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Förord 

Återrapporteringen av 2019 års anslag har gått bra trots Coronakrisen under våren 2020. 
Själva verksamhetsåret 2019 har löpt på och vi kan konstatera att medlen har gjort stor nytta 
hos de föreningar som fått ta del av dessa. Däremot har vi haft en del svårigheter med 
återrapporteringen då sjuka revisorer och Coronapandemin gjort det svårare att träffas 
fysiskt för avstämningar och underskrifter. Detta medför dessvärre att några av 
redovisningarna kommer att kompletteras med dessa formella delar så fort det är möjligt.  

Scouterna avslutade 2019 sitt integrationsprojekt med inkluderande bilder i handledningar 
och övrigt material. Med hopp om att i framtiden spegla samhället i såväl sin medlemskår 
som ledarstab.  

Sportfiskarna startade under 2019 upp verksamhet i fler delar av landet som tidigare varit 
”vita” fläckar. Under året nådde de sitt mål om 15 000 fiskande barn och 600 skolklasser 
redan i september, (608 klasser och 15 200 barn vid årets slut). Lika många mete- och 
pimpelspön har delats ut till deltagarna. Utan någon egentligen marknadsföring utanför sina 
egna kanaler fortsätter alltså intresset för Klassdraget att öka. Det är genom deras kontakter 
med skolor uppenbart att projektets koncept aktivt bryter trösklar för skolorna vad gäller att 
arrangera spännande friluftsdagar vid vatten. Dessvärre tvingades de att ställa in denna 
verksamhet på sina håll i landet under våren 2020.  

Svenska Orienteringsförbundet erbjuder en perfekt aktivitet – för alla – speciellt i dessa 
tider; Hitta-ut, ett enkelt sätt att prova på orientering och en möjlighet att träna med karta.  

Inför nästa redovisning är det än så länge för tidigt att säga vad den i fler fall inställda och/ 
eller framskjutna verksamheterna under innevarande år kommer att leda till. Vi hoppas 
kunna föra en dialog med regeringen och bidragstagande organisationer kring detta under 
hösten 2020. 

Det är tur vi har naturen och att vi får vistas i den, på behörigt avstånd från varandra givetvis, 
där vi kan samla kraft och energi, hantera vår ilska och saknad samt för flera av oss även 
sorg. 

 

Bromma 15 maj 2020 

 

 

 

Ulf Silvander 
Generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv 
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Inledning 

Svenskt Friluftsliv har en Fördelningskommitté bestående av fem ledamöter, utsedda av 
styrelsen för Svenskt Friluftsliv. 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, välbefinnande, social 
gemenskap och ökad kunskap om naturen och miljön. Statsbidrag lämnas antingen som 
organisationsbidrag eller verksamhetsbidrag.  

Med organisationsbidrag avses stöd till organisationer i förhållande till organisationens 
medlemsantal och aktivitetsnivå. Med verksamhetsbidrag avses stöd till organisationer för en 
specifik verksamhet efter särskild prövning. 

Inför förra årets ansökningar utökades uppgifterna om medlemskap, som lämnades till 
Svenskt Friluftsliv, med andel kvinnor respektive män. Kansliet fick också i uppdrag av 
fördelningskommittén att ta reda på hur styrelserepresentationen ser ut i de organisationer 
som beviljas medel. Fördelningen mellan könen är i stort sett samma som året innan. När det 
gäller könsfördelningen i medlemsorganisationerna var 45% kvinnor (2018 var det 46%), i 
styrelserna var 34% kvinnor (2018 var det 34%) och antalet kvinnor som innehar 
ordförandeposten ökade från 6 till 9. 
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När det gäller själva fördelningen av anslaget för år 2019 hade Svenskt Friluftslivs 
Fördelningskommitté i början av november 2018 ett fördelningsmöte där man tog ställning 
till de inkomna ansökningarna. Kommittén tillkännagav därefter den preliminära 
fördelningen av anslaget för 2019, som meddelades via mejl till samtliga föreningar som 
ansökt om medel. Det formella beslutet togs i januari 2019 och sändes med mejl till samtliga 
berörda föreningar. Samtliga ansökningar och protokoll från Fördelningskommitténs 
beslutsmöte finns tillgängliga på Svenskt Friluftslivs hemsida.  
 
Totalt inkom 80 ansökningar från 27 olika organisationer om totalt 74 MSEK, varav 30 
MSEK i organisationsbidrag (16 ansökningar) och 43 MSEK i verksamhetsbidrag (64 
ansökningar). Översökningsgraden var ca 54 procent. Totala antalet organisationer som 
ansökte om bidrag var samma som året innan. Antalet organisationer som ansökte om 
organisationsbidrag minskade med en från året innan, medan antalet ansökningar för 
verksamhetsbidrag ökade med en organisation. 

Förordningen SFS 2010:008 (bilaga 1) reglerar fördelningen av statsbidrag till 
friluftsorganisationer. Totalt fick 24 organisationer dela på anslaget 47 785 tkr, av vilka 50 % 
fördelades som organisationsbidrag och 50 % i form av verksamhetsbidrag (projekt).  

 

  

 

Av de 24 organisationer som beviljats medel fick 5 organisationsbidrag och 8 fick 
verksamhetsbidrag samt 11 organisationer fick både organisations- och verksamhetsbidrag. 
Sökta och beviljade bidrag för år 2019 återfinns i bifogad förteckning (bilaga 2). I 
årsredovisningen för Svenskt Friluftsliv finns en förteckning över de föreningar och projekt 
som beviljats medel (bilaga 3). 

Varje år ger styrelsen för Svenskt Friluftslivs instruktioner till Fördelningskommittén. Inför 
fördelningen av anslaget för budgetåret 2019 gav styrelsen följande instruktioner och 
prioriteringar; vid fördelning av medel skall kommittén följa förordningen SFS 2010:2008, 
eventuella avvägningar i aktuell budgetproposition och friluftsproposition (prop. 
2009/10:238) samt den delegationsordning och de instruktioner fördelningskommittén fått 
av Svenskt Friluftslivs styrelse. Fördelningskommittén fick även i uppdrag att prioritera de 
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ansökningar/organisationer som hade till huvudändamål att bedriva eller främja ett 
långsiktigt hållbart friluftsliv, i enlighet med gällande förordning.  

Vidare meddelade styrelsen i sina instruktioner att fördelningskommittén skulle 
sträva efter att fördela de statliga medlen vid en och samma tidpunkt samt 
eftersträva en förutsägbarhet till tidigare bidragsgivning när det gäller 
organisationsbidrag. Andelen av det totala beloppet som skall utbetalas som 
organisationsbidrag skall uppgå till 40 - 50 % av totalbeloppet. Övriga medel 
betalas ut som verksamhetsbidrag, vilka kan vara såväl kort- som långsiktiga 
bidrag. Där de kortsiktiga (<3år) kan karakteriseras som projektbidrag samt att de 
långsiktiga inte har en bortre gräns. 

När kommittén bedömde ansökningarna skulle satsningar som strävade mot att uppfylla de 
10 friluftspolitiska målen samt satsningar på barn och ungdomar i friluftslivet prioriteras. 
Detta tydliggörs i regeringens budgetproposition för 2016 då stödet till friluftsorganisationer 
tillfördes 20 miljoner kronor mer per år från 2016, där följande områden prioriteras: stärka 
friluftsorganisationernas stöd till skolans verksamhet med friluftsdagar och 
utomhuspedagogik samt satsningar på utevistelse för barn och unga, naturkontakt, fysisk 
aktivitet, mångfald och integration.  

 

Organisationsbidrag 

Organisationsbidragen till friluftsorganisationerna 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. 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.  

Av de inkomna 16 ansökningarna för organisationsbidrag ansåg fördelningskommittén att 
samtliga organisationer uppfyllde gällande förordning (SFS 2010:2008).  

Totalt beviljades 25 965 000 kronor i organisationsbidrag. 

Det var andra gången som styrelsens förslag till ny fördelningsmodell för organisationsbidrag 
användes, där det blir mer tydligt att fler medlemmar och ökad aktivitetsnivå leder till höjda 
organisationsbidrag. Arbetet med att ta fram denna modell startades 2016. Därutöver finns 
begränsningar som innebär att ingen organisation skall kunna erhålla mer än 100 kronor per 
medlem. Samt att organisationsbidraget till en enskild organisation inte skall kunna 
överstiga 25% av hela anslaget som fördelas av Svenskt Friluftsliv. För att erhålla en stabilitet 
i bidragsnivån tas stor hänsyn till nivån på föregående års organisationsbidrag och det finns 
en spärr som innebär att organisationsbidraget normalt inte skall kunna justeras mer än 10% 
per år (upp eller ner). 

En PM över kriterierna finns på Svenskt Friluftslivs hemsida, tillsammans med ett års hjul 
och presentation av samtliga ledamöter i Fördelningskommittén. 
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Verksamhetsbidrag 

Styrelsen för Svenskt Friluftsliv beslutade att fortsätta prioritera barn och ungdomar när det 
gäller fördelning av verksamhetsbidrag avseende bidragsåret 2019 samt satsningar som 
strävade mot att uppfylla de 10 friluftspolitiska målen. 

64 ansökningar inkom, varav 31 ansökningar avslogs p.g.a. prioritering inom befintligt 
anslag, resterande 33 ansökningar tilldelades 21 820 000 kronor. 

När det gäller projekt som tidigare beviljats stöd och är inne på sitt andra eller tredje år och 
där ansökande organisationer höjt beloppet i ansökan jämfört med ursprungsbeloppet, 
enades kommittén om att pröva den höjda delen mot årets nyinkomna ansökningar. 

Verksamhetsbidraget används i stor utsträckning till barn och unga, genom stöd till skolans 
verksamhet med friluftsdagar och utomhuspedagogik samt satsningar på utevistelse på 
fritiden.  

Många av de beviljade verksamhetsbidragen bidrar till att uppfylla friluftsmålen, som t e x 
mål nummer 3 - Allemansrätten. Både Riksförbundet Hälsofrämjandet och Svenska 
Jägareförbundet har använt sig av ”Utbudet” för att distribuera sina foldrar om 
allemansrätten 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 ett av deras andra projekt, ”Klassdraget”. Sportfiskarna driver 
också ”Skolbäcken” en naturvårdsinriktad utomhuspedagogik som forskare från Göteborgs 
universitet utvärderat. Friluftsfrämjandets ”Skogshjältarna” berör 5 av de 10 friluftspolitiska 
målen, utöver de som redan nämnts ovan även ”Tillgänglig natur för alla”, ”Friluftsliv för god 
folkhälsa” och ”God kunskap om friluftslivet”.  

Under tre år har Friluftsfrämjandet drivit projektet ”Meningsfull väntan” för nyanlända där 
de genom friluftsliv bidragit till att personer som traditionellt sett befinner sig långt från 
friluftslivet och naturen givits möjlighet att fylla sin fritid, må bättre, utökat sitt livsrum och 
getts möjlighet att skapat socialt sammanhang över tid och även hjälpt till med inkluderingen 
(integrationen) i samhället. 

 

HIT GICK VERKSAMHETSBIDRAGEN

NYANLÄNDA/INTEGRATION 21%

DE 10 FRILUFTSPOLITISKA 
MÅLEN 25 %

BARN & UNGDOMAR 54%
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Redovisningar 

Enligt gällande förordning ska de föreningar som erhållit bidrag redovisa dessa senast den 
1:a april året efter bidragsåret. Samtliga organisationer som erhållit bidrag har redovisat. 
Några organisationer har kompletterat alternativt kommer att komplettera med 
underskriven års- och/eller revisionsberättelse (revisionsintyg) senare, med hänvisning till 
rådande läge till följd av Coronapandemin. 
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Svenskt Friluftsliv 
Beviljade belopp  Organisationsbidrag    3 700 000 kronor
   Verksamhetsbidrag      
   Totalt     3 700 000 kronor 
 

Statsbidragets andel av totala omsättningen: 91 % 

 
Medlemsantal och medlemsutveckling 

Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för friluftsorganisationerna i Sverige och 
talesperson för friluftslivet. Vi har 26 medlemsorganisationer som har ungefär 1,6 miljoner 
medlemskap. 

 
Redogörelse för hur bidraget har använts 

Organisationsbidrag 
Styrelsen tog beslut om ett belopp för Svenskt Friluftslivs administration av de statliga 
medlen samt för den löpande verksamheten under året i form av ett organisationsbidrag. Hur 
medel använts framgår av årsredovisningen som bifogas (bilaga 3). 
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Cykelfrämjandet 
Beviljade belopp  Organisationsbidrag      525 000 kronor 
   Verksamhetsbidrag      500 000 kronor 
   Totalt   1 025 000 kronor 

Får även statsbidrag från Trafikverket 151 059 kr, Vinnova 451 000 kr, SIDA 85 620 kr och 
Naturvårdsverket 370 000 kr. 
 
Statsbidragens andel av totala omsättningen: 24 % 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

År  2015 2016 2017 2018 2019 

Medlemmar totalt 5 247 5 164 5 228 5 122 5 861 

Redogörelse för hur bidraget har använts 

Organisationsbidrag 
Under 2019 har Cykelfrämjandet oförtrutet engagerat sig för att bidra med att erbjuda 
lösningar för samhällets olika utmaningar. De försvarar cyklisters rätt i trafikmiljön och 
genom allemansrätten rätten till friluftsliv. De är inte nöjda förrän fler väljer att cykla, allt 
oftare. Genom att främja cykling främjar de rörelse, mångfald, hållbarhet, livskvalitet, 
demokrati och bidrar på så sätt varje dag till att folk mår bättre, är gladare och att 
förutsättningarna att välja cykelns ständigt förbättras. 

De vill att fler ska uppleva cykling som ett säkert, smidigt och ett attraktivt sätt att färdas på 
och att använda för transport, oavsett om cykeln används för transport, turism, motion eller 
rekreation i naturen. Cykelfrämjandet försvarar cyklisternas rätt i trafikmiljön och genom 
allemansrätten till friluftsliv. Deras mål är att fler väljer att cykla, allt oftare. 

Cykelfrämjandet har under 2019 haft två huvudfokus; att främja cykling genom att bedriva 
aktiv politik och utveckla verksamheten samt kommunikationen med sina medlemmar via 
tidning, hemsida, Facebook, Twitter, olika seminarier, konferenser, arbetsgrupper, CTV 
(Cykel Turist Veckan) och andra arrangemang.  

Något som blivit en allt viktigare del av Cykelfrämjandets verksamhet är MTB och 
möjligheten att komma ut i naturen med hjälp av cykeln. De har genomfört ett projekt 
finansierat av Naturvårdsverket som uttryckligen ska informera de som cyklar eller vandrar i 
naturen på vilka villkor man kan vistas med stöd av allemansrätten och hur vi gemensamt 
bör förhålla oss till varandra för att skapa en trivsam miljö för alla. 

Organisationsbidraget har bidragit till att kunna upprätthålla föreningens verksamhet och 
har finansierat kostnader för kanslitjänster, medlemsservice och personal. 
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Verksamhetsbidrag 

Hållbara stigar och leder för alla 
Cykelfrämjandets projekt Hållbara leder för alla har under det första året 2019, samlat 
kunskap om nuläget och spridit information om förutsättningar för hållbar infrastruktur till 
friluftsliv i flera olika forum och sammanhang bland myndigheter, markägare och andra 
intressenter om samarbete kring mountainbike/stigcykling. Genom att arrangera och delta i 
workshops, konferenser och möten har projektet lyckats nå ut till en relevant publik med 
intresse för friluftsfrågor och stigcykling för att presentera och informera om hållbara 
infrastrukturlösningar. Mycket av grunden till projektet kommer från de erfarenheter 
Cykelfrämjandet har byggt upp under projektet MTB Samarbetssatsning (2016 - 2018). 

Ett kontaktnätverk har bildats och ett flertal presentationer om hållbara leder har genomförts 
samt platsbesök runt om i landet. En workshop hölls på Tankesmedja för friluftsliv i 
Kristianstad i maj och projektet presenterades på IMBA Europes (den europeiska sektionen 
av den International Mountain Bicyclists’ Association).  

Under året har projektledaren representerat MTB och stigcykling i dialog med flera aktörer 
som Naturvårdsverket, Tillväxtverket, LRF och andra friluftsorganisationer. Projektledaren 
har också haft kontakt med liknande projekt i andra delar av världen för att hämta kunskap 
och sprida information om Sverige, allemansrätten, friluftsinfrastruktur som delas mellan 
flera användargrupper och stigcykling generellt. 

Cykelfrämjandet har fått utökad kunskap om förutsättningen för hållbar stigcykling i Sverige 
under året, och fått en bättre förståelse för de satsningar som måste göras för att framtida 
samarbete kring de aktörer som berörs av stigcykling ska vara lyckade. 

De allra flesta vandringsleder har aldrig varit planerat utifrån en tanke på hållbarhet för 
rekreation, utan främst utifrån andra faktorer såsom tillgång till befintliga bruksleder som 
historisk sett har använts inom t ex avverkning. Mindre lämpliga leder väljs ofta över mer 
hållbara leder utifrån faktorer som gör det enklare för förvaltare, som att enkelt binda ihop 
en kontinuerlig led, och inte utifrån besökarnas behov och önskemål. 

Projektet har engagerat ett flertal förvaltare och friluftslivsstrateger samt cyklister, 
markägare och andra intressenter runt om i landet.  

En stor utmaning för förvaltare runt om i landet är bristen på resurser för underhåll. 
Kunskapen av viktiga principer sprids nu i landet, men tyvärr saknar de flesta förvaltare 
ekonomi för att kunna genomföra de åtgärder som krävs. 

 

Ekonomisk redovisning 

Personalkostnader  324 657 
Administration  65 000  

Resor, kost 0ch logi   29 165 

Konsultarvode   48 800 

Kurser, konferenser och evenemang  20 651 
Revision  10 000 
Kommunikation  1 971 
Summa  500 244 
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Friluftsfrämjandet 
Beviljade belopp  Organisationsbidrag    9 400 000 kronor 
   Verksamhetsbidrag    3 250 000 kronor 
   Totalt   12 650 000 kronor 

Får bidrag från Svenska Postkodstiftelsen 7 mkr, Allmänna Arvsfonden 2,1 mkr och 
Vägverket 1,2. 

Statsbidragets andel av totala omsättningen: 32 % 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

År  2015 2016 2017 2018 2019 

Medlemmar totalt 84 143 89 021 95 000 102 000 108 371 

 
Redogörelse för hur bidraget har använts 

Organisationsbidrag 
Allt Friluftsfrämjandet gör skall verka för folkhälsa, livsglädje och tillgänglig friluftsmiljö för 
alla. Deras fokus har sedan starten år 1892 varit folkhälsa och livsglädje genom friluftsliv. 
Med glädje, kunskap och säkerhet guidar de barn, ungdomar och vuxna på små och stora 
äventyr över hela landet. Genom sina 304 lokalavdelningar, 6 regioner och 500 
förskolor/skolor erbjuder de ett brett utbud av friluftsaktiviteter. Här finns något för alla 
åldrar, intressen och förutsättningar.  

Att vara aktiva i övergången till ett hållbart samhälle är en självklarhet för Friluftsfrämjandet. 
De är övertygade om att deras hållbarhetsarbete är en förutsättning för att verka för deras 
ändamål – folkhälsa och livsglädje genom friluftsliv. All deras verksamhet som 
organisationsbidraget stödjer, går i linje med flera av FN:s globala hållbarhetsmål, 
barnkonventionen och Sveriges friluftsmål. 

Fokus 2019 har varit ”Ett friluftsliv för alla”. Där Friluftsfrämjandet har utgått från några av 
vår tids största samhällsutmaningar och sina hjärtefrågor; barns hälsa i skolan och på 
fritiden, rörelse, mångfald och hållbarhet samt demokrati. Dessa utmaningar har de mött 
genom sin ideella kraft som finns i hela landet. De har inspirerat, lett och stöttat varandra 
mot ett hållbart friluftsliv för alla. Verksamheten har bedrivits främst i deras 
lokalavdelningar. 

Den utveckling som finansieras av organisationsbidraget har under 2019 fokuserats framför 
allt inom följande fokusområden; 

1. Äventyret – verksamhet - barn och ungas hälsa – rörelseglädje genom friluftsäventyr på 
fritid och i skolan/förskolan. 

2. Ledarna – stärka förutsättningarna för ledarskapet och ledarvård. 

3. Friluftsliv för alla – samhällsdialog och påverkan. 
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Friluftsfrämjandet har full följt sin plan under 2019 och i flera avseenden överträffat sina 
mål, vilket har gett många barn och unga samt vuxna stärkande upplevelser i naturen. 
Kommunikation, administration och ekonomihantering samt IT och organisationsutveckling 
är alla stödfunktioner för deras verksamhet. Vilka skapar stora möjligheter för hela 
organisationen att utvecklas och arbeta mot deras mission att verka för folkhälsa och 
livsglädje samt en tillgänglig friluftsmiljö för alla. 
 
Under 2019 ökade deras medlemmar med 6,7 % till 108 371. Vilket innebär att de under de 
senaste fem åren haft en ökning med 35%. Tillväxten sker i samtliga regioner och i alla 
målgrupper.  

 
 
Verksamhetsbidrag 
 
Skogsmulle 2020 
Med projektet Skogsmulle 2020 vill Friluftsfrämjandet vara med och agera för att öka barns 
och ungas samt vuxnas möjligheter till ett mer hälsosamt liv med mindre stillasittande. Men 
även bidra till en hållbar syn på natur och miljö samt ökad kunskap om närmiljön. Det är 
därför viktigt att barnen får lära sig att vistas ute i tidig ålder, så att naturen blir en del av 
varje individs livsrum. Genom ny teknologi och engagemang för moderna miljöfrågor, vill de 
bli bättre på att möta barnet där det befinner sig på fritiden, i skolan och med sann 
upptäckarglädje bidra till ett ökat intresse för natur, miljö och friluftsliv. Målen för projektet 
Skogsmulle 2020 är att re-vitalisera Skogsmulle, för att möta barn i rörelseglädje och 
miljöfrågor i framtiden. 

För att detta arbete ska bli framgångsrikt krävs ett genomarbetat förankringsarbete. Därför 
har olika delar av Friluftsfrämjandets organisation fått möjlighet till att vara involverade och 
få ta del av information. Att arbeta med utveckling av deras drygt 60-åriga Skogsmulle är en 
fråga som engagerar många och väcker starka känslor. För att Skogsmulle ska fortsätta att 
vara barnens vän och medupptäckare att räkna med även i framtiden. 

Projektets olika delar fokuserar på målgruppen barn 4 - 6 år, då barn i denna ålder är 
mottagliga för Skogsmulle och hans budskap. Även ett bredare spann, barn i åldern 3 - 8 år 
berörs. 

Under året har de mätt svenskarnas kännedom om Skogsmulle. Två tredjedelar av Sveriges 
befolkning vet vem Skogsmulle är och att han tillhör Friluftsfrämjandet. De såg att 
Skogsmulle är ett begrepp som används lite slarvigt i folkmun och på så sätt finns en risk för 
urholkning av varumärket. Här är det viktigt att fortsätta med att vidareutveckla och stärka 
varumärket Skogsmulle, vilket de kommer att arbeta med under nästa år (2020).  
 
Resultat i siffror under året;  
12 000 nedladdningar av Skogsmulle och naturboken.  
Skogsmulle och Naturboken har marknadsförts till 108 343 föräldrar via sociala medier.  
250 utdelade multibuffar.  
Deltagit i Nyhetsmorgon i TV4 med över 1 miljon tittare.  
Deltagit i Pepdagen i Hagaparken med över 10 000 besökare.  
2 787 besökare på Skogsmulles teater på Skogsmulleriket på Billingen, Skövde. 
 



 
 

Återredovisning av statsbidrag till friluftsorganisationer 2020 
 
 
 Sida 12 
 

 
 
 

Med Skogsmulle som budbärare vill Friluftsfrämjandet att förståelsen för allemansrätten 
skall öka, samtidigt som det nära och enkla friluftslivet som finns runt knuten tillgängliggörs 
och skapar en ingång till naturen för fler i samhället. Tillsammans bygger vi broar mellan 
barn, familjer och natur där barn får en chans att skapa en egen relation till naturen och 
bygga en ny och helt egen bank av kunskap och nyfikenhet. 

 

Ekonomisk redovisning 
Personalkostnad  559 486   
Externa tjänster 12 000 
Direkta kostnader 12 180 
Kommunikation 9 230 
Övriga kostnader 6 370 
OH-kostnader   77 639 
Förlängd dispositionsrätt 430 660 
Summa 1 107 565 
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Meningsfull väntan 
Under projektets tre år har Friluftsfrämjandet genom friluftsliv bidragit till att personer som 
traditionellt sett befinner sig långt från friluftslivet och naturen givits möjlighet att fylla sin 
fritid, må bättre, utökat sitt livsrum och getts möjlighet att skapat socialt sammanhang över 
tid. 

Friluftsfrämjandets lokalavdelningar och dess ledare har under tre år visat att naturen och 
friluftsliv har fantastiska förutsättningar att bidra till integration. Genom en mängd olika 
lokala friluftsaktiviteter, under årets alla årstider har vi bidragit till en meningsfull fritid, 
språkutveckling och kunskap om vår natur och allemansrätt. 

Projektets övergripande mål är att skapa sociala sammanhang, utvidga individers livsrum 
och bidra till en hälsosammare livsstil. Målformuleringen är förankrade i de nationella målen 
för friluftspolitik och vill verka för en tillgänglig natur för alla, ökad förståelse och kunskap 
om allemansrätten samt förutsättningar för god hälsa genom friluftsliv. 

Projektet har förankrat långsiktiga interna rutiner för ett hållbart fortsatt arbete med ökad 
inkludering och mångfald genom att bidra med kunskap och reflektion. Lärdomar, metoder 
och inspiration har delats både internt och externt, med stort fokus på att nå nya målgrupper. 
Och inte minst har de ideella ledarnas kraft synliggjort och givits en röst där stolthet, 
kunskap och engagemang skapar inspiration för fler. 

Projektet har därmed nått sina mål samt säkerställt den grund som behövs för att fortsätta 
driva och utveckla inkluderande friluftsliv och ett friluftsliv för alla. 

Under sista projektåret har verksamhet bedrivits på fjorton platser, totalt under de tre 
projektåren på 20 platser i sex regioner. Totalt har projektet genomfört närmare 500 
friluftsaktiviteter runt om i Sverige tillsammans med 9 336 personer (målet var 6 200) och 
naturupplevelser i 28 233 timmar (målet var 18 100 timmar). 

Genom ledande eldsjälar har deltagarna fått lära känna sitt närområde, skapat nya 
sammanhang genom att prova på en mängd olika friluftsaktiviteter i nya miljöer. Detta har 
även bidragit till ett utökat nätverk och nya vänner – en viktig faktor för etablering och 
integration. Kunskap om naturen och allemansrätten har varit ett genomgående inslag i stort 
sett alla aktiviteter och genom dessa erfarenheter har deltagarna fått med sig både kunskap 
och trygghet för ett hälsosammare liv genom sitt nyvunna intresse för naturen. 

Totalt har närmare 500 ledare varit involverade i verksamheten under projektets tre år –det 
tillkommer en stor oräknat antal personer som verkat stödjande utanför ledarroller. Under 
projektåren har 10 nya ledare utbildats inom projektet. Projektet bygger broar mellan de som 
redan kan och känner till friluftslivet och de som är nya för det. 

 

Ekonomisk redovisning 
Personalkostnad  243 024   
Utbildning, handledningar 15 000 
Externa tjänster 144 316 
Direkta kostnader 191 687 
Kommunikation 219 273 
Övriga kostnader 47 444  
OH-kostnader   106 000 
Summa 966 744 
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Skogshjältarnas etablering 
Skogshjältarna är efter flera år av utvecklingsarbete en ekonomiskt, materiellt och personellt 
hållbar metod som har stor potential att bli en demokrati- och arbetsmodell för 
utomhuslärande och barns rättigheter i Sverige.  
 
Resultatet av arbetet är en utbildningsmodell för årskurs F-3 där Friluftsfrämjandet utbildar 
skolans pedagoger som sedan tillsammans med eleverna upplever naturen samtidigt som de 
följer läroplanen.  
 
Under 2019 har utbildningar hållits vid tre tillfällen i Lund och Stockholm. Totalt har 23 
pedagoger utbildats från 9 olika skolor från Lund i syd till Örnsköldsvik i norr. Pedagogerna 
har kommit från förskoleklass, årskurs 1 - 3 och fritidshem. 
 
Genom att verka i skolan nås barn från alla delar av samhället. Friluftsfrämjandet kan genom 
att utbilda pedagoger i sin utomhuspedagogik och barns rättigheter långsiktigt stärka barn 
och ungas hälsa, såväl fysiskt som psykiskt. Genom att lära med hela kroppen och få tillgång 
till uterummet skapas förutsättningar för en god hälsa och trygghet i naturen. Barn som tidigt 
får en relation till naturen har ett sunt och hållbart förhållande till naturen även som vuxna.  
 
Studier visar dessutom att utomhusvistelse underlättar arbetet med frågor som värdegrund 
och jämlikhet eftersom naturen är mer genusneutral än byggda miljöer. Skogen erbjuder med 
andra ord gynnsamma förhållanden för ett långsiktigt lärande. Skogshjältarna främjar 
skolans likabehandlingsarbete och ökar barns delaktighet i samhället. Genom Skogshjältarna 
får barn viktiga kunskaper för livet.  
 
I syfte att väcka intresse för och öka kännedomen om Skogshjältarna och 
utomhuspedagogiken har tre filmer producerats i marknadsföringssyfte under året. 
 
Resultat i siffror;  
Antalet utbildade skolor har under 2019 ökat med drygt 300%.  
Skogshjältarna finns på 20 skolor från Lund i syd till Örnsköldsvik i norr. 
Uppskattningsvis 300 000 personer har under året nåtts av Skogshjältarnas budskap 
Antal visningar av deras filmer 464 735. 
 
Friluftsfrämjandet kommer fortsätta se över sitt erbjudande till skolorna för att vara 
attraktiva. Konkurrensen är stor, nedskärningar inom skolan är ett faktum och pedagogernas 
arbetsbelastning är hög. För att fortsätta nå ut med Skogshjältarna kommer de följa med i 
omvärldens utveckling gällande digitalisering, konjunktur och styrdokument för skolan.  
 
 
Ekonomisk redovisning 
Projektledning 475 498 
Utbildning 221 475  
Externa tjänster 138 225 
Direkta kostnader 47 366 
Kommunikation 40 214 
Övriga kostnader 12 508 
Over-head kostnader 121 450  
Summa 1 056 736 

Skogshjältarna följer skolans läsår och resterande medel förbrukas under kommande läsår. 
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Förbundet Skog & Ungdom 
Beviljade belopp  Organisationsbidrag  
   Verksamhetsbidrag      370 000 kronor 
   Totalt       370 000 kronor 

 

Får även statsbidrag från MUCF med 1 824 193 kronor.  

Statsbidragets andel av totala omsättningen: 74 % 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

År  2015 2016 2017 2018 2019 

Medlemmar totalt 8 116 7 603 9 009 8 129 7 903 

Redogörelse för hur bidraget har använts 

Verksamhetsbidrag 
 
Planta till Planka 
Projektet Planta till Planka har genomförts i sex kommuner under 2019. Planta till Planka 
dagarna har genomförts på speciell anpassad plats, i en skog nära skolan eller på 
skolområdet.  

Materialkostnader i projektet har lokala organisationsled inom Förbundet Skog och Ungdom 
bekostat. 

 
Ekonomisk redovisning 
Personalkostnad inklusive resor   220 516  
Summa     220 516 

 
 

Region Öst Utveckling 
Projektet Region Öst har genomförts i 6 kommuner under 2019. Projektet har varit lyckat och 
kan spridas över flera kommuner under nästa projekt. En extra satsning i projektet har varit 
att anställa en projektledare till som utvecklat verksamheten gentemot lokala grupper i 
samarbete med Hyresgästföreningen i Katrineholm. Diskussion har förekommit med flera 
kommuner om liknande verksamhet.  

Materialkostnader har bekostats av lokala organisationsled inom Förbundet Skog och 
Ungdom. 

 

Ekonomisk redovisning 
Personalkostnad inklusive resor   201 909 
Summa     201 909 
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Riksförbundet Hälsofrämjandet 
Beviljade belopp  Organisationsbidrag      190 000 kronor 
   Verksamhetsbidrag      350 000 kronor 
   Totalt      540 000 kronor 
  

Får även bidrag från Postkodstiftelsen med flera stiftelser.  

Statsbidragets andel av totala omsättningen: 9,4 % 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

År  2015 2016 2017 2018 2019 

Medlemmar totalt 1 965 ca 2000 ca 2000 1 935 2 126 

Redogörelse för hur bidraget har använts 

Organisationsbidrag 
Riksförbundet Hälsofrämjandet (RHF) är en organisation som har en helhetssyn på hälsan 
bestående av balans mellan kost, aktivitet och vila. En viktig del är fysisk aktivitet ute i 
naturen, och att ha naturen som en källa att hämta kraft och energi för att återskapa mentalt 
välmående. 

RHF arbetar också ideellt med opinionsbildning genom debattartiklar i tidningar och mot 
politiker och myndigheter för att öka inslaget av fysisk aktivitet i naturen i folkhälsoarbetet. 

Organisationsbidraget har använts till kostnader för kansli och information kring deras 
verksamhet i medlemstidning, mässor och andra offentliga möten. 
 

Verksamhetsbidrag 
 
Må bra med allemansrätten 
”Må bra med Allemansrätten" har som tidigare år till syfte att ge skolelever möjlighet att 
komma ut i naturen och få kunskap om allemansrättens rättigheter och skyldigheter.  

Under 2019 har projektet nått ca 60 000 elever som fått känna på friluftslivet i praktiken och 
fått kunskap om allemansrätten. Lärarna arbetar med materialet både i naturen och i 
lektionssalen. ”Må bra med Allemansrätten" trycktes upp av RHF och distribuerades via 
Utbudet i 57 418 exemplar.  

Att använda Utbudet till grundskolorna är enda möjligheten för RHF att på ett effektivt och 
snabbt sätt hinna skicka ut i takt med beställningarna och till en acceptabel kostnad.  

Efterfrågan stiger för varje år och har under 2019 varit större än tillgången varför RHF 
tillskjutit 115 tkr, utöver projektbidraget via Svenskt Friluftsliv, för kunna möta efterfrågan. 
Så gott som alla lärare som använder RHF:s material återkommer år efter år. Med hjälp av 
materialet har det kunnat följa läroplanen på ett positivt och informativt sätt.  

Ekonomisk redovisning  
Administration, tryckning och utskick via Utbudet  350 000    
Summa     350 000 



 
 

Återredovisning av statsbidrag till friluftsorganisationer 2020 
 
 
 Sida 17 
 

Riksförbundet Sveriges 4H 
Beviljade belopp  Organisationsbidrag       
   Verksamhetsbidrag    1 025 000 kronor 
   Totalt     1 025 000 kronor 

 
Får även statsbidrag från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF) med 
ca 2,4 mkr. 
 
Statsbidragens andel av totala omsättningen: 31 % 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

År  2015 2016 2017 2018 2019 

Medlemmar totalt 12 875 13 282 13 187 12 652 

Redogörelse för hur bidraget har använts 

Verksamhetsbidrag 
”Lära genom att göra” i naturen på 4H-gården 
Året startade med en genomgång och presentation av projektet och dess målsättning och 
syfte på 4H:s Nationella konferens i Linköping, vilken är organisationens största 
samlingspunkt för ideella ledare och personal från hela Sverige. Kursen hade också som syfte 
att utvärdera och definiera behov från landet så att skapad projektgrupp skulle kunna forma 
och konkretisera hur projektet skulle ta form för att passa deras verksamheter runt om i 
Sverige. 

Projektgruppen vars fokus låg på utbildning kring Agenda 2030 samt en demokratisatsning. 
Båda dessa ämnesområden har under hela året haft stark koppling till projektet och målet 
med att utbilda 40 ledare har nåtts med råge. 

Tillsammans satte projektgruppen upp målen att under 2019 ta fram material för 
kretsloppsbesök och för att stärka pedagogiken kring djurguidningar och dess koppling till 
läroplanen. 

Sammanfattningsvis har projektet under 2019 åstadkommit att material för kretsloppsbesök 
har spridits i organisationen. En plattform för digital spridning av kunskap av material har 
tagits fram. Djurskyltar har uppdaterats och pedagogiskt diskussionsunderlag har tagits fram 
och marknadsförts i samarbete med SVA, Statens Veterinärmedicinska anstalt. 
Djurinformation som tidigare tagits fram av 4H och översatts till engelska, somaliska, 
tigrinja, dari och arabiska har uppdaterats och finns numera som nedladdningsbart material 
även på SVA:s webbplats. Genom kvalitetssäkringsarbete har en stabilare grund skapats för 
samarbete med skolvärlden framöver. 

Ekonomisk redovisning 
Projektledning  222 696 
Administration 41 383 
Möten, resor, mat och logi 69 948 
Utveckling av material, grafisk form, trycksaker och annonser 97 647 
Utbildningsdagar 187 520 
Revision 10 000 
Summa 629 194 
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Uppdrag; Skattjakt natur; hjärta och hälsa 
2018 års arbete med Skattjakt Natur fungerade mycket väl och konceptet implementerades 
på många håll i landet. Mot den bakgrunden påbörjades arbetet med Skattjakt Natur; hjärta 
och hälsa. Projektets fokus under 2019 har alltså legat på hjärtats och hälsans H. 

Målet med projektet i stort har varit att främja fysisk och psykisk hälsa och rörelse genom 
utomhuspedagogik och teknik och att fortsätta utveckla det som startades under 2018. 
Genom skattjakter och digitala verktyg förstärka och utveckla den utomhuspedagogik som 
redan används inom 4H idag och att skapa aktiviteter som går hand i hand med de 
digitaliseringsmål som skolorna satt upp. Tekniken är en viktig del av det moderna samhälle 
vi lever i, medan våra kroppar fortfarande behöver de analoga utmaningarna. 

Olika tekniska produkter har testats och utvärderats. Till sist bestämdes att köpa in 
surfplattor med kontantkort. Detta för att 4H-gårdarna själva skulle kunna skapa 
skattjakterna och kunna låna ut plattorna samt använda dem i grupp. Surfplattans fysiska 
storlek gjorde att det enkelt gick att se bilder och läsa instruktioner. Arbetet inleddes med att 
skapa marknadsföringsmaterial att använda i verksamheterna och en broschyr togs fram 
med inriktning mot pedagogiska enheter. 

Önskemål om en nationell, webbaserad informationssajt med information om konceptet, 
vilka enheter som arrangerar skattjakter och dylikt efterfrågades för att skapa en enklare 
kontaktväg mellan skolor och 4H. 

Den kontinuerliga utvärderingen som gjort i projektet har återkommande visat att enheterna 
haft svårigheter att få kontakt med skolor och pedagogiska enheter i specifika frågor. Därför 
har det inneburit svårigheter att nå de specifika målen om att nå ut till mellan 750 - 1000 
skolelever. Men en enhet utmärker sig och det är Stättareds 4H-gård i Halland. Där de har 
haft en skattjakt riktad mot skolor, som cirka 500 elever gått. Stättareds 4H-gård har också 
redovisat bra siffror på sina övriga skattjakter som riktat sig mot allmänheten, vilka 
tillsammans har lockat över 1500 deltagare. 

Totalt sett har det varit 34 skattjakter igång, fördelat på sex olika län, under 2019. Enligt 
statistiken som vi kunnat se är det cirka 3000 personer som deltagit i skattjakterna. 

Appen TurfHunt och Skattjakter är något som 4H kommer att fortsätta att arbeta med. De 
ser utvecklingsmöjligheter och hoppas att arbetet med att ta fram en nationell hemsida ska 
hjälpa dem att överkomma de kommunikativa hindren gentemot skolor och pedagogiska 
verksamheter. 

 

Ekonomisk redovisning 
Projektledning  60 000 
Administration 25 727 
Arvoderade pedagoger 91 000 
Möten, resor och logi 35 000 
Utveckling av webbtjänst/teknik 130 001 
Grafisk form och illustrationer 32 353 
Utbildning av ledare 50 000 
Revision 10 000 
Summa 434 081 
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Scouterna 
Beviljade belopp  Organisationsbidrag  
   Verksamhetsbidrag  2 100 000 kronor 
   Totalt   2 100 000 kronor 

Får organisationsbidrag från MUCF 16,6 mkr. 
 
Statsbidragets andel av totala omsättningen: 15 % 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

År  2015 2016 2017 2018 2019 

Medlemmar totalt 65 716 68 665 70 024 70 450 72 265 

Redogörelse för hur bidraget har använts 
 
Verksamhetsbidrag 
 
Tillgänglig scoutverksamhet för fler 
Bidraget har använts till att på olika sätt tillgängliggöra scoutverksamheten för fler. Det har 
exempelvis bidragit till att testa på scouting på fler sätt, bjuda in nya personer till scouting, 
översätta material till fler språk, skapa informationsfilmer som förklarar verksamheten, 
utbildningar etc. Scouterna har bjudit in till prova-på tillfällen, lyft goda exempel på 
scoutkårer som jobbar inkluderande, stöttat upp sin scoutverksamhet i en skola i Husby och 
deltagit på nätverksträffar med fokus på integration. 
 
Scouterna märker när de träffar personer utanför organisationen att intresset för dem är 
väldigt stort, samt att många har högt förtroende för dem. Att de har nått många fler 
personer under 2019 gentemot tidigare år beror främst på att fokus har varit på 
implementering och kommunikation av det material som producerats tidigare i projektet.  
 
Under året har de genom Familjescouting nått 722 deltagare, varav 514 barn, information om 
Redo för Naturen har nått 65% av kårerna och via dem uppskattningsvis 45 000 personer 
samt Kompetens och kunskaper inom inkludering har nått 65% av kårerna och via dem runt 
45 000 personer. Totalt räknar scouterna med att de under 2019 nått 181 720 personer 
genom sina aktiviteter inom projektet.  
 
 
Ekonomisk redovisning 
Projektledare inklusive administration 1 072 260 
OH-kostnader 426 000 
Utveckling/implementering av Scoutverksamhet på fler sätt 187 513 
Stöd till nystartad verksamhet 157 256 
Utbildningskostnader 165 555 
Genomförande och förankring av Redo för naturen 112 333 
Utvecklingskostnader  71 136 
Tryckkostnader  82 456 
Konferens, konsultkostnader och intern kompetensutveckling 55 303 
Revision 25 000 
Summa 2 354 812 
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Sportfiskarna 
Beviljade belopp  Organisationsbidrag 5 000 000 kronor 
   Verksamhetsbidrag 4 550 000 kronor 
   Totalt  9 550 000 kronor 

 

Sportfiskarna har under 2019 beviljats riktade projektbidrag för praktisk vatten- och 
fiskevård från bland annat Länsstyrelsen, Naturvårdsverket och Havs och 
Vattenmyndigheten till en omfattning av ca 13,9 miljoner kr. 

Statsbidragens andel av totala omsättningen: ca 23 % 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

År  2015 2016 2017 2018 2019 

Medlemmar totalt 56 012  57 919 60 351 61 147 63 501 

Redogörelse för hur bidraget har använts 

Organisationsbidrag 
I början av verksamhetsåret skapades en ny tjänstemannaorganisation med fem regioner 
med syfte att komma närmare medlemmarna och för att möjliggöra en fortsatt expansion av 
verksamheten i linje med deras styrelses strategiska plan. Under året ökade antalet 
medlemmar i Sportfiskarna till drygt 63 000 och de organiserar allt fler föreningar.  

Under 2019 firade det organiserade sportfisket 100 år. För att fira det skapades en 
jubileumsfond för föreningar att söka pengar ur för praktisk främjande- och 
fiskevårdsverksamhet.  

Regionalt genomfördes informationsaktiviteter som vände sig till medlemmar och 
allmänheten. För att informera politiker och makthavare om Sportfiskets möjligheter att 
bidra till att lösa samhällsutmaningar genomfördes ett ökat antal möten och aktiviteter under 
året. 

 

Verksamhetsbidrag 

Åtgärdspaket främjande och integration 
Sportfiskarna har med startår 2016 initierat en större satsning för att få fler barn och unga i 
Sverige att fiska och att öka målgruppens kunskaper om fiske- och vattenvård. Syftet med 
projektet har varit att genom ett samlat åtgärdspaket bestående av fem delprojekt avsevärt 
höja genomförandegraden av friluftsliv och fiske på skoltid, under lov och på fritiden. De fem 
delprojekten har varit Skolbäcken, Fiskelov, Katalysator föreningsliv och integration, Fiske i 
utpräglade stadsmiljöer samt Lokala fortbildningar. Målgrupp har framförallt varit barn och 
unga, i och utanför skolan samt pedagoger i skol- och fritidsverksamhet. 

Bidraget från Svenskt Friluftsliv har möjliggjort ytterligare finansiering av verksamhet 
regionalt och lokalt. Sportfiskarna har under 2019 samarbetat bl. a. med Svenska 
Postkodstiftelsen, Allmänna Arvsfonden, Leader Stockholmsbygd, Region Skåne, 
Länsstyrelserna i Värmland, Skåne, Halland, Jönköping och Gotland samt ett stort antal 
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kommuner för att allokera mer resurser till friluftslivet och sportfisket och därmed kunna 
göra ännu mer för målgrupperna.  

Förbundet har sedan projektets start 2016 nyanställt projektledare vid kontoren i Malmö, 
Forshaga, Stockholm, Jönköping och Visby och under vintern 2019/20 har det rekryterats 
projektledare till ett nyöppnat kontor i Jämtland. Projektledarna kommer med utgångspunkt 
i stadsnära miljöer kunna ta ut fler barn och unga på fiske och fungera som katalysator för 
det lokala föreningslivet. Rekryteringarna är ett resultat av projektet och den ytterligare 
finansiering som Sportfiskarna inhämtat från lokalt och regionalt håll.  

Sportfiskarna kan efter verksamhetsårets slut konstatera att förbundet nått och i flera fall 
överskridit projektmålen:   

3 012 elever har fått prova på praktisk fiskevård inom ramen för Skolbäcken.  

30 lovveckor har genomförts inom delmomentet Fiskelov.  

110 fiskeaktiviteter har genomförts med nyanlända inom delprojektet Katalysator 
föreningsliv och integration. 

101 fisketillfällen för integration och gemenskap i utpräglade stadsmiljöer.  

13 lokala fortbildningar för lärare/fritidspersonal inom fiske och friluftsliv. 

Under delprojektet ”Lokala fortbildningar” har projektmålet dock inte nåtts. En anledning 

har varit att pedagoger haft svårigheter att få ledigt för att genomföra fortbildningar. 

Sportfiskarnas interna utvärdering visar att förbättrade kommunikationsvägar, digitaliserade 

arbetsverktyg samt breddad målgrupp kan vara framgångsfaktorer för utvecklingen av 

delprojektet.  

 

  

Ekonomisk redovisning 

Projektledning  1 848 981 

Indirekt kostnad (OH) för ovan  476 483 

Resor  73 222 
Tryck infomaterial  25 410 
Utrustning fältarbete  49 422 

Transporter  103 829 
Mat och dryck deltagande pedagoger  38 037 
Lön ungdomsledare  110 661 
Fiskeutrustning  25 386 
Förbrukningsmaterial  67 105  
Ersättning lokalföreningar  107 500 
Övrigt  76 544 
Summa  3 002 580 
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Klassdraget 
Klassdraget är Sportfiskarnas mångåriga främjandeprojekt riktat mot skolbarn i 
grundskolan. Konceptet består i en upplevelse- och lärorik heldag ute i naturen där praktiskt 
fiske och friluftsliv står i centrum för en eller flera skolklasser.  

Projektidén är lika enkel som uppskattad. En fiskeklubb och en skolklass gör en gemensam 
anmälan om en fiskedag med pimpel- eller metspön hos Sportfiskarna. Härifrån skickas 
sedan den beställda utrustningen till önskad adress. I utskicket medföljer ett pedagogiskt 
inspirationsmaterial som ger flera förslag på övningar och lekar med fokus på allemansrätt, 
säkerhet, vatten, fiske, fiskevård, samarbete- och gruppövningar samt utomhusmatlagning.  

 

Klassdrags-dagen genomförs sedan vid ett tillgängligt och trevligt vatten där det praktiska 
fisket anpassas efter elevgruppens förutsättningar och där de pedagogiska övningarna vävs in 
under dagens gång. Efter dagen får barnen behålla sina spön för framtida spännande 
fiskeäventyr på sin egen fritid. 

 

Förhoppningen är att barnens deltagande i Klassdraget kan skapa förutsättningar för ett 
framtida engagemang till gagn för ett fortsatt kunskapsspridande om fiske och friluftsliv. För 
många deltagande skolbarn blir fiskeutflykterna det första riktiga mötet med fiske och svensk 
natur, med alla möjligheter till upplevelser och lärdomar som detta ger.  

 

Förutom ett konkret arbete gentemot friluftspolitiska mål och folkhälsa bidrar projektet 
också till kunskapsspridning om och intresse för fiske och friluftsliv. Detta ger i sin tur ökade 
förutsättningar för en framtida vilja att skydda och vårda fisken och fiskens livsmiljöer, 
liksom svenskarnas möjligheter att kunna fiska i öppna och friska vatten.   

 

Svenskt Friluftsliv finansierar projektet och Svensk Sportfiskehandel (sportfiskets 
branschorganisation) bidrar vid inköp av material. 

 

Sportfiskarna satte inför 2019 mål om ett tangerat projektrekord för Klassdraget. Målet om 
15 000 fiskande barn och 600 skolklasser nåddes med marginal i september (608 klasser, 15 
200 barn). Lika många mete- och pimpelspön har delats ut till deltagarna under året.  

  

Utan någon egentligen marknadsföring utanför förbundets egna kanaler fortsätter alltså 
intresset för Klassdraget att öka. Det är genom deras många kontakter med skolor uppenbart 
att projektets koncept aktivt bryter trösklar för skolorna vad gäller att arrangera spännande 
friluftsdagar vid vatten.  

  

Totalt deltog under året 211 skolor och 73 klubbar. Båda dessa siffror innebär rekord för 
Klassdraget. Projektet gav aktiviteter i nästintill alla svenska landskap. Under året har 167 
klasser upplevt pimpelfiske och 441 klasser mete. Det senare siffran innebär ett nytt rekord.  

  

Precis som under senare år har under året en hel del nya pedagoger funnit Klassdraget via 
fortbildningen ”Mer friluftsliv i skolan”. Via denna utbildning, där Sportfiskarna är 
genomförare tillsammans med Naturskolan, har pedagogerna fått en slags ”licens” att 
arrangera Klassdraget på de orter där klubbar saknas. Detta har i sig bidraget till att den 
totala ekonomiska ersättningen till föreningarna ökar i lägre takt än antalet aktiviteter – i år 
minskar den rent utav jämfört med 2018. Vissa klubbar avstår också från ersättning. Totalt 
har 190 av klasserna nått Klassdraget via ”Mer friluftsliv i skolan”. Även den siffran innebär 
ett nytt rekord för projektet.  
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Projektet genomgick en omfattande digital omställning under året och nu är de nära en 
hundraprocentig digital hantering av ansökningar och redovisningar – ett arbete som löstes 
internt av ansvarig projektledare. Denna digitalisering blir till stort värde för projektet under 
kommande år. 

 

 

Ekonomisk redovisning 

Projektledning  538 959 

Indirekt kostnad för ovan  122 718 

Inköp av fiskeutrustning  508 698 

Framtagande av infomaterial  0  
Bidrag till fiskeklubbar  422 000 

Resor  12 618 

Övrigt  1 741 

Summa  1 606 734 
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Svenska Brukshundklubben 
Beviljade belopp  Organisationsbidrag       
   Verksamhetsbidrag       600 000 kronor 
   Totalt       600 000 kronor 

 

Får stöd från Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som 
uppgår till 21 410 530 kr. 

Statsbidragets andel av totala omsättningen: 56 % 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

År  2015 2016 2017 2018 2019 

Medlemmar totalt 68 433 54 922 54 464 54 195 55 726 

Redogörelse för hur bidraget har använts 

Verksamhetsbidrag 
 
Upp och hoppa – Friskvård för människa och hund i samverkan 
April 2018 startades Svenska Brukshundsklubben (SBK) projektet ”Upp och hoppa - sund 
med hund”. Det övergripande syftet med projektet är att öka kunskapen om och färdigheten i 
att använda naturen som verktyg för fysisk aktivitet för att därmed öka det fysiska och 
psykiska välbefinnandet hos människa och hund i samhället.  

Det viktigaste målet är att informera och utbilda människor om det fysiska och psykiska 
välbefinnandet hos människa och hund. 

Under 2018 utbildades sex friskvårdsinstruktörer (Karlstad). Under 2019 utbildades 
ytterligare åtta friskvårdsinstruktörer (Umeå och Matfors), totalt 14 instruktörer. Den ideella 
organisationen hjälper till med bokningar och lagar maten till deltagarna. Fler människor 
involveras på så sätt och kostnaderna kan reduceras. Under 2018 påbörjade 14 
friskvårdsinstruktörer sin utbildning och under 2019 ytterligare 24 friskvårdsinstruktörer. De 
ideella friskvårdsinstruktörerna blir uppbokade på kurser och föreläsningar långt innan de 
ens har hunnit gå färdigt sina utbildningar. För att kunna utbilda fler friskvårdsinstruktörer, 
så startas en lärarutbildning, SBK Lärare Friskvårdsutbildning, under våren 2020.  

Projektet utformade ett tydligt utbildningsmaterial med enkla, roliga och kostnadsfria 
övningar på fyra olika svårighetsnivåer. Parallellt med utformningen av 
utbildningsmaterialet, skapades en friskvårdsinstruktörsutbildning på sex dagar som 
inkluderar både människan och hunden.  

Under 2019 färdigställdes en kortlek med olika aktiviteter. Kortlekens syfte är att få 
människor att röra på sig tillsammans med sin hund, efter sina egna förutsättningar. Till 
detta har det tagits fram ett system för att diplomera deltagare som går kurs eller som gör 
övningarna hemma. Deltagarna kan antingen delta vid ett diplomeringstillfälle alternativt 
skicka in en film på de genomförda övningarna för att på så sätt bli diplomerade. Därefter 
kan deltagaren köpa en scarf till sin hund i samma färg som de fyra diplomeringsnivåerna. 

För att integrera så många målgrupper som möjligt har SBK arbetat tillsammans med 
Sveriges Hundungdom och Studiefrämjandet. Ett samarbete har inletts med 
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Reumatikerförbundet och Svenska Draghundsportsförbundet. Kontakt har tagits med SOFT 
(Svenska Orienteringsförbundet) men detta är inte färdigt ännu. 

Projektet har marknadsförts genom medverkan i olika offentliga sammanhang; Djurens helg 
på Solvalla (10 000 besökare), Happy Dog på Arlanda (300 incheckade på hotellet) och 
Stockholms hundmässa på Älvsjömässan (29 000 besökare), vilket har gett resultat. Under 
kommande år kommer de att fortsätta med uppvisningar på event.  

Facebook gruppen ”Upp och hoppa - Sund med hund” har ökat från 800 medlemmar till 1187 
medlemmar, ett effektivt sätt för projektet att marknadsföra kommande aktiviteter och få 
hundägare att engagera sig. 

Det finns en rad olika framtidsplaner i projektet och de hoppas få fortsätta driva det i flera år 
framåt. Projektet har kontaktats av SLU som önskar använda projektet som grund för 
forskning i fysisk aktivitet hos hundägare. Besked om eventuellt anslag för ändamålet 
kommer att meddelas under 2020. 

 

Ekonomisk redovisning 
Projektanställd personal 692 693 
Mötesomkostnader 145 
Information och material 32 888 
Verksamhetskostnader 8 291 
Instruktör friskvård 62 003 
Avgår deltagaravgifter - 166 387 
Summa 629 632 
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Svenska Båtunionen 
Beviljade belopp  Organisationsbidrag      520 000 kronor 
   Verksamhetsbidrag      260 000 kronor 
   Totalt       780 000 kronor 
 

Statsbidragets andel av totala omsättningen: ca 6 % 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

År  2015 2016 2017 2018 2019 

Medlemmar totalt 170 746 172 000 171 891 173 803 173 784 

Redogörelse för hur bidraget har använts 

Organisationsbidrag 
Sverige är ett unikt land för båtliv. Stora skärgårdsområden, långa kuster, 95 000 farbara  
insjöar och över 1 000 km kanaler. Båten är för många människor deras allra viktigaste  
fritidssysselsättning. Från den minsta lilla badbåt eller kanot, den öppna lilla utflyktsbåten  
till de stora segel- och motorbåtarna. Det finns i Sverige över en miljon fritidsbåtar. Båtlivet 
formar en av Sveriges största folkrörelser med över två miljoner utövare, spridda över hela 
landet. 
 
Svenska Båtunionen (SBU) har använt organisationsbidraget till demokratin inom 
organisationen, då det finansierat delar av deras båtriksdag, och del av deras unionsråd. På 
Båtriksdagen beslutades att SBU framöver ska erbjuda en intern utbildningsorganisation. En 
inventering pågår avseende vilka utbildningar som efterfrågas och vad som tidigare finns på 
marknaden.  
 
Revision av deras ungdomsmaterial har genomförts. För att öka sjösäkerhetsmedvetandet 
finns material om Egenkontroll av fritidsbåt utlagt på deras hemsida. SBU har drivit kampanj 
om att använda flytväst under året, vilket har bidragit till ett ökat medvetande om 
sjösäkerhet.  
 
Verksamhetsbidrag 
 
SBU Akademin 
Under året har arbetet med att ta fram utbildningar, FAQ-bank och rutiner för kurser tagits 
fram. Arbetet skulle ha presenterats publikt för deras medlemmar vid årsskiftet men efter 
beslut om omarbetning av deras hemsida har det skjutits på framtiden. De har undersökt 
möjligheten att ta fram en filmserie avseende utbildning av föreningsdemokrati, planerat för 
nästa steg med sammanställande av kurskatalog, program och rutiner för genomförande av 
utbildningar inom organisationen. Utbildningar har inom ramen för projektet genomförts för 
båtklubbar inom de regionala förbunden och med inriktning mot styrelsens ansvar. 
 

Ekonomisk redovisning 
Projektledning 257 600 
Reskostnader och boende för funktionärer  6 350 
Framtagande av material för ungdomsutbildning 114 720 
Summa 378 670 
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Svenska Fjällklubben 
Beviljade belopp  Organisationsbidrag       100 000 kronor 
   Verksamhetsbidrag        
   Totalt       100 000 kronor 

 
Statsbidragets andel av totala omsättningen: 13 % 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

Medlemmar  2015 2016 2017 2018 2019 

Totalt  1 536 1 500 1 580 1 700 1 594 

Redogörelse för hur bidraget har använts 

Organisationsbidrag 
Svenska Fjällklubben har som ändamål är att främja sund fjällsport och verkar för en vidgad 
kännedom om fjällvärlden och en ökad respekt för dess kvaliteter och naturvärden.  

Organisationsbidraget har använts i ordinarie verksamhet och för att täcka kostnader för 
hyra av kansli. 
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Svenska Folksportförbundet 
Beviljade belopp  Organisationsbidrag       100 000 kronor 
   Verksamhetsbidrag       
   Totalt      100 000 kronor 
 

Statsbidragens andel av totala omsättningen: 76 % 
 

Medlemsantal och medlemsutveckling 
Svenska Folksportförbundet består av 44 lokala folksportföreningar och kommuner. 
 

Redogörelse för hur bidraget har använts 
 
Organisationsbidrag 
Organisationsbidraget har använts i ordinarie verksamhet och för att täcka kostnader för 
deltagande i konferenser och möten, vidare har det möjliggjort att förlägga styrelsemöten hos 
deras styrelsemedlemmars föreningar. 
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Svenska Frisksportförbundet 
Beviljade belopp  Organisationsbidrag       110 000 kronor 
   Verksamhetsbidrag      487 500 kronor 
   Totalt      597 500 kronor 

Statsbidragens andel av totala omsättningen: 39% 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

Medlemmar  2015 2016 2017 2018 2019 

Totalt  4 172 4 791 4 243 4 382 4 504 

Redogörelse för hur bidraget har använts 
 
Organisationsbidrag 
Organisationsbidraget har använts till att finansiera deras löpande verksamhet under året. 
Det har bland annat använts till att genomföra friluftsverksamhet för personer i olika åldrar 
(både barn, ungdomar och vuxna har deltagit), arrangera ledarutbildningar, ha en anställd 
kanslist och möjlighet att ge ut deras medlemstidning ”Frisksport”. 
 
Verksamhetsbidrag 
Vattenliv 
Projektet har syftat till att inspirera fler att ge sig ut i naturen och prova på paddling samt att 
öka medvetenhet och kunskap om miljön i och kring våra vattendrag samt vikten av att värna 
dem. 

På webbsidan www.paddlagenomsverige.se har sidbesökarna kunnat läsa om de fyra platser 
som ingått i projektet: Harmångersån (Strömsbruk), insjön Sommen (Tranås), Västerhavet 
(Grebbestad) och Östersjön (Norrtälje). Information sammanställdes om varje plats och det 
lokala djur-, natur- och vattenlivet. Där fanns också tips för barnfamiljer om vad man ska 
tänka på när man ger sig ut att paddla, som utrustning och packning med mera. 

Organisationen fick hjälp av ett företag med tekniken att komma åt information i 
smartphones även vid dålig mobiltäckning. Det gick att se kartor, faktatexter, bilder och 
tävlingsfrågor under paddlingen.  

Målsättning var att få fler att komma ut och paddla och de fyra kanotcentralerna som ingått i 
projektet har upplevt ett stort intresse bland sina besökare. Personer i olika åldrar har 
deltagit, både enskilda personer, par, kompisar och familjer. 

Ett mål med projektet var också att starta ett bra samarbete mellan Svenska 
Frisksportförbundet och Svenska Kanotförbundet och det målet har också uppnåtts. 

 

Ekonomisk redovisning 
Administration, personal  23 505 kr  
Webbaserat material, kartor mm  332 272 kr  
Arvode material till webb  42 633 kr  
Trycksaker/reklam  68 125 kr  
Resekostnader mm  20 965 kr  
Summa  487 500 kr 
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Svenska Islandshästförbundet 
Beviljade belopp  Organisationsbidrag        110 000 Kronor 
   Verksamhetsbidrag          
   Totalt       110 000 kronor 

Statsbidragets andel av totala omsättningen: 1,35 % 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

År  2015 2016 2017 2018 2019 

Medlemmar totalt 6 443 6 509  7 097 6 914 7 000 

Redogörelse för hur bidraget har använts 

Organisationsbidrag 
Organisationsbidraget har använts till Fritidssektionens fortlöpande arbete. Målsättningen 
har varit och är att fortsatt arbeta med att bygga upp en stabil Fritidssektion. Denna skall 
verka för alla aktiviteter inom Islandshästverksamheten som inte är tävlingsanknutna.  
Sektionen har genomfört 3 fysiska möten under året och dessemellan haft 10 telefonmöten. 

Ett gediget och omfattande kursmaterial har vidareutvecklats och producerats till deltagarna 
på Fritidsturledarutbildningarna.  

De har också haft fortlöpande möten och uppdatering med den internationella Islandshäst 
organisationen FEIFs motsvarighet till Fritidssektionen. Det finns många internationella 
fritidssatsningar som de gärna skulle jobba vidare på nationellt. 

Organisationsbidraget har starkt bidragit till att kunna sköta Fritidssektionens fortlöpande 
verksamhet. Det har finansierat kanslitjänster, kost och logi i samband med höstmöte, OH-
kostnader i form av telefoni, datakommunikation, post, revision, redovisningskostnader, 
kostnader för medlemsservice och personal. 

Förbundet har även fortsatt att producerat materialet till turledarutbildningarna form av 
kurspärmar, Powerpoint och diplom, skrivit artiklar till tidningen Islandshästen och 
medverkat i Islandshästpodden allt i syfte att lyfta Fritidsverksamheten. Vidare är de fortsatt 
aktiva i sociala media, dels genom en egen sida för fritidsansvariga i SIF:s lokalföreningar 
och dels genom att de är aktiva på sida ”Diskutera islandshästen”. 
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Svenska Jägareförbundet 
Beviljade belopp  Organisationsbidrag        750 000 kronor 
   Verksamhetsbidrag       400 000 kronor 
   Totalt     1 150 000 kronor 

 

Statsbidragets andel av totala omsättningen: 0,69 % 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

År  2015 2016 2017 2018 2019 

Medlemmar totalt 154 742 154 450 148 520 149 525 155 169 

Redogörelse för hur bidraget har använts 

Organisationsbidrag 
Organisationsbidraget har skapat möjligheten att ha en person som fokuserat kan arbeta med 
ungdomar, integration och funktionsnedsatta för att locka ut fler i naturen. 

Sedan de nya målsiffrorna för ungdom beslutades i Jakten på Framtiden 2024 så har arbetet 
fortskridit nationellt, regionalt och lokalt inom förbundet under 2019 för att skapa 
förutsättningar för att nå målet om 15 procents ökning till 2020 och 50 % ökning till 2024. 
Flera län är på god väg att nå det första målet. 

Under 2019 har deras intressebaserade nätverk Unga Jägare spridit sig över landet och finns 
nu i tio län. Målet är att ge ungdomar mellan 15 - 25 år möjlighet att lära mer om jakt och 
viltvård, skapa kontakter mellan unga och inspirera fler till att ta jägarexamen. 

En ungdomskonferens genomfördes 17 - 19 maj på Öster Malma. Deltog gjorde 
ungdomsansvariga från 18 länsföreningar samt tjänstemän som arbetar med ungdomsfrågor. 

En ny ledarskapsutbildning som bland annat kommer att ha inriktningen ungdomsledarskap 
har arbetas fram och planerar att sjösättas under 2020. 

I länsföreningar och kretsar har det under året arrangerats många aktiviteter för 
förskolebarn, skolbarn, ungdomar, vuxna och nya jägare. Det handlar om läger, besök i 
skolklasser och SFI-klasser, nybörjarjakter, ungdomsjakter och friluftsdagar med mera. 
Istället för att anordna enskilda aktiviteter endast för personer med utländsk bakgrund når 
de ut bättre om aktiviteten genomförs i en mixad grupp där personer med olika bakgrund, 
kön, härkomst och kunskap kan lära tillsammans och av varandra. 

Arbetet med funktionsvarierade har stöttats på olika sätt och i Mellansverige har ett särskilt 
projekt startats upp för att lyfta möjligheten att alla ska kunna ta sig ut i naturen och även 
jaga om de vill. En tidigare anställd som numera är rullstolsbunden fungerar som 
kontaktperson och rådgivare i det arbetet. 
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Verksamhetsbidrag 
 
Välkommen till naturen 
Inom projektet togs en folder fram med samma namn, ”Välkommen till naturen”, som 
berättar om vanliga svenska däggdjur och fåglar samt om allemansrätten. Denna folder 
distribuerades i 40 000 exemplar via Utbudet.se till skolor runt om i landet. På bara tre 
dagar tog 21 000 exemplar slut, vilket tydligt visar det stora behov som finns bland skolor av 
enkel information om naturen. Målet var att nå ut till minst 1 000 skolklasser och förbundets 
beräkningar visar att de nådde ut till 1 600 skolklasser. 

Över 1 200 lärare beställde materialet. Responsen har varit mycket positiv från de som 
använt ”Välkommen till naturen” i olika lära-ut-sammanhang. Inför 2020 kommer förbundet 
satsa på att utveckla materialet ännu mer. 

 
Ekonomisk redovisning   
Tryckkostnad  72 102 
Distribution via Utbudet.se  301 163 
Layoutkostnad  7 438 
Arbetstid projektledare  21 750 
Summa   402 453 
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Svenska Kanotförbundet 
Beviljade belopp  Organisationsbidrag  
   Verksamhetsbidrag     1 072 500 kronor 
   Totalt     1 072 500 kronor 

 

Får även statsbidrag från Riksidrottsförbundet 6 211 000 kr och Arbetsförmedlingen 271 011 
kr. 
 
Statsbidragets andel av totala omsättningen: 44 % 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

År  2015 2016 2017 2018 2019 

Medlemmar totalt 17 142 19 068 20 104 20 545 20 862 

Redogörelse för hur bidraget har använts 

Verksamhetsbidrag 
 
Friluftstjänster 
Svenska Kanotförbundets totala personalkostnader inom satsningen på friluftslivstjänster 
har överstigit deras beviljade projektstöd. Utbildningen som förbundet hållit inom friluftsliv 
har tagit flera steg framåt. Samarbetet med länsstyrelser, Hav och vattenmyndigheten samt 
kommunala friluftsstrateger har fortsatt. 
 
När det gäller det utåtriktat arbete och representation samt påverkansarbete har det också 
fortsatt och ökat i omfattning. Förbundet har haft kontakt med flera kommuner, turistbolag, 
regioner och organisationer om kanotguiden, uppdaterat information och användare samt 
lagt till leder i vissa kommuner. 
 
Under året har flera remisser och yttranden besvarats. 
 
Försök har gjorts med att skapa paketerbjudande med paddling och boende i samarbete STF. 
 
På hemsidan har nyheter med koppling till friluftspaddling lagts ut, genomförda 
ledarutbildningar och om deras Paddelpass, inlägg har även gjorts på facebook vid flera 
tillfällen. 
 
När det gäller säkerhet har förbundet haft möten med Sjösäkerhetsrådet för genomgång av 
olyckor, diskussion om säkerhet och arrangemang av paddling i strömmande vatten. Vidare 
har förbundet svarat på frågor från myndigheter, allmänhet och kanotverksamheter. 
 
 
 
 
Ekonomisk redovisning 
Personalkostnad 500 706 
 
Summa 500 706 
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PowerPaddle 
Arbetet med barn- och ungdomsanpassningen PowerPaddle har utvecklats och 
implementerats i sin helhet under året. Utifrån det arbete som gjorts under de föregående 
åren är nu konceptet klart med sex nivåer med tillhörande moment som finns att arbeta efter.  
 
Syftet med PowerPaddle är att utgöra ett stöd för ledare och aktiva genom att säkerställa 
viktiga moment, skapa delaktighet och synliggöra framsteg hos aktiva samt skapa motivation. 
 
De olika nivåerna som utgör grunden i konceptet har följande huvudrubriker: säkerhet (både 
praktiska och teoretiska moment), idrottsskills (grundläggande delar som uppvärmning 
m.m.), miljö (naturen och allemansrätten), utrustning (hantering av material, olika kanot- 
och paddeltyper samt vilken typ som passar vilken aktivitet bäst), kanotskills (grunderna i 
paddling; teknik, manövrering och balans). 
 
Materialet utgörs av ett ledarhäfte där samtliga sex nivåer med tillhörande moment finns 
tillsammans med tillhörande beskrivning av respektive moment samt ett förslag på 
övning/instruktion. 
 
Fyra klubbar deltog i uppstarten inför 2019. I Luleå genomfördes den mest lyckade 
verksamheten, med början i Kanotskolan under sommarlovets två första veckor där 60 barn 
och ungdomar deltog. Under veckorna genomfördes samtliga moment på de tre första 
nivåerna. Det har varit en stor stolthet när deltagarna fått sitt/sina armband efter avklarade 
nivåer. 
 
Förbundet anser att PowerPaddle fungerar som koncept och till 2020 finns det redan ett 10-
tal klubbar som planerar för att testa konceptet i sin verksamhet. 
 
 
Ekonomisk redovisning 
Projektledning  132 463 
Ledarutbildningar och uppstartsträffar 25 828 
Materialkostnad 10 711  
Summa      169 002 
 
 
 
Säker paddling i skolan 
Under 2019 genomfördes projektet Säker paddling i skolan med syftet att utbilda lärare som 
vill ta med sina elever ut i säker paddling, genom att erbjuda lärarna utbildningen GSRT 
(Grundläggande säkerhet och räddningsteknik). 17 utbildningar har genomförts runt om i 
landet under året. 
 
En broschyr ”Lärarhandledning för säker paddling”, har också tagits fram. Broschyren 
trycktes upp i 2000 exemplar under hösten/vinter 2019 och skickades ut till deltagarna i 
efterhand. 
 
Ekonomisk redovisning 
Projektledning 216 150 
Utbildningstillfällen 230 489 
Tryckkostnad 25 477  
Summa 472 116 
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Svenska Kennelklubben 
Beviljade belopp  Organisationsbidrag 750 000 kronor 
   Verksamhetsbidrag       
   Totalt  750 000 kronor 

Statsbidragets andel av totala omsättningen: 0,5 % 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

År   2016 2017 2018 2019 

Medlemmar totalt   300 000 273 678 268 121 271 166 

Redogörelse för hur bidraget har använts 

Organisationsbidrag 
Svenska Kennelklubben (SKK) är hundägarnas riksorganisation och företräder alla hundar 
och hundägare i Sverige. SKK sprider information, utbildar och väcker debatt samt visar på 
den stora glädjen och nyttan med hund. 

Organisationsbidraget har använts till att sprida kunskap om hur hundar ska hållas i naturen 
samt i synnerhet jakthundarnas roll och betydelse för en god viltförvaltning. SKK har bland 
annat i denna del deltagit på olika mässor och arrangemang som vänder sig till hundägare i 
allmänhet. Därutöver har bidraget nyttjats för att fortsätta utbildning och stöd till SKK:s ca 
1100 klubbar i föreningsteknik och verktyg för att stödja klubbarnas interna arbete med 
medlemsdemokrati. 
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Svenska Klätterförbundet 
Beviljade belopp  Organisationsbidrag  
   Verksamhetsbidrag     1 394 000 kronor 
   Totalt     1 394 000 kronor 

Får även statsbidrag från Riksidrottsförbundet. 
 
Statsbidragens andel av totala omsättningen: 59 % 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

År  2015 2016 2017 2018 2019 

Medlemmar totalt 8 628 10 303 11 618 12 371 14 402 

Redogörelse för hur bidraget har använts 

Verksamhetsbidrag 
 
Instruktörsutbildningar 
Projektet är ett treårigt projekt med syftet att alla som börjar klättra ska lära sig grunderna av 
en auktoriserad instruktör, en kvalitetssäkring som kan hjälpa Svenska Klätterförbundet att 
hålla olycksstatistiken fortsatt låg och fostra framtidens klättrare till goda 
friluftsambassadörer. Det är viktigt för förbundet att alla deras instruktörer oavsett disciplin 
(inomhus, sport, klippa och is) är uppdaterade om säkerhet, ansvar, access och allemansrätt, 
och därmed kan förmedla korrekt och aktuell kunskap. 

Projektplanen innehåller sju steg, och under 2019 har steg 1 - 4 påbörjats. Första steget var 
att kartlägga behovet av instruktörer och klätterutbildningar. Var i landet behövs de? I vilken 
form? Vilka inriktningar? På vilken nivå behövs de? De tekniska bitarna kan man läsa sig till, 
och träna på i sin ensamhet, men för det pedagogiska, att kunna förmedla sina kunskaper, 
behövs träning tillsammans med andra. Ett antal organisationer med liknande eller mer eller 
mindre identisk verksamhet har identifierats. Projektledningen har därefter via personer 
med insyn i respektive organisations utbildningssystem fått in rapporter om omfattning, 
instruktörsnivåer och utformning av instruktörsutbildningar. 

Andra steget rör struktur. All klätterutbildning styrs av ett normsystem som utgår från den 
internationella alpinistunionen UIAA. Förbundet har att säkerställa att de svenska 
utbildningarna följer de normer UIAA satt upp. Normerna utvecklas ständigt för att följa med 
den utveckling som sker internationellt när det gäller pedagogik, miljö/naturvård, samt 
säkerhet. Klätterförbundets utbildningskommitté har tillsammans med projektledningen 
under året gått igenom innehållet i samtliga normer och andra dokument, och identifierat 
flera delar som behöver ändras, synkas, samordnas. Arbete kommer att fortsätta under 2020. 
Ansvarsfördelning kring uppdatering av normer mellan projektledning, kommitté, kansli och 
styrelse har setts över och arbetsmetoder strukturerats. 

Steg tre synliggör befintliga möjligheter, att kunna kommunicera och nå de i klättersverige 
som vill påbörja en resa mot att bli instruktör. Huvudstrategin har här varit att utveckla en 
digitalt baserad portal. Under 2019 har utvecklingen av denna medlemsportal påbörjats och 
testkörts. Arbetet fortsätter under 2020. 

I steg fyra togs en behovsanalys för framtiden fram. Ett arbete med att undersöka det 
rättsliga läget och ansvaret har påbörjats. Rent konkret har en jurist anlitats för att se över 
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vad förbundet kommunicerar till sina instruktörer, så att det är i nivå med de bestämmelser 
som finns. 

Arbetet har ännu inte startat i projektets resterande steg: steg 5 Modellering av tydlig och 
attraktiv utbildning, steg 6 Utbilda utbildare och steg 7 Kommunicera och genomföra 
utbildningen. 

 

Ekonomisk redovisning 
Personalkostnader 320 000 
Arvoden 72 000 
Konsultkostnader 101 000 
Resor 11 000 
Möten och logi 6 000 
OH-kostnader 55 000 
Förlängd dispositionsrätt 435 000 
Summa 1 000 000 
 

Tyvärr har projektet drabbats av flera förseningar, därför kommer resterande medel 
förbrukas under nästa år. 

 

 

Utbilda idrottslärare för klättring 
Många skolor har en liten klättervägg i idrottshallen, men kan inte använda den på grund av 
brist på rätt kompetens hos lärarna. Vilket är slöseri, då många barn och unga står i kö för att 
få klättra hos förbundets föreningar.  

Projektet är ett treårigt projekt med syftet att utbilda idrottslärare till topprepsinstruktörer 
och klätterledare utomhus. Då har lärarna kompetens att på ett säkert sätt låta eleverna 
prova att klättra och att säkra varandra både inomhus och på någon lokal klippa. Klättring är 
en snabbt växande idrott och förbundet vill öka sina friluftsaktiviteter. 

2019 var år två i projektet, ett år av expansion. Projektet har marknadsförts via mejl och 
personliga kontakter samt genom information på förbundets hemsida och sociala medier. 

Efter två år har projektet utbildat lärare från universitet, folkhögskolor, gymnasieskolor och 
grundskolor. Projektets instruktörer har mött och möter mycket välutbildade undervisare 
med stor samlad pedagogisk kompetens. 

Målet med utbildningen är att lärare ska kunna ansvara för klätteraktiviteter på ett säkert och 
inspirerande sätt inom skolans verksamhet. I utbildningen ingår topprepsklättring (grönt 
kort) och ledklättring (rött kort) på konstgjorda inomhusväggar samt sportklätterkurs 
utomhus.  

Kursdeltagarna har dessutom möjlighet att uppnå nivåerna topprepsinstruktör inomhus 
samt klätterledare utomhus. Dessa nivåer rekommenderas som ett lägsta krav för att 
självständigt ansvara för klättring med grupper. Samtliga kurser följer svenska 
klätterförbundets normer. Deltagarna får även förståelse för hur klättring kan användas som 
en del i gymnasieskolans kurser. 
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Utbildningen består av tre delar: utbildningstillfällen, egen träning och praktik, samt egna 
litteraturstudier. Under året ska deltagarna logga åtminstone 20 träningspass inomhus och 6 
tillfällen ute, förutom de planerade träffarna. Inför examinationen till topprepsinstruktör 
behöver deltagaren dessutom praktik från två topprepskurser inomhus. 

En stor lärdom har varit att kunskap om olika lagar och försäkringsfrågor var okänd för 
flertalet av deltagarna. I vissa fall har deltagande elever inte ens varit försäkrade i klättring. 

 

Ekonomisk redovisning 
Konsultkostnader 110 000 
Möten och logi 24 000 
OH-kostnader 40 000 
Förlängd dispositionsrätt 220 000 
Summa 394 000 
 
 
Tyvärr har projektet drabbats av förseningar, därför kommer resterande medel förbrukas 
under nästa år. 
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Svenska Kryssarklubben 
Beviljade belopp  Organisationsbidrag       490 000 kronor
   Verksamhetsbidrag       534 000 kronor  
   Totalt     1 024 000 kronor 

Statsbidragets andel av totala omsättningen: 5,4 % 
 
Medlemsantal och medlemsutveckling 

År  2015 2016 2017 2018 2019 

Medlemmar totalt 43 013 42 534 41 805 40 976 40 026 

Redogörelse för hur bidraget har använts 

Organisationsbidrag 
Organisationsbidraget har Svenska Kryssarklubben (SXK) använt till att påbörja arbetet med 
att få igång en digital 24/7 funktionärsutbildning och till att stärka organisationen genom ett 
omfattande framtidsarbete. Framtidsarbetet påbörjades redan under förra året och har varit 
huvudtemat på de rådslag med deltagande från hela landet som genomförts under 2019. 

 
Verksamhetsbidrag 
 
Ny på sjön 
Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens Seglarskola (Seglarskolan) har bedrivit utbildning till 
sjöss för ungdomar och vuxna sedan 1957. Varje år utbildar Seglarskolan ca 350 ungdomar i 
sjömanskap, navigation, sjösäkerhet, socialt ansvar och miljöhänsyn ombord på fartygen 
Gratia, Gratitude och Atlantica. Med detta bidrag har de kunnat erbjuda skolelever som inte 
har koppling till kust och hav, ett möte med havet för att lära sig att det är både roligt och 
kräver respekt. Dessutom har de fått lära sig om segling, navigation och samarbete. 

 

Ekonomisk redovisning 
Inköp av flytvästar 8 944  
Segling med Lövgärdesskolan Angered 24 500 
Segling med Ryaskolan Biskopsgården (2 båtar) 49 000 
Segling med Frejaskolan Västra Frölunda 24 500 
Segling med Bergsgårdsskolan Angered 24 500 
Förlängd dispositionsrätt 24 556 
Summa  156 000 
 

En skola som de skulle seglat med under hösten avbokade tyvärr och därför kommer 
resterande medel att förbrukas under nästa år. 

 

 

 



 
 

Återredovisning av statsbidrag till friluftsorganisationer 2020 
 
 
 Sida 40 
 

Utbildning till befäl i SXK Seglarskola 
SXK Seglarskola har bedrivit utbildning till sjöss för ungdomar sedan 1957. Fartygen Gratia, 
Gratitude och Atlantica som används för utbildningen är klassade som traditionsfartyg.  

Säkerheten ombord och kompetensen hos besättningen regleras numera av 
Transportstyrelsen. För att kunna framföra fartygen krävs en säkerhetsbesättning som har av 
Transportstyrelsen godkända certifikat. Dessa certifikat kräver i sin tur att befälen går 
certifikatsgrundande utbildningar.  

Eftersom verksamheten är helt ideell arbetar de flesta befäl med Seglarskolans verksamhet 
under sin semester eller annan fri tid. Detta gör att det krävs ca 30 befälhavare, 60 styrmän, 
60 instruktörer, 30 båtsmän och 30 kockar för att klara av bemanningen på de 40-tal 
seglingar som genomförs varje år. 

De certifikatsgrundande utbildningar som krävs för dessa befälhavare och styrmän är någon 
av navigationsutbildningarna Master of Yacht (MoY) eller Fartygsbefäl klass VII samt ROC 
(Restricted Operators Certificate) och CCM (Crowd and Crisis Management – 
Krishanteringskurs). Samtliga befäl ombord måste ha certifikat i Basic Safety 
(Grundläggande säkerhet). Eftersom dessa certifikatsgrundande utbildningar i de flesta fall 
måste förnyas var femte år, kan fördelningen bli lite ojämn över åren.  

Master of Yachts (MoY) är en av de navigationsutbildningar som kan väljas för att ansöka om 
en traditionsfartygsbehörighet som i sin tur krävs för att segla som styrman eller befälhavare 
ombord på deras fartyg.  

 

Ekonomisk redovisning 
2 befäl utbildats i ROC Refresh 7 640 
17 befäl utbildats i Basic Safety vår 90 000 
15 befäl utbildats i Basic Safety höst 81 875 
17 befäl CCM 6 250 
1 befäl utbildats i ROC (Restricted Operators Certificate)    4 500 
Årsavgift Transportstyrelsen (godkänd utbildningsanordnare) 14 000 
Förlängd dispositionsrätt 173 735 
Summa  378 000 
 

SXK ser att de kommer att behöva utbilda fler befäl i navigationsutbildningen Master of 
Yacht under nästa år, vilket medför en stor kostnad. Resterande medel kommer därför att 
förbrukas under 2020. 
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Svenska Livräddningssällskapet 
Beviljade belopp  Organisationsbidrag  1 800 000 kronor 
   Verksamhetsbidrag  1 739 000 kronor 
   Totalt   3 539 000 kronor 

Har även verksamhetsbidrag från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).  

Statsbidragets andel av totala omsättningen: 51,5 % 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

År  2015 2016 2017 2018 2019 

Medlemmar totalt             19 794 19 663 16 995 17 830 17 335 

Redogörelse för hur bidraget har använts 

Organisationsbidrag 
Svenska Livräddningssällskapet (SLS) är den organisation som arbetar för ett säkrare 
friluftsliv i, på och kring vatten. Med många års erfarenhet, kompetens och kunnande i frågor 
som rör vattensäkerhet. Ända sedan 1898 har de arbetat med att informera om säkerhet i och 
kring vatten. Under alla dessa år har de förespråkat simkunnighet, livräddning och säkerhet 
som naturliga delar av våra liv, för att fullt ut kunna njuta av vad Sverige har att erbjuda. 
Sverige har fler än 96 000 sjöar och 800 mil strandremsa att använda på ett säkert sätt. SLS 
riktar sig med sin vattenkunskap till alla, men ägnar särskilt intresse åt barnens säkerhet. 

Med stöd och hjälp av organisationsbidraget har SLS bland annat nått ut med kunskap och 
information till allmänheten, skolor, myndigheter m. fl.  

Vidare har de fortsatt och utvecklat sitt långsiktiga arbete med att föra statistik och 
genomföra utredningar i samband med drunkningsolyckor i syfte att dra lärdom och att 
förmedla denna i sina kanaler och till samhället i stort. 

SLS har drivit frågan om allas rätt till simundervisning gentemot berörda myndigheter såsom 
skolverket samt till politiken. De har även drivit på och stöttat kommunerna i arbetet med 
målet att bli certifierade som ”En vattensäker kommun”. 

SLS har fortsatt att aktivt propagera för vikten av bevakade stränder och att utbilda 
livräddare. Fortsatt att lära såväl ung som gammal att simma, direkt eller indirekt genom att 
utbilda simlärare. 

SLS har fortsatt att utveckla sitt medlemssystem och medlemskommunikation för att bli fler 
medlemmar samt finansierat medlemskap i International Lifesaving Federation (ILS) och 
International Lifesaving Europé (ILSE). 

 

Verksamhetsbidrag 
 
Certifierad ungdomsledare/Youth Camp 
Är ett tre-årigt projekt som under sitt första år handlat om att kartlägga och sammanställa en 
förstudie. Vilken är grundläggande för tillskapandet av en kursplan med tillhörande 
lärarhandledning. Utrustning och materiel har införskaffats som planeras att användas i 
ledarutbildning och till kommande lokala ungdomsläger. 
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Ekonomisk redovisning    
Projektledning   130 000 
Administration  16 000 
Utrustning  213 000 
Förlängd dispositionsrätt   125 000   
Summa  484 000 

Resterande medel förbrukas under 2020. 

 

Utomhusmetodik i simskolan (Utomhuspedagogik) 
Redogörelse över hur SLS arbetat under de tre projektåren och resultatet av arbetet samt hur 
de kan arbeta vidare. 

SLS har en lång erfarenhet av att utbilda för och initiera sommarsimskolor. Det är en av de 
saker som gör SLS som organisation unik i förhållande till andra utbildningsaktörer och 
organisationer inom simundervisning. Utöver att lära elever och deltagare att simma och 
klara sig i kallt och öppet vatten så främjar sommarsimskolan också friluftslivet och 
folkhälsan. Dessutom är det ekonomiskt sett ett billigare alternativ till inomhussimskolor. 
SLS värnar därför om sommarsimskolan som ett alternativ eller komplement till 
simundervisning inomhus. Uppdraget i detta projekt har varit att göra en översyn över deras 
sommarsimskola, revidera pedagogiken och upplägget och anpassa den till dagens elever, och 
till skolans läroplan. 

En tendens de senaste decennierna har varit att barn och unga i allt högre utsträckning 
befinner sig inomhus och i urbana miljöer och därmed i mindre utsträckning utomhus och i 
naturen. SLS har i uppdrag att främja simundervisning och sprida vattenkunskap till så 
många som möjligt. En viktig aspekt i det som SLS kallar vattenkunskap är att ha erfarenhet 
av att bada och simma utomhus i öppet vatten, påverkat av naturen. Därför är 
sommarsimskolan en viktig del. Utöver att ge möjlighet till simträning i ett sammanhang där 
kunskapen och färdigheten behövs som bäst, det vill säga utomhus, erbjuder 
sommarsimskolan också en väg ut i naturen och friluftslivet. Vilket också främjar både hälsan 
och bidrar till en större miljömedvetenhet hos fler. 

Syftet med detta projekt har varit att anpassa verksamheten till aktuell och modern 
utomhuspedagogik, skapa ett upplägg som kan appliceras i undervisning i förskola och skola, 
samt att anpassa upplägget för att kunna ta emot nya svenskar. 

Resultatet av projektet ska utmynna i en ny reviderad läroplan och lärarhandledning för 
sommarsimskolan i SLS. Materialet är tänkt att lanseras från och med sommaren 2020. 
  
Utifrån förstudie och workshop 2017 arbetade SLS fram ett pilotupplägg av studiematerial 
för lärare samt elevmaterial, med bland annat nya kunskapsbevis/simmärken. Under våren 
2018 utbildades några ”pilotsimlärare” i nya upplägget genom en workshop. Sommaren 2018 
genomfördes pilotverksamhet i fem sommarsimskolor med ca femton simlärare involverade, 
och 170 elever. Simskolorna var fördelade på sjö, hav och älv. Pilotverksamheten blev 
väsentligt billigare än budgeterat, vilket möjliggjorde att mer kunde satsas på framtagandet 
av material. 

Under våren år 3 utbildades 19 simlärarutbildare från SLS:s regionförbund runt om i Sverige 

i det nya materialet. Dessa utbildare ska i sin tur utbilda simlärare och andra inom sina 

respektive geografiska områden. SLS hade även ett par fortbildningar i det nya materialet för 
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simlärare, på två olika orter i Sverige för att så snart som möjligt sprida och få igång den nya 

sommarsimskolan.  

Under sommaren 2019 gjordes SLS nya sommarsimskola med fokus på utomhuspedagogik 
tillgänglig för sommarsimlärare runt om i Sverige. Ett ”test-kit” har erbjudits så att de som 
ännu inte genomgått fortbildningen också kunde ta del av material. Hur många barn det nya 
materialet har nått är svårt att uppskatta men ca 50 simlärare har beställt materialet till sina 
sommarsimskolor. 

Ett bra exempel på hur det nya materialet och upplägget har börjat spridas utanför SLS, är 
från Malmö stad. Malmö stad hade sommaren 2019 för första gången sommarsimskola i 
havet. De utbildade under våren sju simlärare i metodiken och i materialet, vilket de sedan 
arbetade med under sommaren. Under två tvåveckorsperioder deltog sammanlagt 12 grupper 
med upp till 12 barn i varje grupp, totalt 104 deltagare i åldrarna 6 - 15 år. Utöver att 
integrera materialet i den dagliga undervisningen var det temadagar om väder och 
naturen/miljön på stranden.   

Under hösten 2019 har SLS följt upp hur materialet har tagits emot. Under sommarsäsong 
gjordes besök i ett antal simskolor för att se hur materialet tagits emot och hur det använts.  
Efter säsongen skickade en enkätundersökning till de som bedrivit sommarsimskolor. 

SLS har under hösten utbildat ytterligare 13 simlärarutbildare, som sedan ska ta vid och 
sprida den nya utbildningen. Vidare fortsätter man att sprida sin utbildning utanför SLS, till 
lärosäten för lärarutbildningar, skolor och andra forum för ledare, ett arbete som kommer att 
fortsätta efter projekttidens slut. 

Det övergripande syftet med projektansökan var och är alltjämt att nå fler med 
sommarsimskola. SLS anser att de uppnått samtliga syften med projektet. Nytt material och 
ny utbildning har tagits fram för att anpassa verksamheten till aktuell och modern 
utomhuspedagogik, dels i form av en lärarhandledning med visningsmaterial (blädderpärm) 
och dels genom nytt elevmaterial med nya kunskapsbevis. Vidare har en ny fristående 
fortbildning tagits fram för simlärare och andra pedagoger, och en ny del i 
simlärarutbildningen. Ambitionen var, och är fortfarande, att nå ut till skolans pedagoger. 
Materialet är granskat av några verksamma lärare, vilket har varit viktigt för att säkerställa 
att tilltal, språk och upplägg stämmer överens med skolans material. 

Ett tredje syfte var skapa ett upplägg för att kunna möta nya svenskar. Ingen del av arbetet 
har vänt sig specifikt till denna målgrupp, vilket skulle kunna ses som en svaghet. Men ett 
utomhuspedagogiskt arbetssätt är gynnsamt för alla. Det är också gynnsamt för dem som är 
ovana vid eller rädda för vatten: barn som vuxen, ny som gammal i Sverige, landsortsbo som 
storstadsbo. 

 

Ekonomisk redovisning    
Projektledning inklusive forskarsamarbete   290 397 
Marknadsföring  76 469 
Material, tryck och produktion  132 102 
Workshop och pilotprojekt  108 930 
Administration  47 102 
Summa  655 000 
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Issäkerhetsrådet 
Issäkerhetsrådet har funnits sedan 2007 och drivs av Svenska Livräddningssällskapet som 
ansvarar för driften av webbsidan och är sammankallande. Övriga aktörer är 
Friluftsfrämjandet, SNOFED, Sjöräddningssällskapet, Sportfiskarna och Skridskonätet. 

Is är en ovärderlig tillgång vintertid som miljö för rekreation i form av skridskoåkning, fiske 
med flera aktiviteter. Från ett samhällsperspektiv bidrar aktiviteter på is till ökad folkhälsa, 
livsglädje och socialt umgänge. Den allmänna hälsotrenden bidrar också till att locka allt fler 
människor ut i naturen och ut på isarna. Dessvärre syns detta också i de senaste årens 
olycksstatistik. Allmänhetens kunskap om is och därmed förknippade risker tycks inte öka i 
samma takt som intresset att vistas på densamma. 

Syftet med detta projekt är att förbättra kunskapen om is och issäkerhet hos Sveriges 
befolkning. Två huvudmålgrupper är den breda allmänheten och 
organisationer/föreningar/skolor som bedriver aktiviteter på is. Viktiga uppgifter för rådet är 
att organisera sitt arbete, att inventera kompetensen i issäkerhetsfrågor och att föra ut detta i 
samhället på olika sätt.  

Under året har hemsidan issäkerhet.se fått en ansiktslyftning med förenklade texter och nytt 
bildmaterial. En animerad film finns nu tillgänglig på sajten. I tillägg har en annonskampanj 
i sociala media genomförts. Som resultat har trafiken till issäkerhet.se. ökat, från 8 597 
besökare år 2014 till 24 700 besökare. 14 pressmeddelanden har publicerats i samband med 
olika händelser som isläggning, helger, vårisar osv. Dessa har renderat flertalet artiklar och 
framträdanden vilket givit upphov till en mängd intervjuer som resulterat i tidningsartiklar 
över hela landet. Rådet har även uppträtt i radio och TV, både lokalt och på riks.  

Informationsblad om is och issäkerhet har producerats och distribuerats till allmänheten via 
rådsmedlemmar. En nationell attitydundersökning genomfördes vinter 2018/ 2019 där det 
bland annat framgick att 21% av den vuxna befolkningen uppger att de känner sig trygga på 
isen och 28% uppger att de anser sig ha tillräckliga kunskaper om issäkerhet. 17% instämmer 
att de har stor erfarenhet av vara på is. 3% uppger att de ofta utsätter sig för risker i samband 
med aktiviteter på is. Dessa siffror avser man att arbeta vidare med under nästa period.  

I Örnsköldsviks kommun har ett lokalt issäkerhetsråd etablerats där kommunen tillsammans 
med räddningstjänsten, sjöräddningen, skoterklubben, Friluftsfrämjandet m.fl. arbetar för 
ökad säkerhet och kunskap. Vidare har de genomfört en ”Issäkerhetensdag” vid två tillfällen 
där allmänheten bjudits in och informerats om isar och även fått prova på att bada i isvak. 
Under dagen har även allmänheten erbjudits olika möjligheter till friluftsliv på is och snö. 
Kommunens alla idrottslärare och viss kommunal personal har fått utbildning i issäkerhet. 

 

Ekonomisk redovisning    
Projektledning  405 000 
Marknadsföring    83 000 
Drift av hemsida   158 000 
Summa  646 000 
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Svenska Naturskyddsföreningen 
Beviljade belopp  Organisationsbidrag  
   Verksamhetsbidrag    2 275 500 kronor 
   Totalt     2 275 500 kronor 

 
Får även bidrag från Sida 73 822 000 kr, Naturvårdsverket 2 980 000 kr, Statens 
Energimyndighet 194 000 kr, Konsumentverket 1 000 000 kr, Jordbruksverket 345 000 kr, 
Länsstyrelser 540 000 kr, Kommuner 489 000 kr, Postkodlotteriet 7 545 000 kr och EU-
bidrag 184 000 kr. 

 
Statsbidragens andel av totala omsättningen: 30 % 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

År  2015 2016 2017 2018 2019 

Medlemmar totalt 224 000 226 000 226 000 231 000 237 000 

Redogörelse för hur bidraget har använts 

Verksamhetsbidrag 
 
Schysst för nyanlända 
Verksamheten Schysst har genom upplevelsebaserade miljö- och naturaktiviteter förbättrat 
nyanlända ungdomars fysiska och psykiska hälsotillstånd och förenklat språkinlärningen. 
Projektet har bidragit med en god introduktion till föreningslivet, miljöfrågor, det svenska 
samhället och till att ungdomarna tillfälligt fått byta rum och vistas i en naturnära och 
kravlös samt trivsam miljö.   

Första steget var att rekrytera och utbilda ledare som målgruppen kunde identifiera sig med. 
Ledarna var ungdomar som deltagit i tidigare projekt och som därifrån fått ett starkt 
engagemang för naturen och friluftslivet. Dessa sökte sedan aktiv upp målgruppen genom att 
besöka fritidsgårdar, boenden, caféer mm. Därefter har ledarna tillsammans med deltagarna 
arrangerat och genomfört olika aktiviteter.   

Under 2019 har Schysst för nyanlända varit verksamma på totalt 5 orter i Sverige. Eskilstuna, 
Malmö, Skellefteå och Husby/Stockholm. Under året arrangerades totalt 125 aktiviteter med 
total 2663 unika deltagare. Några av de aktiviteter som ägt rum är vegetarisk matlagning, 
spårning av djur, butiksinventering (ekologiskt), dansworkshop, skogsvandring, åkt 
trampbåt, fotografering av växter och haft ett odlingsprojekt. I takt med att deltagarna blir 
mer bekväma med varandra och med ledarna väcks intresset för att veta mer och frågor 
uppkommer naturligt.   

I projektet har man samarbetat med ett antal olika aktörer som har varit delaktiga på olika 
sätt, framförallt sina lokala kretsar då de varit behjälpliga i att förbereda och genomföra olika 
aktiviteter. 

Syftet med verksamheten var att skapa ett rum dit nyanlända ungdomar kunde komma för 
att känna sig sedda, inkluderade och lära sig om naturen, hälsa, det svenska samhället och 
öva på det svenska språket. Detta samt intressanta och lärorika diskussioner har vi uppnått.  
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Ungdomarna har väckt sitt intresse och engagemang för miljö och samtidigt fått en mer aktiv 
vardag med ett rikare friluftsliv. Tidigare hade målgruppen ingen relation till sin närmiljö 
med naturområden men verksamheten har lett till att detta nu är platser de besöker 
kontinuerligt.   

Samarbetena med olika aktörer har varit en bidragande faktor till att man nått ut till fler 
personer och kunnat erbjuda en bredare vidd av aktiviteter som på olika sätt väckt 
samhällsengagemang hos ungdomarna.  

Det är inte bara deltagarna som har dragit lärdom av verksamheten, inom 
Naturskyddsföreningen har man också bildat sig en större förståelse för hur viktigt det är att 
inkludera alla grupper i samhället och också skapat verktyg för hur det ska gå till. Schysst-
metoden som bygger på att alltid ha deltagarna som utgångspunkt, lyssna in behov och skapa 
förutsättningar för att alla ska ha samma inflytande och vara lika delaktiga kommer leva 
vidare i Naturskyddsföreningens inkluderingsarbete och förhållningssätt.   

 

Ekonomisk redovisning 
Personalkostnader    907 738 
OH-kostnader  113 600 
Aktiviteter  154 806 
Transporter    87 751 
Material/utrustning    36 581 
Kommunikation/marknadsföring   12 572 
Övrigt  7 488 
Summa  1 320 536 
 

 

 
 
Mer friluftsliv i skolan 
Naturskoleföreningen, Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) och Sportfiskarna erhöll 
975.500 kr för att genomföra projektet ”Mer friluftsliv i skolan” under 2019. Föreningarna 
har planerat projektet tillsammans och Naturskyddsföreningen har hållit i samordning, 
administration, kommunikation, ekonomi och utvärdering. Sportfiskarna och 
Naturskoleföreningen har bidragit med fortbildare till alla orter. 
 
Fortbildningens målgrupp är pedagoger i grundskolan samt fritidspedagoger som vill 
inkludera mer friluftsliv i undervisningen, antingen i specifika skolämnen eller under 
friluftsdagar. Det är en tvådagarsfortbildning som är kostnadsfri för pedagogerna. Den leds 
av en fortbildare från Naturskoleföreningen och en från Sportfiskarna, vilka står för de 
pedagogiska övningarna och utrustningen. Två fortbildare innebär att 40 pedagoger kan 
utbildas samtidigt. I år arrangerades fortbildningen på 12 orter i Sverige i lättillgängliga 
naturområden i; Karlstad, Linköping, Kungsbacka, Huddinge, Lund, Norrtälje, Södertälje, 
Halmstad, Sölvesborg, Stenungsund, Alingsås och Jönköping.  
 
Fortbildningen innehöll; övningar kopplade till allemansrätt och etik, friluftssäkerhet, att 
göra upp eld och eldtekniker, att laga mat ute, att bygga vindskydd, att samarbeta i naturen, 
att hantera redskap och material, natur- och vattenvård, fiske och håvning. Diskussioner om 
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måluppfyllelse, formativ bedömning, ledarskap, hur man skapar intresse hos barn för 
friluftsliv, platsens betydelse för lärandet och behovet av natur nära skolor.  
 
Alla övningar utgick från läroplanen och anpassades efter platsens och deltagarnas 
förutsättningar. Övningarna under fortbildningsdagarna genomfördes i en särskild ordning 
för att skapa det flöde som bibehåller deltagarnas fokus under hela dagen fram till 
reflektionen. De fyra grundkategorierna för övningarnas syften: Väcka entusiasm – fokusera 
uppmärksamhet – direkt upplevelse – reflektion. Alla deltagare har fått ett intyg på att de 
gått fortbildningen samt ett kompendium med övningar. 
 
Information om fortbildningen har skickats till alla grundskolor i kommunen där den äger 
rum samt närliggande kommuner. 
 
Pressmeddelande har skickats till lokala/regionala tidningar, radio och TV på alla tolv orter. 
Fortbildningarna har fått medial uppmärksamhet i flera kommuner och regioner via 
tidningsartiklar och radioinslag. 
 
Fortsatt spridning av läromedlet Naturen som klassrum på webben. Läromedlet utgår från de 
övningar som genomförts inom fortbildningarna Mer friluftsliv i skolan och Skogen som 
klassrum, följer läroplanen och bidrar till måluppfyllelse. Läromedlet har fokus på 
utomhuspedagogisk metod kopplat till frågor om skog, vatten och friluftsliv och består av 
övningar och lärarhandledning. 
 
Deltagande på konferenser och seminarier samt kontakter med myndigheter har bidragit till 
att uppmärksamma syftena med projektet. 
 
Utvärdering av projektet har genomförts i form av digitala enkäter som skickats till 
deltagande pedagoger direkt efter fortbildningen, samt dialog med de som arbetat i projektet. 
Enkäten har arbetats om för att öka svarsfrekvensen, vilken har ökat i år. 
 

Resultat av projektet; 24 fortbildningsdagar för totalt 440 pedagoger har genomförts 
(tvådagarsfortbildningar). Pedagoger från 99 kommuner har deltagit. Fortbildningen har gett 
deltagarna verktyg som ger dem bättre förutsättningar att bedriva verksamhet som innefattar 
friluftsliv i skolan. Fortbildningen har gett deltagarna bättre förutsättningar för ett 
ämnesintegrerat utomhuspedagogiskt arbetssätt som bidrar till målen i läroplanen. Natur 
där fortbildningarna har hållits har uppmärksammats som platser för pedagogisk verksamhet 
och friluftsliv. Fler barn har genom skolan fått bättre förutsättningar för att få kunskap om 
och möjlighet att uppleva olika typer av friluftsliv. Värdet av att bevara och tillgängliggöra 
natur för utomhuspedagogisk verksamhet och friluftsliv nära skolor och bostäder har 
uppmärksammats hos politiker, tjänstemän och skolor i ett stort antal kommuner. 
Kännedomen om närnaturens och friluftslivets värden (biologiska, sociala och pedagogiska) 
har ökat. 
 
Ekonomisk redovisning 
Lönekostnader    714 692 
OH-kostnader  122 250 
Res- och milersättningar    19 407 
Kost och logi    41 349 
Utrustning    15 867 
Summa   913 565 
 
Resterande medel förbrukas under nästa år. 
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Svenska Orienteringsförbundet 
Beviljade belopp  Organisationsbidrag     
   Verksamhetsbidrag      385 000 kronor 
   Totalt      385 000 kronor 

Har även statsbidrag från Riksidrottsförbundet men inte till detta projekt. 
 
Statsbidragets andel av totala omsättningen: 28 %  

Medlemsantal och medlemsutveckling 

År  2015 2016 2017 2018 2019 

Medlemmar totalt 78 204 82 541 83 777 84 149 85 613 

Redogörelse för hur bidraget har använts 

Verksamhetsbidrag 
 
Lärarfortbildning i orientering steg 3 
Under 2019 har Svenska orienteringsförbundet (SOFT) genomfört 19 lärarfortbildningar i 
kart- och orienteringskunskap. Totalt har 16 orter från Karlshamn till Sundsvall besökts, 230 
lärare, varav 70 idrottslärarstudenter, har deltagit. 2017 tog SOFT fram tre 
introduktionsfilmer samt en reklamfilm som de fortsätter att sprida till idrottslärare. Hit tills 
har filmerna haft 48 799 visningar. Projektledarna deltog under året på en konferens i Norge 
tillsammans med 6 andra nationer, där samtliga deltagare hade ansvar för att bedriva 
skolorientering i sitt land, ett värdefullt kunskapsutbyte med goda diskussioner för 
framtidens utveckling av skolorientering. 

På fortbildningarna får lärarna många praktiska tips på hur de kan bedriva undervisning i 
kartkunskap. SOFT rekommenderar lärare och elever att använda de tre instruktionsfilmerna 
vid inlärning av baskunskaper i orientering. 

 

Ekonomisk redovisning 
Projektledning 175 165 
Arvoden och kostnader för utbildare 228 754 
Marknadsföring 8 750 
Resor 20 065 
Kost och logi i samband med utbildning 16 718 
Kurslokal 5 400 
Konferens 10 425 
Kurslitteratur och böcker 43 804 
Kopiering och tryck 5 257 
Övrigt 5 504 
Deltagaravgifter - 133 600 
Summa 386 242 
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Svenska Turistföreningen 
Beviljade belopp  Organisationsbidrag      2 200 000 kronor 
   Verksamhetsbidrag      341 500 kronor 
   Totalt     2 541 500 kronor 
 
Statsbidragets andel av totala omsättningen: 2,7 % 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

År  2015 2016 2017 2018 2019 

Medlemmar totalt 241 549 236 318 238 826 238 506 242 000 

Redogörelse för hur bidraget har använts 

Organisationsbidrag 
Svenska Turistföreningen (STF) har under 2019 ökat sitt medlemsantal och vid årets utgång 
hade de 242 000 medlemmar, vilket är en ökning med 4000 medlemmar jämfört med 2018. 
Under året har STF gjort insatser för att synliggöra och stötta det ideella engagemanget inom 
organisationen och stort fokus har legat på att lyfta vandring. Inom föreningen är det många 
som engagerar sig, över 23 000 personer skrev under det upprop som STF gick ut med om att 
rädda fjällederna när regeringen drog in pengar från budgeten.  

Under året har STF fortsatt utveckla sin dugnadsverksamhet och under 2019 var nästan 100 
ideellt engagerade ute på 13 olika uppdrag för att fräscha upp deras stugplatser så att även 
nästa generation kan övernatta på ett säkert och trevligt sätt i fjällvärlden. Förhoppningsvis 
möter de också då någon av deras 300 stugvärdar som jobbar ideellt för att vistelsen i 
stugorna ska bli enkel och trygg. 

I oktober träffades drygt 100 av STF:s eldsjälar under en helg på Åkerby Herrgård utanför 
Nora. Syftet med träffen var att få en bättre sammanhållning och förståelse för de olika 
ideella uppdragen som finns inom STF, att ha roligt tillsammans samt att alla ideella i 
föreningen ska känna sig uppskattade för den tid och det engagemang de lägger ner. Det var 
en del i ett projekt som syftar till att de ideella uppdragen inom STF ska bli tydligare och mer 
harmoniserade.  

Bidraget har också använts till träffar för STF:s valda medlemsombud. En träff hölls för 
samtliga medlemsombud i februari i Sigtuna och under hösten var det 6 regionala träffar där 
ombuden träffats och diskuterat för verksamheten strategiska frågor.  

Största delen av bidraget har lagts på STF:s satsning på vandring som de påbörjade i mitten 
av 2018. Under 2019 har de spridit kunskap, inspirerat och framförallt lyft fram 
låglandsvandring i Sverige, bland annat att har 12 av Sveriges leder som är både vackra och 
karaktäristiska för sin landsdel lyfts fram. De delar av lederna lyfts fram är mellan 50 och 100 
kilometer och vandras på 3 - 7 dagar. På STF:s webb har nyttig information om lederna 
samlats, tryckt material har också tagits fram samt en kartfolder. Signaturlederna har fått 
genomslag och aktörer runt lederna vittnar om ett ökat antal vandrare. 

Andra lördagen i september 2019 genomfördes Vandringens dag för första gången. Den 
dagen erbjudös runt 100 olika guidade vandringar på olika platser i landet och över 3000 
personer deltog i de olika aktiviteterna. Det erbjöds också föreläsningar, after walks, 
barnaktiviteter mm. Fler än 5000 bilder delades i sociala medier under hashtaggen 
#vandringens dag. En succé som de tänker återupprepa under 2020. 
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STF påbörjade under 2019 arbetet med sin webbplats för att underlätta för vandrare att söka 
och hitta information samt inspiration om olika platser där det går att vandra i Sverige. Den 
uppdaterade webben kommer att vara klar under andra kvartalet 2020. 

Under 2019 har de fortsatt att stötta upp sina lokalavdelningar och det arbete som görs lokalt 
för att visa upp Sveriges natur och kultur på hemmaplan. Bland annat har ett 60-tal nyvalda 
styrelseledamöter utbildats för att de ska känna sig trygga och säkra i sin roll som 
förtroendevald lokalt inom STF. Utbildningen innehåller allt från digitala verktyg, risker och 
oväntade situationer till rent erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Under hösten har 
lokalavdelningarna också träffats i regionala grupper för att hitta samarbetsformer och 
utbyta erfarenheter.  

Återstående del av organisationsbidraget har använts till att arbeta med 
Tillsammansverksamheten och Allemansrättsskolan. 
 
 
Verksamhetsbidrag 
 
Lägervecka för barn och unga med Downs Syndrom 
Under sommaren 2019 (vecka 26) deltog totalt 65 deltagare och 5 ledare i familjefjällveckan 
för barn och ungdomar med Downs syndrom och deras familjer.  

Syftet med arrangemanget är att ge barn och ungdomar med Downs syndrom samt deras 
syskon och föräldrar möjlighet att genomföra, uppleva och njuta av fjällvandring och allt som 
hör sommarfjället till med utgångspunkt i varje enskild deltagares egna förutsättningar. 

Under veckan har olika aktiviteter genomförts som vandringar på fjäll, till toppar och i 
fjällskogen med olika längd och svårighetsgrad, matlagning vid lägerelden och syskontur med 
paddling. 
 

 
Ekonomisk redovisning 
Planering     24 500 
Annonsering     11 000 
Kostnader för ledare under arrangemanget  61 325  
Logi och kost för ledare    39 949 
Övriga kostnader       4 976 
Summa     141 750 

 

Tillsammans 
Tillsammans är en verksamhet som ger plats åt glädje, allvar, upptäckarlust och allt 
däremellan. Tillsammans jobbar enligt devisen ”känn dig själv, känn Sverige, känn världen” 
och riktar sig till ungdomar mellan 16-20år. Tanken är att deltagarna ska komma från olika 
kulturer, med olika bakgrunder och erfarenheter för att på så sätt få ett meningsfullt utbyte 
och kunna lära av varandra. Alla läger och aktiviteter är kostnadsfria, enda kostnaden för 
ungdomen är för medlemskapet med 150Sek/år. 
 
Syftet är att väcka upptäckarlusten hos ungdomar och genom möten av natur och kultur samt 
växa som människa, finna nya vänner och skapa värdefulla kontakter. 



 
 

Återredovisning av statsbidrag till friluftsorganisationer 2020 
 
 
 Sida 51 
 

Deltagarna inbjuds till aktiviteter, diskussioner och arrangemang. De samlas kring frågor 
som berör människosyn parallellt som de stärks i sin egen identitets- och självkänsla. 
Ledarna utbildas i samarbete med Studiefrämjandet. 

Naturen är en ovärderlig källa och bas för verksamheten, då den är opartisk, vänlig och 
inbjuder till hälsa och välbefinnande. Ledarna ger deltagarna möjlighet att lära känna, 
uppskatta och introduceras till svenskt friluftsliv. 

För många blir detta deras livs första vandring eller första turen i en kanot. Deltagarna 
medvetandegörs också om att naturen ofta finns runt hörnet där de bor. Fokus är på enkla 
aktiviteter så att alla kan vara med. De olika grupperna arrangerar minst 5 aktiviteter och ett 
helgläger per år. 

Med den workshop som hölls med aktiva ledare under december 2018, som bas togs en plan 
fram för hur verksamheten skulle flyttas från en centralt styrd till en lokalt styrd verksamhet. 
Tanken var att göra verksamheten mindre beroende av anställd personal och fungera mer 
självständigt med ideella ledare från den aktuella orten och med ungdomar från närområdet. 

En handbok har tagits fram samt mallar för hur läger och aktiviteter arrangeras. Samarbetet 
med Studiefrämjandet har stärkts genom att grupperna formas som studiecirklar. På så sätt 
får grupperna tillgång till tekniska lösningar för anmälan och hantering av personuppgifter 
samt stöd av Studiefrämjandets lokala verksamhetsutvecklare. 

Ledarintresset är fortsatt stort men utmaningarna med att nå fram till målgruppen kvarstår, 
därför bedrivs nu kampanjer lokalt av STF:s ideella ledare för att nå ut till ännu fler. De 
besöker skolor och föreningar för att berätta om verksamheten och rekrytera deltagare.  

Under året har tre grupper startat, en i Stockholm och två i Göteborg. Först ut var STF 
Tillsammans Stockholm tjejer som drog igång sin verksamhet i maj och har under året 
arrangerat 5 aktiviteter med god variation och arrangerat ett helgläger i Stockholm Skärgård. 
De har 15 deltagare och 5 ledare. Första träffen cyklade de och hade picknik på djurgården, 
de har även paddlat, vandrat, lagat mat ute och åkt skridskor. I oktober var de på ett läger på 
Svartsö. Ledarna har utbildat sig i klättringssäkring och har arrangerat en inomhus aktivitet i 
år med målet att kunna klättra ute i vår. 

I Göteborg startades två grupper under sensommaren/hösten, en för tjejer och en för killar. 
STF Tillsammans Göteborg killar har haft två träffar hittills, de har nu 5 ledare och 20 
deltagare och har satt verksamhetsplanen för nästa år. De fokuserar på att arrangera enkla 
aktiviteter för att på så sätt få med sig fler deltagare. Tjejgruppen var svårare att få igång och 
har nu valt att pausa gruppen med hopp om omstart till våren 2020. 

Under hösten det förberetts för uppstart av en ny grupp STF Tillsammans i Uppsala för tjejer. 
Planerad start är i februari 2020. 
 
 

Ekonomisk redovisning 
Lokala helgläger och aktiviteter  48 000 

Utbildning av ledare  5 000 
Allemansrättsskolan     147 000 

Summa 200 000 
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Sveriges Ornitologiska förening, BirdLife Sverige 
 
Beviljade belopp  Organisationsbidrag      220 000 kronor 
   Verksamhetsbidrag      186 000 kronor 
   Totalt      406 000 kronor 
 
För specifika forsknings- och fågelskyddsarbeten har organisationen i vissa fall anslag från 
Naturvårdsverket och Länsstyrelser. 

Statsbidragets andel av totala omsättningen: 3 % 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

År    2017 2018 2019 

Medlemmar totalt   17 026 16 787 16 818 

Redogörelse för hur bidraget har använts 

Organisationsbidrag 
BirdLife Sverige har under 2019 arbetat för att öka intresset kring fåglar och få fler 
människor ut i naturen. De har satsat på att genom sin hemsida sprida budskapet och där 
också hjälpa sina regionalföreningar med att nå ut genom att husera dem under sitt paraply. 
Under året byggdes ytterligare sju webbplatser upp och sammanlagt finns nu 25 webbplatser 
publicerade med information om fåglar och natur på både riks- och regional nivå. 
Huvudsidans kalender har uppdaterats löpande med evenemang från både regional- och 
lokalföreningarna och ca 550 evenemang har synts där.  

Under den sista helgen i april hölls evenemanget Vinterfåglar Inpå Knuten. Med uppdaterad 
funktionalitet i webb- och mobilapplikation blev det en fågelräkning som drog rekordsiffror, 
fler än 22 000 rapporter. Samordning av support, expertkunskap och rapportering till media 
gjorde att vinterfåglarna täckte många tidningssidor. 

Organisationsbidraget har också finansierat deras riksstämma som hölls utanför Umeå i 
april. Dagen innan hölls ett seminarium på temat ”Fågelskyddsjuridik”. Valet av tema för 
stämmoseminariet gjordes mot bakgrund av att regionalföreningarna lägger mycket tid och 
energi på olika fågelskyddsärenden, där det ofta är överklaganden i olika typer av juridiska 
processer. På seminariet gicks bland annat olika typer av lagstiftningar igenom, 
möjligheterna till tidig påverkan istället för att överklaga i efterhand, vikten av korrekt 
rapportering på Artportalen för att få korrekta underlag m.m. Under hösten har de öppnat 
upp sitt digitala intranät där regionalföreningarna, alla volontärer och personal i BirdLife 
Sverige samt styrelsen får gemensamt utrymme för att samordna, diskutera och samarbeta.  

BirdLife Sverige har gett ungdomar möjlighet till internationellt samarbete via initiativet Bird 
Camp. Upplägget handlar om att unga från olika länder (Västeuropa och 
Kaukasus/Mellanöstern) träffas, skådar fågel, lär sig om fågelskydd och bygger relationer 
över gränserna. Effekten av Bird Camp blir direkt ett planerat större samarbete för 2020 då 
det planeras lägersatsningar i Libanon, Cypern, Egypten och Azerbajdzjan. 

För att tydliggöra BirdLifes internationella engagemang publicerades under hösten en serie 
inlägg på deras Facebooksida. Dessa behandlade Kaukasusinitiativet, tjuvjakt och BirdLife 
Internationals kampanj ”The Magnificent Seven”, ”Bird Camp” –  ett internationellt 
ungdomsläger, Smutsgam i Georgien och Projekt Afrika tur och retur.  
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Ölands södra udde och Ottenby fågelstation är en av Ölands största turistdestinationer. Här 
möter föreningen årligen uppemot 250 000 besökare från både Sverige och utlandet. På 
vägen in mot fyrbyn möter deras volontärer upp. Varje dag i solsken och regn står 2 - 4 
personer och förevisar fåglar och sälar i tubkikare, hjälper barn med artbestämning, berättar 
om Ottenby och Öland och tillhandahåller broschyrer, information och artbingo att ta med 
sig in på området.  
 
Verksamhetsbidrag 

Naturpedagogisk utveckling 
Tanken med projektet är att väcka ett naturintresse bland barn och unga samt att locka med 
dem ut i naturen genom att erbjuda positiva upplevelser. Föreningen vill också inspirera 
lärare att arbeta mer med naturen som utgångspunkt och erbjuder aktiviteter som klasserna 
kan arbeta vidare med och följa upp tillbaka på skolorna.  

För tredje året i rad anordnades de naturpedagogiska dagarna vid Trandansen, 
Hornborgasjön 2019. I år kom återigen skolor från Skövde, Falkenberg och Skara och deltog 
under de tre dagarna vid Trandansen. Det var barn och ungdomar från förskoleklass till 
skolår sex, cirka 600 barn deltog. Många barn har trots att de bor relativt nära inte tidigare 
besökt Trandansen, vilket de här får möjlighet till.  

Några av de aktiviteter som erbjöds var transpan i hand- och tubkikare, fågelbingo där det 
gällde att först få en full rad på sin bricka med fågelfoto och artnamn. Fågelläten var en 
annan station där inspelade läten spelades upp och diskuterades, och så tillverkades 
fröautomater av tomma mjölkkartonger. Nytt för i år var ett samarbete med Dalénium -
Science Center som visade sin flygexperimentshow. Utöver detta lektes lekar och barnen fick 
prova att ”springa trana”, en gammal tradition från trakten. 

Naturpedagogiken vid Falsterbo Bird Show har växt fram under de tio år som den funnits. 
Från att vid första året vara helgaktiviteter för allmänheten till att under tioårsjubileet vara 
en väl förankrad företeelse som skolorna förväntar sig och där platserna snabbt fylls på. 
Under 2019 fick man lov att tacka nej till minst 700 barn efter att ha tackat ja till över 1000.  

I Falsterbo erbjuder BirdLife 18 olika stationer med olika aktiviteter som kikarskola med 
hand- och tubkikare, insektsjakt med luppar och håvar som hjälpmedel, håvning i havet, 
fågelbingo, spårstation där olika insamlade spår från däggdjur och fåglar undersöks samt 
flygexperiment där det gäller att försöka förstå hur fåglar flyger. Fokus är på naturintresset 
som helhet även om fåglarna är utgångspunkt i merparten av aktiviteterna.  

Samma koncept i något lättare format genomfördes på mässan Folk & Fåglar vid Getterön, 
Varberg samt vid evenemanget Silltrutens Dag på Skansen i Stockholm. Vid det sistnämnda 
fick föreningen en fin exponering för tusentals besökare med två stationer precis innanför 
Skansens entré. 

 

Ekonomisk redovisning 
Projektledare och redovisning   110 477 
Resor och boende    16 776 
Inköpt material     13 794 
Övriga kostnader       8 953 
Summa     150 000 
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Idébanken (Fågeläventyr på hemsidan) 
På riksföreningens hemsida presenteras alla regional- och lokalföreningars (drygt 100 
föreningar/klubbar) aktiviteter så att människor kan hitta ut i naturen. Under 2019 har sidan 
uppgraderats med import/export-funktion som gör det enklare att publicera evenemang, 
vidare har evenemangskalendern fått texter och bilder för att göra den mer lockande. 

Kalendern har med över 550 evenemang där ett stort antal inte kräver medlemskap utan är 
till för allmänheten. BirdLifes evenemangssidor har under året haft 24 500 unika besökare 
vilket är rekord. 

 

Ekonomisk redovisning 
Personalkostnader     34 350     
Övriga kostnader (volontärer)      1 650 
Summa     36 000 
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Bilagor 

Förordning om statsbidrag till friluftsorganisationer SFS2010:2008 

Sammanställningen sökta och beviljade bidrag 2019 

Svenskt Friluftslivs årsredovisning 2019 

 

 

 

 

 

 


