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PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)
Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Syftet med projektet är att öka tillgängligheten till naturen genom att höja
kunskapen hos beslutsfattare och arrangörer och på så sätt underlätta deras arbete.
Detta kommer generera fler attraktiva och hållbara frilufts- och
orienteringsarrangemang och därigenom ökad aktivitet.
Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Bakgrund:
Svenska Orienteringsförbundet har flera projekt som syftar till att fler ska upptäcka
naturens tillgång och värde. Medlemsantalet ökar och har så gjort under flera år.
Det erbjuds en mängd aktiviteter med karta, såsom Naturpasset, hittaut,
motionsorienteringar och traditionella tävlingsaktiviteter. I tillägg till vår egen
verksamhet finns det flera andra organisationer som nyttjar samma arenor för sina
aktiviteter.
Vi ser hinder och alarmerande trender när det gäller att få tillgång naturen som vi
och andra vill vara i - vår arena. Vi känner att det finns en okunskap hos
Länsstyrelser, kommuner och markägarorganisationer om orientering och
allemansrätten och okunskap hos våra arrangörer. En okunskap som redan har
resulterat i begränsningar i allemansrätten och onödig ”friktion” och merarbete för

alla parter. Vi kan också skönja en trend att det blir fler och fler fall där tillgången
till vår arena begränsas och ifrågasätts.
Det senaste året finns ett antal exempel på detta;
• Krav på ersättning (pris per startande) när marken nyttjas allemansrättsligt
• Krav på ersättning till markägare i proportion till utnyttjad yta
• Krav på ändring av vårdatumperioden (djurlivets föryngringsperiod)
• Vägsamfällighet säger nej till att nyttja samfällighetens område för
mountainbikeorientering
• Krav på att nyttjanderättsavtal upprättas för att få klartecken till att genomföra
arrangemanget plus krav på hanteringsavgift
• Fortifikationsverket krav på nyttjanderättsavtal och ersättning
• Markägare säger nej på grund av känslig period för djurlivet även utanför
vårdatumperioden.
• Orimliga krav på ersättning vid avdrivning av älg inför tävling
• Länsstyrelse – egenmäktigt agerande trots överenskommelse
Projektmål:
Vi ser behov av att öka kunskapen och kompetensen hos alla inblandade i processen
kring arrangemang/aktiviteter såsom arrangörer, kommun, Länsstyrelser och
markägarorganisationer. Projektet har följande projektmål:
• Att beslut ska fattas på rätt grunder, d.v.s. genom rätt kunskap om allemansrätten
och orientering hos handläggare på Länsstyrelserna och hos
markägarorganisationer
• Att ta fram rutiner, processer och hjälpmedel som t.ex. mallar/checklistor för att
sprida kunskap och underlätta för alla inblandade
• Att ha definierat och skapat ett nätverk och samarbete med centrala och delvis
lokala personer
• Att vi med detta projekt skapat bättre förutsättningar för alla
friluftsorganisationer som nyttjar naturen som sin arena
Genomförande av projektet:
Fas 1 Kunskapsinsamling - Forskning och kartläggning
1. Som ett första steg kommer den forskning som redan gjorts kring allemansrätten
och friluftsliv samlas in och sammanställs.
2. Nästa steg blir att kartlägga tillgänglighet för friluftsliv i olika områden av landet
för att se vilka utmaningar som finns för att tillgängliggöra naturen för fler.
Kartläggningen ska ge en bild av vilka intressenter som bör ta del av ett
utbildningsmaterial.
Fas 2 Information och utbildning
1. Ett utbildningsmaterial tas fram – i två delar. En del som ska användas för att
utbilda och informera externt – kommuner, Länsstyrelser, markägarorganisationer –
om orientering och allemansrätten i synnerhet och friluftsliv i allmänhet. En del som
ska användas för att utbilda internt inom orienteringsrörelsen om den senaste
forskningen, hänsyn till mark och vilt, detta material ska underlätta för föreningar i
dialog med kommuner, Länsstyrelser och markägare lokalt. Utbildningsmaterialet
tas fram i samråd med Svenska Jägareförbundet.
2. Utbildningsplan och utbildning av Länsstyrelser och markägarorganisationer
(enligt prioriteringsordning som erhålls från kartläggningen), tillsammans med
lokala representanter för att informera/utbilda om orientering och allemansrätten.
3. Etablera lokala mark- och arrangörsgrupper i orienteringsdistrikten och hålla
utbildning för dessa (enligt prioriteringsordning som erhålls från kartläggningen)
Fas 3 Framtagning av dokumentation och pilotfall
När vi har genomfört ett antal utbildningar kommer vi parallellt med utbildningarna
att ta fram nödvändig dokumentation kring processen vid arrangemang. Allt utefter
det behov vi ser. Det kommer innefatta processer, rutiner, hjälpmedel som t.ex.
mallar/checklistor och kontaktpersoner. Vi ser följande delar i denna fas:
1. När de prioriterade utbildningarna har genomförts skapas ett pilotfall för en eller
flera kommun/er i syfte att etablera rutiner, processer och mallar för tillstånd och
samråd. Ett exempel på utfall skulle kunna vara framtagna kartor i närmiljö för både

orientering och mountainbikeorientering. Kartor som även kan användas av skolor.
Där det är möjligt, etablera närområden som kan nyttjas hela året.
2. Orienteringsdistrikten får centralt stöd för att i sin tur informera/utbilda
kommunerna, med pilotkommunen som modell. En struktur för information på
Svenska Orienteringsförbundets hemsida byggs upp för detta, med goda exempel
och hjälpmedel som t.ex. mallar/checklistor.
3. Seminarium/utbildning erbjuds övriga friluftsorganisationer med vilka rutiner,
processer och hjälpmedel som t.ex. mallar/checklistor som är framgångsrika för att
få tillgänglighet till naturen.
Fas 4 Utvärdering och lärdomar
Kontinuerligt under projektet kommer uppföljning och reflektion att göras för att
säkerställa att vi når fram mot de projektmål vi satt upp.
En större utvärdering kommer att göras efter projektavslut. Detta för att vi och
andra ska få med sig viktiga lärdomar och framgångsfaktorer för att skapa och öka
tillgången till mark.
Resurser:
För att få momentum samt att nå önskade projekt- och effektmål tror vi att det
behövs en projektledare på heltid under minst två år. Vi behöver också ta in expertis
inom området.
Med detta som bakgrund har vi kommit fram till föreslagen budget.
Förväntade effekter

• En ökad aktivitet i naturen genom ökad tillgänglighet till naturen för svensk
orientering och andra friluftsorganisationer.
• Effektivare processer, d.v.s. mindre tid går åt till att säkra och godkänna tillgång
till mark för friluftsaktiviteter.
BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och "overhead"-kostnader

Ta fram utbildningsmaterial
Projektledare, heltid från april
Resor
lokaler, utbildningskostnader

Belopp, kr

50000
350000
50000
50000
Summa, kr: 500 000

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

Pris per timme

1000

Ifall ni ansöker om bidrag för era projekt måste ni fylla i denna blankett (Verksamhetsbidrag) en gång för varje
projekt. Gör så här:
1. När ni fyllt i första blanketten sparar ni den med ett unikt namn på er hårddisk.
2. Börja sedan om och fyll i de nya uppgifterna för nästa projekt och döp sedan den blanketten till ett unikt
namn på er hårddisk.
3. Fortsätt sedan enligt punkt 1 och 2 tills ni fyllt i och sparat blanketter för de projekt ni söker bidrag för.
OBS! Glöm inte att underteckna och posta ett pappersoriginal av blanketten "Sammanställning"!
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