
Verksamhetsbidrag (projekt)

Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)

BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Svenska Orienteringsförbundet

PROJEKT

Projektnr:

2
Projektnamn:

Tillgång till mark
Projektstart (år/mån):

2020/jan
Projektslut (år/mån):

2022/dec
Projektets totala budget (kr):

1 050 000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

350 000 2020
350 000 2021
350 000 2022

Beviljade anslag för år ett år ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV

Namn:

Tomas Stenström
E-postadress:

tomas.stenstrom@orientering.se
Telefon (dagtid):

0763151104
Mobiltelefon:

0763151104

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Syftet med projektet är att öka tillgängligheten till naturen för alla genom att höja
kunskapen och underlätta för föreningar och beslutsfattare. Detta kommer generera
fler attraktiva och hållbara frilufts- och orienteringsaktiviteter 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 till naturen som
vi och andra vill vistas i. Vi känner att det finns en okunskap hos Länsstyrelser,
kommuner, markägarorganisationer och andra nyttjanderättsinnehavare om
orientering och allemansrätten men även hos våra föreningar. 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.
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 MTBO
• Krav på att nyttjanderättsavtal upprättas för att få klartecken till att genomföra ett
orienteringsarrangemang plus krav på hanteringsavgift
• Fortifikationsverket ställer 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
Projektmål
Vi ser behov av att öka kunskapen och kompetensen hos alla inblandade i processen
kring arrangemang/aktiviteter såsom våra föreningar, kommuner, Länsstyrelser och
markägarorganisationer. Projektet har följande projektmål:
• Att beslut ska fattas på rätt grunder, dvs genom rätt kunskap om allemansrätten
och orientering hos handläggare på Länsstyrelserna och hos
markägarorganisationer
• Att ta fram rutiner, processer och mallar/checklistor för att sprida kunskap och
underlätta för alla som är inblandade i orienteringsaktiviteter
• 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:
Kunskapsinsamling - kartläggning
En första fas består av att få en tydlig bild av de utmaningar och möjligheter som
finns idag som är förenat med olika orienteringsaktiviteter. Vad har föreningarna för
behov av stöd idag – vad görs bra, vad görs mindre bra? Hur ser omvärlden ut, vilka
andra friluftsaktiviteter är på samma arenor som oss och hur kan vi samverka?
Kartläggningen ska ge en bild av vilka intressenter som bör ta del av ett
utbildningsmaterial och hur utbildningsmaterialet ska utformas.
Information och utbildning
Ett utbildningsmaterial som är anpassat för de olika intressenterna tas fram. Allt
utefter det behov vi ser kommer nödvändig dokumentation kring processen för
orienteringsaktiviteter att tas fram. Dokumentationen kommer bland annat innefatta
processer, rutiner, mallar/checklistor och kontaktpersoner.

Exempel på intressenter som det kommer att tas fram specifikt material för är en
förening som ska arrangera en orienterings- eller friluftsaktivitet, en markansvarig i
föreningen, föreningens medlemmar.

En struktur och plan för utbildning tas fram tillsammans med lokala mark- och
arrangörsgrupper i orienteringsdistrikten.

Förutom utbildningar ser vi framför oss etablerade nätverk, en struktur för
information på Svenska Orienteringsförbundets hemsida med goda exempel,
mallar/checklistor m.m.

Tidplan
Under det första året kommer kartläggning och utbildningsmaterial att tas fram,
därefter genomförs utbildningar det andra och det tredje året. Kontinuerligt under
projektet kommer uppföljning och reflektion att göras för att säkerställa att vi når
fram mot de projektmål vi satt upp.

Förväntade effekter

• En ökad aktivitet i naturen genom ökad tillgänglighet till naturen för svensk



orientering och andra friluftsorganisationer.
• Effektivare processer, dvs 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 Belopp, kr

Ta fram utbildningsmaterial 50 000
Projektledare, deltid 200 000
Resekostnader 50 000
Lokalkostnader, utlägg för utbildn. 50 000

Summa, kr: 350 000

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

570 350

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"!


