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Svenskt Friluftsliv tilldelas 3 mnkr av regeringen
till förberedelser av ”Friluftslivets år”
Regeringen med Miljöpartiet i spetsen satsar nu 3 mnkr på att
förberedelserna för ”Friluftslivets år” ska komma igång. ”Friluftslivets
år” är en satsning som Svenskt Friluftsliv tillsammans med
Naturvårdsverket projekterat - och handlar om att lyfta friluftslivet. Att
få många nya människor att vara ute och att visa upp alla de värden som
friluftslivets har, är syftet med satsningen.
”Friluftslivets år” innebär att det ska vara lätt och roligt att uppleva friluftsliv. En
mängd samarbetspartners samlas inom olika delar av samhället för att projektet ska
kunna genomföras. Under 2020 kommer ett förberedande arbete att göras, för ett
genomförande 2021, och under 2022 görs efterarbetet.
-

Att komma ut i naturen är fokus för ”Friluftslivets år”. Intresset för friluftsliv
ökar idag, men inte bland alla grupper i samhället. Inaktiviteten breder
samtidigt ut sig i vårt samhälle. Det är oroande tecken och därför är
regeringens tilldelning av medel mycket positiv. Vi gläds även åt den stora
satsningen på att rusta upp vandringslederna i Sverige till gagn för friluftslivet
och naturturismen, säger Per Klingbjer, ordförande för Svenskt Friluftsliv.
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Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för 26 ideella friluftsorganisationer i Sverige som tillsammans har ca
1,7 miljoner medlemskap, varav 300 000 är barn och ungdomar. Tillsammans består organisationerna av
närmare 10 000 lokala- och regionala föreningar. Svenskt Friluftsliv företräder de ideella friluftsorganisationerna
i Sverige och är talesman gentemot regering, riksdag och myndigheter. Uppgiften är att bevara och utveckla
förutsättningarna för det svenska friluftslivet genom att värna allemansrätten, stärka den långsiktiga
finansieringen för friluftsorganisationerna samt höja friluftslivets status i samhället. Målet är att människor i
Sverige ska ha möjlighet att utöva ett aktivt friluftsliv, idag och i framtiden.

Svenskt Friluftsliv har 25 medlemsorganisationer: Cykelfrämjandet, Friluftsfrämjandet, Förbundet
Skog och Ungdom, Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet, Riksförbundet Hälsofrämjandet,
Riksförbundet Sveriges 4 H, Sportfiskarna, Svenska Brukshundklubben, Svenska Båtunionen,
Svenska Cykelsällskapet, Svenska Fjällklubben, Svenska Folksportförbundet, Svenska Frisksportförbundet, Svenska Gång- och Vandrarförbundet, Svenska Islandshästförbundet, Svenska
Jägareförbundet, Svenska Kanotförbundet, Svenska Kennelklubben, Svenska Klätterförbundet,
Svenska Kryssarklubben, Svenska Livräddningssällskapet, Svenska Orienteringsförbundet,
Scouterna, Svenska Skridskoförbundet, Svenska Turistföreningen och Sveriges Ornitologiska
Förening.

