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PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Syfte
Att genom ett samlat åtgärdspaket bestående av fem delprojekt avsevärt höja
genomförandegraden av friluftsliv, fiske och fiskevård på skoltid, fritid och lovtid.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Inledning
En av Sportfiskarnas viktigaste uppgifter är att främja fiskeintresset bland barn och
unga. Genom fisket får man direktkontakt med naturen och fisket erbjuder såväl
spänning som avkoppling. Fisket är ofta en källa till gemenskap och integration. För
många är fisket inkörsport till ett vidare intresse för naturen – den fiskeintresserade
lär sig mycket om fiskar och fiskars levnadsmiljö, men även om andra samband i
naturen och varför det är viktigt att skydda och vårda naturen.

Vi upplever att det finns ett stort behov och en stor efterfrågan i samhället på fiske-
och friluftsaktiviteter för barn och unga, inte minst där fisket kan utgöra ett medel
för integration. Vi har under de tre senaste åren med hjälp av det ökade statliga
anslaget via Svenskt Friluftsliv adresserat behovet och efterfrågan och tagit fram
och genomfört nya koncept kring fiske och fiskevård för barn och unga. Den här



ansökan är en vidareutveckling av Sportfiskarnas Åtgärdspaket 2016-2018. Vi har
med hjälp av erfarenheter från de tre gångna åren – vad som har fungerat bra
respektive mindre bra och varför – utvecklat konceptet för den kommande
treårsperioden. Här är ett par vägledande slutsatser från de senaste årens arbete
med åtgärdspaketet:

• Vi har utan undantag nått eller överträffat i tidigare ansökningar specificerade
projektmål.
• Behoven av och efterfrågan på fiske och fiskevård i skolan, på loven och fritiden är
stora.
• Vi har fått stort lokalt och regionalt stöd för våra aktiviteter, manifesterat genom
uppmärksamhet och engagemang från bl a kommuner och länsstyrelser.
• Forskning som knutits till delmomentet Skolbäcken visar på hög kvalitet i
utförandet, mycket goda resultat och en mycket nöjd målgrupp. Det är vår mening
att även de andra i åtgärdspaketet ingående delmomenten utförts med hög kvalitet.
En bidragande orsak är att vi lyckats rekrytera projektledare med rätt
utbildningsbakgrund, arbetserfarenhet och intresse.
• Vi har växlat upp delmomenten med hjälp av lokal, regional och nationell
medfinansiering. 1 kr från friluftsanslaget via Svenskt Friluftsliv har genom
Sportfiskarnas arbete blivit 1,40 kr till friluftslivet, sportfisket och fiskevården. Det
betyder att vi kunnat göra mycket mer än vad projektmålen anger och att fler
aktörer i samhället kommit att engagera sig i friluftslivet.

Även årets ansökan är utformad som ett samlat åtgärdspaket. Anledningen till
utformningen är att delarna tematiskt och tidsmässigt kompletterar varandra och i
huvudsak utförs av en projektledare per ort. Vi ser också stora fördelar med att
genomföra liknande upplägg på fler håll i landet, särskilt som de samhälleliga
behoven är överensstämmande över hela landet. Därtill underlättar de centrala
koncepten igångsättande av verksamhet på nya orter. För ökad läsbarhet
presenteras delprojekten i det följande var för sig. Av samma anledning är budgeten
uppdelad per delprojekt. Vi har i samtliga delmoment höjt projektmålen jämfört med
tidigare år, ett direkt resultat av den höga efterfrågan på våra aktiviteter.

Målgrupp
Primär målgrupp är barn och unga.

Projektmål
De konkreta och uppföljningsbara projektmålen är:
1. 3 000 elever ska få prova på praktisk fiskevård vid ett vattendrag inom ramen för
Skolbäcken.
2. 15 lokala fortbildningar för lärare/fritidspersonal inom fiske och friluftsliv
3. 30 lovveckor inom Fiskelov: Barn och unga ska få fördjupade kunskaper i olika
fiskemetoder, allemansrätten och fiskbiologi genom lovaktiviteter.
4. 100 fiskeaktiviteter ska genomföras med nyanlända inom delprojektet Katalysator
föreningsliv och integration.
5. 100 fisketillfällen för integration och gemenskap i utpräglade stadsmiljöer.

Det är också vårt uttalade mål att knyta fler lokala och regionala intressenter och
finansiärer till arbetet. På så vis kan vi bredda engagemanget för friluftslivet, fisket
och fiskevården samt göra mer verksamhet än vad projektmålen ovan anger.

Del 1. Skolbäcken
Sportfiskarna är en erkänd utförare av praktisk natur- och fiskevård. Vi genomför
årligen hundratals undersökningar i fält med uppgift att mäta och bevaka
fiskbestånd och vi restaurerar och nyanlägger årligen mängder av vattenmiljöer till
förmån för fisk och andra växter och djur. Samtidigt uppfattar vi från skolans håll
ett stort behov av att komma ut och uppleva på plats det man annars bara läser om i
skolböckerna. Vi kombinerar därför vårt praktiska natur- och fiskevårdsarbete med
klassiskt främjandearbete genom att bjuda in skolklasser att tillsammans med oss



utföra praktisk fiskevård i ett närliggande vattendrag. Eleverna får möjlighet att
själva utföra undersökande och fiskevårdande åtgärder – håva och artbestämma
vattenlevande djur, mäta fisk och beräkna flöden men framförallt med egna händer
lägga i sten, grus och död ved i vattendragen, bunta ihop uttjänta julgranar till
risvasar, så gräs och träd för ökad beskuggning – och på så sätt få en mycket
konkret upplevelse om livet under ytan och vad man kan göra för att vårda och
skydda det. Om möjligt anordnar vi en uppföljande träff vid vattnet där eleverna får
direkt återkoppling på tidigare utförda fiskevårdsinsatser. Eleverna utför
yngelprovfiske eller får ta del av bilder och filmer med undervattensbilder från
utförda åtgärder. Här ser de att naturens återhämtningskraft är stor om man bara
hjälper den lite på traven. Barnen får bevittna att deras tidigare insatser lett till mer
liv och bättre livsbetingelser för fisk och andra djur och växter. Inför
skolbäcksdagen får ansvarig lärare skickat till sig ett kompendium som beskriver
upplägg och detaljer kring vad klassen ska få vara med om i fält. Alla ingående
moment kopplas till skolans läroplan Lgr11. Vi genomför löpande utvärdering av
arbetet via en webbenkät som skickas ut till lärarna efter skolbäcksbesöket.

Vi har under våren och sommaren 2018 låtit två forskare vid Göteborgs universitet
utvärdera vårt arbete med Skolbäcken. Forskningen visar, sammanfattningsvis, att
vi når de mål arbetet är uppbyggt kring och att en viktig anledning till det är att
anställda projektledare genomför utomhusundervisningen på ett professionellt och
inspirerande sätt. Vidare framgår av forskningen att såväl elever som lärare är
mycket nöjda med aktiviteten. Forskarna menar att Skolbäcken utgör något unikt i
utomhuspedagogiska sammanhang, något de benämner ”naturvårdsinriktad
utomhuspedagogik” – eleverna utför inte bara undersökningar eller plockar skräp,
utan får inom Skolbäcken aktivt hjälpa naturen genom att återskapa de miljöer
fiskar och andra djur och växter behöver för att trivas, fortplanta sig och överleva.

Genomförandepunkter:
• Lokalt inventera behovet av fiskevårdsåtgärder och tillsammans med markägare
"reservera" ett antal vattendrag för verksamheten
• Marknadsföra verksamheten gentemot skolor, bl a via det framtagna kompendiet
Skolbäcken
• Köpa in vadare och annan nödvändig fältutrustning
• Löpande kontakt med skolorna för att planera fiskevårdsdagarna samt genomföra
dagarna
• Utvärdera verksamheten

Skolbäcken kommer att ge 3 000 elever möjligheten att prova på praktisk fiskevård.
Satsningen har tydliga kopplingar till naturtypsmålet Levande Sjöar och vattendrag
och det bredare målet om Ett rikt växt- och djurliv inom miljömålssystemet.
Satsningen bistår dessutom i arbetet att nå bland annat friluftsmålet Ett rikt
friluftsliv i skolan. Verksamheten möter samtidigt flera kunskapsmål i Lgr11.

Del 2. Lokala fortbildningar
Sportfiskarna driver sedan ett par år projektet Mer friluftsliv i skolan tillsammans
med Naturskyddsföreningen och Naturskoleföreningen – en mycket lyckad nationell
satsning på att fortbilda pedagoger. Upplägget är ambitiöst med tvådagarsövningar
innehållande land- och vattenrelaterad kunskap som pedagogerna efter
fortbildningen kan använda sig av i sina klasser.

Vi vill med start 2019 komplettera fortbildningarna inom Mer friluftsliv i skolan med
enklare och kortare fortbildningar i framörallt fiske, grundläggande fiskevård och
friluftssäkerhet. Fortbildningarna ska utföras från våra regionala kontor och pågå
under en dag istället för två. Vi vill med enkla medel hjälpa lärare och andra
pedagoger att våga ta ut sina skolklasser i naturen. Vi har här identifierat hinder
såsom bristande kunskaper om friluftssäkerhet – på is och vid vatten – eller hur man
kan lägga upp undervisning så den överensstämmer med läroplanens lärandemål. Vi
vill ge deltagande pedagoger mod, kunskap och ett par exempel på lämpliga



aktiviteter att göra med sin klass. På köpet får pedagogerna stifta bekantskap med
den tätortsnära naturen och det tätortsnära vattnet i skolans närmiljö.

Med ett lokalt fokus avser vi att samverka med andra lokala friluftsorganisationer
där så är möjligt. Vi har också uppfattat en vilja från kommuner att vara med och
stödja satsningen finansiellt.

Genomförandepunkter
• Inleda samarbeten lokalt med kommuner, skolor och andra friluftsorganisationer
• Spika fortbildningsdagens upplägg och gå ut med inbjudan till skolor
• Köpa in utrustning
• Genomföra dagen – en heldag i fält för ca 15 pedagoger, fler om vi genomför
fortbildningen tillsammans med annan friluftsorganisation
• Utvärdera fortbildningen via webbenkät till deltagande lärare
• Arbeta för att utveckla konceptet inför 2020 med mål om fler deltagande lärare
/pedagoger på fler platser i landet.

Vi avser att under uppstartsåret 2019 genomföra 15 fortbildningar från våra
regionala kontor. Drygt 200 pedagoger kommer få ökade kunskaper om fiske,
fiskevård, allemansrätten, friluftssäkerhet under dagarna. Det är vår förhoppning
att pedagogerna efter fortbildningen i högre utsträckning än innan använder
naturen som klassrum vilket indirekt ger tusentals aktivitetstimmar med
fortbildningen som grund. Satsningen har tydliga kopplingar till naturtypsmålet
Levande Sjöar och vattendrag och det bredare målet om Ett rikt växt- och djurliv
inom miljömålssystemet. Satsningen bistår dessutom i arbetet att nå bland annat
friluftsmålet Ett rikt friluftsliv i skolan. Alla i fortbildningen ingående momenten
kopplas till skolans läroplan.

Del 3. Fiskelov
Fiske är en perfekt lovaktivitet som kan bedrivas såväl vår, sommar, höst som
vinter. Med fördjupade kunskaper i hur man fiskar, fiskars biologi, ekologin i och
kring vattnen samt allemansrätten, kan fiske växa till ett fritidsintresse som varar
livet ut! Sportfiskarna avser att inom ramen för Fiskelov genomföra fiskeskolor
under sport-, påsk-, sommar- och höstlov i ett växande antal svenska städer. Med
fokus på ett samarbete med kommunal förvaltning är målsättningen att nå barn i
behov av fritidsmässig stimulans i städernas invandrartäta ytterområden. Vi vill i
denna satsning nå de som vanligtvis inte nås så lätt! Genom Fiskelov erbjuds barnen
lärorika och upplevelsebaserade friluftsaktiviteter över hela året vid lättillgängliga
vatten med möjligheter till äventyr, samvaro, utveckling och inte minst en fast och
återkommande punkt under skolårets ledigheter. Härtill ska också läggas hur
lovtiden i viss utsträckning ses som en kritisk tid hos
stadsdelsförvaltningarna/kommunerna. Bristen på stimulerande fritidssysselsättning
är en av orsakerna som anges till de mer destruktiva beteenden som i många
ytterstadsområden utvecklas hos grupper av tonåringar. Genom Fiskelov kan
förbundet erbjuda en potentiellt viktig preventiv verksamhet för barn och yngre
tonåringar. Lovaktiviteten ska vara kostnadsfri för deltagarna.

Genomförandepunkter:
• Bygga upp ett utbyte med kommunen: skol-, fritids- och socialförvaltning, allt i
syfte att nå barn i behov av fritidsmässig stimulans
• Ta fram lokalt informationsmaterial
• Anställa och fortbilda ungdomsledare till lovaktiviteterna
• Ta emot och hantera anmälningar
• Köpa in utrustning, förbrukningsmaterial och mat
• Leda aktiviteterna på plats
• Utvärdera lovaktiviteterna

Fiskelov kommer att ge barn i behov av fritidsmässig stimulans en fast punkt under
årets skollov. Det finns god anledning att tro att de genomförda aktiviteterna också



kommer att ge deltagarna nya kunskaper och färdigheter som i sin tur ger dem lust
och självförtroende att fortsätta fiska på sin fritid. En ökad kunskap gör det lättare
för barnen och ungdomarna att fortsätta upptäcka närmiljöns blåa ytor och ger dem
mod och incitament att kunna söka sig vidare till andra lättillgängliga vatten i
staden. En sådan effektkedja blir extra viktig när vi talar i termer av integration.
Upptäckten av en meningsfull fritidssysselsättning, självförtroende kring en
färdighet, regelbundna friluftsvistelser, kunskap om allemansrätten och möten med
andra fiskeintresserade yngre, ger sammantaget ett unikt och betydelsefullt bidrag i
ett preventivt rustande av hundratals barn och yngre ungdomar på vägen in i
tonåren i socialt utsatta stadsdelar. Satsningen har stark koppling till friluftsmålen
Starkt engagemang och samverkan, Allemansrätten samt Friluftsliv för god
folkhälsa.

Del 4. Katalysator föreningsliv och integration
Många kommuner i Sverige har under de senaste åren tagit emot fler flyktingar än
på väldigt länge. Sportfiskarna organiserar 400 föreningar, alla med en geografisk
hemvist någonstans i landet, som tillsammans med övrigt föreningsliv kan spela en
stor roll för integration och för att skapa en meningsfull tillvaro för de som nyss
kommit till Sverige.

Vi vill med hjälp av våra anslutna föreningar anordna fiskedagar för
ensamkommande flyktingbarn och nyanlända familjer i ett växande antal svenska
städer under 2019. Under dagen gås viktig samhällsinformation kring fisket igenom
– var och hur man får man fiska och när man behöver fiskekort mm. Vi ser också till
att dagen fylls med mycket fika och fiske! Genomförande förening får ett
ekonomiskt bidrag för att täcka omkostnader i samband med dagen. Här utgår vi
från samma ersättningsnivå och upplägg som i vår välbeprövade satsning
Klassdraget, dvs 1 000 kr per genomförd fiskedag till lokalföreningen. Satsningen
har stark koppling till friluftsmålen Starkt engagemang och samverkan,
Allemansrätten samt Friluftsliv för god folkhälsa.

Genomförandepunkter:
• Initiera kontakter med kommuner och andra organisationer
• Informationsinsatser mot lokala fiskeföreningar
• Ta emot anmälningar från fiskeföreningar som vill arrangera en fiskedag med
fokus på integration
• Betala ut bidrag till fiskeföreningen
• Utvärdera satsningen

Del 5. Fiske i stan
Vi har under verksamhetens gång uppfattat ett behov av öppen fiskeverksamhet i
städerna. Hit finns bra kommunikationer med allmänna medel, här finns
blandningen av barn och unga från olika områden och av olika nationaliteter. Här
finns också påfallande ofta ett riktigt bra fiske!

Med utgångspunkt från några av Sportfiskarnas regionkontor ska vi under 2019
utöka antalet fisketräffar i städerna. Vi gör det för att åstadkomma en spontan
samlingsplats, ett ställe att hänga vid efter skolan. Vi gör det också för att visa, inte
minst kommunerna, vilka resurser de centrala blå ytorna utgör. Fiskedagarna
fungerar också som ett kitt för övriga verksamheter inom satsningen; vi kan hänvisa
deltagare i Skolbäcken, från fiskeloven och integrationsfiskena till vår löpande
verksamhet i städerna. Just det har också varit en erfarenhet från satsningen så här
långt, att många barn och unga blir intresserade av fiske men kan ha svårt att veta
hur de ska kanalisera intresset. Det finns inte alltid lokalföreningar med löpande
ungdomsverksamhet där man bor, och då kan fiskedagarna i stan fungera som
substitut. Naturligtvis bjuds lokalföreningarna in till fisketillfällena där sådana finns,
och ett mer långsiktigt mål är att dessa på sikt ska ta över verksamheten.

Som ett övergripande arbete med bäring på samtliga ovan uppräknade delmoment



fortsätter vi de senaste årens strategiska arbete mot kommuner och andra regionala
och lokala parter. Vi gör det med stöd av de regionala åtgärdsplaner som tagits fram
inom projektet och som visar vägen till ännu mer friluftsliv, sportfiske och fiskevård
i städerna.

Budget
Allmänt
Projektledare, motsvarande drygt 3,5 heltidstjänster på ett växande antal orter
1 900 000
Indirekt kostnad (OH) för ovan, ca 450 000
Resor projektledare 60 000

Del 1
Tryck infomaterial 10 000
Utrustning fältarbete 60 000
Transport 50 000

Del 2
Utrustning fältarbete 20 000
Mat och dryck deltagande pedagoger 20 000
Transport 10 000

Del 3
Ungdomsledare 200 000
Fiskeutrustning 30 000
Förbrukningsmaterial 30 000
Mat och dryck deltagare 30 000
Båt och bränsle 10 000
Fiskisättning 10 000
Transport 15 000

Del 4
Ersättning lokalföreningar 100 000

Del 5
Fiskeutrustningar 25 000
Förbrukningsmaterial 25 000
Mat och dryck deltagare 10 000
Transport 10 000

SUMMA 3 075 000

Indirekt kostnad (OH): Kostnad som förbundet har i sin ordinarie verksamhet och
som inte direkt och i sin helhet kan hänföras till projektet, men som ändå är
väsentlig för projektets genomförande.

Förväntade effekter

Effektmål
Det mer långsiktiga effektmålet är att detta projekt, tillsammans med övriga
insatser som Sportfiskarna bedriver för att väcka fiske- och naturintresset hos nästa
generation, bidrar till större kunskap om fiske och fiskens livsmiljöer samt ökar
förståelsen för och viljan att vårda och skydda fisken. Vi vet samtidigt att intresset
ger tusentals spännande och lärorika timmar vid vattnet för ökad livskvalitet och
bättre folkhälsa.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

Projektet innehåller många budgetposter, dessa presenteras i projektbeskrivningen ovan. 3 075 000
Summa, kr: 3 075 000



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

Antal arbetstimmar Pris per timme

ca 5 280 360

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"!


