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Cykelfrämjandet, Friluftsfrämjandet, Förbun-
det Skog och Ungdom, Korpen Svenska Motions-

idrottsförbundet, Riksförbundet Hälsofrämjandet, 
Riksförbundet Sveriges 4H, Scouterna, Sportfiskarna, 

Svenska Brukshundsklubben, Svenska Båtunionen, 
Svenska Cykelsällskapet, Svenska Fjällklubben, Svens-
ka Folksportförbundet, Svenska Frisksportförbundet, 

Svenska Gång- och Vandrarförbundet, Svenska Islands-
hästförbundet, Svenska Jägareförbundet, Svenska 
Kanotförbundet, Svenska Kennelklubben, Svenska 
Klätterförbundet, Svenska Kryssarklubben, Svens-

ka Livräddningssällskapet, Svenska Oriente-
ringsförbundet, Svenska Skridskoförbun-

det, Svenska Turistföreningen och 
Sveriges Ornitologiska 

förening

Svenskt Friluftsliv är en 
paraplyorganisation för 26 ide-

ella friluftsorganisationer i Sverige 
som tillsammans har ca 1,6 miljoner 

medlemskap, varav ca 300 000 är 
barn och ungdomar. Tillsammans 

består organisationerna av när-
mare 9 000 lokala och re-

gionala föreningar.

Svenskt Friluftsliv företräder 
de ideella friluftsorganisationerna 

i Sverige och är talesperson gentemot 
regering, riksdag och myndigheter.

Vi arbetar för att:
» Värna och vårda allemansrätten

» Stärka den långsiktiga 
finansieringen för frilufts- 

organisationerna
» Höja friluftslivets status 

i samhället
VÅRA

medlemsorganisationer
Fakta

FOKUSområden
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ORGANISATIONSBIDRAG OCH 
VERKSAMHETSBIDRAG HIT GICK VERKSAMHETSBIDRAGEN

33%

24%

43%

DE TIO
FRILUFTSPOLITISKA

MÅLEN

BARN & UNGDOMAR

NYANLÄNDA

50%
VERKSAMHETSBIDRAG

ORGANISATIONSBIDRAG
50%

2018 fördelade Svenskt Friluftsliv
47,8 MILJONER KRONOR i statsanslag 
till ideella friluftsorganisationer.
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PER KLINGBJER Ordförande har ordet

Framtidens friluftsliv
FÖR ATT SVENSKT FRILUFTSLIV och dess med-
lemsorganisationer ska kunna vara en av det 
svenska friluftslivets viktigaste krafter och före-
språkare, måste organisationen inte bara ligga i 
framkant, utan rentav vara före sin tid och leda 
utvecklingen. Allemansrätten, finansiering och 
påverkansarbete; tre prioriterade områden för 
att utveckla förutsättningarna för friluftsliv och 
rekreation i vid bemärkelse är ett av resultaten 
från det strategiarbete som styrelsen tog initiativ 
till för ett år sedan. I strategin finns också förslag 
på övergripande strategiska mål för Svenskt Fri-
luftsliv som direkt adresserar de tre prioriterade 
områdena för verksamheten. 

» Svenskt Friluftsliv, en samlande kraft som 
stödjer och företräder medlemsorganisationerna 
för friluftslivets frågor.

» Allemansrätten är känd, vårdas och värnas.

» Politiken främjar ett friluftsliv för alla.

» De ekonomiska förutsättningarna för frilufts- 
organisationerna förbättras.

Arbetet har förankrats vid ett flertal tillfällen i 
våra medlemsorganisationer och många av er har 
lagt ner mycket tid och energi på detta för att vi 
med gemensamma krafter ska få den utveckling 
framåt som vi önskar. Jag hoppas givetvis att 
årsstämman också går på styrelsens förslag och 
fastställer strategin.

UNDER 2018 HAR MÅNGA organisationer bi-
dragit till planeringen av Friluftslivets år. Både 
Svenskt Friluftsliv och Naturvårdsverket har 
tagit beslut om att starta förberedelserna. Fi-
nansieringen är dock inte helt klar. Friluftslivets 
år handlar om att lyfta friluftslivet, att få många 
nya människor att vara ute och att visa upp alla 
de värden som friluftslivet har. Samtidigt är 
Friluftslivets år ett stort samarbetsprojekt mel-
lan alla de organisationer och personer som vill 
delta. Under 2020 planerar vi starta upp förbe-
redelserna för Friluftslivets år 2021. Målet är att 
vi 2021 får ett projektår fyllt med aktiviteter runt 
om i hela landet. Vi planerar att ha tolv större 
leveranser som manifesteras under en månad 
i taget. Det handlar om allt ifrån Hela Sveriges 

friluftsdag under april månad till Äta ute, Sova 
ute, och Jag har aldrig… Jag ser fram emot pro-
jektstart och alla de aktiviteter som kommer att 
genomföras.

UNDER 2018 HAR, GLÄDJANDE NOG, Stiftelsen 
för miljöstrategisk forskning (Mistra) utlyst 
medel för ett forskningsprogram inom idrott, fri-
luftsliv och miljö. Svenskt Friluftsliv har förstås 
varit aktiva i förarbetet. Forskningsprogrammet 
kommer bl.a. att ha fokus på friluftsliv, där fri-
luftsliv både i stadsmiljö och glesbygd är av in-
tresse. I utlysningen framgår det att Mistra utgår 
från att ett gemensamt forskningsprogram för 
idrott och friluftsliv ska bidra till tvärvetenskap-
liga synergier. En annan viktig sak är också att 
relevansen och ett förväntat genomslag mot FN:s 
17 mål för hållbar utveckling måste behandlas i 
forskningsprogrammet.

SVENSKT FRILUFTSLIVS ÅRSSTÄMMA 2018 
beslöt att bevilja Sveriges Ornitologiska Förening 
medlemskap i Svenskt Friluftsliv. Organisationen 
blev vår 26:e medlem och visar att Svenskt Fri-
luftsliv är på rätt väg och gör rätt saker – antalet 
medlemmar ökar ständigt. Avslutningsvis vill 
jag även ta upp de positiva signaler som jag får 
från flera av medlemsorganisationerna. Många 
konstaterar att deras medlemstal ökar, inte bara 
för ett år utan under ett flertal år. Jag skulle vilja 
säga att vi ser början på en ny trend och jag ser 
positivt på friluftslivet och medlemsorganisation-
ernas utveckling framöver.

Per Klingbjer
Ordförande Svenskt Friluftsliv
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PER KLINGBJER Ordförande har ordet

Jag ser fram emot projektstarten av 
Friluftslivets år och alla de aktiviteter 

som kommer att genomföras.
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tioDe

friluftspolitiska 
målen

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 frilufts- 
 livet 
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Medlemskap 

VÅR verksamhet

ÅRSSTÄMMA
Årsstämma hålls varje år och är 

Svenskt Friluftslivs högsta beslutande 
organ. På stämman fastslås budget 

och verksamhetsplan.

MEDLEMSORGANISATIONERNA
26 ideella friluftsorganisationer är medlemmar 
i Svenskt Friluftsliv. Alla med stark förankring i 

friluftsliv och folkhälsa.

Medlemskap 
Friluftsorganisationernas föreningar organiserar till- 
sammans ca 1,6 miljoner medlemmar varav ca 300 000 
är barn och ungdomar. De omfattar ca 9 000 lokala och 
regionala föreningar.

STYRELSEN
Svenskt Friluftsliv leds av en 

styrelse, bestående av åtta leda-
möter utöver ordföranden. Det 

övervägande antalet ledamöter är 
representanter från friluftsorga-
nisationerna och tar övergripan-
de beslut om Svenskt Friluftslivs 

verksamhet. Styrelsen väljs av 
Svenskt Friluftslivs årsstämma.

KANSLIET
Kansliet består av tre 

personer; generalsekre-
terare, controller och 

kommunikatör. Kansliet 
administrerar fördelnings-
kommittén och verkställer 

fördelningskommitténs 
beslut. Kansliet genomför 

också de beslut som styrel-
sen tagit och företräder de 
ideella friluftsorganisatio-
nerna gentemot regering, 
riksdag och myndigheter.

FÖRDELNINGS-
KOMMITTÉ

Fördelningskommittén be-
står av fyra ledamöter samt 
en ordförande. De har som 
uppgift att på delegation av 
styrelsen fördela det statliga 
anslaget i enlighet med lag 
och förordning. För 2019 

var regeringens anslag 
47,8 mnkr.
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2018 
i korthet

55 000 kottar
…har fått bli kottdjur av upptäckande 
och skapande barn i skogen i Frilufts-
främjandets regi.

36 000 valptassar
…har lydigt trampat runt på kurs i 

Brukshundklubbens regi.

15 000 elever
…provade på fiske på skoltid i Sportfiskarnas

Klassdraget och bidrog till en massa aha-
upplevelser, minnen och leenden i svensk skola.



9

Scouternas medlemsantal
…ökar med en patrull i veckan.

1,2 miljoner checkpoints
…har besökts i Orienterings-
förbundets projekt ”Hitta ut”.

35 000 simborgamärken
…har i år tagits i Svenska Livräddnings- 

sällskapets regi – vilket är en klar ökning 
från 2017.



VÅRA 
arbetsområden 
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VÅRA arbetsområden 

Svenskt Friluftsliv arbetar sedan 2016 med 
tiotalet mål i verksamhetsplaneringen som var 
och ett har olika tyngd i Svenskt Friluftslivs 
arbete. Mål som har begrepp Driva/Genomföra 
har högsta prioritet, begrepp Bidra något läg-
re och begreppet Bevaka lägst prioritet. Detta 
åskådliggörs i följande kapitel.

Påverkansarbete
Fördelning av 
statliga medel
Kansliverksamhet
Forskning
Samarbete med 
myndigheter mm
Allemansrätten
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Påverkansarbete01

A. DRIVA FRÅGAN om att skattesi-
tuationen för våra medlemsor-
ganisationer ska vara lika som 
för idrottens organisationer. 

B. DRIVA FRÅGAN om att flytta an-
slaget från Naturvårdsverket 
till Kammarkollegiet.

C. DRIVA en informationskam-
panj gentemot beslutsfattare.

VÅRA arbetsområden PÅVERKANSARBETE

UNDER ÅRET HAR SVENSKT FRILUFTSLIV arbe-
tat intensivt med vårt påverkansarbete. Frågan 
om skattesituationen har varit uppe till diskus-
sion under året och vi har tillfrågat riksdagens 
partier om deras inställning till undantaget i 
socialavgiftslagen. Det är glädjande att kunna 
konstatera att det verkar råda enighet om att un-
dantaget missgynnar friluftsorganisationerna och 
att våra medlemmar bör omfattas av detta un-
dantag. Nu gäller det att få till denna förändring 
och vi kommer under 2019 fortsätta detta arbete.
När det gäller frågan om att flytta anslaget till 
Kammarkollegiet har arbetet bedrivits på sparlå-
ga då en sådan justering endast kan genomföras i 
samband med regeringsbildning. Problemet med 
att bilda regering har här fått återverkningar på 
vårt påverkansarbete då det saknats en part att 
diskutera denna fråga med.

De påverkansaktiviteter som vi genomfört 
under året redogör vi för nedan.

Januari
I BÖRJAN PÅ JANUARI MÖTTE Stockholm kom-
muns samordningsenhet ”Spring i benen” - sex av 
Svenskt Friluftslivs medlemsorganisationer för att 
diskutera gemensamma projekt att få mer rörelse i 
skolan. På plats på mötet från Svenskt Friluftslivs 
organisationer var Orienteringsförbundet, Liv-
räddningssällskapet, Sportfiskarna, Friluftsfräm-
jandet, Klätterförbundet och Kanotförbundet.

Februari
DEN 5 FEBRUARI BJÖD MILJÖPARTIET i riksda-
gen in till ett rundabordssamtal kring vinterspor-
tens framtid med anledning av den oro som finns 
för klimatförändringarna och dess påverkan på 

vinterfriluftslivet. Vintrarna är den del av året 
som påverkas mest av klimatförändringarna 
(sett till temperaturökning) och det är vår del av 
jordklotet som det märks mest på. Med vid sam-
talet var representanter för SMHI, Protect our 
winters, Svenskt Friluftsliv, Friluftsfrämjandet, 
Svenska Turistföreningen, Svenska Skidanlägg-
ningars Organisation, Visita m.fl. 

Mars
DEN 21 MARS BJÖD SVENSKT FRILUFTSLIV in 
till seminarium tillsammans med Miljöpartiet 
och Centern till ett riksdagsseminarium med 
rubriken ”Det kostsamma stillasittandet: Hur 
kan friluftsliv förbättra folkhälsan?”. Kristian 
Bolin presenterade rapporten ”Fysisk inaktivitet 
– samhällsekonomiska kostnader i Sverige åren 
2002 och 2016” som Svenskt Friluftsliv beställt 
och seminariet berörde vilken samhällskostnad 
stillasittandet genererade. Äventyraren Renata 
Chlumska var seminariets moderator.

I mars månad fick vi en rapport från ungdoms-
barometern som vi beställt. Rapporten ligger till 
grund för de överväganden som beskrivs i det av 
styrelsen beställda strategiarbetet. Från rappor-
ten kan det utläsas att de som är intresserade av 
friluftsliv verkar nöjdare med livet än andra och 
att intresset för friluftsliv har ökat bland unga 
under de senaste 10 åren.

April
MÅNDAGEN DEN 23 APRIL FICK Svenskt Fri-
luftsliv information om att regeringen kommer 
att tillsätta en utredning om modernisering av 
terrängkörningslagen. Detta som ett resultat av 
tidigare skrivelser vi gjort till regeringen.

Seminarium i riks- 
dagen om det kost-
samma stillasittandet: 
Hur kan friluftsliv 
förbättra folkhälsan?
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VÅRA arbetsområden PÅVERKANSARBETE

Maj
SVENSKT FRILUFTSLIV FICK SISTA veckan i maj 
möjlighet att diskutera friluftspolitik med mil-
jöminister Karolina Skog och samtidigt visa upp 
skolfartyget Gratia som tillhör stiftelsen Svenska 
Kryssarklubbens seglarskola – och som fått del av 
de statliga medel som Svenskt Friluftsliv fördelar 
till verksamhet för unga. Ungdomar från Kryss-
arklubbens seglarskola utgjorde besättningen och 
Stockholm visade sig från sin vackraste sida.

Vid en pressträff i slutet på maj presenterade 
Socialdemokraterna genom finansminister Mag-
dalena Andersson och äldreminister Lena Hal-

lengren ett löfte inför valet om ett trygghetspaket 
för att bryta ensamheten och stärka äldres psy-
kiska och fysiska hälsa. I det paketet är 10 mnkr 
avdelat till Svenskt Friluftsliv som ska fördelas ut 
till aktiviteter riktat till äldre genom friluftsorga-
nisationerna.

Juli
UNDER ÅRETS ALMEDALSVECKA var Svenskt 
Friluftsliv representerad av generalsekreteraren. 
Vi hade inga egna aktiviteter, såsom seminarier. 
Istället fokuserades arbetet på möten och delta-
gande på andras seminarier.

Augusti
MILJÖPARTIET GICK DEN 23 AUGUSTI ut med 
att de ville stärka friluftsorganisationernas arbete 
genom att dubblera det statliga anslaget - från 
nuvarande 48 mnkr till 96 mnkr. Miljöminis-
ter Karolina Skog och kulturminister Alice Bah 
Kuhnke presenterade också ett vallöfte att de vill 
jämna ut skillnaderna mellan friluftsliv och idrott 
när det gäller sociala avgifter.

Den 24 augusti besökte utbildningsminister 
Gustav Fridolin Sportfiskarnas aktivitet ”Klass-
draget” i Älta. Svenskt Friluftsliv finansierar 
projektet via statsanslaget och Sportfiskarna 
annonserade i samband med besöket att 100 000 
elever från starten 2007 nu har fått möjlighet att 
komma ut genom projektet och fiska i ett närlig-
gande vatten.

I maj lämnade (S) ett val-
löfte där 10 mnkr riktades 

till äldres fysiska aktivi-
teter – kanaliserat genom 

Svenskt Friluftsliv.
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September
SVENSKT FRILUFTSLIV DELTOG I Kronprinses-
san Victorias fjortonde landsskapsvandring – 
som denna gång ägde rum i norra Uppland.
Vandringen gick från Sågarbo herrgård till 
Billhamn och sedan längs Vattenstigen till Bil-
luddens västra strand. Därefter vidare genom 
Brämsand till Rullsands havsbad där vandringen 
avslutades.

På sin vandring uppmärksammar Kronprin-
sessan vikten av friluftsliv och fysisk aktivitet 
– något som vi på Svenskt Friluftsliv är särskilt 
glada över.

Den 27 september ägde det första mötet rum 
med expertgruppen – avseende modernisering av 
terrängkörningslagen.

I september samordnade Stockholms kom-
muns samordningsenhet ”Spring i benen” en 
friluftsdag i Flaten med tre av våra medlemsorga-
nisationer där två mellanstadieklasser deltog.

Oktober
KRISTIAN BOLINS STUDIE ”Fysisk inaktivitet – 
samhällsekonomiska kostnader i Sverige åren 
2002 och 2016” publicerades i British Medical 
Journal Open Sports & Exercise Medicine.

December
SVENSKT FRILUFTSLIV HAR TILLSAMMANS 
med 12 andra organisationer publicerat och dist-
ribuerat en bok riktat till alla landets politiker i 
kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige samt 
till alla ledamöter i riksdagen om att ideella för-
eningar omfattar många människor i landet; om 
vad vi som organisation bidrar med och vad vi 
behöver för att vidare bidra till ett fritt och starkt 
Sverige. Namn på bok: Till dig som är politiker 
och vill skapa ett fritt och starkt civilsamhälle/en 
hälsning från Svenskt Föreningsliv.

På sin vandring uppmärksammar Kron-
prinsessan vikten av friluftsliv och fysisk 
aktivitet – något som vi på Svenskt Fri-
luftsliv är särskilt glada över.

VÅRA arbetsområden PÅVERKANSARBETE
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Informationskampanjen ”Friluftsliv ger Folkhäl-
sa” fortsatte även under 2018 och resulterade i 
33 uppdateringar på Facebooksidan ”Friluftsliv i 
Sverige”.

KAMPANJEN VILL SYNLIGGÖRA att friluftsliv och utevistel-
se har en positiv inverkan på den enskilda individen, såväl 
fysiskt som psykiskt och inspirera människor att komma ut i 
naturen.

I kampanjen har också tre korta en-minutsfilmer publicer-
ats. Vi möter Bengt och hans två barn i den första filmen. Vi 
får se när de fiskar och eldar och Bengt beskriver vad frilufts-
liv betyder för honom. Den andra filmen handlar om Staffan. 
Han är ofta på sitt landställe med sin familj och han beskriver 
hur viktigt skogen och rörelse är för honom. Den tredje och 
sista filmen för 2018 handlar om Ellinor. Hon rider islands-
hästar och beskriver hur det är att vara med en annan varelse 
ute i naturen.

KAMPANJENS FILMER OCH UPPDATERINGAR har visats i flö-
det hos ca 1,3 miljoner Facebookanvändare under 2018. Totalt 
har ca 3 miljoner Facebookanvändare nåtts under den tid som 
kampanjen pågått. Uppdateringarna har genererat 167.000 
interaktioner under samma tid (fr o m 14 februari 2017).

Informationskampanjen 
och en-minut-film

En sak som vi har gemensamt är att vi gillar att sova i 

skogen, och vi gör det gärna året runt. Ett år köpte vi sov-

säckar åt varandra och eftersom vi ville pröva dem direkt 

så gick vi ut och lade oss i ett vindskydd. Det var på julda-

gen det året – och vi sov gott hela natten. Vi förlovade oss 

senare vid ett annat vindskydd och där fick också vår son 

sin första friluftsupplevelse när han var 10 veckor gammal.

Mitt namn kommer från ett berg och min brors namn kommer från en skog, vi bär naturen med oss sedan föd-seln i min familj. Naturen var alltid navet under min upp-växt. Det var där vi umgicks med familjen och hade våra äventyr.

Friluftsliv för mig det är främst skogspromenader där jag 

bor. När jag går ut så slår jag på mina fågellyssnaröron. 

Jag hör vilka sorts fåglar som är i närheten när jag går 

genom skogen.

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps
Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Friluftsliv i Sverige

VÅRA arbetsområden PÅVERKANSARBETE
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Fördelning av de 
statliga medlen

02

SVENSKT FRILUFTSLIV HAR en Fördelnings-
kommitté bestående av fem ledamöter, utsedda 
av styrelsen för Svenskt Friluftsliv. Kommittén 
fördelar statsbidraget utifrån förordningen 
(2010:2008) om statsbidrag till friluftsorgani-
sationer. Syftet med bidraget är att stödja att 
människor organiserar sig för vistelse i naturen 
och utövandet av friluftsliv med allemansrätten 
som grund. Bidraget har också som mål att ge 
alla människor möjlighet att genom friluftsliv få 
naturupplevelser, välbefinnande, social gemen-
skap och ökad kunskap om naturen och miljön. 
Statsbidrag lämnas antingen som organisations-
bidrag eller som verksamhetsbidrag. 

Med organisationsbidrag avses stöd till or-
ganisationer i förhållande till organisationens 
medlemsantal och aktivitetsnivå. Med verk-
samhetsbidrag avses stöd till organisationer för 
en specifik verksamhet efter särskild prövning. 
Kommittén fördelade i januari 2018 (preliminärt 
besked kunde lämnas redan i november 2017) 
medel för budgetåret 2018. I bilaga till årsredo-
visningen finns en redovisning av samtliga förde-
lade medel 2018. Svenskt Friluftsliv skickade ut 
pressmeddelande i samband med det definitiva 
beslutet i januari och hjälpte även de organisa-
tioner som ville skicka ut pressmeddelande om 
tilldelning från anslaget.

2019 års anslag 
FÖRDELNINGSKOMMITTÉN HADE I början av 
november 2018 ett fördelningsmöte där kom-
mittén tog ställning till de inkomna ansökning-
arna. Fördelningskommittén tillkännagav den 
6 november 2018 den preliminära fördelningen 
av anslaget för 2019. Detta innebar att de sö-
kande redan då hade möjlighet att anpassa sitt 
budgetarbete för 2019. Totalt har kommittén 
sammanträtt fyra gånger under 2018. Samtliga 
ansökningar och protokoll från Fördelnings-
kommitténs beslutsmöten finns tillgängliga på 
Svenskt Friluftslivs hemsida. Totalt inkom 80 an-
sökningar från 27 olika organisationer om totalt 
74 MSEK, varav 31 MSEK i organisationsbidrag 
(16 ansökningar) och 43 MSEK i verksamhetsbi-
drag (64 ansökningar). Översökningsgraden var 
drygt 54 procent. 

VID BEDÖMNINGEN AV ANSÖKNINGAR hade 
kommittén i sin instruktion ifrån Svenskt Fri-
luftslivs styrelse att prioritera ansökningar som 
strävar mot att uppfylla de 10 friluftspolitiska 

Statligt bidrag till friluftsorganisationer

målen samt satsningar på barn och ungdomar i 
friluftslivet. Vidare att andelen av det totala be-
loppet som skall uppgå till 40-50% och resteran-
de del betalas ut som verksamhetsbidrag, vilka 
kan vara såväl kort- som långsiktiga bidrag.

Återrapportering av 2017 års anslag
UNDER VÅREN 2018 återrapporterade Svenskt 
Friluftsliv om fördelningen av statsanslaget 2017 
till Naturvårdsverket i enlighet med förordning 
SFS2010:2008. Denna rapportering ligger sena-
re till grund för Naturvårdsverkets återrappor-
tering till regeringen. År 2017 fördelade Svenskt 
Friluftsliv 47,785 miljoner kronor i bidrag, till 22 
olika friluftsorganisationer, varav 22,105 miljo-
ner kronor avsåg organisationsbidrag (46%) till 
12 organisationer och 25,860 miljoner kronor 
avsåg verksamhetsbidrag (54%) till projekt till 
21 organisationer. En organisation fick endast 
organisationsbidrag, nio andra organisationer 
fick endast verksamhetsbidrag och tolv organisa-
tioner fick både och.

Organisationsbidragen till friluftsorganisationer-
na möjliggör stor verksamhet med många delta-
gare i olika aktiviteter. Naturen är en fantastisk 
tillgång i Sverige och skapar stort värde för såväl 
individ som samhälle.

VÅRA arbetsområden FÖRDELNING AV DE STATLIGA MEDLEN

54%
VERKSAMHETS-

BIDRAG
ORGANISATIONS-

BIDRAG

46%

2017 års fördelning av statsanslaget
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Cykelfrämjandet har fått 
medel för två projekt under 
2018, MTB samarbetssats-
ning samt till projektet Fri-
het på cykel.
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VÅRA arbetsområden FÖRDELNING AV DE STATLIGA MEDLEN

34%

19%

47%

DE TIO
FRILUFTSPOLITISKA

MÅLEN

BARN & UNGDOMAR

NYANLÄNDA

Naturen har många fördelar, den finns överallt, 
minskar stress, har plats för alla, är öppen dygnet 
runt och är helt gratis att använda. Många förstår 
dess värde och vet hur de ska använda den för att 
berikas. Vissa förstår vad den kan användas till 
men saknar kunskap och verktyg för att få en po-
sitiv upplevelse. Andra vet inte vad naturen kan 
skapa för värde. En del är rädda eller otrygga för 
att ta sig ut i naturen. Några behöver inspireras 
för att ta del av den.

Genom bidragsgivningen nås stora grupper av 
människor som på så sätt ges en möjlighet att få 
ett upplevelserikt friluftsliv och komma ut i natu-
ren och ta del av dess värden. 

Nu börjar effekterna av att anslaget ökades 
2016 märkas. Aktiviteterna har blivit fler och 
nu ökar också medlemsantalet hos flera av de 
organisationer som beviljats bidrag. Sportfis-
karna nådde målet med sitt projekt Klassdraget 
redan i september, att ta ut 13 500 barn och 540 
skolklasser på fiske. Scouterna har ökat med 
en patrull i veckan och Friluftsfrämjandet har 
tagit Mulle in i skolvärlden genom sitt projekt 
Skogshjältarna som nu finns i fem av deras sex 
regioner. Svenska Turistföreningen ökade sitt 
medlemsantal för första gången sedan 90-talet. 

Vi gläds åt att miljöministern besökt flera av 
våra projekt och hoppas att den kreativitet samt 
upptäckariver som barn och unga visat upp kom-
mer med i framtida satsningar såväl ekonomiska 
som när det gäller förutsättningar att bedriva 
verksamhet i stadsnära områden. De små gröna 
plättarna behöver bevaras så livet mellan husen 
kan fortleva, vilket är viktigt nu när det byggs så 
mycket i våra städer. Det är ju skillnad på platser 
för barn och barns platser!

I LIKHET MED TIDIGARE ÅR HAR bidraget för 
2017 särskilt prioriterat verksamheter för barn 
och ungdomar samt verksamhet som strävar att 
uppfylla de tio friluftspolitiska målen. Dessutom 
har en stor del av anslaget har gått till inklude-
rande verksamhet. Givetvis finns flera projekt 
inom fler en än ett av dessa områden, i flera fall 
inom samtliga. Även fler av de friluftspolitiska 
målen kan beröras av samma projekt. 

2017 års fördelning av statsanslaget
inom områdena: de tio friluftspolitiska målen,

barn & ungdomar och nyanlända.

Scouterna ökar med en 
patrull i veckan.
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Organisationsbidragen till friluftsorga-
nisationerna möjliggör stor verksamhet 
med många deltagare i olika aktiviteter. 
Naturen är en fantastisk tillgång i Sverige 
och skapar stort värde för såväl individ 
som samhälle.

NÄR DET GÄLLER VERKSAMHET för barn och 
unga finns flera projekt bl a Friluftsfrämjandets 
”Skogshjältarna” som samlar de yngsta barnen i 
skolan (åk F och 1) och tar med dem på äventyr 
runt hörnet. Barnen får lära sig om naturen och 
allemansrätten, de får kunskaper om friluftstek-
nik och vilka rättigheter de har. Svenska Livrädd-
ningssällskapets ”Utomhusmetodik i simskolan” 
där barnen får lära sig att möta kallt och mörkt 
vatten, vågor, djur och växter och Svenska Tu-
ristföreningens ”Barnens Turistbyrå” som på ett 
lätt och pedagogiskt sätt guidar och inspirerar 
barnen i naturen samt lär ut allemansrätten på 
ett lekfullt sätt. 

Inom den inkluderande verksamheten finns 
Scouternas ”Tillgänglig scoutverksamhet för 
fler” som är ett normkritiskt arbete för att ta 
bort trösklar och få fler delaktiga. Med målet att 
medlemmarna framöver ska spegla samhället. 
Friluftsfrämjandets ”meningsfull väntan” har 
nått flera barn och unga på asylboenden. Natur-
skyddsföreningens ”Schysst” ger unga som inte 
har en relation till friluftslivet sedan tidigare, 
en möjlighet att bli inkluderade och få en me-
ningsfull fritidsverksamhet genom vistelse ute i 
naturen. Projektet har framgångsrikt lyckats nå 
ungdomar i förortsområden. Sportfiskarnas pro-
jekt ”Åtgärdspaket främjande och integration” 
har syftet att långsiktigt förbättra förutsättning-
arna för friluftsliv. Förbundet Skog och Ungdom 
har bedrivit projektet ”Integration med stadsnära 
natur som verktyg” som ett pilotprojekt. De har 
nu lyckats få mer finansiering via Arvsfonden till 
”Skogskompisar” under de kommande tre åren.

MÅNGA AV DE BEVILJADE verksamhetsbidragen 
bidrar till att uppfylla friluftsmål 3 – Allemans-
rätten. Både Riksförbundet Hälsofrämjandet 
och Svenska Jägareförbundet har använt sig av 
”Utbudet” för att distribuera foldrar om alle-
mansrätten till skolan. När det gäller friluftsmål 
8, Ett rikt friluftsliv i skolan, har Sportfiskarna 
tillsammans med Naturskoleföreningen och 
Naturskyddsföreningen fortsatt att driva sitt 
gemensamma projekt för att fortbilda lärarna. 
Därigenom finner Sportfiskarna flera av de skolor 
som deltar i ”Klassdraget”. Sportfiskarna driver 
också ”Skolbäcken” en naturvårdsinriktad ut-
omhuspedagogik som forskare från Göteborgs 
universitet utvärderat.
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Fördelningskommitén bestod av följande personer under 2018; från vänster – ordförande Eva Bjernudd, ledamot Ulrika
Askengren och ledamot Cecilia Magnusson. Ledamöterna Hasse Berglund och Erik Backman är inte med på bild.

Fördelningskommittén

FRILUFTSFRÄMJANDETS ”SKOGSHJÄLTARNA” 
finns också inom detta friluftsmål. I det projektet 
får lärarna även god kunskap om friluftslivet, 
friluftsmål 10. Svenska Kanotförbundet har tagit 
fram lärarhandledning för ”Säker paddling” inom 
detta friluftsmål och Svenska Orienteringsför-
bundet har tagit fram filmer om kartkunskap för 
skolorna.

SVENSKA KRYSSARKLUBBEN HAR verkat inom 
friluftsmål 1 Tillgänglig natur för alla genom 
projektet ”Kryssis” där barn som vanligtvis inte 
kommer ut och segla får möjlighet att göra det 
via samarbete med Fryshuset.

FRILUFTSLIV FÖR GOD FOLKHÄLSA (friluftsmål 
9) inom detta friluftsmål har Svenska Jägare-
förbundet drivit sitt projekt ”Vård i det vilda”, 
första hjälpen för både människa och hund ute i 
naturen. Inom detta friluftsmål återfinns också 
Cykelfrämjandets ”Frihet på cykel” som även gör 
naturen tillgänglig för fler (friluftsmål 1). Efter-
frågan på kurser för att lära sig cykla har varit 
stor runt om i landet. Störst verksamhet har det 
varit i Stockholm och Malmö. En utvärdering har 
genomförts på uppdrag av gatukontoret i Malmö 
stad. En stor majoritet av deltagarna är kvinnor 
(90%). En forskare från Lunds universitet har 
tittat på vad det betyder för individen att lära sig 
cykla när man är äldre.

FRILUFTSORGANISATIONERNA ÄR VIKTIGA för 
att skapa intresse och möjlighet för såväl flickor 
och pojkar som kvinnor och män att utöva fri-
luftsaktiviteter. 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 förutsätt-
ningar att vistas ute i naturen samt att uppmunt-
ra barns utevistelse.

SVENSKT FRILUFTSLIVS RAPPORTERING till 
Naturvårdsverket finns utlagd på hemsidan. I 
budgetpropositionen för 2019 konstateras att 
organisationsbidraget till friluftsorganisationer-
na möjliggör en stor verksamhet med många 
deltagare i olika aktiviteter. Resultatet från 2017 
visar på en stor bredd av verksamheter och akti-
viteter som genomförts, där ledarutbildningarna 
är viktiga för att underlätta för fler att nå ut i 
naturen. I stort sett lyfter samtliga organisatio-
ner fram allemansrätten som en av de viktigaste 
förutsättningarna för friluftsliv.

VÅRA arbetsområden FÖRDELNING AV DE STATLIGA MEDLEN
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Svenska Kanotförbundet 
har tagit fram lärarhand-

ledning för Säker paddling 
utifrån friluftsmål 10 ”God 

kunskap om friluftslivet.”
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Kansliverksamhet03

INFÖR ÅRETS ANSÖKNINGAR utökades upp-
gifterna om medlemskap, som lämnades till 
Svenskt Friluftsliv, med andel kvinnor respektive 
män. Vidare fick kansliet i uppdrag av fördel-
ningskommittén att ta reda på hur styrelsere-
presentationen ser ut i de organisationer som 
beviljas medel. När det gäller könsfördelningen 
i medlemsorganisationerna visade det sig att 
46% var kvinnor, i styrelserna 34% och minskade 
ytterligare avseende andelen kvinnor som inne-
hade ordförandeposten.

Debattartiklar och press
Under året har Svenskt Friluftsliv publicerat 
sju pressmeddelanden. Vi har också bistått de 
organisationer som önskat hjälp med ett ”stan-
dardiserat” pressmeddelande med budskap om 
framför allt beviljad summa och vad pengarna 
ska användas till. 

Under året har fem debattartiklar publicerats i 
dags- och fackpress. 

» I januari publicerade Norrbottens Kuriren och 
Norrländska Socialdemokraten en artikel om 
resultaten av våra två NOVUS-undersökningar. 
Ytterligare en debattartikel publicerades under 
denna månad. I Svenska Dagbladets webbtid-

I december publicerade vi krönikan 
”Vikten av vardagsrörelse”.

GENOMFÖRA OCH DRIVA kansliverksamheten innebär; skriva 
debattartiklar och pressmeddelanden, medverka i styr- och re-
ferensgrupper, hantera medlemskap, genomföra årsstämma och 
VD/GS-seminarier, svara på remisser och skrivelser samt möten 
med beslutsfattare under 2018.

ning (svd.se) lyfte sex av Svenskt Friluftslivs 
medlemsorganisationer – som också är med i 
Riksidrottsförbundet – frågan om de ojämlika 
reglerna kring socialavgiftslagen.

» I mars månad skrev Svenskt Friluftsliv en de-
battartikel i Arkitekten om vikten att värna stads-
nära natur. Samma månad publicerade vi också 
en debattartikel på Dagens Samhälle om att det 
offentliga vinner på att stötta organisationer som 
bidrar till ökad motion och folkhälsa. 

» I juni månad publicerade Svenskt Friluftsliv 
en debattartikel på Altingets webbsida. Efter 
en enkätundersökning – visade det sig att alla 
riksdagspartier utom Socialdemokraterna var 
positiva till att friluftsorganisationer får samma 
undantag som idrottsorganisationer i socialav-
giftslagen. Debattartikeln ställde frågan varför.

Könsfördelning bland medlems-
organisationernas medlemmar

Könsfördelning i medlems-
organisationernas styrelser

ANDEL KVINNORANDEL MÄN
46%54%

ANDEL KVINNORANDEL MÄN
34%66%
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» Under 2018 har fem krönikor publicerats i vårt 
nyhetsbrev och på vår webbsida. 
I maj publicerade vi krönikan ”Det vi vill värna 
måste vi arbeta aktivt för” – där vi pekade på 
att vi under det senaste året har arbetat mycket 
aktivt för att lyfta in friluftslivsfrågorna i riks-
dagspartiernas valmanifest. Vi har deltagit i 
seminarier, samtalat med riksdagsledamöter och 
ministrar, visat på forskningsresultat - goda ex-
empel och förebilder. Vi har dock upplevt att det 
har varit otroligt svårt att nå fram.

» I augusti månad skrev Miljömagasinet en arti-
kel om att miljö- och kulturministern gemensamt 
lyfte på värdet av friluftsliv och att Miljöpartiet 
lämnat ett vallöfte där Svenskt Friluftslivs anslag 
föreslås fördubblas och att friluftsliv och idrott 
likställs i socialavgiftslagen.

» I september publicerade vi krönikan ”Att vara i 
och nära vatten – handlar om eget ansvar” – där 
vi pekar på hur mycket vaksammare vi är mot 
sol och hetta än mot vatten och hur lätt det är att 
olyckan är framme när vi tappar uppmärksam-
heten. 

» I oktober publicerade vi krönikan ”Låt eleverna 
röra på sig – för att det är kul!” – där vi fokuse-
rade på vikten av rörelse och inkludering för alla 
skolans elever nu när regeringens 100 extra 
undervisningstimmar i idrott och hälsa aktiveras 
vid årsskiftet 2018/2019. Den publicerades ock-
så i Idrottslärarnas tidning ”Idrott och Hälsa”. 
Under samma månad publicerade vi en krönika i 
Seniorer – en bilaga till Dagens Nyheter/Expres-
sen ”Bättre hälsa av att vara ute i naturen”.

» I december publicerade vi krönikan ”Vikten av 
vardagsrörelse” – där vi resonerade kring GIHs 
(Gymnastik- och idrottshögskolan) nysläppta 
studie som visade på svenskarnas försämrade 
kondition idag jämfört med år 1995.

» Under året har Svenskt Friluftsliv sänt ut sex 
nyhetsbrev. Efter maj månad då GDPR (data-
skyddsförordningen) trädde ikraft har vi varit 
noga med att våra mottagare har gett sitt sam-
tycke. I dagsläget har vi ca 300 prenumeranter. 
Nyhetsbreven har även lyfts på Svenskt Frilufts-
livs twitterkonto (@SvFriluftsliv) där Svenskt 
Friluftsliv har över 1200 följare.

Svenskt Friluftsliv i styr- och 
referensgrupper 
Svenskt Friluftsliv ingår i myndigheternas bi-
dragsnätverk som består av bidragsgivande 
myndigheter under ledning av Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). 
Nätverket har träffats en gång under året. Målet 
med nätverket är att utbyta erfarenheter mellan 
bidragsgivande myndigheter för att bättre kunna 
genomföra sina uppdrag när det gäller fördelning 
av skattemedel.

Svenskt Friluftsliv har ingått i juryn för årets 
friluftskommun, under ledning av Naturvårds-
verket, som sammanträtt vid två tillfällen under 
2018. Vi ingår även i det myndighetsnätverk som 

ansvarar för de tio friluftsmålen. Detta nätverk 
har sammanträtt vid två tillfällen under 2018, 
varav ett av mötena är ett tvådagarsmöte tillsam-
mans med länsstyrelsernas friluftssamordnare. 
Chefsnätverket inom detta område träffas vid ett 
tillfälle årligen och så även under 2018.
Svenskt Friluftsliv har även deltagit i tre möten 
arrangerade av Ideell Arena. 

Svenskt Friluftsliv ingår i SLU:s strategiska 
referensgruppen vid fakulteten för skogsveten-
skap. Arbetet inleddes under 2018 och gruppen 
har sammanträtt två gånger under året.

Genom bidragsverksamheten nås stora 
grupper av människor som ges möjlighet 
att få ett upplevelserikt friluftsliv.
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Medlemskap 
Svenskt Friluftsliv är medlem i följande orga-
nisationer:  Arbetsgivaralliansen, FSC (Forest 
Stewardship Council),  PEFC (Programme for the 
Endorsement of Forest Certification schemes), 
PGF (Partsgemensamt forum) samt Ideell arena.

Årsstämma 2018
Svenskt Friluftslivs årsstämma genomfördes den 
23 april 2018 i Stadsmissionens lokaler vid Stor-
torget i Gamla Stan. Till ordförande för årsstäm-
man valdes miljöminister Karolina Skog. Till sty-
relsen i Svenskt Friluftsliv omvaldes Per Klingbjer 
(ordf.), Maria Ros Jernberg (STF), Lars Lund-
ström (Friluftsfrämjandet), Peter Fredman (Mitt-
universitetet), samtliga på två år. Styrelsen består 
därutöver av Karin Brand (Svenska Livräddnings 
Sällskapet), Susanne Söderholm (Svenska Orien-
teringsförbundet), Maria Norrfalk (fd. Landshöv-
ding), Andreas Ollinen (Sportfiskarna) samt Åke 
Granström (Svenska Jägareförbundet).

VD/GS seminarier
Svenskt Friluftsliv har under 2018 genomfört tre 
VD/ GS-seminarier. Det första genomfördes den 
15 maj då styrelsen berättade om planeringsarbe-
tet med att ta fram en ny strategisk plan för åren 
2019-2025 vidare presenterades ”Friluftslivets år 
2020” och en workshop hölls om projektet.

Det andra mötet hölls den 14 september, då 
berättade Sportfiskarna om hur de lyckats samfi-
nansiera flera av sina projekt och verksamheter. 
Svenska Jägareförbundet gav vid samma tillfälle 
en introduktion till sitt projekt om första hjälpen 
för både människa och hund i naturen.

Det tredje VD/GS mötet ägde rum den 20 
november, vid detta möte redogjorde styrelsen 
för hur arbetet fortskridit med den långsiktiga 
strategin för Svenskt Friluftsliv för de kommande 
åren 2019-2025 samt gavs en lägesrapport från 
arbetet med ”Friluftslivets år 2020”. Samtliga se-
minarier har ägt rum i Svenskt Friluftslivs lokaler 
på Johannesfredsvägen 7 i Bromma.

En långsiktig strategi för Svenskt 
Friluftsliv
Styrelsen beslutade under 2017 att Svenskt Fri-
luftsliv skulle arbeta fram en ny långsiktig strate-
gi för organisationen. Till utredare utsågs Maria 
Norrfalk som ingår i Svenskt Friluftslivs styrelse 
och som sekreterare Ulf Silvander. Utredningen 
har pågått under 2018 och återrapporterat till 
styrelsen vid varje styrelsemöte. Utredningen 
har även förankrat sina ställningstaganden un-
der året vid de VD/GS-möten som genomförts. 
Resultatet av utredningen är att styrelsen före-

slår smärre förändringar av Svenskt Friluftslivs 
stadgar samt att Allemansrätten lyfts upp och tar 
en större del av Svenskt Friluftslivs fokus i fram-
tiden. Den nya strategin behandlas på Svenskt 
Friluftslivs årsstämma i april 2019.

Svenskt Friluftsliv har svarat på 
följande remisser under 2018:
» Skogsstyrelsen: En analys av styrmedel för 
skogens sociala värden (Dnr. 2017/1309) 
» Näringsdepartementet: Ett land att besöka 
(SOU 2017:95) 
» Kulturdepartementet: Långsiktigt stöd till det 
civila samhället (Ds 2018:13)
» Länsstyrelsen i Skåne: Handlingsplan Frilufts-
liv i Skåne (Dnr: 512-18251-2018)

Utredningar
Svenskt Friluftsliv gjorde tillsammans med LRF 
och Naturskyddsföreningen en framställan till 
regeringen under februari 2016 om en översyn 
av terrängkörningslagen och terrängkörnings-
förordningen som båda är från 1970-talet. Även 
Naturvårdsverket påtalar att en översyn behöver 
göras i sin återrapportering av miljömålen från 
2014. Regeringen beslutade under 2018 att till-
sätta en utredare och en expertgrupp för att se 
över terrängkörningslagen. Samtidigt gavs ett 
uppdrag till Naturvårdsverket att bistå utred-
ningen med underlag, varför Naturvårdsverket 
bildat en referensgrupp för detta uppdrag. 
Svenskt Friluftsliv ingår i båda grupperingarna 
som kommer återrapportera under 2019.

Regeringen beslutade under 2018 att till-
sätta en utredare och en expertgrupp för 
att se över terrängkörningslagen.
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MÖTEN med beslutsfattare 2018
SVENSKT FRILUFTSLIV HAR kontaktat och uppvaktat 
ett antal politiker i Riksdagen och regeringen under 
året.

JANUARI Möte med Per Bolund bitr. finansminister.

FEBRUARI Möte med Karolina Skog, miljöminister, och med 
riksdagsledamot Cecilia Magnusson (M).

MARS Möte med riksdagsledamoten Per Lodenius (C) och 
med riksdagsledamoten Gunilla Carlsson (S). Seminarium i 
riksdagen där (Miljöpartiet och Centerpartiet bjöd in till tema: 
”Det kostsamma stillasittandet”.)

APRIL  Miljöminister Karolina Skog satt ordförande på Svenskt 
Friluftslivs årsstämma.

MAJ Möte med riksdagsledamot Aron Emilsson (SD). Möte 
och seglats med Miljöminister Karolina Skog på skutan Gratia 
tillsammans med Kryssarklubben. Pressträff med finansmi-
nister Magdalena Andersson och äldreminister Lena Hal-
lengren där vallöfte gavs om 10 mnkr till äldres psykiska och 
fysiska hälsa till Svenskt Friluftsliv.

JULI  Almedalen, möte med Möte med riksdagsledamot Cecilia 
Magnusson (M).

AUGUSTI  Möte med utbildningsminister Gustav Fridolin där 
Sportfiskarna visade sitt projekt Klassdraget. Pressträff med 
miljöminister Karolina Skog och kulturminister Alice Bah 
Kunkhe där vallöfte gavs om en rättvis socialavgiftslag och 
dubblering av anslaget.

OKTOBER Möte med riksdagsledamoten Maria Gardfjell 
(MP). Möte med riksdagsledamot Anna Sibinska (MP).

NOVEMBER Möte med Gunilla Carlsson (S), vice ordförande 
i Nordiska rådets svenska delegation. Ledamot Lars Mejern 
Larsson (S) deltog också i mötet. Möte med riksdagsledamot 
Christer Nylander (L) ordförande i kulturutskottet. Möte med 
hela (S)-gruppen i kulturutskottet.

DECEMBER Möte med kulturutskottets riksdagsledamot Aron 
Emilsson (SD) och Cassadra Sundin (SD).
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Forskning04

SVENSKT FRILUFTSLIV HAR under lång tid argu-
menterat för att ett sammanhållet forskningspro-
gram om friluftsliv och miljö bör initieras. Därför 
är det glädjande att Miljöstrategiska fonden 
(MISTRA) vid halvårsskiftet utlyste medel för 
en forskningssatsning som ska vidareutveckla 
kunskapen om och förståelsen för hållbarhet i 
relation till idrott och friluftsliv.

Många i Sverige är engagerade inom idrott och 
friluftsliv. Ur ett samhällsperspektiv förespråkas 
idrott och friluftsliv både på nationell och lokal 
nivå för att främja viktiga sociala aspekter, som 
folkhälsa och integration. Kopplat till idrott och 
friluftsliv finns även en stark industri- och nä-
ringslivsverksamhet som skapar arbetstillfällen. 
Idrott och friluftsliv omfattar även stora frivilli-
ginsatser, genom engagemang av funktionärer, 
ledare mm.

MILJÖEFFEKTERNA AV IDROTT och friluftsliv 
har fått relativt liten uppmärksamhet. Relevanta 
miljöeffekter är relaterade till resor till och från 
aktiviteter, utrustning, mat vid evenemang, mar-
kanvändning, konstruktion och drift av arenor, 
med mera. Det finns stora kunskapsbrister när 
det gäller miljöeffekterna, och vissa områden 
har inte studerats alls. Dessutom kommer mil-
jöförändringar, inklusive klimatförändringar, 
att påverka framtida aktiviteter inom idrott och 
friluftsliv. Detta och andra nya trender kommer 
att kunna ge upphov till nya miljöeffekter.

Med de starka organisationer som finns både 
lokalt och nationellt, samt det stora antalet 
människor som är engagerade finns det en stor 
potential för att införa och stödja hållbarhet 
inom specifika idrotts- och friluftslivsaktiviteter 
och även bredare i samhället, och därigenom 
bidra till en hållbar samhällsomvandling. Utlys-
ningen är baserad på två rapporter som Mistra 
beställt: en bakgrundsrapport utarbetad av en 
internationell arbetsgrupp för att beskriva poten-
tialen för ett forskningsprogram om idrott och 
friluftsliv med fokus på miljö och en svensk för-
studie som omfattat idrott och friluftsliv i Sveri-
ge. Forskningsprogrammet ska ha fokus på idrott 
och friluftsliv, där deltagande i idrottsaktiviteter 
såväl som idrott med åskådare omfattas, och där 
friluftsliv både i stadsmiljö och glesbygd är av 
intresse. Miljömässiga aspekter ska vara i fokus.

DRIVA ARBETET med att stärka forskningen 
och forskningsinformationen inom området.

VÅRA arbetsområden FORSKNING

Andra relevanta hållbarhetsaspekter ska också 
ingå i programmet för att stödja systemperspek-
tivet. Sista dag för att inkomma med ansökan 
till MISTRA var den 30 november. Under första 
halvåret 2019 kommer MISTRA att utvärdera 
ansökningarna och den planerade programstar-
ten är satt till den 1 juli 2019.

Naturvårdsverket
NATURVÅRDSVERKET HAR UNDER 2018 initie-
rat en enkätstudie om friluftsliv som skall ge-
nomföras av Mittuniversitetet. Detta som ett led 
i uppföljningen av regeringens 10 mål för frilufts-
livet. Svenskt Friluftsliv har varit involverad i ar-
betet genom det myndighetsnätverk för friluftsliv 
som finns etablerat. Enkäten är omfattande och 
har skickats ut till 21 000 respondenter. Resul-
tatet kommer rapporteras till Naturvårdsverket 
under våren 2019 och uppföljningen av de 10 
friluftsmålen kommer att rapporteras till reger-
ingen under hösten/vintern 2019.

Under året har Svenskt Friluftsliv deltagit i 
SLUs strategiska referensgrupp vid skogsfakul-
teten. Denna referensgrupp är rådgivande till 
fakultetsledningen i frågor som rör grundutbild-
ning, forskarutbildning och fortlöpande miljöa-
nalys vid fakulteten. Gruppen har också en viktig 
roll att bidra till dialogen mellan samhället och 
skogsfakulteten generellt sett. Under året har två 
möten genomförts.

Det finns stora kunskapsbrister när det 
gäller miljöeffekterna, och vissa områden 
har inte studerats alls.
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VÅRA arbetsområden 

Samarbete med 
myndigheter mm

05

A. BIDRA till genomförandet av de 
10 friluftspolitiska målen.”

B. BIDRA i det Nordiska samarbe-
tet kring friluftsfrågor.

C. BEVAKA OCH BIDRA i arbetet 
med skogsrelaterade frågor.

SAMARBETE MED MYNDIGHETER MM

A. BIDRA TILL GENOMFÖRANDET AV DE 10 
FRILUFTSPOLITISKA MÅLEN.

Arbetet med de 10 friluftspolitiska målen omfat-
tar i stort sett allt vad Svenskt Friluftsliv arbetar 
med. En av de tre prioriterade områdena för 
fördelningen av medel har dock varit att bidra i 
uppfyllandet av de 10 friluftspolitiska målen och 
24 % av verksamhetsbidraget har fokuserat på 
de 10 friluftspolitiska målen. Svenskt Friluftsliv 
har deltagit i myndighetsnätverket för frilufts-
politiken som träffats en gång under 2018. Vi 
har också deltagit i planeringen av 2018 års och 
2019 års tankesmedja och vi ingår även i juryn 
för utmärkelsen årets friluftskommun. Därutöver 
har Svenskt Friluftsliv delat ut ett pris på 50 000 
kronor till årets friluftskommun för att använ-
das till lokala friluftssatsningar genom de lokala 
friluftsorganisationerna.

Under året beviljades Svenskt Friluftsliv medel 
från Naturvårdsverket för att göra en förstudie 
och projektplan för ”Friluftslivets år 2020”. En 
projektledare anställdes och arbetade under 
delar av året med att ta fram en projektplan som 
redovisats till Naturvårdsverket under slutet av 
året. 

B. BIDRA I DET NORDISKA SAMARBETET 
KRING FRILUFTSFRÅGOR

 I Norden ingår Svenskt Friluftsliv i ett nätverk 
för friluftsliv tillsammans med Norsk Frilufts-
liv, danska Friluftsrådet, Suomen Latu och 
Friluftrådenes Landsforbund. Under två år har 
det nordiska nätverket arbetat med att ta fram 
förslag till rekommendationer/handlingsplan för 
att möjliggöra att friluftsliv tydligt lyfts nu och i 
framtiden - i våra nordiska länder. Våren 2018 
överlämnades rekommendationerna i form av en 
broschyr till Nordiska Ministerrådet. Nordiska 
Ministerrådet har delfinansierat projektet. Pro-
jektet avslutades hösten 2017.

Med sikte på framtiden – Tankesmedja för 
friluftsliv 2018
2018 års Tankesmedja hölls 18-19 april på Djurö-
näset i Värmdö. Svenskt Friluftsliv samordnade 
workshopen om Mountainbike och allemansrät-

ten, som genomfördes av Cykelfrämjandet, LRF:s 
markägare och Länsstyrelsen i Skåne. 

På Tankesmedjan 2018 delade Svenskt Fri-
luftsliv ut 50.000 kr till Sundsvalls kommun som 
blev årets Friluftskommun.

Syftet med pengarna var att de skulle komma 
de lokala friluftsorganisationerna till del i den 
kommun som koras till 2018 års friluftskommun.
Pengarna kanaliserades genom Sundsvalls kom-
muns friluftsråd och gick till både aktiviteter 
och material. Bland annat fick det lokala Orien-
teringsförbundet bidrag till en ”springvagn”; 
organisationen Svampfärgarna fick bidrag till 
aktivitet med allmänhet att färga textilier med 
egenplockade svampar och Scouterna fick bidrag 
till inköp av tält och tarp.

C. BEVAKA OCH BIDRA I ARBETET MED 
SKOGSRELATERADE FRÅGOR

Svenskt friluftslivs engagemang i revideringen 
av FSC standarden har fortsatt under hela 2018. 
Sju telefonmöten har ägt rum under 2018. En 
andra konsultation om FSC-kriterierna riktad till 
omvärlden genomfördes under hösten. Därefter 
har arbetet med att komma fram till skrivningar 
som de inblandade intresseområdena ekonomi, 
miljö och den sociala delen varit intensivt för att 
kunna bli överens. I slutfasen har det varit rena 
förhandlingar som gällt FSC:s skogsstandard för 
större markägare med ett markinnehav på över 
1000 ha. Arbetet med standarden för mindre 
markägare kommer att fortsätta en bit in på år 
2019. Den slutliga standarden kommer att träda 
ikraft vid årsskiftet 2019/2020. En för friluftsli-
vet viktig del är att markägare certifierade enligt 
såväl PEFC som FSC är beredda att arbeta för att 
värna och vårda allemansrätten.
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Svenskt Friluftsliv över-
lämnade tillsammans med 

det Nordiska Friluftsnät-
verket en broschyr till 

Nordiska Ministerrådet 
– ”Nordic outdoor life/ 

Recommendations 
from the project.”
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VÅRA arbetsområden 

Allemansrätten06

BEVAKA arbetet med att vårda
och värna Allemansrätten. 

ALLEMANSRÄTTEN

UNDER 2017 SÖKTE SVENSKT FRILUFTSLIV 
medel hos Naturvårdsverket för att kunna pro-
ducera fyra korta filmer. Ansökan beviljades och 
under våren 2018 spelades filmerna in. De fyra 
ämnen som berördes var:
» Tältning nära boningshus
» Eldning utomhus
» Cykling och jordbruksmark
» Terrängkörningsfordon och natur

FILMERNA ÄR CA 30 SEKUNDER långa och upp-
lyser på ett lättsamt sätt om allemansrättens 
”rättigheter och skyldigheter” i de fyra ämnena. 
De har blivit väl mottagna och skådespelare i 
våra fyra filmer är Anders ”Ankan” Johansson 
och Vega Rougén.

FILMERNA HAR PUBLICERATS och annonse-
rats på FB-sidan Friluftsliv i Sverige och nått ca 
600 000 personer. En av filmerna gick under två 
sommarveckor som bioreklam på SF:s biografer 
i Malmö. Filmerna har också distribuerats till 
idrottslärare genom Svenska Idrottslärarfören-
ingen.

Arbete har påbörjats med att få filmerna till-
gängliga för Stockholms skolor genom ett sam-
arbete med Stockholms stads grupp ”Spring i 
benen”. Kontakter har även tagits under senhös-
ten 2018 med Utbudet för att på sikt starta upp 
distribution av filmerna till Sveriges alla skolor.

Detta är den första filmkampanjen i sitt slag 
gjort av Svenskt Friluftsliv. Förlagan är en kam-
panj som Norsk Friluftsliv gjorde under 2016.
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STYRELSEN OCH KANSLIET DET HÄR är vi

Styrelsen och kansliet samlat på Grindas brygga 2018. Från vänster Peter Fredman – Professor Mittuniversitetet, Dina Evenéus 
– PR- och kommunikationsansvarig, Per Klingbjer (ordf.) – Svenska Fjällklubben, Elisabeth Rytterström – Controller, Åke Gran-
ström – Svenska Jägareförbundet, Maria Norrfalk – Fd. Landshövding, Ulf Silvander – Generalsekreterare, Karin Brand – Svenska 
Livräddningssällskapet, Susanne Söderholm – Svenska Orienteringsförbundet, Andreas Ollinen – Sportfiskarna, Lars Lundström – 
Friluftsfrämjandet. Maria Ros-Jernberg – Svenska Turistföreningen är inte med på bilden.

UNDER 2018 HAR KANSLIET BESTÅTT av Ulf 
Silvander (GS), Elisabeth Rytterström (Control-
ler) och Dina Evenéus (PR- och kommunika-
tionsansvarig). Därutöver har Christina Frimodig 
varit anställd som projektledare för projektet 
Friluftslivets år 2020. Torgny Håstad har varit 
organisationens allemansrättslige expert och Eje 
Andersson har haft ansvaret för arbetet med FSC 
och PEFC. Administrativa tjänster har köpts från 
Friluftsfrämjandet, Mälardalsregionen/Ingrid 
Petzäll-Spires. Externt kommunikationsarbete 
har köpts av New Republic (Adam Bergsveen, 
rörande ett riksdagsseminarium). Totalt upp-
skattas arbetsinsatserna på kansliet under 2018 
ha omfattat ca fyra till fem årsarbeten.

REVISORER HAR VARIT Kerstin Hedberg (Finn-
hammars) och Klas Weidstam (lekmannarevi-
sor). Valberedningen har under 2018 bestått 
av Eje Andersson – Orienteringsförbundet, Bo 
Sköld – Svenska Jägareförbundet och Anna Hei-
mersson – Svenska Turistföreningen.

Totalt uppskattas arbetsin-
satserna på kansliet under 
2018 ha omfattat ca fyra 
till fem årsarbeten.
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EKONOMISK 
redovisning 
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 NOTER 2018 2017  
  kronor kronor
INTÄKTER

Organisationsbidrag  3 600 000 3 600 000 
Projektbidrag 1 1 314 382 505 619 
Medlemsavgifter  205 000 200 000 
Övriga intäkter  109 177 48 894
    

Summa intäkter  5 228 559 4 354 513

KOSTNADER

Verksamhets- och kanslikostnader 2 -2 363 883 -2 019 692 
Personalkostnader 3 -3 017 290 -2 588 979 
  -5 381 173 -4 608 671
    
Resultat före finansiella kostnader
och intäkter  -152 614 -254 158 

FINANSIELLA POSTER

Ränteintäkter och liknande resultatposter  86 695 85 832 
Räntekostnader och liknande resultatposter  -812 -340
Finansnetto  85 883 85 492 
  
Årets resultat  -66 731 - 168 666

EKONOMISK redovisning 2018RESULTATRÄKNING
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 NOTER 2018-12-31 2017-12-31 

  kronor kronor 
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 4 0  0 

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar  8 6 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  52 616 57 611 
  52 624 57 619  
     
Kassa och Bank  4 907 964 6 093 440 

Summa Omsättningstillgångar  4 960 588 6 151 059 

Summa Tillgångar   4 960 588 6 151 059  

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget Kapital 5, 6

Fritt Eget Kapital
Eget kapital vid årets början  4 034 579 4 203 245
Årets resultat  -66 731 -168 666

Summa Eget kapital  3 967 848 4 034 579

Kortfristiga Skulder

Leverantörsskulder  32 360 179 585
Skatteskuld  161 547 143 898
Övriga kortfristiga skulder 7 430 993 1 391 695
Upplupna kostnader och
    förutbetalda intäkter 8 367 840 401 302
     
Summa Kortfristiga Skulder  992 740 2 116 480
     
Summa Eget Kapital och Skulder   4 960 588 6 151 059

EKONOMISK redovisning 2018 BALANSRÄKNING
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
  
Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokfö-
ringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag. Fordringar 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. Redovis-
ningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redo-
visas 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.
    

Not 1 – Projektbidrag ANSLAG FÖRBRUKAT RESERVERAT  
  UNDER ÅRET FÖR 2019
Friluftslivets år 2020 350 000 350 000 0
Forskarskola i Friluftsliv 282 145 0 282 145
Informationsprojektet 494 381 494 381 0
Information om allemansrätten 470 000 470 000 0 
SUMMA 1 596 526 1 314 381 282 145 

EKONOMISK redovisning 2018TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER
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Not 2 – Verksamhets- och kanslikostnader  2018 2017

Mediasatsning  0 75 200
Nordiska Ministerrådet  0 58 324
VD/GS möte  11 850 3 887
Nordiskt arbete  15 541 11 885
Skogsrelaterade frågor  17 586 26 358
Fördelningskommittén  31 796 19 728
Information om allemansrätten  472 538 0
Informationsprojektet  496 950 505 619
Strategiskt arbete  67 756 0
Almedalen  3 988 54 251
Friluftslivets år 2020  40 734 0
Undersökning fysisk aktivitet  125 250 0
Resor  48 429 39 565
Lokalhyra  385 085 375 000
Lokalkostnader  30 498 23 993
Kontorsmaterial  35 137 33 261
Tryck/Trycksaker  33 725 16 508
Mobiltelefon, internet  24 083 26 439
Hemsida  106 728 141 016
Data, pc, programvaror  29 802 13 371
Revisionsarvode  48 750 46 250
Konsulttjänster  75 045 151 875
Flyttkostnader  0 190 792
Övrigt  262 612 206 370
  2 363 883 2 019 692  
  
Not 3 – Personalkostnader
 
Medeltalet anställda har uppgått till  3,5 3

Löner och ersättningar   1 924 869 1 614 272 
 - varav lön GS  660 924 594 343 
 - varav styrelsearvoden  97 000 86 500 

Sociala kostnader  698 156 591 622 
Pensionskostnader  348 636 314 668 
- varav GS  228 480 232 193

Not 4 – Inventarier    

IB anskaffningsvärde  21 200 21 200 
Årets anskaffningar  0 0 
Årets utrangeringar  0 0 
  21 200 21 200 

IB ack. avskrivningar  -21 200 -21 200 
Årets avskrivningar  0 0 
UB ackum värdeminskning  -21 200 -21 200 
UB bokfört värde  0 0 

EKONOMISK redovisning 2018 NOTER
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Not 5 – Eget kapital BALANSERAT ÄNDMÅLS- TOTALT
 KAPITAL BESTÄMT EGET KAPITAL

Ingående balans 1 327 579 2 707 000 4 034 579 
Årets resultat -66 731  -66 731
 1 260 848 2 707 000 3 967 848

Not 6 – Buffertfond    

Svenskt Friluftslivs buffertfond är tillskapad för att kunna nyttjas efter årsmötesbeslut för att sä-
kerställa Svenskt Friluftslivs verksamhet även om föreningens ekonomiska villkor skulle förändras. 
Buffertfonden får ianspråktagas efter beslut av årsstämman.   
 
    
 
Not 7 – Övriga kortfristiga skulder  2018 2017

Ej förbrukade projektmedel:
Forskarskola i Friluftsliv  282 145 282 145  
Informationsprojektet  0 494 381
Information om allemansrätten  0 470 000

Personalskatter  73 576 70 860
Sociala avgifter  74 819 73 679
Övriga skulder  453 630
  430 993 1 391 695

Not 8 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   
 
Semesterskuld inkl. soc. avg.  290 191 317 287
Övrigt  77 649 84 015
  367 840 401 302

EKONOMISK redovisning 2018NOTER
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STOCKHOLM 2019

Per Klingbjer

Susanne Söderholm Karin Brand  Lars Lundström

Peter Fredman Åke Granström Maria-Ros Jernberg

Andreas Ollinen Maria Norrfalk
  

Ulf Silvander

Vår revisionsberättelse har avgivits

Kerstin Hedberg Klas Weidstam 
Auktoriserad revisor

EKONOMISK redovisning 2018 UNDERSKRIFTER
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ORGANISATIONSBIDRAG PER ORGANISATION BELOPP KR

Cykelfrämjandet (oförändrat)     525 000
Friluftsfrämjandet (ökning med 300 000 kronor)      9 000 000
Riksförbundet Hälsofrämjandet (oförändrat)    200 000
Sportfiskarna  (ökning med 400 000 kronor)                        4 800 000 
Svenska Båtunionen (ökning med 10%)    470 000
Svenska Fjällklubben (ökning upp till grundbelopp)      100 000
Svenska Frisksportförbundet (ökning upp till grundbelopp)     100 000
Svenska Islandshästförbundet (ökning upp till grundbelopp) 100 000
Svenska Kennelklubben (ökning med 100 000 kronor)    700 000
Svenska Kryssarklubben (ökning med 10%)    440 000 
Svenska Livräddningssällskapet (oförändrat)  1 950 000 
Svenska Turistföreningen (ökning med 900 000 kronor) 2 000 000
Sveriges Ornitologiska Förening (grundbelopp) 200 000

Summa organisationsbidrag 20 585 000

VERKSAMHETSBIDRAG (PROJEKT) PER ORGANISATION BELOPP KR

Cykelfrämjandet
Tilldelas bidrag till projektet ”MTB samarbetssatsning” (400 000 kr)
samt till projektet ”Frihet på cykel” (1 425 000 kr) 1 825 000

Friluftsfrämjandet
Tilldelas bidrag till projektet ”Skogshjältarnas etablering” (1 600 000 kr),
Meningsfull väntan – Hälsa och integration (950 000 kr) samt till
projektet ”Skogsmulle 2020” (470 000 kr) 3 020 000

Förbundet Skog och Ungdom
Tilldelas bidrag till projektet ”Från planta till planka, en skogsdag
i naturen med en skolklass” (185 000 kr) samt till projektet
”Region Öst” (185 000 kr) 370 000

Riksförbundet Hälsofrämjandet          
Tilldelas bidrag till projektet ”Må bra med allemansrätten – en 
viktig del i skolundervisningen” 300 000

Riksförbundet Sveriges 4H         
Tilldelas bidrag till projektet ”Verksamhet för alla” (550 000 kr)
samt till projektet ”Uppdrag: Skattjakt natur” (275 000 kr) 825 000

Scouterna
Tilldelas bidrag till projektet ”Tillgänglig scoutverksamhet för fler” 2 100 000   

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 2018 
avseende Naturvårdsverket, beslutade Naturvårdsverket att 
lämna bidrag till Svenskt Friluftsliv 2018-01-12 med 
47 785 000 kronor. Under våren 2018 rapporterade Svenskt 
Friluftsliv om fördelningen av statsanslaget till Naturvårdsver-
ket 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 fördel-
ningskommitté bestående av fem ledamöter. Dessa var under 

2018 Eva Bjernudd(ordf.), Erik Backman, Andreas Cederlund 
(t o m 2018-09-30), Hasse Berglund, Ulrika Askengren och 
Cecilia Magnusson (från 2018-10-01). Fördelningskommittén 
sammanträdde totalt fyra gånger under 2018. Samtliga ansök-
ningar och protokoll från Fördelningskommitténs beslutsmö-
ten finns tillgängliga på Svenskt Friluftslivs hemsida.

INFÖR BUDGETÅRET 2018 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 för-
delning vid sitt sammanträde 18-01-09 enligt förordning (SFS 
2010:2008) om statsbidrag till friluftsorganisationer:
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Sportfiskarna
Tilldelas bidrag till projektet ”KlassDraget” (1 600 000 kr) samt till
projektet ”Åtgärdspaket främjande och integration” (2 450 000 kr) 4 050 000

Svenska Brukshundsklubben
Tilldelas bidrag till projektet ”Upp och hoppa – friskvård för 
människa och hund i samverkan” 300 000

Svenska Båtunionen 
Tilldelas bidrag till projektet ”SBU Akademin”      70 000

Svenska Fjällklubben
Tilldelas bidrag till projektet ”Kursbok fjälledarskap” 165 000

Svenska Islandshästförbundet
Tilldelas bidrag till projektet ”Fritidsturledare”       54 000

Svenska Jägareförbundet 
Tilldelas bidrag till projektet ”Vård i det vilda” 1 100 000

Svenska Kanotförbundet     
Tilldelas bidrag till projektet ”Säker paddling” (16 000 kr),
”Paddelpasset i skolan” (94 000 kr), ”Utveckla kanotguiden” (50 000 kr),
”PowerPaddle” (165 000 kr) samt till projektet ”Långsiktigt hållbar 
utveckling av paddling i svenskt friluftsliv” (500 000 kr) 825 000

Svenska Klätterförbundet
Tilldelas bidrag till projektet ”Fler alpinister, gärna tjejer” (240 000 kr),
”Upplev friluftsliv” (560 000 kr), ”Utbilda idrottslärare för klättring” 
(234 000 kr) samt till projektet ”Förare Kebnekaise” (200 000 kr) 1 234 000

Svenska Kryssarklubben
Tilldelas bidrag till projektet ”PX! Ungdomar - upplev skärgården”
(266 000 kr), ”Kryssis” (196 000 kr) samt till projektet ”Utbildning
i SXK Seglarskola” (377 000 kr) 839 000

Svenska Livräddningssällskapet
Tilldelas bidrag till projektet ”Juniorlivräddare/Youth Camp”
(500 000 kr), ”Utomhusmetodik i simskolan” (655 000 kr) samt
till projektet ”Issäkerhetsrådet” (600 000 kr) 1 755 000

Svenska Naturskyddsföreningen 
Tilldelas bidrag till projektet ”Schysst sommar och vinter för
nyanlända” (1 150 000 kr) samt till projektet ”Mer friluftsliv i skolan 
med Naturskoleföreningen och Sportfiskarna” (855 000 kr) 2 005 000                                                                     

Svenska Orienteringsförbundet 
Tilldelas bidrag till projektet ”Lärarfortbildning i orientering steg 3”
(485 000 kr) samt till projektet ”Flera och mera i naturen” (250 000 kr) 735 000

Svenska Turistföreningen
Tilldelas bidrag till projektet ”Lägervecka för barn och unga med 
Downs Syndrom” (138 000 kr) samt till projektet ”Unga Guidar
unga” (1 500 000 kr)  1 638 000 

Sveriges Ornitologiska Förening            
Tilldelas bidrag till projektet ”Naturpedagogisk utveckling”  390 000
                
Summa verksamhetsbidrag 23 600 000
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Grafisk form och produktion
Reklamologi, reklamologi.se
Tryck
Berndtssons tryckeri AB, 2019.03
Fotografer
Bengt Olsson: omslag 
Ulf Silvander: sid 2-3, 10, 14 (Kronprinsessan Victoria), 18, 21, 27, 28 (stora bilden), 41
Claes Grundsten: Sid 4-5, 15 (bild på man och familj)
Dina Evenéus: sid 6, 8-9, 12, 13, 15 (bild på kvinna), 20, 22, 23, 24, 25, 32
Hans Stoop: sid 17
Magnus Fröderberg: sid 18
Elisabeth Rytterström: sid 19
Susanne Söderholm: sid 28
Norsk Friluftsliv: sid 29
Svenskt Friluftsliv: sid 30
Privat: sid 31
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