill ge fjällets aktörer bättre kunskap och vägledning om hur verksamheter
kan utvecklas och anpassas genom ”Get Real Kids”.

och våren 2016 utvärderades Svenskt Friluftslivs hantering av statsanslaget av Naturvårdsverket. Vi kan
glädjande konstatera att Naturvårdsverkets bedömning av hur
Svenskt Friluftsliv hanterat anslaget var både objektivt, öppet
och rättssäkert.

UNDER HÖSTEN 2015

för att skapa intresse och möjlighet för såväl flickor och pojkar som kvinnor
och män att utöva friluftsaktiviteter. De bedriver en verksamhet
som bl.a. främjar folkhälsan och möjliggör för olika grupper av
människor att få del av motion och naturupplevelser. Andra viktiga uppgifter är att skapa mötesplatser i naturen för människor
med olika etnisk bakgrund och med olika förutsättningar att vistas ute i naturen samt att uppmuntra barns utevistelse.

FRILUFTSORGANISATIONERNA ÄR VIKTIGA

SVENSKT FRILUFTSLIVS RAPPORTERING till Naturvårdsverket
finns utlagd på hemsidan. I budgetpropositionen för 2017 konstaterar regeringen att de av Svenskt Friluftsliv fördelade bidragen till friluftsorganisationer väl uppfyller bidragens syfte och
att anslaget ger goda effekter för samhället. Bidragen har möjliggjort verksamhet som organiserat stora grupper människor,
särskilt barn och ungdomar. Regeringen bedömer att statens bidrag till friluftsorganisationerna bidrar till och spelar en fortsatt
viktig roll inom politikområdet och det är angeläget för staten att
fortsatt stödja organisationernas arbete.

FÖRDELNINGSKOMMITTÉ

Ledamöter i Svenskt Friluftslivs fördelningskommitté 2016

Ulf Uddman
(ordf. tom. 2016-08-31)

Eva Bjernudd
(ordf. fr.o.m. 2016-09-01)

Svenska Kennelklubben

Korpen Svenska
Motionsidrottsförbundet

Christina Frimodig
Naturvårdsverket

Henrik Hoffman
(tom 2016-08-31)

Erik Backman

Naturkompaniet

Gymnastik- och
idrottshögskolan

Andreas Cederlund
(fr.o.m. 2016-10-01)

Lisa Sennerby-Forsse
(fr.o.m. 2016-10-01)

Fjällräven

Kungliga Skogs- och
Lantbruksakademien

En ny fördelningsmodell
anslaget till
friluftslivets organisationer, som beslutades i budgetpropositionen för
2016, beslöt styrelsen för Svenskt Friluftsliv att tillsätta en arbetsgrupp för
att se över fördelningsmodellen för
organisationsbidraget. Arbetsgruppen har arbetat under våren 2016
och lämnade ett förslag till styrelsen
efter sommaren. En delrapportering
till medlemsorganisationerna skedde
vid VD/GS-mötet som genomfördes
vid Malma kvarn den 8 juni. Därefter
har styrelsen bearbetat förslaget och
I OCH MED DET ÖKADE

SVEN SK T FRI LUFT SLI V.S E

presenterade detta vid ett VD/GS-seminarium som hölls den 24 november hos Svenskt Friluftsliv. Styrelsen
uppdrog därefter åt fördelningskommittén att implementera denna nya
modell vid bidragsgivningen för 2018.
DEN STÖRSTA FÖRÄNDRINGEN mot
tidigare är att Svenskt Friluftsliv nu
ser mer positivt på långa verksamhetsprojekt än tidigare, samt att det
blir än mer tydligare att fler medlemmar och ökad aktivitetsnivå leder till
höjda organisationsanslag.
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UTVÄRDERING AV FÖRDELNINGEN AV DE STATLIGA ANSLAGEN

Utvärdering av Svenskt Friluftslivs fördelning av
statsbidraget till friluftslivets organisationer

Svenskt Friluftsliv tog över ansvaret att fördela
de statliga medlen till friluftslivets organisationer 2010 (fr.o.m.
budgetåret 2011) fick Naturvårdsverket i uppdrag att utvärdera
Svenskt Friluftslivs hantering av medlen. Under 2016 slutrapporterade Naturvårdsverket uppdraget i rapporten ”Svenskt Friluftslivs fördelning av statsbidraget till friluftslivets organisationer” (rapport nr 6717).

I OCH MED ATT

SVENSKT FRILUFTSLIVS UPPDRAG regleras i lag (2010:1539)
”Lag om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den
ideella föreningen Svenskt Friluftsliv” och i förordning ”Förordningen om statsbidrag till friluftslivsorganisationer” (SFS
2010:2008).

utsedda av, men oberoende från, styrelsen i Svenskt Friluftsliv.
Fördelningskommittén består av fem ledamöter och tillsättandet
beslutas av styrelsen. Varje ledamot tillsätts för en period av två
år utom ordföranden vars mandat är ettårigt.
bistår Fördelningskommittén
med administrativt stöd och gör utbetalningar samt uppföljningar av bidraget.

SVENSKT FRILUFTSLIVS KANSLI

SVENSKT FRILUFTSLIV HAR hanterat bidragsgivningen genom
att tillsätta en fördelningskommitté bestående av representanter

NATURVÅRDSVERKETS UTVÄRDERING kan sammanfattas med
att verket konstaterar att man inte har något att anmärka på
Svenskt Friluftslivs hantering av bidragsgivningen, men refererar till en undersökning verket låtit göra där det finns en del synpunkter och överväganden när det gäller förordningen som styr
bidragsgivningen. Rapporten finns utlagd på Svenskt Friluftsliv
hemsida.

REMISSER

KONFERENSER OCH SEMINARIER

Under året har Svenskt Friluftsliv skrivit remissvar
över totalt 5 remisser enligt nedan:
• Remissvar: Ds 2016:17, Otillåtna bosättningar.
• Remissvar: Palett för ett stärkt civilsamhälle
(SOU2016:13).
• Remissvar: Riksintresse för friluftsliv (NV-04528-15).
• Remissvar: Nationella skogsprogrammet.
• Remissvar: Revidering av FSC-standard.
• Skrivelse till Näringsdepartementet med anledning av
nationella skogsprogrammet
Remissyttrandena och skrivelserna finns utlagda på Svenskt
Friluftslivs hemsida, www.svensktfriluftsliv.se.

Svenskt Friluftsliv har varit representerat vid följande
konferenser och seminarier:
• Miljödepartementets tankesmedja ”Folk och Natur” den
10 februari på Naturhistoriska riksmuseet.
• Tankesmedja för friluftsliv, Naturvårdsverket, Svenskt
Friluftsliv m.fl. på Djurönäset 13-14 april.
• Studiefrämjandets framtidskonferens på Djurönäset den
30 augusti.
• Regeringens dialog om ett nationellt skogsprogram som
sammanträtt fyra gånger under året.
• Naturvårdsverkets seminarium om skyddad natur den
28-29 november.
• Regeringens dialogseminarium om civilsamhällets roll i
arbetet för jämlik hälsa den 30 augusti.
• Myndigheten för Ungdoms och Civilsamhälles Frågor
(MUCFs) framtidskonferens den 8 november.
• En frisk generation, seminarium på Karolinska Institutet
den 12 december.
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Almedalsveckan 2016
Under sommaren deltog Svenskt Friluftsliv i Almedalsveckan och genomförde ett 10-tal möten med politiker
och andra samt deltog i seminarier och andra möten. Svenskt Friluftsliv höll även två egna seminarier under
Almedalsveckan. Det ena seminariet handlade om friluftsdagarnas framtid och det andra handlade om de tio
friluftspolitiska målen.

Ulf Silvander deltar på seminarie
anordnat av Future Forest.

Per Klingbjer och Lars Tysklind (L).

Per Klingbjer och Cecilia Magnusson (M).

Per Klingbjer och Aron Emilsson (SD).

Svenskt Friluftslivs seminarium.

Per Klingbjer och Caroline Waldheim (S)

SVEN SK T FRI LUFT SLI V.S E

11

UTÅTRIKTAT ARBETE

Svenskt Friluftsliv driver debatten och
påverkar politiken
Svenskt Friluftsliv har under 2016 uppvaktat såväl politiska partier, enskilda riksdagsmän som regeringens representanter. Vi har träffat drygt 30-talet politiker. Därutöver har vi uppvaktat den politiska ledningen på Miljödepartementet och Socialdepartementet ett flertal gånger. Vi har även uppvaktat Justitiedepartementet för att
belysa frågeställningen om EUs dataskyddsförordning samt Kulturdepartementet för att diskutera med utredningen om långsiktig finansiering för civilsamhället.
I SLUTET AV OKTOBER deltog Miljöminister Karolina Skog i
projektet ”Skolbäcken” vid Risebergabäcken i Malmö som Sportfiskarna driver med de nya medel som regeringen anslog till
Svenskt Friluftsliv inför 2016. I vadarbyxor gick ministern från
station till station med elever från Segevångsskolan i Malmö och
var bland annat med att hälla lekgrus i bäcken för att förbättra
lekplatsen och reproduktionen för de havsöringar som vandrar
upp i bäcken. Efter arbetet i bäcken hade Svenskt Friluftsliv en
diskussion med ministern om friluftslivets förutsättningar.

har under året träffats tre
gånger. Nätverket hålls samman av Saila Quicklund (M) och Peter Jonsson (S) samt Svenskt Friluftsliv och STF. Vi har här möjlighet att presentera aktuella frågeställningar för friluftslivet och
diskutera med riksdagens politiker.

FRILUFTSNÄTVERKET I RIKSDAGEN

EN MOTION LÄMNADES IN under den allmänna motionstiden av
Saila Quicklund och Eva Lohman (M) om att Svenskt Friluftslivs
medlemmar skulle omfattas av den s.k. halva-basbelopps-regeln.
Detta innebär att Svenskt Friluftslivs medlemmar skulle omfattas av samma undantag som idrottens organisationer, dvs. att
sociala avgifter inte behöver betalas för inkomster upp till ett
halvt basbelopp.

hösten 2015, lämnades totalt 6 motioner in till riksdagen från olika ledamöter
vilka alla berör halva-basbelopps-regeln. Dessa behandlades
under 2016 och fick tyvärr avslag. Svenskt Friluftsliv fortsätter
ansträngningarna att få lika skatteregler som Riksidrottsförbundets medlemmar. Motsvarande motion lämnades in under hösten 2016 av Niklas Malmberg (MP).

UNDER DEN ALLMÄNNA MOTIONSTIDEN,

inledde Svenskt Friluftsliv ett arbete med
att visa på friluftsforskningens betydelse för uppfyllandet av de
10 friluftspolitiska målen. Målet var att initiera forskning om friluftsliv på samma sätt som gjordes inför forskningspropositionen 2005, vilket ledde till att Naturvårdsverket kunde finansiera
forskningsprogrammet ”Friluftsliv i förändring” som pågick i
drygt sex år.
Arbetet fortsatte under 2016 med målet att få till stånd friluftsforskning i den av regeringen presenterade forskningspropositionen 2016. Vi kan idag dock konstatera att friluftsforskning inte
finns med i forskningspropositionen och detta leder till att det
blir än svårare att uppnå regeringens mål med friluftspolitiken.

UNDER HÖSTEN 2015

I FEBRUARI 2016 ÖVERLÄMNADES utredningen (SOU 2016:13) ”En palett för ett
stärkt civilsamhälle” till regeringen. Svenskt Friluftsliv har varit aktiv i referensgruppen och uppvaktade på ett tidigt stadium utredningen. Flera av de förslag som
lämnas har sitt ursprung från de diskussioner som Svenskt Friluftsliv haft med
utredningen. Under våren remissbehandlades utredningen och Svenskt Friluftsliv
lämnade ett omfattande remissvar. Nu återstår att se vilka förslag som regeringen
kommer att gå vidare med.
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om Svenskt Friluftslivs nyheter genom pressmeddelanden, totalt fem stycken under året. Vidare
har vi bistått de organisationer som beviljades anslag med ett
”standardiserat” pressmeddelande som anpassades till de organisationer som ville förmedla nyheten om beviljade anslag från
Svenskt Friluftsliv. Budskapen rörde den summa man beviljats
och framförallt vad pengarna ska användas till. Under året har 5
debattartiklar publicerats i dags- och fackpress. En debattartikel
om friluftsliv i skolan skrevs tillsammans med Lärarnas Riksförbund och Svenska Idrottslärarföreningen. Den artikeln delades
på Facebook nästan 2100 gånger. Därutöver har ca 40 artiklar/
notiser/webbnotiser publicerats i riks- och lokalmedia, fackpress
och medlemsorganisationernas tidningar.

VI HAR INFORMERAT OM

UNDER ÅRET har

Svenskt Friluftsliv sänt ut 8 nyhetsbrev till en
bredare krets av intressenter. Nyhetsbreven sänds ut till cirka
1 100 mottagare. Nyheter har löpande förmedlats via Twitter
(@SvFriluftsliv) sedan hösten 2012 där Svenskt Friluftsliv
har 950 följare.

@SvFriluftsliv

svensktfriluftsliv.se

friluftskoll.se

Det nationella skogsprogrammet
initiativ till att forma ett Nationellt
skogsprogram för Sverige. Arbetet påbörjades under förra mandatperioden och man arbetar i bred dialog med företag, organisationer i det civila samhället och myndigheter för att ta fram ett
nationellt skogsprogram. Visionen för programmet är ”Skogen
- det gröna guldet - skall bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela
landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”.

Skogsprogrammet skall bidra till att stimulera flera andra strategiska satsningar och politikområden som till exempel klimat och
miljömål, landsbygdsutveckling, nyindustrialisering, utveckling
av export, besöksnäring med mera. Nationellt skogsprogram är
ett internationellt begrepp och ett arbetssätt som finns i ett stort
antal länder och det kan användas bland annat för jämförelser av
olika länders arbete och visioner för skogen.

PROGRAMRÅD

ARBETSGRUPPER

REGERINGEN HAR TAGIT

ETT PROGRAMRÅD MED representanter för ett tjugotal olika organisationer och myndigheter med intresse i skogen träffas tre
till fyra gånger per år. Programrådets roll är att ge vägledning och
råd till regeringen i arbetet med det nationella skogsprogrammet
och tillföra ett brett perspektiv på frågorna. Landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht leder programrådets möten. Svenskt Friluftsliv
finns representerat i programrådet.

SVEN SK T FRI LUFT SLI V.S E

FYRA ARBETSGRUPPER MED intressenter från skogens hela

värdekedja inledde sitt arbete hösten 2015. Tematiska fokusområden var: Tillväxt, mångbruk och värdeskapande av skogen som
resurs, Virkesproduktion, övriga ekosystemtjänster och naturens
gränser, Främjande av biobaserade produkter och energi, smarta transporter, en skogsindustri i världsklass och ökad export,
Internationella skogsfrågor. Grupperna redovisade sitt arbete i
september 2016 och arbetena gick därefter ut på remiss. Svenskt
Friluftsliv har svarat på remissen och medlemsorganisationer
har deltagit i arbetsgruppernas arbeten.
Under 2017 kommer arbetet att fortsätta i programrådet.
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SAMARBETEN OCH MEDLEMSKAP

Samarbete över gränserna i Norden
SVENSKT FRILUFTSLIV DELTAR I ”Det Nordiska Friluftslivs
Nätverket”(NFN). Övriga medlemsorganisationer är Norskt Friluftsliv, Friluftslivets Landsforbund – Norge, Friluftsrådet i Danmark och Suomen Latu (Finland). Nätverket har haft två möten
under året. Syftet med samarbetet är dels att lära av varandra,
dels att lyfta gemensamma frågor gentemot Nordiska Ministerrådet och Nordiska Rådet. x

finansieras av Nordiska Ministerrådet (Nordiska Kommittén för barn och ungdomar
(NORDBUK)) och är ett samarbetsprojekt mellan de nordiska
paraplyorganisationerna. Projektet kommer att pågå i två år, och
det kommer att hållas 4 workshops totalt. Projekt kommer att
stödja flera av utskottets projekt, bland annat främjande av sektorsövergripande samarbete med betoning på bland annat barnoch ungdomsperspektiv, delaktighet och inflytande. Projektets
mål är att i juni 2017 presentera en rad rekommendationer för
ett framtida arbete att säkerställa friluftsliv i Norden.

PROJEKTET ”FRILUFTSLIV I NORDEN”

Ledamöter från de nordiska paraplyorganisationerna på besök i
Stortinget i Oslo.

Svenskt Friluftsliv i styr- och referensgrupper
SVENSKT FRILUFTSLIV HAR DELAGIT I i Skogsstyrelsens regionala sektors råd för region Svea, rådet har haft fyra möten under
året.
UNDER 2106 BLEV blev Svenskt Friluftsliv tillfrågat om vi kunde delta som experter i regeringens Turistutredning. Eftersom
Svenskt Friluftsliv som organisation inte själva besitter kunskap
inom området deltar därför Magnus Ling, VD för Svenska
Turistföreningen.
SVENSKT FRILUFTSLIV HAR VARIT representerad i styrelsen för
Miljöstrategiska fondens (MISTRA:s) forskningsprogram Future
Forests, som har sammanträtt fem gånger under året.

SVENSKT FRILUFTSLIV ingår i bidragsnätverket som består av
bidragsgivande myndigheter under ledning av Myndigheten för
ungdoms och civilsamhällesfrågor (MUCF). Nätverket har träffats två gånger under året. Målet med nätverket är att utbyta erfarenheter mellan bidragsgivande myndigheter.
MUCF ADMINISTERAR även Partgemensamt Forum (PGF) som
Svenskt Friluftsliv varit medlem i under 2016, efter några års
frånvaro.

har varit vår vice ordförande Karin
Brand. PGF har träffats vid fyra tillfällen under året och till var
och en av dessa träffar har en arbetsgrupp förberett ett aktuellt
ämne.

ORDINARIE LEDAMOT

har ingått i juryn för årets friluftskommun, under ledning av Naturvårdsverket, som sammanträtt vid
fyra tillfällen under 2016. Vi ingår även i det myndighetsnätverk
som ansvarar för de tio friluftsmålen. Detta nätverk har sammanträtt vid ett tillfälle under 2016.

SVENSKT FRILUFTSLIV

SVENSKT FRILUFTSLIV HAR även

rade av Ideell Arena.

deltagit i fyra möten arrange-

Svenskt Friluftsliv tackat ja till att sitta med i
SLU:s strategiska referensgruppen vid fakulteten för skogsvetenskap. Arbetet inleds under 2017.

UNDER 2016 HAR

Exkursion med forskningsprogrammet Future Forest om hållbart
skogsbruk.
SVENSKT FRILUFTSLIV deltar i arbetet med ett nationellt skogsprogram. Under 2016 har fyra möten hållits. Sedan 2015 ingår
Svenskt Friluftsliv i det nationella skogsprogrammets programråd.

14

ÅR S R EDO VI S N I N G 20 16

SAMARBETEN OCH MEDLEMSKAP

Svenskt Friluftsliv medlem i FSC och PEFC
Sedan flera år är Svenskt Friluftsliv medlem av PEFC
(Programme for the Endorsement of Forest Certification) samt FSC (Forest Stewardship Council) i den sociala kammaren. Båda certifieringssystemen har som
huvudambition att säkerställa ett uthålligt skogsbruk
med definierade krav för skogsskötsel, miljöhänsyn
och sociala hänsyn.
arbetet inriktats på revision av standarden i
de två certifieringssystemen. Svenskt Friluftsliv har bedömt det
som viktigt att aktivt, tillsammans med andra organisationer,
vara med i revideringsprocessen. Under året har ett mycket omfattande grundarbete genomförts. Förslaget till reviderad standard i båda certifieringssystemen har varit på remiss under 2016.
Svenskt Friluftsliv representeras av Eje Andersson (vice ordförande i Svenska Orienteringsförbundet) i det praktiska revideringsarbetet. I PEFC ingår Svenskt Friluftsliv såväl i styrelsen,
som i arbetsgruppen för revidering av den sociala standarden. I
FSC deltar Svenskt Friluftsliv i arbetet i standardkommittén och
ingår i den sociala kammaren.

UNDER 2016 HAR

VI DELTAR OCKSÅ I ARBETSGRUPPEN (P4) som behandlar relationer på samhällsnivå. För Svenskt Friluftslivs del handlar det
om att betona betydelsen av den sociala dimensionen genom att
ta vara på skogens alla värden. Det handlar också om att lyfta
fram betydelsen av tillgänglighet för olika friluftlivsaktiviteter
och skogens betydelse för rekreation samt att detta får genomslag i någon form i de reviderade standarderna.

deltog i 15 möten (livemöten och telefonmöten) under året. För PEFC:s del genomfördes ett sista forum i början av året. Därefter skickades förslaget till ny standard
till internationella PEFC för granskning. Den fortsatta processen
fortlöper nu enligt plan och en ny standard kommer att vara på
plats i mitten av 2017.

SVENSKT FRILUFTSLIV

Medlemskap
SVENSKT FRILUFTSLIV ÄR MEDLEM i följande organisationer:

» Arbetsgivaralliansen
» FSC (Forest Stewardship Council)
» PEFC (Programme for the Endorsement of Forest
Certification schemes)
» PGF (Partsgemensamt forum)
» Ideell arena

FRILUFTSPOLITISKA PROGRAMMET

”Friluftslivet och politiken” nytt program
SVENSKT FRILUFTSLIV ARBETADE under 2015 med att ta fram
ett nytt friluftspolitiskt program som skall ersätta det tidigare
programmet från 2008. Vid årsstämman 2016 antogs det nya
friluftspolitiska programmet som fick namnet ”Friluftslivet och
politiken”. Under 2015 remissbehandlades programmet bland
medlemsorganisationerna och kunde efter smärre justeringar
antas av årsstämman. Tanken med programmet är att visa på en
långsiktig och övergripande inriktning för Svenskt Friluftsliv och
medlemsorganisationerna.

har även ett kapitel om allemansrätten lagts
in. Detta kapitel är identiskt med det ställningstagande om allemansrätten som Svenskt Friluftslivs årsstämma gjorde på
årsstämman 2015, ett framtida arbete att säkerställa friluftsliv
i Norden.

I PROGRAMMET

SVEN SK T FRI LUFT SLI V.S E
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VD/GS-seminarier

Årsstämma 2016

SVENSKT FRILUFTSLIV HAR UNDER 2016 genomfört två VD/
GS-seminarier. Det första var en friluftsaktivitet den 8 juni då totalt 16 representanter från 15 organisationer träffades på Svenska
Kryssar Klubbens hamn i Malma kvarn på Fågelbrolandet öster
om Stockholm. Under kvällen presenterades en undersökning
som genomförts av Novus för Svenskt Friluftslivs räkning, med
delfinansiering från Naturvårdsverket, angående innehållet av
friluftsliv i skolans ämne ”idrott och hälsa”. Dessutom presenterades tankar från den grupp av organisationer som var tillsatta
av styrelsen för att komma med förslag till ett nytt system för
fördelning av organisationsbidraget.

SVENSKT FRILUFTSLIVS ordinarie årsstämma genomfördes den
16 april 2016 i Stadsmissionens lokaler vid Stortorget i Gamla
Stan. Ordförande för årsstämman var statssekreteraren vid miljödepartementet Gunvor G Ericksson (Mp). Vid årsstämman
-valdes Per Klingbjer till ordförande i Svenskt Friluftsliv. Dessutom valdes Peter Fredman (Mittuniversitetet), Niklas Wallin
(Svenska Turistföreningen) och Lars Lundström (Friluftsfrämjandet) till nya ledamöter i styrelsen för Svenskt Friluftsliv. Avgick gjorde Anders Danielsson (Svenska Kanotförbundet), Sylvia
Nylin (Svenska Turistföreningen) och Marie Stenseke (Göteborgs universitet).
Vid årsstämman presenterades två medlemsorganisationer
och deras projekt som finansierats av Svenskt Friluftsliv. Det ena
var Naturskyddsföreningen ”Mer friluftsliv i skolan” ett samarbetsprojekt med Sportfiskarna och Naturskoleföreningen och det
andra var Svenska Kryssarklubbens PX! Årsstämman avslutades
med ett friluftsfilosofiskt samtal mellan Svenskt Friluftslivs ordförande Per Klingbjer, Orienteringsförbundet generalsekreterare Susanne Söderholm, riksdagsledamoten Saila Qvicklund (M)
samt statssekreteraren Gunvor G Ericsson (Mp).

Det andra mötet skedde i Svenskt Friluftslivs lokaler på Svartviksslingan i Bromma där diskussioner om ett nytt fördelningssystem skedde.

Möte i Svenskt Friluftslivs VD/GS nätverk.
Presentation av Kryssarklubbens projekt PX vid Svenskt
Friluftslivs årsstämma.

antogs Svenskt Friluftslivs friluftspolitiska program ”Friluftslivet och politiken”. Det friluftspolitiska programmet har bearbetats under 2015 och varit ute på
remiss bland medlemsorganisationerna. Programmet är en uppföljning av det friluftspolitiska program som Svenskt Friluftsliv
publicerade 2008 och visar på en långsiktig och övergripande
inriktning för Svenskt Friluftsliv och medlemsorganisationerna.

VID ÅRSSTÄMMAN ANTOGS

I programmet har även ett kapitel om allemansrätten lagts in.
Detta kapitel är identiskt med det ställningstagande om allemansrätten som Svenskt Friluftslivs årsstämma gjorde på årsstämman 2015.

Möte i Svenskt Friluftslivs VD/GS-nätverk på Malma kvarn i
Stockholms Skärgård.
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Friluftsfilosofiskt samtal vid Svenskt Friluftlivs årsstämma. Från
vänster; Susanne Söderholm, Gunvor G. Ericsson (statssekreterare), Saila Quicklund (M) och Per Klingbjer.
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STYRELSEN 2016

STYRELSEN HAR SAMMANTRÄTT SJU GÅNGER under 2016. Svenskt Friluftslivs styrelse har under året bestått av följande

ledamöter:

PER KLINGBJER (ordförande)
Svenska Fjällklubben
Per är bosatt i Stockholm och arbetar som forskningschef vid Sveriges geologiska undersökning i Uppsala.
Har varit aktiv i Svenska Fjällklubben i närmare 30 år
och har ett starkt engagemang för friluftsliv och fjällen.

KARIN BRAND (Vice ordförande)
Svenska Livräddnings Sällskapet
Karin är Generalsekreterare för SLS och brinner för
ideella organisationers möjlighet till utveckling. Barn
och ungdomars rätt till ett aktivt friluftsliv är ett av de
områden som hon sätter främst. Goda vanor som börjar tidigt ger ett friskare vuxenliv, det vinner alla på.

SUSANNE SÖDERHOLM
Svenska Orienteringsförbundet
Susanne är förbundschef på Svenska Orienteringsförbundet med bred erfarenhet från idrottsrörelsen
(aktiv, förälder, ledare och nu som anställd chef).
Kommunikation och synlighet är ett viktiga områden.
Har åkt skidor och orienterat sedan barnsben och
tävlar fortfarande. Är också aktiv med löpning, cykling och svamp- och bärplockning, varför friluftslivet
spelar en stor roll i hennes liv.
LARS LUNDSTRÖM
Friluftsfrämjandet
Lars är generalsekreterare för Friluftsfrämjandet och
brinner för utveckling, äventyr och friluftsliv samt för
att få vara med och bidra till ett bättre Sverige. Sedan
han var barn har skogen, bergen och havet varit hans
arena. Han brinner särskilt för hur vi med friluftslivet
och ideell kraft som verktyg kan aktivera fler av våra
ungdomar till en aktiv vardag och hur friluftslivets
organisationer kan ta en större roll för att välkomna
våra nya svenskar.
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NIKLAS WINBOM
Svenska Turistföreningen
Niklas är Vice VD/Fjällchef för STF och har tidigare
drivit anläggningar i skärgården och har haft stort
fokus på att få flera unga vuxna och barnfamiljer att
komma ut i friluftslivet. Bland annat genom arbetet
Get Real som varit en satsning för att ta reda på hur
vi får flera ungdomar och barnfamiljer till fjällen.
Älskar natur och kultur med träning i centrum i
varierande former som skidor, löpning med mera.
ÅKE GRANSTRÖM
Svenska Jägareförbundet
Åke är vice generalsekreterare Svenska Jägareförbundet och har bred och lång erfarenhet av ideella
organisationer som har naturen som aktivitetsplats.
Samspelet och brukandet av naturen framförallt
kopplat till vilt är en naturlig dela av vardagen för
Åke. Det finns många vinster med närmare samarbete mellan de ingående organisationerna i Svenskt
Friluftsliv.
PETER FREDMAN
Mittuniversitetet
Peter är starkt engagerad i möjligheterna att utveckla
förutsättningarna för friluftslivet i Sverige genom
att ta fram och sprida ny kunskap. Anser att det är
angeläget att lyfta fram friluftslivets potential, både
för den enskilde och samhället, så att fler upptäcker
friluftslivets många värden. Är professor i naturturism och var under åren 2006-2012 ansvarig för
forskningsprogrammet ”Friluftsliv i förändring”.
Han är sedan 2008 engagerad i styrelsen för Svenska
Turistföreningen.

17

ADMINISTRATION OCH KANSLI

Under året har Ulf Silvander (GS), Elisabeth
Rytterström samt Dina Evenéus (fr.o.m. 20160901)
varit anställda som tjänstemän på Svenskt Friluftslivs kansli.

Totalt uppskattas arbetsinsatserna på kansliet under 2016
ha omfattat motsvarande ca fyra till fem årsarbeten.

DÄRUTÖVER HAR ETT PAR PERSONER varit projektanställ-

REVISORER HAR VARIT Kerstin Hedberg (Finnhammars)
och Klas Weidstam (lekmannarevisor).

da kortare och längre tid, däribland Torgny Håstad som
varit organisationens allemansrättslige expert och Eje Andersson som ansvarat för arbetet med FSC och PEFC. Erik
Arnberg har varit organisationen behjälplig när det gäller
arbetet med forskningspropositionen.
Därutöver har administrativa tjänster köpts av Friluftsfrämjandet, Mälardalsregionen/Ingrid Petsäll-Spires.

SVENSKT FRILUFTSLIV HAR UNDER året hyrt kanslilokaler
av Sportfiskarnas rikskansli, Svartviksslingan 28, Bromma.

VALBEREDNINGEN HAR under 2016 bestått av Eje Anders-

son - Orienteringsförbundet, Bo Sköld - Svenska Jägareförbundet och Anna Heimersson - Svenska Turistföreningen.

KOMMUNIKATIONSARBETET HAR BEDRIVITS dels genom

Fors PR i Åre/Tina Fors (t.o.m. 20160831), samt från Ruud
Pedersen (Joakim Kellner, engagemanget i Almedalen).

PR- och kommunikationsansvarig Dina Evenéus, controller Elisabeth Rytterström och generalsekreterare Ulf Silvander fotade vid
Svartviksslingan 28 i Alvik.
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EKONOMISK REDOVISNING 2016

RESULTATRÄKNING

NOTER

2016

2015		

		
kronor
kronor
INTÄKTER
Organisationsbidrag		
Projektbidrag

3 600 000

1 800 000

1

64 090

0

Medlemsavgifter		

200 000

195 000

Övriga intäkter		

17 783

0

				
Summa intäkter		

3 881 873

1 995 000

KOSTNADER
Verksamhets- och kanslikostnader

2

-1 224 810

-1 005 092

Personalkostnader

3

-2 279 147

-1 717 691

			
				
Resultat före finansiella kostnader
och intäkter		

377 916

-727 783

Ränteintäkter		

94 899

132 762

Räntekostnader 		

-604

-306

Finansnetto		

94 295

132 465

FINANSIELLA POSTER

		
Årets resultat		

472 211

-595 327

Ianspråktagande av ändamålsbestämda medel		

0

220 000

Reservering av ändamålsbestämda medel		

-200 000

0

272 211

-375 327

Fördelning av årets resultat

Kvarstående belopp för året

SVEN SK T FRI LUFT SLI V.S E
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BALANSRÄKNING

NOTER

2016-12-31

2015-12-31

		
kronor
kronor
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

4

0		0

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar		

8

6

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		

52 709

13 109

		

52 717

13 117

					
Kassa och Bank		

5 176 675

4 591 500

Summa Omsättningstillgångar		

5 229 392

4 604 617

Summa Tillgångar

5 229 392

4 604 617

2 707 000

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget Kapital
Fritt Eget Kapital
Ändamålsbestämd fond: Buffertfond

5

2 707 000

Övriga ändamålsbestämda medel

6

200 000

0

Balanserat resultat		

1 024 034

1 399 360

Årets resultat efter fördelning		

-272 211

-375 327

Summa Eget kapital		

4 203 245

3 731 033

Kortfristiga Skulder
Leverantörsskulder		
Övriga kortfristiga skulder

44 406

51 313

7

339 813

388 936

8

641 928

433 333

Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

					
Summa Kortfristiga Skulder		

1 026 147

873 582

					
Summa Eget Kapital och Skulder

20

5 229 392

4 604 615
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EKONOMISK REDOVISNING 2016

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
		
Redovisnings- och värderingsprinciper
		
Allmänna upplysningar
Organisationens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Bokföringslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar.
Fordringarna har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om annat
ej anges.		
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.			
Intäktsredovisning				
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras.
Bidrag				
Bidrag intäktsredovisas i den period när bidraget utbetalas till organisationen. Om bidraget är
avsett att täcka specifika kostnader sker intäktsredovisning så att intäkten ställs mot avsedda
kostnader. Villkorade bidrag skuldförs till dess att de utgifter som bidraget ska täcka uppkommer.		
Medlemsavgifter				
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i organisationen och intäktsförs
vid inbetalning från medlemsorganisationen.				
Ränteintäkter				
Ersättning i form av ränta redovisas som intäkt när det är sannolikt att organisationen 		
kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen och när 		
inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.				
ANSLAG
Not 1 – Projektbidrag
		

FÖRBRUKAT
UNDER ÅRET

RESERVERAT
FÖR 2017

Forskarskola i Friluftsliv
311 235
29 090
282 145
Naturvårdsverket
35 000
35 000
0
SUMMA
346 235
64 090
282 145
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Not 2 – Verksamhets- och kanslikostnader		

2016

2015

PR Kampanj		
0
187 394
Mediasatsning		
197 383
246 830
VD/GS möte		
2 403
14 795
Nordiskt arbete		
40 410
9 253
Skogsrelaterade frågor		
16 766
0
Fördelningskommittén		
16 928
19 416
Friluftspolitisk Skrift		
59 964
19 713
Postkodlotteriet		
0
10 000
Forskarskola i friluftsliv		
29 090
0
Almedalen		
177 599
0
Naturvårdsverket		
62 125
0
Utredning nytt fördelningssystem		
26 258
0
Resor		
67 862
34 469
Övrigt		
528 022
463 222
			
		
1 224 810
1 005 092
				
Not 3 – Personalkostnader
Medeltalet anställda har uppgått till		

2,5

2

Löner och ersättningar 		
- varav lön GS		
- varav styrelsearvoden		

1 417 481
715 352
45 000

1 171 189
688 048
50 821

Sociala kostnader		
Pensionskostnader		
- varav GS		

523 400
308 632
235 047

393 719
136 043
100 455

Not 4 – Inventarier				
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IB anskaffningsvärde		
Årets anskaffningar		
Årets utrangeringar		
		

21 200
0
0
21 200

21 200
0
0
21 200

IB ack.avskrivningar		
Årets avskrivningar		
UB ackum värdeminskning		
UB bokfört värde		

-21 200
0
-21 200
0

-21 200
0
-21 200
0
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Not 5 – Buffertfond				
Svenskt Friluftslivs buffertfond är tillskapad för att kunna nyttjas efter årsmötesbeslut för att säkerställa Svenskt Friluftslivs verksamhet även om föreningens ekonomiska villkor skulle förändras.
Buffertfonden får ianspråktagas efter beslut av årsstämman.			
				
Not 6 – Övriga ändamålsbestämda medel		

2016

2015

Flyttkostnader		
200 000
0
			
		
200 000
0

Not 7 – Övriga kortfristiga skulder				
Ej förbrukade projektmedel:				
Forskarskola i Friluftsliv		
Naturvårdsverket		

282 145
0

311 235
35 000

Personalskatter		
Övriga skulder		
		

57 365
303
339 813

42 639
62
388 936

Not 8 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			
Särskild löneskatt		
Semesterskuld inkl. soc. avg.		
Övrigt		
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97 809
393 855
150 264
641 928

75 712
245 351
112 270
433 333

23

EKONOMISK REDOVISNING 2016

STOCKHOLM 2017

Per Klingbjer

Susanne Söderholm

Karin Brand		Lars Lundström

Niklas Winbom

Åke Granström

Peter Fredman

Ulf Silvander

Revisionsberättelse har avgivits 				

Kerstin Hedberg

Klas Weidstam

Auktoriserad revisor
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REDOVISNING AV FÖRDELADE MEDEL 2016

I ENLIGHET MED LAG (2010:1539) om överlämnande av vissa
förvaltningsuppgifter till den ideella organisationen Svenskt
Friluftsliv, förordning (SFS2010:2008) om stadsbidrag till
friluftsorganisationer samt regleringsbrev för budgetåret 2016
avseende Naturvårdsverket, beslutade Naturvårdsverket att
lämna bidrag till Svenskt Friluftsliv 2016-01-14 med 47 785000
kronor. Under våren 2016 rapporterade Svenskt Friluftsliv om
fördelningen av statsanslaget till Naturvårdsverket i enlighet
med förordning SFS2010:2008 om statsbidrag till friluftsorganisationer. Rapporteringen ligger till grund för Naturvårdsverkets återrapportering till regeringen.
FÖR ATT UPPFYLLA KRAVEN PÅ opartiskhet vid fördelningen
av medel har Svenskt Friluftslivs styrelse inrättat en fördelningskommitté bestående av fem ledamöter. Dessa var under
2016 Ulf Uddman (ordf.tom 2016-09-30), Eva Bjernudd (varav

ordförande från 2016-10-01), Christina Frimodig, Henrik Hoffman (tom 2016-09-30), Andreas Cederlund (från 2016-10-01),
Erik Backman och Lisa Sennerby Forsse (från 2016-10-01).
Fördelningskommittén sammanträdde totalt tre gånger under
2016. Samtliga ansökningar och protokoll från Fördelningskommitténs beslutsmöten finns tillgängliga på Svenskt Friluftslivs
hemsida.
INFÖR BUDGETÅRET 2016 DELEGERADE Svenskt Friluftslivs
styrelse till Fördelningskommittén att fördela 44 185 000 kronor efter styrelsen avsatt 3 600 000 kronor för Svenskt Friluftslivs ändamål.
FÖRDELNINGSKOMMITTÉN genomförde följande slutgiltiga

fördelning vid sitt sammanträde 16-01-04 enligt förordning
(SFS 2010:2008) om statsbidrag till friluftsorganisationer:

ORGANISATIONSBIDRAG PER ORGANISATION

Cykelfrämjandet (ökning med 5%)
Friluftsfrämjandet (oförändrat)
Hälsofrämjandet (oförändrat)
Livräddningssällskapet (oförändrat)

BELOPP KR

525 000
8 600 000
200 000
1 840 000

Turistföreningen (ökning med 10%)

950 000

Kryssarklubben (ökning med 10%)

330 000

Sportfiskarna (ökning med 5%)
Båtunionen (ökning med 5%)

4 200 000
385 000

Folksportförbundet (oförändrat)

30 000

Fjällklubben (oförändrat)

60 000

Frisksportförbundet (oförändrat)
Kennelklubben (Instegsbelopp utifrån antal medlemmar-se STF 2011)
Summa organisationsbidrag

VERKSAMHETSBIDRAG (PROJEKT) PER ORGANISATION

50 000
500 000
17 670 000

BELOPP KR

Scouterna
Tilldelas bidrag till projektet ”Scouting för alla” (826 000 kr),
”Breddat friluftsliv” (486 000 kr) samt till projektet ”Tillgänglig
scoutverksamhet för fler” (2 100 000 kr)

3 412 000

Sportfiskarna
Tilldelas bidrag till projektet ”KlassDraget” (1 200 000 kr)
samt till projektet ”Åtgärdsplaket främjande och integration”
(2 450 000 kr)

3 650 000

Turistföreningen
Tilldelas bidrag till projektet ”Lägervecka för barn och unga med
Downs syndrom” (135 500 kr) samt till projektet ”Unga guidar unga”
(2 000 000 kr)

2 135 500

Cykelfrämjandet
Tilldelas bidrag till projektet ”MTB samarbetssatsning” (453 100 kr)
samt till projektet ”Frihet på cykel” (1 429 400 kr)

1 882 500

Folksportförbundet
Tilldelas bidrag till projektet ”Vandrarledarutbildning”

70 000

Båtunionen
Tilldelas bidrag till projektet ”Flytvästkampanj/Kapten väst”
(138 000 kr) samt till projektet ”Organisera mera” (180 000 kr)
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318 000
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Frisksportförbundet
Tilldelas bidrag till projektet ”Friluftsliv i generationer”

300 000

Orienteringsförbundet
Tilldelas bidrag till projektet ”Lärarfortbildning i orientering steg 2”
(550 000 kr) samt till projektet ”Flera och mera i naturen” (725 000 kr)

1 275 000

4H
Tilldelas bidrag till projektet ”Friluftsdagar med 4H-gårdar” (350 000kr)
samt till projektet ”Verksamhet för alla” (500 000 kr)

850 000

Livräddningssällskapet
Tilldelas bidrag till projektet ”Juniorlivräddar/Youth Camp” (520 000 kr)
samt till projektet ”Issäkerhetsrådet” (80 000 kr)

600 000

Hälsofrämjandet
Tilldelas bidrag till projektet ”Må bra med allemansrätten - en viktig
del i skolundervisningen”

190 000

Naturskyddsföreningen
Tilldelas bidrag till projektet ”Ett friluftslyft i skolan - förberedande
arbete” (292 000 kr), ”Mer friluftsliv i skolan”tillsammans med
Naturskoleföreningen och Sportfiskarna (690 000 kr) samt till
projektet ”Schysst sommar och vinter för nyanlända” (2 907 000 kr)

3 889 000

Friluftsfrämjandet
Tilldelas bidrag till projektet ”Skogshjältarnas etablering”
(1 930 000 kr) samt till projektet ”Gilla Backen” (945 000 kr)

2 875 000

Klätterförbundet
Tilldelas bidrag till projektet ” Uppstart av bredd och friluftskommitté”
(250 000 kr), till projektet ”Upplev Bergsjön” (440 000 kr), samt till
projektet”Förare Kebnekaise” (102 500 kr)

792 500

Kanotförbundet
Tilldelas bidrag till projektet ”Säker paddling” (164 500 kr),
”Paddelpasset i skolan” (112 000 kr), ”Utveckla kanotguiden”
(203 000 kr) samt till projektet ”Paddling för nyanlända” (180 000 kr)

659 500

Jägareförbundet
Tilldelas bidrag till projektet ”Fler unga i naturen” (701 000 kr)
samt till projektet ”Vård i det vilda” (1 200 000 kr)

1 901 000

Förbundet Skog och Ungdom
Tilldelas bidrag till projektet ”Hitta skogen i city” (125 000 kr)
samt till projektet ”Integration med stadsnära natur” (240 000 kr)

365 000

Cykelsällskapet
Tilldelas bidrag till projektet ”Underhåll och utveckling av leder”
(personalkostnaderna halverades)

500 000

Kryssarklubben
Tilldelas bidrag till projektet ”PX! Ungdomar - upplev skärgården”
(342 000 kr), ”Kryssis” (110 000 kr) samt till projektet ”Utbildning
i SXK Seglarskola” (377 000 kr)

829 000

Islandshästförbundet
Tilldelas bidrag till projektet ”Fritidsturledare”
Summa verksamhetsbidrag
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21 000
26 515 000
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