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Cykelfrämjandet, Friluftsfrämjandet, Förbundet 
Skog och Ungdom, Korpen Svenska Motionsidrotts-
förbundet, Riksförbundet Hälsofrämjandet, Riksför-

bundet Sveriges 4H, Scouterna, Sportfiskarna, Svenska 
Brukshundsklubben, Svenska Båtunionen, Svenska Cy-

kelsällskapet, Svenska Fjällklubben, Svenska Folksportför-
bundet, Svenska Frisksportförbundet, Svenska Gång- och 
Vandrarförbundet, Svenska Islandshästförbundet, Svens-

ka Jägareförbundet, Svenska Kanotförbundet, Svenska 
Kennelklubben, Svenska Klätterförbundet, Svenska 
Kryssarklubben, Svenska Livräddningssällskapet, 
Svenska Orienteringsförbundet, Svenska Skrid-

skoförbundet, Svenska Turistföreningen 
och Sveriges Ornitologiska Fören-

ing Birdlife Sverige

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 före-
träder de ideella friluftsor-

ganisationerna i Sverige och är 
talesperson gentemot regering, 

riksdag och myndigheter.
Vi har tre 

prioriterade områden:
» Allemansrätten

» Finansiering
» Påverkansarbete

VÅRA
medlemsorganisationer

Fakta

FOKUSområden

visionVår
”Mer friluftsliv för alla” är visionen som 
deklarerar att Svenskt Friluftsliv genom sin och 
medlemsorganisationernas verksamhet har som 
målsättning att så många som möjligt kan utöva 
friluftsliv i alla dess former.
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34%

19%

47%

DE TIO
FRILUFTSPOLITISKA

MÅLEN

BARN & UNGDOMAR

NYANLÄNDA

50%
VERKSAMHETSBIDRAG

ORGANISATIONSBIDRAG
50%

2019 fördelade Svenskt Friluftsliv
47,8 MILJONER KRONOR i statsanslag 
till ideella friluftsorganisationer.
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PER KLINGBJER Ordförande har ordet

Möjligheter och utmaningar
DÅ ÄR DET DAGS ATT SUMMERA det gångna året 
och blicka lite framåt. Intresset för friluftsliv ökar 
i samhället, men det sker tyvärr inte bland alla 
grupper. Det behövs insatser och ökade ekono-
miska resurser för att möta den utvecklingen och 
nå bredare grupper. Svenskt Friluftslivs anslag 
från regeringen har legat still i fyra år. Trots det 
arbetar vi enträget med att få en ökad tilldelning 
så att fler får möjlighet till friluftsliv.

VID SVENSKT FRILUFTSLIVS årsstämma antogs 
vår strategi för de kommande åren där vi pekar 
ut tre prioriterade områden; Allemansrätt, Fi-
nansiering och Påverkansarbete. Strategin blir 
ett kraftfullt verktyg för vårt fortsatta arbete och 
innebär en ny vision och smärre förändringar i 
stadgarna.
   
SATSNINGEN PÅ FRILUFTSLIVETS ÅR i Sverige 
har nu äntligen tagit fart. Regeringen har tillskju-
tit tre miljoner kronor för förberedelserna inför 
ett Friluftslivets år 2021. Intresset för friluftsliv 
ökar idag, men inte bland alla grupper i samhäl-
let. Inaktiviteten breder samtidigt ut sig i vårt 
samhälle. Det är oroande tecken och därför är 
regeringens tilldelning av medel mycket positiv. 
Den satsning som Svenskt Friluftsliv gör med 
Friluftslivets år handlar om att lyfta friluftslivet, 
få ut fler människor i naturen och att visa upp 
alla de värden som friluftslivet har. Planen är att 
under 2020 genomföra ett förberedelsearbete för 
att sedan genomföra satsningen under 2021.

UNDER ÅRET HAR SVENSKT FRILUFTSLIV arbe-
tat med friluftsorganisationernas roll vid natio-
nella kriser. Eftersom det alltid är bättre att veta 
hur man ska agera innan en händelse inträffar 
– har vi arbetat för att friluftsorganisationerna 
ska kunna ges en roll och stötta med de kunska-
per de besitter om olika delar av samhällets in-
frastruktur sätts ur spel. Det är därför viktigt att 
friluftslivets organisationer får en aktiv roll i kun-
skapsbyggandet när det kommer till frågor om 
att klara olika krissituationer. Bland friluftslivets 
organisationer finns en grundläggande självtillit, 
de har kunskap och också tillgång till relevant 
utrustning. De är vana att vara ute i naturen, de 
vet hur man klär sig för att hålla sig varm, de vet 
hur man hittar vatten och lagar mat med enkla 
medel, de vet också hur man orienterar och navi-
gerar på land och på vatten. Om det skulle behö-
vas – så skulle hela Sveriges befolkning kunna 
evakueras med de båtar som är organiserade 
genom en av våra medlemsorganisationer!

VI HAR MÖJLIGHET ATT FÖRMEDLA kunskap 
om hur vi på ett lugnt sätt hanterar en kris i oli-
ka miljöer, i stad, i skog, vid vatten, på fjäll. Ett 
samhälle där medborgarna har kunskap och ut-
rustning blir ett mer robust och säkert samhälle. 
Kunskapen och kompetensen som finns bland 
friluftslivets organisationer är helt avgörande för 
att Sverige ska ha en god beredskap, kunna spri-
da kunskap i händelse av kris och därmed kan 
samhället bli mer robust vid oväntade störningar 
– oavsett vad som föranleder dem.

UNDER ÅRET HAR STIFTELSEN för miljöstra-
tegisk forskning fattat beslut om ett fyraårigt 
forskningsprogram – MISTRA Sport and Out-
doors. Syftet med forskningsprogrammet är att 
vidareutveckla kunskapen om och förståelsen 
för hållbarhet i relation till idrott och friluftsliv. 
Programmet ska även bidra till minskad negativ 
miljöpåverkan och till en hållbar samhällsom-
vandling. Detta ser jag givetvis fram emot.

DET SISTA JAG VILL NÄMNA ÄR en av de större 
händelserna som ägde rum under året och som 
jag sätter en stor tilltro till gällande möjligheten 
att mobilisera och lyfta friluftslivet på nordisk bas. 

UNDER HÖSTEN FATTADE Nordiska rådet be-
slut om gemensam handlingsplan för friluftsliv. 
Handlingsplanen innebär samarbete mellan län-
derna med bland annat fokus på gemensamma 
insatser inom friluftslivsforskning, hur vi kan öka 
undervisningen ute i naturen, hur stadsplanering 
och tätortsnära natur i större utsträckning kan 
bestämmas av medborgarna. Allemansrättens 
roll i Norden får också i och med denna hand-
lingsplan högre prioritet. Nordiska Rådet kom-
mer också att arbeta för ett Friluftslivets år i hela 
Norden. Det kommer att än mer sätta friluftslivet 
på den politiska dagordningen.

SAMMANTAGET BETYDER DETTA att friluftslivet 
har mycket stora möjligheter men också väldigt 
stora utmaningar, inte minst vad gäller ekono-
miska resurser.

Per Klingbjer
Ordförande Svenskt Friluftsliv
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PER KLINGBJER Ordförande har ordet

Satsningen på Friluftslivets år i Sverige har nu 
äntligen tagit fart. Regeringen har tillskjutit 
tre miljoner kronor för förberedelserna inför 

ett Friluftslivets år 2021.
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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 

De friluftspolitiska målen är beslutade enligt 
regeringens prop. 2009/10:238 samt regeringens 
skrivelse 2012/13:51.
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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.

VALBEREDNING
Valberedningen består av
 tre ledamöter och väljs

på årsstämman.

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.

1 600 000
300 000

9 000

STYRELSEN
Svenskt Friluftsliv leds av en 

styrelse, bestående av sju 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.
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2019 

– året då vi fick se resultat av 
flera års påverkansarbete

Mistra
…beslutade finansiera ett forsk-
ningsprogram om friluftsliv.

Nordiska rådet
…rekommenderade Nordiska
ministerrådet att ta fram en 
handlingsplan för friluftsliv.

Regeringen
…har avsatt 3 mnkr till förarbete 
för Friluftslivets år.



9

Saker vi arbetar för:
… att Friluftslivets år genomförs.
… att friluftslivet får en tydligare 
roll vid kris och tillbud i samhället.

Det här är vi
bekymrade över:

… att regeringen har ännu inte betalat 
ut utlovade 10 mnkr till friluftsliv för äldre. 
… att socialavgiftslagen fortfarande inte 
har justerats att bli jämlik mellan idrott 

och friluftsliv.



VÅRA 
arbetsområden 
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01

02

03

04

05

06

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 lägre 
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 anslaget 
till friluftsorganisationer skall 
uppgå till 100 mnkr.

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

C. DRIVA ett arbete för att ta 
fram en långsiktig strategi för 
Svenskt Friluftsliv.

VÅRA arbetsområden PÅVERKANSARBETE

DET ARBETE SOM SVENSKT FRILUFTSLIV drivit 
under flera år har 2019 givit resultat inom ett 
par områden, men inom andra uteblivit. Frågan 
om anslagets storlek har varit uppe vid samtliga 
möten med representanter för riksdagen och 
glädjande nog fanns en debatt om friluftsansla-
get vid riksdagens budgetdebatt i slutet av året. 
Svenskt Friluftsliv har även fått en höjning av 
anslaget med 3 mnkr 2020 för att kunna planera 
för ett friluftslivets år 2021. Budgeten för genom-
förandet är dock inte klart.

När det gäller skattesituationen för friluftsor-
ganisationerna kan vi konstatera att en majo-
ritet av riksdagspartierna anser att undantaget 
missgynnar friluftsorganisationerna och att våra 
medlemmar bör omfattas av undantaget i soci-
alavgiftslagen. Vi kommer enträget att arbeta för 
att en sådan förändring skall komma till stånd 
under 2020.

Vid Svenskt Friluftslivs årsstämma i april an-
tog årsstämman förslaget till långsiktig strategi 
som tagits fram och förankrats under 2018 hos 
medlemsorganisationerna.

Mer långsiktigt så har två saker hänt som har 
varit ett resultat av vårt påverkansarbete. Dels 
har Miljöstrategiska fonden tagit beslut om att 
finansiera ett forskningsprogram MISTRA Sport 
and Outdoors. Läs mer på sid 28. Dels har Nord-
iska rådet enhälligt tagit beslut om att uppdra till 
Nordiska ministerrådet att ta fram en handlings-
plan för friluftsliv i Norden.

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

Januari 
2018 ÅRS SAMARBETE ATT FÅ mer rörelse i sko-
lan - med Stockholms stads samordningsenhet 
”Spring i benen” fortsatte även 2019 tillsammans 
med Svenskt Friluftslivs medlemsorganisationer: 
SLS, Kanotförbundet och Sportfiskarna. Flera 
friluftsdagar planerades in och genomfördes 
under läsåret 2019. 

April 
ÅRSSTÄMMAN BESLUTADE ATT ANTA en lång-
siktig strategi för Svenskt Friluftsliv. Till utre-
dare utsågs Maria Norrfalk som ingår i Svenskt 
Friluftslivs styrelse och som sekreterare Ulf Sil-
vander. Utredningen har pågått under 2018 och 
har inneburit smärre förändringar av Svenskt 
Friluftslivs stadgar samt att Allemansrätten lyfts 
upp och tar en större del av Svenskt Friluftslivs 
fokus i framtiden. Vid årsstämman i april antogs 

förslaget till ny strategi för Svenskt Friluftsliv.
Nationell undersökning av svenska folkets 

friluftsvanor – Friluftsliv 2018 – presenterades 
under april månad.

Rapporten redogjorde för svenskarnas frilufts-
liv år 2018 – den visade bland annat på att i stort 
sett alla svenskar ägnar sig åt friluftsliv i någon 
form; att kvinnor är ute i naturen oftare än män 
och att ca hälften av alla svenskar menar att fri-
luftsliv påverkat val av bostadsort. I april deltog 
Svenskt Friluftsliv i ett seminarium om Immate-
riellt kulturarv vid kulturdepartementet. Semina-
riet gästades av statsrådet Amanda Lind. Svenskt 
Friluftsliv har haft, liksom våra nordiska motsva-
righeter, ett intresse att få upp Allemansrätten på 
UNESCOs lista över immateriellt kulturarv.

Maj
SVENSKT FRILUFTSLIV BJÖD IN riksdagsleda-
möterna Anna Wallentheim (S), Maria Gardfjell 
(MP) samt Ann-Britt Åsebol (M) för att visa upp 
den framgångsrika satsningen för ungdomar i 
Kryssarklubbens regi. Mötet ägde rum på skol-
fartyget Gratia som tillhör stiftelsen Svenska 
Kryssarklubbens seglarskola.   

Juni
DET HAR FRAMGÅTT ATT SVERIGE är känsligt 
vid en kris. Speciellt boende nära tätorten har 
mindre vana vid att ha rutiner för elavbrott, kyla 
och brist på mat och dryck. 

Rundabordssamtal i 
Almedalen där riks-
dagsledamöter från 
ett antal partier var 
representerade.
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VÅRA arbetsområden PÅVERKANSARBETE

Där skulle friluftsorganisationerna kunna ha en 
roll. Vi har under året därför arbetat med att lyfta 
frågan om friluftsorganisationernas funktion vid 
en större kris – och har i samband med detta skri-
vit en debattartikel tillsammans med sex av våra 
medlemsorganisationer. Generalsekreterare Ulf 
Silvander mötte Rebecca Abrahamsson (politisk 
sekreterare till inrikesminister Mikael Damberg) 
och diskuterade frågan. Kontakter har även tagits 
i riksdagens försvarsutskott.

Juli
RUNDABORDSSAMTAL I ALMEDALEN där po-
litiker från ett antal partier var representerade. 
Seminariet fokuserade på friluftslivets viktiga roll 
i vårt samhälle och att mer resurser behövs.

Augusti
UNDER AUGUSTI MÅNAD bjöds Svenskt Frilufts-
liv in till möte med regeringens Rörelsenätverk. 
Nätverket initierades av den förra regeringen. 
Svenskt Friluftsliv tillsammans med bland andra 
Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH) och Rik-
sidrottsförbundet (RF) pekade på att riktningen 
för det arbete som rörelsenätverket bör fokusera 
på är folkhälsa.

Svenskt Friluftsliv inbjöds till en diskussion 
på Färöarna om en framtida eventuell lagstift-
ning om allemansrätt. Ökad turism har lett till 
större diskussion om ansvar och tillgänglighet 
på Färöarna.

Ett seminarium hölls i ämnet och Svenskt Fri-
luftsliv fick tillfälle att knyta kontakter med poli-
tiska företrädare från Färöarna och Danmark.

September 
SVENSKT FRILUFTSLIV DELTOG I Riksdagens 
öppnande. I september månad fick Svenskt Fri-
luftsliv beskedet att MISTRA finansierar forsk-
ning om idrott, friluftsliv och miljö.

Skolverket föreslog ändrade kurs- och ämnes-
planer under september månad och i och med 
att Svenskt Friluftsliv är remissinstans noterade 
vi att allemansrätt, orientering och kartkunskap 

tagits bort som kunskapskrav i åk 6 och 9 i ämnet 
Idrott och Hälsa. Detta innebar att vi genast lyfte 
detta i remissvaret till Skolverket. Utöver det in-
formerade vi alla riksdagsledamöter som berörs 
av frågan genom en informationsfolder.

Nordiska Rådets utskott för kunskap och kul-
tur i Norden ställde sig bakom ett förslag om en 
handlingsplan för friluftslivet i Norden.

Oktober
SVENSKT FRILUFTSLIV DELTOG I oktober i fi-
randet av Fjällsäkerhetsrådet med anledning av 
att rådet funnits i 40 år.

Svenskt Friluftsliv deltog i ett seminarium som 
hölls av kulturutskottet i riksdagens förstakam-
marsal om att redovisa. Inbjudna var förutom 
riksdagspolitiker alla de organisationer och 
myndigheter som hanterar anslag som ges från 
Kulturutskottet.

November  
ETT UPPROP MOT SEXISM startade under hösten 
bland Sveriges jägare. Uppropet kallar sig #vigör 
patronur och finns att följa på Instagram. Svenskt 
Friluftsliv har tagit del av detta upprop och gjort 
ett uttalande på Svenskt Friluftslivs webbsida. 
Svenskt Friluftslivs ordförande höll ett anförande 
på Sportfiskarnas 100-årsseminarie och på semi-
nariet Sveriges Vildnad, det senare arrangerat av 
Jägareförbundet på Högloftet på Skansen. Båda 
seminarierna skedde i november.

December
TERRÄNGKÖRNINGSLAGEN ÖVERLÄMNADES 
till regeringen där vi genom särskild skrivelse 
och debattartikel riktade kritik mot det slutliga 
förslaget. Problematiken kring snöskotrar är inte 
hanterad i utredningen anser vi. 

Skolverket överlämnade sitt förslag på nya 
kurs- och ämnesplaner till regeringen. En de-
battartikel publicerades två dagar efter överläm-
nandet. Debattartikeln skrev vi tillsammans med 
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) där vi inte 
stödde Skolverkets förslag på ändring utan tvärt-
om betonade att kunskaper i allemansrätt, orien-
tering och kartkunskap istället bör utökas.

En höjning av anslaget med 3 mnkr avsattes av 
regeringen till Svenskt Friluftsliv för att förbere-
da Friluftslivets år – 2021.

Regeringen ändrade Naturvårdsverkets reg-
leringsbrev så att det blev möjligt att utbetala 
medel till ideella organisationer som arbetar med 
allemansrätt och Friluftslivets år.

Debattartiklar och  
pressmeddelanden
Under 2019 publicerade Svenskt Friluftsliv fem 
pressmeddelanden. De organisationer som öns-
kat stöd med ett ”standardiserat” pressmedde-
lande om beviljad summa och till vilket projekt-
pengarna avsett – har fått hjälp med det. 

Under året har sju debattartiklar publicerats i 
dagspressen.

I januari publicerade Skaraborgs Allehanda vår 
debattartikel om värdet av ideellt arbete och om 
vikten av att stötta friluftslivet i kommunerna.

I februari publicerade svd.se en debattartikel 
som Svenskt Friluftsliv skrivit tillsammans med 

Svenskt Friluftsliv 
bjöd in riksdagsleda-
möterna Anna Wal-
lentheim (S), Maria 
Gardfjell (MP) samt 
Ann-Britt Åsebol (M) 
skolfartyget Gratia för 
att visa upp den fram-
gångsrika satsningen 
för ungdomar i Kryss-
arklubbens regi. 
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GIH om att friluftsliv länge har fått stå tillbaka 
för bollspel och övningar som syftar till att för-
bättra elevernas kondition och styrka i skolämnet 
Idrott och Hälsa.

I mars månad publicerade Västmanlands Läns 
Tidning (VLT) en debattartikel som Svenskt 
Friluftsliv tillsammans med sex medlemsor-
ganisationer skrivit - om att arbetet behöver 
stärkas innan Sverige drabbas av en kris och att 
friluftsorganisationerna har kunskap som skulle 
kunna komma till användning i ett sådant läge.

I maj månad publicerade Dagens Samhälle 
en debattartikel som Svenskt Friluftsliv skrivit 
tillsammans med företrädare för flera civilsam-
hällesorganisationer – om att EU sätter käppar i 
hjulet för det svenska civilsamhället.

I december månad publicerades tre debattar-
tiklar; Göteborgs-Posten publicerade en debatt-
artikel som Svenskt Friluftsliv skrivit tillsam-
mans med White Arkitekter i – om vikten av att 
säkra stadsnära natur; Dagens Samhälle publice-
rade en debattartikel som vi skrivit tillsammans 
med Lantbrukarnas Riksförbund (LFR) om att 
regeringen inte ska ta bort kunskapskravet om 
allemansrätt, orientering och kartkunskap. Den 
tredje debattartikeln publicerades på svd.se och 
den skrev vi tillsammans med LRF, Naturskydds-
föreningen och Samernas Riksförbund i frågan 
om att utredningen om terrängkörning till stora 
delar undvikit att hantera snöskoterfrågan.

Svenskt Friluftsliv i media
Naturkompaniet gjorde en intervju med gene-
ralsekreterare Ulf Silvander och publicerade 
en artikel under juli månad om planeringen för 
Friluftslivets år.

Miljömagasinet publicerade en artikel i mars 
månad om att MISTRA arbetade med utlysning 
av projekt inom det nya forskningsområdet 
”idrott och hälsa”. 

Svenskt Friluftslivs krönikor
Under 2019 publicerades tre krönikor i våra 
nyhetsbrev och på vår webbsida. 

VÅRA arbetsområden PÅVERKANSARBETE

I januari månad skrev vi krönikan ”I väntan på 
ljuset” om att hoppet inför våren finns att Nord-
iska ministerrådet tar fram en nordisk handlings-
plan för friluftsliv.

I juni publicerade vi krönikan ”Grönstruktu-
rerna är viktiga för vårt välmående”.

I oktober publicerade vi krönikan ”Ta ut den 
strulige, den trulige i naturen” om att även ung-
domar som har stökiga liv kommer att uppleva 
något annat än det som finns i staden -om de tar 
sig ut i naturen, eftersom naturen behandlar alla 
jämlikt.

Nyhetsbrev och Twitter
Under 2019 har Svenskt Friluftsliv sänt ut sex 
nyhetsbrev till runt 350 prenumeranter.

45 Twitterinlägg har publicerats från @SvFri-
luftsliv under 2019. Svenskt Friluftslivs konto har 
ca 1250 följare.

Generalsekreterare Ulf Silvander deltog 
för Svenskt Friluftsliv – för första gången 
i Riksdagens öppnande.

Göteborgs-Posten publicerade en debattartikel som Svenskt Friluftsliv 
skrivit tillsammans med White Arkitekter i – om vikten av att säkra stads-
nära natur.
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DEN EN-MINUT-FILM SOM PUBLICERADES i februari handla-
de om Marianne som under vintrarna framför allt åker lång-
färdsskridskor. Hon berättar i filmen om vad utevistelse och 
friluftsliv betyder för henne. 

VI HAR FÖRMEDLAT ÖVER 100 berättelser genom kampanjen 
under de 34 månader som fortskridit och vi nått ca 3,5 miljo-
ner Facebookanvändare. Uppdateringarna har genererat ca 

200.000 interaktioner – dvs att personer gillat sidan, delat 
den, kommenterat eller klickat på ”visa mer” så att hela texten 
blir möjlig att läsa.

ÅR 2020 TAS FACEBOOKSIDAN ”Friluftsliv i Sverige” tillfälligt 
över av våra medlemsorganisationer. De får då möjlighet att 
berätta sina egna berättelser om friluftsliv.

34 månader med Facebooksidan 
Friluftsliv i Sverige

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps
Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Friluftsliv i Sverige

VÅRA arbetsområden PÅVERKANSARBETE

Informationskampanjen ”Friluftsliv ger Folkhälsa” startade i februari 2017, och blev upprinnelsen till 
att berättelser om friluftsliv publicerades på FB-sidan ”Friluftsliv i Sverige”. Under året har 24 upp-
dateringar publicerats om friluftsliv – varav en har varit en-minut-film. Fyra filmer om allemansrätten 
publicerades även detta år under sommarmånaderna på FB-sidan.

Här några av årets röster från årens berättelser om vad friluftsliv betyder för dem: 

”Skogen fångar mig lätt och när jag väl har 
kommit ut – vill jag inte gå hem.”

”Friluftsliv för mig är att vara ute på 
naturens villkor – att naturen är beräknelig men 

också oberäknelig. Jag gillar avkopplingen i att bara 
åka ut till närmaste eldstad, få upp en eld, 

grilla och dricka mitt kaffe.”

”Min introduktion till svenska samhället och 
naturen var att komma ut och fiska genom Sport-
fiskarna. Det var så skönt att vara bra på något. 

Fiskarna bryr sig inte om ifall man är en 
invandrare eller inte.”

”För mig är naturen en otroligt viktig kraft 
och inspiration. Jag kan inte tänka mig ett liv utan 

naturen. Att få vara ute i skog och mark är 
livskvalitet för mig.”
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Fördelning av de 
statliga medlen

02

INFÖR 2018 ÅRS ANSÖKNINGAR presenterades 
statistik för första gången om hur könsfördel-
ningen såg ut bland medlemsorganisationernas 
medlemmar och i medlemsorganisationernas 
styrelser.

I cirkeldiagrammen nedan – som berör 2019 – 
kan noteras att andelen män i år ökat med 1% 
bland medlemmarna (att kvinnorna minskat med 
1%) och att medlemsorganisationernas styrelser 
behållit samma fördelning av kvinnor som män 
som 2018 (66% män och 34% kvinnor).

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 samt att ge alla människor möjlighet 
att genom friluftsliv få naturupplevelser, välbe-
finnande, social gemenskap och ökad kunskap 
om naturen och miljön. Statsbidrag lämnas 
antingen som organisationsbidrag eller verksam-
hetsbidrag. Med organisationsbidrag avses stöd 
till organisationer i förhållande till organisatio-

Statligt bidrag till friluftsorganisationer

VÅRA arbetsområden FÖRDELNING AV DE STATLIGA MEDLEN

Könsfördelning bland medlems-
organisationernas medlemmar

Könsfördelning i medlems-
organisationernas styrelser

ANDEL KVINNORANDEL MÄN
45%55%

ANDEL KVINNORANDEL MÄN
34%66%

nens medlemsantal och aktivitetsnivå. Med verk-
samhetsbidrag avses stöd till organisationer för 
en specifik verksamhet efter särskild prövning.

Vid hantering av de statliga medlen har vi att 
ta hänsyn till tre år av medelstilldelning. Dels 
den preliminära fördelningen för 2020, dels 2019 
års medelstilldelning som ännu inte återrap-
porterats och slutligen återrapportering av den 
medelstilldelning som skett 2018 och som åter-
rapporterades 2019.

2020 års anslag  
FÖRDELNINGSKOMMITTÉN HADE I mitten av 
november 2019 ett fördelningsmöte där kommit-
tén tog ställning till de inkomna ansökningarna. 
Fördelningskommittén tillkännagav den 28 
november 2019 den preliminära fördelningen av 
anslaget för 2020. Detta innebar att de sökande 
redan då hade möjlighet att anpassa sitt budgetar-
bete för 2020. Totalt inkom 81 ansökningar från 
32 olika organisationer om totalt 71 mnkr, varav 
31 mnkr i organisationsbidrag (20 ansökningar) 
och 40 mnkr i verksamhetsbidrag (61 ansökning-
ar). Översökningsgraden var nästan 50 procent.

Vid bedömningen av ansökningar hade kom-
mittén i sin instruktion ifrån Svenskt Friluftslivs 
styrelse att prioritera ansökningar som strävar 
mot att uppfylla de 10 friluftspolitiska målen 
samt satsningar på, inom friluftslivet underre-
presenterade grupper som t.ex., barn och ungdo-
mar och nyanlända.

Andelen av det totala beloppet som skall ut-
betalas som organisationsbidrag skall uppgå till 
max 50% och resterande del betalas ut som verk-
samhetsbidrag, vilka kan vara såväl kort- som 
långsiktiga bidrag. Vidare skall kommittén beak-
ta frågan om en jämn könsfördelning, där så är 
möjligt. Totalt har kommittén sammanträtt fyra 
gånger under 2019. Samtliga ansökningar och 
protokoll från Fördelningskommitténs besluts-
möten finns tillgängliga på Svenskt Friluftslivs 
hemsida.

2019 års anslag 
Kommittén fördelade i januari 2019 (preliminärt 
besked kunde lämnas redan i november 2018) 
medel för budgetåret 2019. I bilaga till årsredo-
visningen finns en redovisning av samtliga förde-
lade medel 2019. 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.
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Genom bidragsgivningen nås stora grupper 
av människor som på så sätt ges en möjlighet 
att få ett upplevelserikt friluftsliv och komma 
ut i naturen och ta del av dess värden.

VÅRA arbetsområden FÖRDELNING AV DE STATLIGA MEDLEN
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VÅRA arbetsområden FÖRDELNING AV DE STATLIGA MEDLEN

Återrapportering av 2018 års anslag 
UNDER VÅREN 2019 RAPPORTERADE Svenskt 
Friluftsliv om fördelningen av statsanslaget till 
Naturvårdsverket i enlighet med förordning 
SFS2010:2008. Denna rapportering ligger senare 
till grund för Naturvårdsverkets återrapporte-
ring till regeringen. År 2018 fördelade Svenskt 
Friluftsliv 47,785 miljoner kronor i bidrag, till 22 
olika friluftsorganisationer, varav 24,185 miljo-
ner kronor avsåg organisationsbidrag (50%) till 
13 organisationer och 23,600 miljoner kronor 
avsåg verksamhetsbidrag (50%) till projekt till 
20 organisationer. Två organisationer fick endast 
organisationsbidrag, nio andra organisationer 
fick endast verksamhetsbidrag och elva organi-
sationer fick både och. Återrapporteringen finns 
utlagd på Svenskt Friluftslivs hemsida.

Organisationsbidragen till friluftsorganisa-
tionerna möjliggör stor verksamhet med många 
deltagare i olika aktiviteter. Naturen är en fantas-
tisk tillgång i Sverige och skapar stort värde för 
såväl individ som samhälle.

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 
positiv 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 naturen och ta del av dess värden.
2018 var det tredje och avslutande året för 

några av de större projekten som möjliggjordes 
tack vare ett utökat anslag från regeringen inför 
verksamhetsår 2016.

Cykelfrämjandets ”Frihet på cykel” är ett av 
dem. Efterfrågan på kurser för att lära sig cykla 
har varit stor runt om i landet. Störst verksamhet 
har det varit i Stockholm och Malmö. En majo-
ritet (90%) av deltagarna har varit kvinnor. En 
forskare från Lunds universitet har tittat på vad 
det betyder för individen att lära sig cykla när 
man är äldre. 

50%
VERKSAMHETS-

BIDRAG

ORGANISATIONS-
BIDRAG

50%

Fördelningskommitténs fördelning
av 2018 års statsanslag
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Glädjande har Cykelfrämjandet lyckats få finan-
siering hos Postkodstiftelsen för vidareutveckling 
av sina cykelkurser.

Scouterna ansökte om finansiering för fyra år 
och kommer att avsluta sitt projekt ”Tillgänglig 
scoutverksamhet för fler” nästa år. Deras arbete 
med att ta bort trösklar och få fler delaktiga i sin 
verksamhet är imponerande och har lett till flera 
seminarier såväl inom som utanför organisatio-
nen samt framtagande av broschyrer och infor-
mationsmaterial. Scouternas mål är att deras 
medlemmar framöver ska spegla samhället.

Naturskyddsföreningens projekt ”Schysst”, 
som avser att nå ut till unga som inte har ett givet 
engagemang för miljöfrågor, naturen och som 
inte har en vana av aktivt friluftsliv, har förlängt 
sin ursprungliga ansökan som var på två år med 
ytterligare två år. Ambitionen är att dra igång 
verksamhet på fler orter, med början i Göteborg.

STF avslutar sitt ”Unga guidar unga” och för-
söker under 2019 föra ut konceptet i landet för 
att garantera en fortlevnad.

Sportfiskarna förlänger sin integrationssats-
ning ”Åtgärdspaket främjande och integration”, 
en större satsning för att få fler barn och unga i 
Sverige att fiska och att öka målgruppens kun-
skaper om fiske- och vattenvård. Projektfinan-
sieringen från Svenskt Friluftsliv har möjliggjort 
ytterligare finansiering av verksamhet regionalt 
och lokalt. 1 kr från friluftsanslaget har blivit 
1,40 kr till friluftslivet via denna lokala/regionala 
uppväxling av medel. Friluftsfrämjandets projekt 
”Skogshjältarna” är efter tre år av utvecklings-
arbete en ekonomiskt, materiellt och personellt 

hållbar metod som har stor potential att bli en 
demokrati- och arbetsmodell för utomhuslärande 
och barns rättigheter i Sverige – idag och en lång 
tid framöver.

Det är med stolthet och glädje som vi ser att 
statsbidraget som vi förmedlar gör skillnad. 
Fler, framför allt unga (tiotusentals), har fått en 
aktivare vardag med ett rikare friluftsliv. De har 
börjat bekanta sig med platser som de tidigare 
ansåg vara främmande, men idag besöker mer 
kontinuerligt. Nyanlända har kommit in i det 
svenska samhället på ett sätt som de själva ut-
tryckt inte var möjligt utan dessa aktiviteter. De 
har fått en förståelse för hur det svenska samhäl-
let fungerar med folkrörelsens påverkanskraft, de 
har fått vänner som de annars inte hade kommit i 
kontakt med och de har lärt sig språket snabbare. 
Framförallt visar utvärderingarna som gjorts i 
verksamheten att deltagarna mår psykiskt och 
fysiskt bättre efter att ha deltagit i aktiviteterna. 

Framförallt visar utvärderingarna som 
gjorts i verksamheten att deltagarna mår 
psykiskt och fysiskt bättre efter att ha 
deltagit i aktiviteterna.

Sportfiskarna gör en 
större satsning på 
att få fler barn och 
unga att fiska och få 
kunskap om fiske- och 
vattenvård.



Fördelningskommittén bestod av följande personer under 2019: Ordförande Cecilia Magnusson, ledamot Erik Backman, ledamot Eva 
Karlsson, ledamot Hasse Berglund och ledamot Therese Palm.

Fördelningskommittén
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I LIKHET MED TIDIGARE ÅR HAR bidraget för 
2018 särskilt prioriterat verksamheter för barn 
och ungdomar, verksamhet som strävar att upp-
fylla de tio friluftspolitiska målen samt till inklu-
derande verksamhet.

Givetvis finns flera projekt inom fler en än ett 
av dessa områden, i flera fall inom samtliga.

Friluftsorganisationerna är viktiga för att ska-
pa intresse och möjlighet för såväl flickor och 
pojkar som kvinnor och män att utöva frilufts-
aktiviteter. De bedriver en verksamhet som bl.a. 
främjar folkhälsan och möjliggör för olika grup-
per av människor att få del av motion och natur-
upplevelser. Andra viktiga uppgifter är att skapa 
mötesplatser i naturen för människor med olika 
etnisk bakgrund och med olika förutsättningar 
att vistas ute i naturen samt att uppmuntra barns 
utevistelse.

I budgetpropositionen för 2020 konstateras 
att bidragsverksamheten når stora grupper av 
människor som får möjlighet till ett upplevel-
serikt friluftsliv. Organisationsbidragen till fri-
luftsorganisationerna möjliggör en stor verksam-
het med många deltagare i olika aktiviteter. 

Resultatet för 2018 visar en stor bredd av verk-
samheter som genomförts av friluftsorganisatio-
nerna. I likhet med tidigare år prioriterades un-

VÅRA arbetsområden FÖRDELNING AV DE STATLIGA MEDLEN

33%

24%

43%

DE TIO
FRILUFTSPOLITISKA

MÅLEN

BARN & UNGDOMAR

NYANLÄNDA

2018 års fördelning av statsanslaget
inom områdena: de tio friluftspolitiska målen,

barn & ungdomar och nyanlända.

der 2018 särskilt satsningar på verksamheter för 
barn och ungdomar, varav många fokuserade på 
integration och mångfald. Verksamhetsbidragens 
fördelning är 43 procent till projekt som priorite-
rar barn och ungdomar, 33 procent till satsningar 
särskilt för nyanlända och 24 procent till projekt 
med de tio friluftspolitiska målen i fokus.

Friluftsorganisationerna är viktiga för att skapa 
intresse och möjlighet för såväl flickor och pojkar som 
kvinnor och män att utöva friluftsaktiviteter.
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I budgetpropositionen för 2020 
konstateras att bidragsverksamheten 

når stora grupper av människor som får 
möjlighet till ett upplevelserikt friluftsliv.

VÅRA arbetsområden FÖRDELNING AV DE STATLIGA MEDLEN
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VÅRA arbetsområden KANSLIVERKSAMHET

Kansliverksamhet03

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 inte haft några möten under 2019 
då MUCF flyttade till Växjö 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 under året inte deltagit i 
något möte med Partsgemensamt forum (PGF).
Svenskt Friluftsliv har ingått i juryn för årets 
friluftskommun, under ledning av Naturvårds-
verket, som sammanträtt vid två tillfällen under 
2019. Vi ingår även i det myndighetsnätverk som 
ansvarar för de tio friluftspolitiska målen. Detta 
nätverk har sammanträtt vid två tillfällen under 
2019, varav ett av mötena var ett tvådagarsmöte 
tillsammans med länsstyrelsernas friluftssam-
ordnare. Chefsnätverket inom detta område träf-
fas vid ett tillfälle årligen och så även under 2019. 
Svenskt Friluftsliv har även deltagit i två möten 
arrangerade av Ideell Arena. Svenskt Friluftsliv 
ingår i SLU:s strategiska referensgrupp vid fakul-
teten för skogsvetenskap. Arbetet inleddes under 
2018 och gruppen har sammanträtt två gånger 
under 2019. Svenskt Friluftsliv ingår även i refe-
rensgruppen för framtidsplattformen Framtidens 
djur, natur och hälsa – vid SLU. Referensgrup-
pen har sammanträtt vid två tillfällen under året.

Medlemskap 
Svenskt Friluftsliv är medlem i följande orga-
nisationer: Arbetsgivaralliansen, FSC (Forest 
Stewardship Council), PEFC (Programme for the 
Endorsement of Forest Certification schemes), 
samt Ideell arena.

Årsstämma 2019 
Svenskt Friluftslivs årsstämma genomfördes 
den 11 april 2019 i Stadsmissionens lokaler vid 
Stortorget i Gamla Stan. Till ordförande för års-
stämman valdes riksdagsledamoten Anna Wal-
lentheim (S). Årsstämman beslutade att styrelsen 
under 2019 skulle bestå av sju personer plus 
ordförande. Till styrelsen i Svenskt Friluftsliv 
omvaldes Susanne Söderholm (Svenska Oriente-
ringsförbundet), Åke Granström (Svenska Jäga-

GENOMFÖRA OCH DRIVA kansliverksamheten innebär; medverka 
i styr- och referensgrupper, hantera medlemskap, genomföra 
årsstämma och VD/GS-seminarier, svara på remisser och skri-
velser samt möten med beslutsfattare under 2019.

reförbundet), Andreas Ollinen (Sportfiskarna), 
Maria Norrfalk (fd. landshövding), samtliga på 
två år. Styrelsen består därutöver av Per Kling- 
bjer (ordförande) Maria Ros Jernberg (STF), 
Lars Lundström (Friluftsfrämjandet) och Pe-
ter Fredman (Mittuniversitetet). Karin Brand 
(Svenska Livräddningssällskapet) avtackades 
efter tio år i Svenskt Friluftsliv styrelse).

Innan årsstämman, men samma dag, genomför-
des ett informationsmöte för medlemsorganisa-
tionerna om arbetet med att göra en översyn av 
Naturvårdsverkets ”Allmänna råd om orientering 
och andra friluftsarrangemang” (AR 1996:4). 
Detta arbete initierades av Svenskt Friluftsliv un-
der 2018 och har lett till den översyn som nu görs 
av Naturvårdsverket. Arbetet har för Svenskt 
Friluftsliv inneburit att vi deltagit i en referens-
grupp som sammanträtt vid tre tillfällen samt 
levererat underlag till Naturvårdsverkets arbete. 
Ett par medlemsorganisationer har också ingått i 
referensgruppen. Arbetet beräknas färdigt under 
2020.

VD/GS seminarier 
Svenskt Friluftsliv har under 2019 genomfört 
tre VD/GS-seminarier. Det första genomfördes 
den 9 maj då Ulf Uddman (GS) från Svenska 
Kennelklubben delgav oss tankar kring närings-
livets ”intrång” och eventuell ”skattesmitta” i av 
föreningslivets hävdvunna ideella verksamhet. 
Eva Bjernudd (GS) från Korpen berättade om 
idrottens erfarenheter samt bekymmer med 
Konkurrensverket. Det andra mötet hölls den 
24 september då Eje Andersson från Svenskt 
Friluftsliv berättar om FSC, PEFC och Skogssty-
relsens målbilder för god miljöhänsyn samt vilka 
möjligheter dessa certifieringssystem ger för att 
driva ett aktivt friluftsliv. Det tredje genomför-
des den 19 december då Henrik Selin, huvud- 
sekreterare för en av regeringens utredningar 
om demokratin i samhället, presenterade utred-
ningen och höll i en diskussion om det demokra-
tiska samtalet i samhället.

Detta arbete initierades av Svenskt  
Friluftsliv under 2018 och har lett till den 
översyn som nu görs av Naturvårdsverket.
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KANSLIVERKSAMHETVÅRA arbetsområden 

Den 22 maj hade Svenskt Friluftsliv bjudit in 
till en ordförandeträff. Detta för att nå de för-
troendevalda i våra medlemsorganisationer. 
Raymond Svensson, rådgivare studieförbundet 
Vuxenskolan, reflekterade över Folkrörelserna 
och demokratin samt berättade hur och vad 
Folkbildningsrådet och övriga bildningsförbund 
kan hjälpa friluftsorganisationerna med. Samt-
liga seminarier 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 2018/2019 och förelog smärre 
förändringar av Svenskt Friluftslivs stadgar samt 
att Allemansrätten lyfts upp och tar en större 
del av Svenskt Friluftslivs fokus i framtiden. Vid 
årsstämman i april antogs förslaget till ny strate-
gi för Svenskt Friluftsliv. 

Svenskt Friluftsliv har svarat på 
följande remisser under 2019:
• Skolverket: Remissvar till Skolverket avse-

ende förslag till ändringar i läroplaner om 
Mer rörelse i skolan (U2018/011430/S) samt 
utökning av den garanterade undervisningsti-
den för ämnet Idrott och Hälsa i specialskolan 
(U2018/02965/S). Skolverkets diarienummer 
2018:838.

…att Allemansrätten lyfts upp och tar en 
större del av Svenskt Friluftslivs fokus i 
framtiden.
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• Naturvårdsverket: Underlag till Naturvårds-
verkets utredning om Terrängkörningslagen.

• Myndigheten för Samhällsskydd och Bered-
skap: Synpunkter på förslaget ”Vägledning 
eldningsförbud”. MSBs diarienummer MSB 
2019-0296.

• Miljödepartementet: Svenskt Friluftsliv gjorde 
tillsammans med LRF, Svenska Jägareförbun-
det och Samernas Riksförbund en hemställan 
om tilläggsdirektiv till utredningen ”En mo-
dern lagstiftning för en hållbar terrängkör-
ning” (M 2018:05).

• Naturvårdsverket: Synpunkter på Naturvårds-
verkets förslag till återrapportering av de 10 
friluftspolitiska målens utveckling.

• Skolverket: Skrivelse till skolverket med anled-
ning av förslag på ändrade kunskapskrav vad 
gäller orientering och allemansrätt i grundsko-
lans ämne Idrott och Hälsa.

• Kulturdepartementet: Remissvar på utred-
ningen ”Demokrativillkor för bidrag till civil-
samhället” (SOU 2019:35)

• Utbildningsdepartementet: Underlag till reger-
ingens forskningsproposition 2020.

• Miljödepartementet: Särskilt yttrande över 
betänkandet från utredningen om hållbar ter-
rängkörning (M 2018:05).

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 har påtalat att en översyn be-
höver göras i sin återrapportering av miljömålen 
från 2014. Regeringen beslutade under 2018 att 
tillsätta en utredare och en expertgrupp för att 
se över terrängkörningslagen. Samtidigt gavs ett 
uppdrag till Naturvårdsverket att bistå utred-
ningen med underlag, varför Naturvårdsverket 
bildade en referensgrupp för detta uppdrag. 
Svenskt Friluftsliv ingick i båda grupperingarna 
som återrapporterade under 2019. Svenskt Fri-
luftsliv har tillsammans med LRFs ordförande 

Regeringen beslutade under 2018 att tillsätta en
utredare och en expertgrupp för att se över terräng-
körningslagen.

KANSLIVERKSAMHET VÅRA arbetsområden 
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uppvaktat utredaren för att påtala de brister som 
våra organisationer ser i utredningen. Detta utan 
framgång varför vi (och andra som ingår som 
experter i utredningen) skrivit särskilda yttrande 
till utredningen.

Under 2019 har ordförande och generalsekre-
teraren besökt totalt sex av medlemsorganisa-
tionernas styrelser för att berätta om Svenskt 
Friluftsliv och vårt arbete. De besökta organi-
sationerna är Hälsofrämjandet, Svenska Bruks-
hundklubben, Svenska Fjällklubben, Svenska 
Kryssarklubben, Friluftsfrämjandet samt Bird 
Life Sverige. Arbetet planeras fortsätta under 
2020.

Svenskt Friluftsliv har också deltagit i demokrati-
villkorsutredningens uppstartsmöte.

Friluftslivets år
Under 2018 genomförde Svenskt Friluftsliv ett 
arbete med att ta fram en projektplan för fri-
luftslivets år (finansierat av Naturvårdsverket). 
Denna projektplan låg sedan till grund för äskan-
de av medel för planering och genomförande av 
projektet. 
Svenskt Friluftsliv hade förhoppningar att kun-
na inleda planeringen av Friluftslivets år under 
2019, för att genomföra denna satsning under 
2020. Finansieringen uteblev dock och Svenskt 
Friluftsliv har under 2019 arbetat för att få till 
finansiering under 2020 samt 2021. Regeringens 
budget för 2020 innehåller en satsning på Fri-
luftslivets år och tillsammans med den finansie-
ring som Svenskt Friluftsliv erhåller från Natur-
vårdsverket kommer arbetet med planeringen av 
Friluftslivets år att påbörjas under 2020.

Friluftsnätverket
I oktober genomfördes en träff med Friluftsnät-
verket i riksdagen och Svenskt Friluftslivs med-
lemsorganisationer. Ämnet för dagen var den 
enkät om svenskarnas friluftsvanor som finansie-
rats av Naturvårdsverket och genomförts av Prof. 
Peter Fredman. Enkäten ligger som en del av 
Naturvårdsverkets redovisning till regeringen om 
de tio friluftspolitiska målen. 

Nationella skogsprogrammet
Under 2019 fattade regeringen beslut om att 
fortsätta arbetet i det nationella skogsprogram-
met, detta som ett resultat av januariöverens-
kommelsen mellan regeringen och (L) samt 
(C). I januariöverenskommelsen anges att det 
nationella skogsprogrammet skall utvecklas för 
att tydligare främja en växande skogsnäring och 
ett hållbart skogsbruk. Programmet skall bygga 
på skogsvårdslagens två mål om produktion och 
miljöhänsyn och särskilt fokus skall läggas på 
goda villkor för företagande inom skogssektorn. 
Svenskt Friluftsliv ingår i programrådet och 
representeras där av styrelsens ledamot Åke 
Granström.

KANSLIVERKSAMHETVÅRA arbetsområden 

Enkäten ligger som en del av Naturvårds-
verkets redovisning till regeringen om de 
tio friluftspolitiska målen.
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MÖTEN med beslutsfattare 2019
… för att lyfta friluftslivets frågor.
FEBRUARI Möte med riksdagsledamoten Karolina Skog (MP), 
möte med riksdagsledamoten Lotta Finstorp (M).

MARS Möte med riksdagsledamöterna Per Lodenius (C) och 
Magnus Ek (C). Möte med Jörgen Sollin (M). Möte med riks-
dagsledamoten Kjell-Arne Ottosson (KD). Möte med riksdags-
ledamoten Ulrika Jörgensen (M).

APRIL Möte med Per Bolund bitr. finansminister.

MAJ Utfärd med kryssarklubbens segelfartyg Gratia med föl-
jande riksdagsledamöter: Anna Wallentheim (S), Maria Gard-
fjell (MP) samt Ann-Britt Åsebol (M). 

JUNI Möte med pol. sakkunnig hos inrikesministern Rebecca 
Abrahamsson. Möte med statssekreterare Gunvor G Ericson 
(M-dep).

JULI Almedalen, rundabordssamtal med Rickard Malmström 
(MP), Karl-Philip Nilsson (L), Kjell-Arne Ottosson (KD), 
Märta Martin-Åkesson (C), Per Klingbjer (Svenskt Friluftsliv), 
Daniel Ligné (Jägareförbundet) samt Babek Tolole (Plusgym-
nasiet). Dessutom möte med LRFs ordförande Palle Borg-
ström och deltagande i ett par paneldiskussioner.

AUGUSTI Ulf Silvander föreläste på Färöarna om Allemansrät-
ten i Norden samt möte med färöiska och danska parlamen-
tariker (Sjurdur Skaale (S) i Folketinget, Kristianna Winther 
Poulsen, Javnaðarflokkurin (färöiska socialdemokrater), Bjørt 
Samuelsen, Tjóðveldi (republikanerna). Dessutom möte med 

Hagafelagið (Magnus Gaard), nybildad friluftsorganisation i 
Färöarna.

SEPTEMBER Uppvaktning av Barbro Holmberg särskild ut-
redare i utredningen Ansvar, ledning och samordning inom 
civilt försvar. Möte med riksdagsledamoten Lawen Redar (S). 
Svenskt Friluftsliv var även inbjuden och deltog vid Riksda-
gens högtidliga öppnande den 10 september.

I samband med det nordiska nätverket av friluftsorganisa-
tioners möte i Stockholm den 11 september möttes nätverket 
och Lars Mejern Larsson (S) samt Gunilla Carlsson (S) för en 
diskussion om friluftslivets förutsättningar i Norden. I sep-
tember presenterade finansminister Per Bolund regeringens 
budget för utvalda delar av civilsamhället. Svenskt Friluftsliv 
närvarade och representerades av Lars Lundström från styrel-
sen och Ulf Silvander (GS). Vi fick tillfälle att överlämna vår 
verksamhetsberättelse till statsrådet. 

OKTOBER Möte med Palle Borgström, ordförande LRF.

NOVEMBER Möte med riksdagsledamöterna Cassandra Sun-
din (SD) samt Emil Aronsson (SD). Möte med riksdagsleda-
moten Niklas Karlsson (S). Uppvaktning av Statssekreterare 
Gunvor G Erickson (M-dep).
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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) har tagit sig an frågan, utlyst medel 
för denna forskning och under 2019 beslutat om 
medelstilldelning om 56 mnkr under en fyraårs- 
period. Samarbetspartners kommer att bidra 
med ytterligare 14 mnkr så det totala beloppet 
uppgår till 70 mnkr.

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 friluftsaktiviteter och därigenom 
bidra till en hållbar samhällsomvandling.

NÄR IDROTTEN OCH FRILUFTSLIVET växer 
innebär det många positiva effekter på samhället, 
samtidigt som det också medför negativa konse-
kvenser på natur och miljö. Specialisering, ökad 
rörlighet och ny teknik driver på utvecklingen, 
men innebär samtidigt nya, och ännu orealisera-
de möjligheter för ett mer hållbart samhälle.

MISTRA SPORT OCH OUTDOORS har tre långsik-
tiga mål: 
• Skapa världsledande forskning för att hitta och 

genomföra hållbara lösningar i praktiken
• Starta en rörelse för en hållbar utveckling

BIDRA I ARBETET med att stärka forskningen 
och forskningsinformationen inom området.

VÅRA arbetsområden FORSKNING

• Verka för att etablera ett nätverksbaserat ut-
vecklingscenter för hållbara lösningar

Mittuniversitetet leder MISTRA Sport och Out-
doors som genomförs i samarbete med forskare 
vid KTH, Göteborgs Universitet, Malmö Univer-
sitet, Högskolan Dalarna, Chalmers och Stock-
holms Universitet.

Partners är Riksidrottsförbundet, Svenskt 
Friluftsliv, Naturskyddsföreningen, Naturvårds-
verket, Scandinavian Outdoor Group, flera spe-
cialidrottsförbund, Friluftsfrämjandet, Svenska 
Turistföreningen, Orienteringsförbundet, even-
tarrangörer, kommuner med flera.

ARBETET MED FORSKNINGSPROGRAMMET 
avses starta den 1:a april 2020. Programchef är 
Peter Fredman tillika ledamot i Svenskt Frilufts-
livs styrelse. Ett första möte med intressenter, 
däribland Svenskt Friluftsliv, skedde redan under 
december månad 2019.

INOM RAMEN FÖR DET NORDISKA arbetet där vi 
arbetat för att ta fram en nordisk handlingsplan 
för friluftslivet i Norden finns tankar på att ge 
Nordforsk i uppdrag att finansiera nordisk fri-
luftsforskning. Huruvida detta kommer tillstånd 
är i dagsläget för tidigt att uttala sig om, men vi 
och övriga paraplyorganisationer för friluftsliv i 
Norden arbetar för denna lösning.

UNDER JUNI MÅNAD DELTOG GS vid ett semi-
narium på Kungliga Skogs och Lantbruks Aka-
demien (KSLA) om forskningens samhällsnytta. 
Sveriges lantbruksuniversitet har under 2018 
genomfört en extern utvärdering av den forsk-
ning som bedrivs vid universitetet och Svenskt 
Friluftsliv gavs tillfälle att tala kring och kom-
mentera de resultat som presenteras i utvärde-
ringsrapporten.

Under 2020 kommer regeringen att lägga fram 
en forskningsproposition. Svenskt Friluftsliv 
har bidragit i underlagsarbetet genom att påvisa 
vikten av friluftsforskning i arbetet med forsk-
ningspropositionen.
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Dessutom kommer miljöförändringar,
inklusive klimatförändringar, att påverka 
framtida aktiviteter inom idrott och
friluftsliv.
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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 PÅVERKA 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 
25 % av verksamhetsbidraget har fokuserat på 
de 10 friluftspolitiska målen. Svenskt Friluftsliv 
har deltagit i myndighetsnätverket för frilufts-
politiken som träffats en gång under 2019. Vi 
har också deltagit i planeringen av 2019 års och 
2020 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.

B. BIDRA I DET NORDISKA SAMARBETET 
KRING FRILUFTSFRÅGOR

I Norden ingår Svenskt Friluftsliv i ett nätverk 
för friluftsliv tillsammans med Norsk Friluftsliv, 
danska Friluftsrådet, Suomen Latu (Finland), 
Friluftrådenes Landsforbund (Norge) samt Ha-
gafelag Föroya (Färöarna). Under flera år har 
det nordiska nätverket arbetat med att ta fram 
förslag till handlingsplan för att möjliggöra att 
friluftsliv tydligt lyfts nu och i framtiden - i våra 
nordiska länder. Svenskt Friluftsliv har varit dri-
vande i detta arbete. Våren 2018 överlämnades 
rekommendationerna till Nordiska Ministerrå-
det. Påverkansarbetet intensifiera-
des under 2018 och 2019 gentemot 
Nordiska rådet som vid sin session 
i Stockholm den 30 oktober 2019 
enhälligt antog förslaget att upp-
mana Nordiska ministerrådet 
att ta fram en handlingsplan för 
friluftsliv i Norden.

Det nordiska nätverket har sam-
manträtt vid två tillfällen under 2019 varav ett i 
Norge/Oslo i mars då vi besökte Stortinget och 
ett i Sverige/Stockholm i september då vi blev 
guidade i Riksdagen av två representanter från 
Nordiska rådets svenska delegation. Beslutet 
innebär att Nordiska rådet har antagit följande 
rekommendation:
 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska minis-
terrådet…
• …att ta fram en nordisk handlingsplan för 

friluftslivet som bygger på de sju punkterna 
i betänkandet

• …att Nordiska ministerrådet får i uppdrag 
att ta fram forskning kring: Nordiskt fri-
luftsliv kopplat till folkhälsa, det vill säga 
hur får vi fler barn, unga och vuxna att delta 
i friluftsaktiviteter? Samt undersöka varför 
en del väljer bort friluftsliv – finns det barri-
ärer? Och hur kan fler utöva friluftsaktivite-
ter utan att naturen påverkas negativt? 

• …att överväga att genomföra ett gemensamt 
nordiskt friluftslivsår under de närmaste 
åren. Det innebär att friluftslivet skulle 
uppmärksammas brett i Norden genom 
olika arrangemang, seminarier och att våra 
invånare erbjuds ökade friluftsaktiviteter 
för att stimulera rörelse utomhus för ökad 
folkhälsa

Tankesmedja för friluftsliv 2019 
2019 års Tankesmedja hölls 16-17 maj i Kris-
tianstad. Sveriges Friluftskommun 2019 blev 
Olofströms kommun och de fick 50.000 kr i pris-
pengar. Priset Sveriges Friluftskommun delades 
ut av Naturvårdsverket, Svenskt Friluftsliv och 
Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening. 
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Vi har också deltagit i planeringen 
av 2019 och 2020 års tankesmedja för 
friluftsliv, och vi ingår även i juryn för

utmärkelsen årets friluftskommun.

Orust hade förbättrat sitt friluftslivsarbete mest 
de senaste åren och blev Årets Förbättrare.

För tredje året i rad tilldelades också Årets Fri-
luftskommun 50.000 kr från Svenskt Friluftsliv 
– pengar som syftade till att komma de lokala 
friluftsorganisationerna till del. 

Pengarna kanaliserades genom Olofströms 
kommun där en ny grillplats anordnades vid Ber-
gatorpets scoutstuga i Halens naturreservat un-
der 2019. Planering pågår också med att ta fram 
nya orienteringskartor till områden i den norra 
delen av kommunen samt att en aktivitetslördag 
anordnas med ett antal föreningar. De senare 
aktiviteterna kommer att genomföras under de 
första månaderna under 2020.

C. BEVAKA OCH PÅVERKA ARBETET MED 
SKOGSRELATERADE FRÅGOR 

Svenskt friluftslivs engagemang i revideringen 
av FSC standarden har fortsatt under hela 2019. 
Åtta telefonmöten har ägt rum under året. Efter 
sju års arbete är nu den reviderade standarden 
klar att publiceras under första kvartalet 2020. 
Svenskt Friluftsliv har sedan 2014 haft en repre-
sentant i standardkommittén (den sociala kam-
maren). De övriga kamrarna är ekonomi och mil-
jö. I september redovisades resultatet vid Svenskt 
Friluftslivs VD/GS träff. Beslut har nu också 
tagits vid FSC om en ny uppdragsbeskrivning för 
standardkommittén, som gäller från 1/1 2020 
med följande förändringar: Standardkommittén 
minskar i storlek, till två ordinarie ledamöter 

och två suppleanter per kammare (tidigare hade 
varje kammare max fyra ordinarie ledamöter och 
fyra suppleanter). Detta är en logisk följd av att 
standardrevisionen är avslutad, vilket innebär att 
kommitténs arbete får en mer förvaltande karak-
tär som inte kräver lika brett engagemang.
Standardkommittén har nu ansvaret för alla 
standardrelaterade frågor, och styrelsen foku-
serar på strategiska frågor. Svenskt Friluftslivs 
engagemang i standardkommittén kommer att 
fortsätta i enlighet med vår strategi, nu i rollen 
som suppleant i den sociala kammaren efter 
beslut i FSC styrelsen den 11 december. Svenskt 
Friluftslivs representant är Eje Andersson. Under 
december inleddes ett arbete med att ta fram en 
plan hur innehållet i den reviderade standarden 
ska kommuniceras till omvärlden.

Det nordiska nätver-
kets (NON) möte i 
Stockholm, september 
2019. Från vänster: 
Lasse Heimdal, Ulf 
Silvander, Siri Me-
land, Morten Dåsnes, 
Elisabeth Rytter-
ström, Per Klingbjer, 
Ida Kryger och Eydun 
Húsgard.
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Allemansrätten06

BEVAKA arbetet med att vårda
och värna Allemansrätten. 

ALLEMANSRÄTTEN

UNDER 2018 PRODUCERADE Svenskt Friluftsliv 
fyra filmer om allemansrätten – med stöd av 
pengar från Naturvårdsverket. Under 2019 publ-
icerades de återigen under sommarmånaderna 
på FB-sidan Friluftsliv i Sverige – för att på det 
sättet informera vad allemansrätten säger om 
tältning nära boningshus, eldning utomhus, cyk-
ling och jordbruksmark, terrängkörningsfordon 
och natur.

DE FYRA FILMERNA TILLSAMMANS med en 
handledning lämnades över till Utbudet – som 
ger grund- och gymnasieskolan gratis tillgång till 
olika läromedel. Filmerna och handledningen var 
under året eftertraktat och uppskattat material i 
skolorna som information om allemansrätten.

I SEPTEMBER MÅNAD uppmärksammade vi 
att Skolverket tagit bort kunskapskravet om 
allemansrätten i grundskolans ämne Idrott och 
Hälsa. Vi svarade på Skolverkets skrivelse om att 
vi oroades av att kunskapskravet tagits bort. Vi 
föreslog att eleverna borde ges mer möjligheter 
att lära sig om allemansrätten – inte mindre.
Skolverkets förslag på ändrade kursplaner lades 
under december månad fram till regeringen. I 
samband med detta publicerade Svenskt Frilufts-
liv en gemensam debattartikel med Lantbrukar-
nas Riksförbund (LRF) i Dagens Samhälle där vi 

lyfte frågan och vi riktade oss till berört statsråd 
att inte göra de ändringar i kunskapskraven som 
Skolverket föreslog.

EN INFORMATIONSBROSCHYR HAR under den-
na tid också tagits fram om en kort bakgrund till 
Skolverkets förslag och Svenskt Friluftslivs in-
ställning. Broschyren har delats ut till riksdagsle-
damöter som har skol- och friluftsfrågorna inom 
sitt arbetsområde i riksdagen.

Under november månad ställdes i riksdagen en 
skriftlig fråga till utbildningsministern om alle-
mansrättens plats i läroplanen.
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STYRELSEN OCH KANSLIET DET HÄR är vi

Styrelsen och kansliet samlade. Från vänster i det främre ledet: Andreas Ollinen – Sportfiskarna, Elisabeth Rytterström – Svenskt 
Friluftsliv, Susanne Söderholm – Svenska Orienteringsförbundet, Maria Ros-Jernberg – Svenska Turistföreningen, Dina Evenéus – 
Svenskt Friluftsliv, Peter Fredman – Mittuniversitetet, Ulf Silvander – Svenskt Friluftsliv.
Från vänster bakre ledet: Åke Granström – Svenska Jägareförbundet, Maria Norrfalk – Fd Landshövding, Lars Lundström – 
Friluftsfrämjandet, Per Klingbjer (ordförande) – Svenska Fjällklubben.

UNDER 2019 HAR KANSLIET BESTÅTT av Ulf Sil-
vander (GS), Elisabeth Rytterström (Controller) 
och Dina Evenéus (PR- och kommunikationsan-
svarig). Därutöver har 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 (bl.a. ett seminarium 
i Almedalen). Totalt uppskattas arbetsinsatserna 
på kansliet under 2019 ha omfattat ca fyra
årsarbeten.

REVISORER HAR VARIT Kerstin Hedberg (Finn-
hammars) Peter Gustafsson (verksamhetsre-
visor). Valberedningen har under 2019 bestått 
av Eje Andersson – Orienteringsförbundet, Bo 
Sköld – Svenska Jägareförbundet och Anna Hei-
mersson – Svenska Turistföreningen.

Under december månad infördes Office 365 på 
Svenskt Friluftslivs kansli.

Totalt uppskattas arbetsinsatserna på 
kansliet under 2019 ha omfattat ca fyra
årsarbeten.
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EKONOMISK 
redovisning 

FLERÅRSJÄMFÖRELSE

Föreningens ekonomiska utveckling i sammandrag.
  2019 2018 2017 2016

Föreningens intäkter tkr 4 137 5 229 4 355 3 882
Resultat efter finansiella poster tkr 11 -67 -169 472
Balansomslutning tkr 4 903 4 961 6 151 5 229
Antal anställda st 3 3,5 3 2,5
Soliditet* % 81 80 66 80

* Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.
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 NOTER 2019 2018  
  kronor kronor
INTÄKTER

Organisationsbidrag  3 700 000 3 600 000 
Projektbidrag 1 82 000 1 314 382 
Medlemsavgifter  210 000 205 000 
Övriga intäkter  62 892 109 177
    

Summa intäkter  4 054 892 5 228 559

KOSTNADER

Verksamhets- och kanslikostnader 2 -1 504 977 -2 363 883
Personalkostnader 3 -2 626 523 -3 017 290
  -4 131 500 -5 381 173
    
Resultat före finansiella kostnader
och intäkter  -76 608 -152 614

FINANSIELLA POSTER

Ränteintäkter och liknande resultatposter  88 747 86 695 
Räntekostnader och liknande resultatposter  -957 -812
Finansnetto  87 790 85 883
  
Årets resultat  11 182 -66 731 

EKONOMISK redovisning 2019RESULTATRÄKNING
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 NOTER 2019-12-31 2018-12-31 

  kronor kronor 
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 4 0  0 

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar  5 881 8
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  53 238 52 616 
  59 119 52 624
     
Kassa och Bank  4 843 800 4 907 964 

Summa Omsättningstillgångar  4 902 919 4 960 588 

Summa Tillgångar   4 902 919 4 960 588

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget Kapital 5, 6

Fritt Eget Kapital
Eget kapital vid årets början  3 967 848 4 034 579
Årets resultat  11 182 -66 731

Summa Eget kapital  3 979 030 3 967 848

Kortfristiga Skulder

Leverantörsskulder  48 848 32 360
Skatteskuld  146 605 161 547
Övriga kortfristiga skulder 7 349 676 430 993
Upplupna kostnader och
    förutbetalda intäkter 8 378 760 367 840
     
Summa Kortfristiga Skulder  923 889 992 740
     
Summa Eget Kapital och Skulder   4 902 919 4 960 588

EKONOMISK redovisning 2019 BALANSRÄKNING
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
  
Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i elighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokförings-
nämndens 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 2020
Forskarskola i Friluftsliv 282 145 82 000 200 145
SUMMA 282 145 82 000 200 145 

EKONOMISK redovisning 2019TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER
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Not 2 – Verksamhets- och kanslikostnader  2019 2018

FB-satsning  30 417 -
Forskarskola i Friluftsliv  82 000 -
VD/GS möte  5 824 11 850
Nordiskt arbete  13 803 15 541
Skogsrelaterade frågor  27 049 17 586
Fördelningskommittén  35 412 31 796
Information om allemansrätten  54 513 472 538
Informationsprojektet   496 950
Strategiskt arbete  4 000 67 756
Almedalen  16 219 3 988
Friluftslivets år 2020  2 526 40 734
Undersökning fysisk aktivitet   125 250
Öka staliga bidragen  177 926
Resor  33 029 48 429
Lokalhyra  390 108 385 085
Lokalkostnader  30 902 30 498
Kontorsmaterial  23 253 35 137
Tryck/Trycksaker  47 775 33 725
Mobiltelefon, internet  23 939 24 083
Hemsida  212 845 106 728
Data, pc, programvaror  20 687 29 802
Revisionsarvode  46 250 48 750
Konsulttjänster  15 000 75 045
Övrigt  211 500 262 612
  1 504 977 2 363 883  
 
Not 3 – Personalkostnader
 
Medeltalet anställda har uppgått till  3,0 3,5

Löner och ersättningar   1 758 726 1 924 869 
 - varav lön GS  724 551 660 924 
 - varav styrelsearvoden  96 625 97 000 

Sociala kostnader  618 615 698 156
Pensionskostnader  263 639 348 636 
- varav GS  161 646 228 480

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 2019 NOTER
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Not 5 – Eget kapital BALANSERAT ÄNDMÅLS- TOTALT
 KAPITAL BESTÄMT EGET KAPITAL

Ingående balans 1 260 848 2 707 000 3 967 848 
Årets resultat 11 182  11 182
 1 272 030 2 707 000 3 979 030

Not 6 – Buffertfond    

Svenskt Friluftslivs buffertfond är tillskapad för att kunna nyttjas efter årsmötesbeslut för att säker-
ställa Svenskt Friluftslivs verksamhet även om föreningens ekonomiska villkor skulle förändras.
Buffertfonden får ianspråktagas efter beslut av årsstämman.   
 
    
 
Not 7 – Övriga kortfristiga skulder  2019 2018

Ej förbrukade projektmedel:
Forskarskola i Friluftsliv  200 145 282 145

Personalskatter  73 884 73 576
Sociala avgifter  75 647 74 819
Övriga skulder   453
  349 676 430 993

Not 8 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   
 
Semesterskuld inkl. soc. avg.  308 926 290 191
Övrigt  69 834 77 649
  378 760 367 840

EKONOMISK redovisning 2019NOTER
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STOCKHOLM 2020

Per Klingbjer

Susanne Söderholm Lars Lundström

Peter Fredman Åke Granström Maria-Ros Jernberg

Andreas Ollinen Maria Norrfalk
  

Ulf Silvander

Vår revisionsberättelse har avgivits

Kerstin Hedberg Peter Gustafsson 
Auktoriserad revisor

EKONOMISK redovisning 2019 UNDERSKRIFTER
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ORGANISATIONSBIDRAG PER ORGANISATION BELOPP KR
Cykelfrämjandet (oförändrat)     525 000
Friluftsfrämjandet (ökning med 400 000 kronor)      9 400 000
Riksförbundet Hälsofrämjandet (minskning ner till 100 kronor per medlem)    190 000
Sportfiskarna (ökning med 200 000 kronor)                        5 000 000 
Svenska Båtunionen (ökning med 10%)    520 000
Svenska Fjällklubben(oförändrat)      100 000
Svenska Folksportförbundet (grundbelopp) 100 000
Svenska Frisksportförbundet(ökning med 10%)     110 000
Svenska Islandshästförbundet (ökning med 10%) 110 000
Svenska Jägareförbundet (grundbelopp) 750 000
Svenska Kennelklubben (ökning med 50 000 kronor)    750 000
Svenska Kryssarklubben (ökning med 10%)    490 000 
Svenska Livräddningssällskapet (minskning med 150 000 kronor)  1 800 000 
Svenska Turistföreningen  (ökning med 10%) 2 200 000
Sveriges Ornitologiska Förening (ökning med 10%) 220 000

Summa organisationsbidrag 22 265 000

VERKSAMHETSBIDRAG (PROJEKT) PER ORGANISATION BELOPP KR
Cykelfrämjandet   
Tilldelas bidrag till projektet ”Hållbara stigar och leder för alla” 500 000

Friluftsfrämjandet
Tilldelas bidrag till projektet ”Skogshjältarnas etablering” (1 200 000 kr),
Meningsfull väntan – Hälsa och integration (950 000 kr) samt till
projektet ”Skogsmulle 2020” (1 100 000 kr) 3 250 000

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 Kvalité” (185 000 kr) 370 000

Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet
Tilldelas inget verksamhetsbidrag p. g. a. prioriteringar inom
befintligt anslag.

Riksförbundet Hälsofrämjandet          
Tilldelas bidrag till projektet ”Må bra med allemansrätten – en 
viktig del i skolundervisningen” (300 000 kr) 350 000

Riksförbundet Sveriges 4H         
Tilldelas bidrag till projektet ”Lära genom att göra i naturen på 
4H-gård (625 000 kr) samt till projektet ”Uppdrag: Skattjakt natur
hjärta och hälsa” (400 000 kr) 1 025 000

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 2019 
avseende Naturvårdsverket, beslutade Naturvårdsverket att 
utbetala bidrag till Svenskt Friluftsliv med 47 785 000 kronor. 
Under våren 2019 rapporterade Svenskt Friluftsliv om fördel-
ningen av statsanslaget till Naturvårdsverket i enlighet med 
förordning SFS2010:2008 om statsbidrag till friluftsorganisa-
tioner. 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 
2019 Eva Bjernudd (ordf. t o m 2019-09-30), Cecilia Magnus-

son (ordf. från 2019-10-01), Erik Backman, Hasse Berglund 
och Ulrika Askengren (t o m 2019-09-30) samt Therese Palm 
och Eva Karlsson (från 2019-10-01). Fördelningskommittén 
sammanträdde totalt fyra gånger under 2019. Samtliga ansök-
ningar och protokoll från Fördelningskommitténs beslutsmö-
ten finns tillgängliga på Svenskt Friluftslivs hemsida.

INFÖR BUDGETÅRET 2019 DELEGERADE Svenskt Friluftslivs 
styrelse till Fördelningskommittén att fördela 47 785 000 
kronor efter styrelsen avsatt 3 700 000 kronor för Svenskt 
Friluftslivs ändamål. Totalt att fördela blev då 44 085 000 
kronor.

Fördelningskommittén genomförde följande slutgiltiga för-
delning vid sitt sammanträde 19-01-10 enligt förordning (SFS 
2010:2008) om statsbidrag till friluftsorganisationer:

EKONOMISK redovisning 2019REDOVISNING FÖRDELADE MEDEL
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Sportfiskarna
Tilldelas bidrag till projektet ”KlassDraget” (1 600 000 kr) samt till
projektet ”Åtgärdspaket främjande och integration” (2 950 000 kr) 4 550 000

Svenska Brukshundsklubben
Tilldelas bidrag till projektet ”Upp och hoppa – friskvård för 
människa och hund i samverkan” 600 000

Svenska Båtunionen 
Tilldelas bidrag till projektet ”SBU Akademin”      260 000

Svenska Cykelsällskapet
Tilldelas inget verksamhetsbidrag p. g. a. prioriteringar inom
befintligt anslag. 0

Svenska Folksportförbundet
Tilldelas inget verksamhetsbidrag p. g. a. prioriteringar inom
befintligt anslag. 0

Svenska Frisksportförbundet
Tilldelas bidrag till projektet ”Vattenliv” 487 500

Svenska Gång- och Vandrarförbundet
Tilldelas inget verksamhetsbidrag p. g. a. prioriteringar inom
befintligt anslag. 0

Svenska Islandshästförbundet
Tilldelas inget verksamhetsbidrag p. g. a. prioriteringar inom
befintligt anslag. 0

Svenska Jägareförbundet 
Tilldelas bidrag till projektet ”Välkommen till naturen” 400 000

Svenska Kanotförbundet     
Tilldelas bidrag till projektet ”Ansökan om friluftstjänster 2019” 
(500 000 kr), ”PowerPaddle” (165 500 kr) samt till projektet
”Säker paddling i skolan” (407 000 kr) 1 072 500

Svenska Klätterförbundet
Tilldelas bidrag till projektet ”Instruktörsutbildningar” (1 000 000 kr),
samt till projektet ”Utbilda idrottslärare för klättring” (394 000 kr) 1 394 000

Svenska Kryssarklubben
Tilldelas bidrag till projektet ”Ny på sjön” (156 000 kr) samt till 
projektet ”Utbildning i SXK Seglarskola” (378 000 kr) 534 000

Svenska Livräddningssällskapet
Tilldelas bidrag till projektet ”Issäkerhetsrådet” (600 000 kr),
”Utomhusmetodik i simskolan” (655 000 kr) samt till projektet 
”Certifierad ungdomsledare/Youth Camp” (484 000 kr) 1 739 000

Svenska Naturskyddsföreningen 
Tilldelas bidrag till projektet ”Schysst för nyanlända” (1 300 000 kr)
samt till projektet ”Mer friluftsliv i skolan 
med Naturskoleföreningen och Sportfiskarna” (975 500 kr) 2 275 500                                                                    

Svenska Orienteringsförbundet 
Tilldelas bidrag till projektet ”Lärarfortbildning i orientering steg3” 385 000

Svenska Turistföreningen
Tilldelas bidrag till projektet ”Lägervecka för barn och unga med 
Downs Syndrom” (141 500 kr) samt till projektet ”Tillsammans” 
(200 000 kr)  341 500 

Sveriges Ornitologiska föreningen            
Tilldelas bidrag till projektet ”Naturpedagogisk utveckling”
(150 000 kr) samt till projektet ”Idébanken” (36 000 kr) 186 000
                
Summa verksamhetsbidrag 21 820  000

EKONOMISK redovisning 2019 REDOVISNING FÖRDELADE MEDEL
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