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Vattenburet friluftsliv för alla! 

- Hav, kust, sjö & vattendrag. 
 

 

Framtidens friluftsliv 

Idag brinner många ungdomar och 

unga vuxna inte enbart för 

vattenburet friluftsliv utan också 

för klimat och miljö. Vi kan 

konstatera att de senaste 20 åren 

har förändrat vårt friluftsliv på 

många sätt. Vi vet att det kommer 

att hända mycket även de 

kommande åren.  

 

Vattenburet friluftsliv har ökat markant under våren och sommarens pandemi. 

Ingenting tyder på att intresset kommer att avta, även när pandemin klingat av. Inte 

minst bland ungdomar och unga vuxna har lusten att vistas vid sjö, hav och 

vattendrag ökat. Det handlar om kommande generationer som är helt avgörande för 

hur framtidens vattenburna friluftsliv ska se ut. Den här unga målgruppen har även 

ett stort intresse för miljö och klimat. Många har smittats av Greta Thunbergs 

engagemang och rykts med av Gretas osannolika rörelse och genomslag. 

Miljön och klimatet är ju också helt avgörande för framtidens friluftsliv, oaktat om 

det är på vatten eller på land.  Genom att gifta ihop två storheter, unga vuxna som 

gillar vattenburet friluftsliv och framtidsfrågorna om miljö och klimat skapar vi en 

klassisk win-win situation. Det finns ett stort behov av att kommunicera angelägen 

miljö- och klimatforskning om sjöar och hav på ett relevant och intresseväckande 
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sätt för dagens och morgondagens människor. Vi vill med detta projekt nå och 

aktivera ännu fler personer till ett vattenburet friluftsliv som värnar om miljön. 

Sammanfattning av projekt  

Svenska Båtunionen (SBU) med relevanta parter avser i ett samarbete med FRP 

(Folke Rydén Production) genomföra ett angeläget film- och mediaprojekt. 

Vattenburet friluftsliv för alla! går ut på att ungdomar och unga vuxna från SBU:s 

(med partners) verksamheter träffar Sveriges främsta forskare och ställer 

intressanta och relevanta frågor om klimat- och miljö kopplat till vattenburet 

friluftsliv. Slutresultatet blir en nyskapande kortfilmsserie för exempelvis SVT och 

SVT Play, men även avsedd för skolor och utbildningar samt en rad andra 

medieplattformar. Projektet riktar sig framförallt till de som kommer att ansvara för 

framtidens miljö och klimat: unga medborgare. Vattenburet Friluftsliv för alla! är ett 

flerårigt projekt där varje år levererar färdiga moduler att arbeta vidare med. Vad 

som kan genomföras år två och tre blir helt beroende av nya ansökningar och 

tilldelningar för finansieringen. Denna ansökan avser enbart etableringsåret 2021. 

 

Beskrivning av projekt  

Vattenburet friluftsliv för alla! är ett nyskapande film- och mediaprojekt där 

engagerade tonåringar och unga vuxna utforskar miljö- och klimatpåverkan i våra 

hav och skärgårdar i samverkan med Sveriges främsta forskare och experter. Den 

senaste tidens klimatrörelse har visat att unga människor har förmågan att 

förändra. Men för att bli en del av förändringen krävs kunskap. Det är här detta 

projekt kommer in i bilden och spelar en avgörande roll.  

Vi vill med detta bredda, möjliggöra och fördjupa kunskapen kring vår ömtåliga 

natur.  

 

Men kunskapen måste nu även spridas utanför de grupper som redan är 

engagerade och kunniga på miljö/ klimatsidan. Organisationer som har många 

medlemmar, fast med en annan huvudinriktning på verksamheten, måste nu ta 

ansvar för att nå bestående förändring. 

 

I samarbete med Folke Rydén Production, ett film- och mediaproduktionsbolag 

med över 20 års erfarenhet av dokumentärt arbete om hav och miljö, genomförs en 

spännande och angelägen expedition med ett klart och tydligt mål: att utforska 
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klimat och miljö i Västerhavet och Östersjön. Folke Rydén har de senaste 10 åren 

blivit en centralfigur i både den svenska och internationella debatten kring vatten 

och havs frågor, inte minst via hans hyllade serie om Östersjöns utsatthet. Folkes 

kunniga och direkta tilltal gör honom till en eftertraktad föredragshållare och 

deltagare i olika paneldebatter. Vi tror att detta faktum är ytterst gynnsamt för 

såväl detta projekt som vårt eget engagemang. Knutet direkt till FRP för detta 

projekt finns dessutom Anders Mannesten som arbetat många år med 

kommunikation, utbildning och events riktade till ungdomar kring hav- och 

vattenfrågor. Även initiativtagare till Initiativet Hållbara Hav som nått både 

nationell och internationellt erkännande. Tidigare VD för Briggen Tre Kronor och 

ledamot i styrelsen för Baltic Works Commission, en tvärvetenskaplig organisation 

med Östersjön och vattenfrågor i fokus.  

 

Modus operandi 

Projektet följer ungdomarna (SBU med partners) i en färd över vatten tillsammans 

med klimatforskare och beslutsfattare. Ungdomarna agerar reportrar och ställer 

raka och direkta frågor om miljön och klimatet kopplat till hav, sjöar och 

människans påverkan. Projektet vill ta reda på vad som händer med Östersjön, 

Västerhavet och i sötvatten under de pågående klimat-förändringarna. 

 

Resultatet av blir en serie kortfilmer med teman som berör frågorna om samspelet 

mellan hav, miljö och klimat. Filmerna blir tillgängliga på olika plattformar som SVT 

Play, Båtmiljö.se och Skansens nya Baltic Sea Science Centre samt via de aktiva 

organisationernas egna plattformar. Dessutom produceras skolmaterial i 

undervisningssyfte. Utöver filmerna utvecklas en medial plattform som utmanar 

skolungdom kring frågor och påståenden om miljölagar till havs, allemansrätten och 

individuell förmåga till förändring.  

 

Projektet spänner över flera år och ambitionen är att varje år hålla en stor 

sammankomst som bygger på ett fysiskt möte mellan forskare och engagerade 

föreningsmedlemmar. Ett seminarium som både fördjupar och etablerar de nya 

kunskaperna. I förlängningen skall projektet leva vidare av egen kraft och utvecklas 

fristående i den nya intressegemenskapen. 
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Beskrivning av aktiviteter  

Projektet åker med Östersjöcentrums forskningsfartyg Electra till 

havsforskningslaboratoriet på Askö och med SLU:s nya forskningsfartyg R/V Svea 

till Lysekil. På Askö och i Lysekil sker forskning, utbildning och 

miljöundersökningar. Expeditionen kan sedan segla vidare med egna båtar till 

forskningsinstitutioner runt om Östersjön, t.ex. HELCOM i Helsingfors och Åbo 

Akademi på Åland.  

Detta parallellt med externa föreläsningar av Folke Rydén och hans team kring 

projektet samt deltagande i adekvata mässor som Skolforum och Tankemässan för 

svenskt Friluftsliv, borgar för stor trovärdighet och därmed uppmärksamhet i övrig 

media. 

 

Projektet deltagare intervjuar forskare och beslutsfattare. De ställer raka, direkta 

frågor och forskarna svarar lika rakt. Vi är också med när gruppen diskuterar 

klimatfrågorna sinsemellan på båtarna. Vi dokumenterar relationerna i gruppen och 

hur vänskapsband utvecklas.  

 

Projektet kan med fördel genomföras i samverkan med Nordiska Båt Rådet och 

tillsammans med ungdomar från våra nordiska grannländer. Förhandskontakt med 

BMR är tagen och ärendet är under beredning. Parallellt med 

forskningsexpeditionen följer vi en världskänd naturfotograf (ex Mattias Klum) som 

tillsammans med fotointresserade ungdomar skildrar det unika, sköra ekosystemet 

i hav och skärgård med fantastiskt naturfoto. Bilderna skapar förståelse kring vad 

det är vi riskerar att förlora om ingenting görs.   

 

Distribution av film- och mediaprojektet 

Materialet sätts ihop till olika former av media. Ett exempel är en dokumentärserie 

med flera olika avsnitt, samt kortare intervjuer och videos. Projektet distribueras 

via flera olika kanaler och plattformar, tex: 

 Webbportalen båtmiljö.se och utbudet.se för bruk i skolan 

 Baltic Sea Science Center på Skansen, ett pedagogiskt, interaktivt 

utbildningscentrum, som besöks av skolor runt om i Sverige.  

 Sveriges Television och streamingtjänsten SVT Play 

 Sociala medier  
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 FRP:s innovativa och prisbelönta portal www.ourbaltic.sea, där 

produktionsbolagets tidigare filmer om Östersjön framgångsrikt har 

marknadsförts. 

 Mobil, turnerande utställning.  

 SBU:S och partners egna kanaler 

 

 

Syfte/effekt/mål 

Ökad kunskap och tillgänglighet 

Genom att binda samman ungdomar med forskare bidrar projektet till en ökad 

kunskap om våra vatten, miljön och klimatet, samt konsekvenserna av mänskliga 

aktiviteter. Inte bara för unga människor utan för människor intresserade av 

vattenburet friluftsliv i allmänhet.  

Man vet även att ungdomar tar sin kunskap och engagemang till frukostbordet i 

hemmet och påverkar direkt även föräldragenerationen. Det vet alla vi som själva 

har barn. 

 

Enligt Transportstyrelsens båtlivsundersökning berör båtlivet i Sverige 2,2 miljoner 

människor. Ytterligare 2 miljoner svenskar (de flesta kvinnor) säger i 

undersökningen att de skulle vilja ta del av vattenburet friluftsliv om de fick en 

chans.  

 

Klimat- och miljöforskningen kring vatten och hav skulle genom detta projekt kunna 

nå en specialintresserad målgrupp på över 4 miljoner människor. Forskningen 

skulle därmed bli mer lättillgänglig för allmänheten och skapa ett större intresse 

bland unga människor.  I och med att projektets huvudpersoner är ungdomar och 

unga vuxna, är målsättningen även att nå ut till unga människor som inte har en 

naturlig relation till våra hav, sjöar och skärgård. Och därmed öka intresset för 

vattenburet friluftsliv bland nya grupper av unga. Målet är enkelt uttryckt att få fler 

människor ut i ett aktivt friluftsliv. 

 

Skapa opinion 

Vattenburet friluftsliv för alla! har möjlighet att skapa opinion bland unga, och på 

så sätt underlätta att nå de mål som riksdag och regering slagit fast: ett bevarande 

och hållbart nyttjande av hav och marina resurser samt att verka för att 
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klimatförändringarna stabiliseras, att den biologiska mångfalden bevaras och att en 

hållbar utveckling säkerställs.  

 

Hållbarhetsmålen Agenda 2030.  

Projektet kommer även bidra till att nå flera av de globala hållbarhetsmålen i 

Agenda 2030. Med projektet skapas goda förutsättningar för att unga människor 

ska kunna bidra till arbetet med klimatutmaningen till havs. 

 

Vi har i vår direkta närhet ett av världens mest förorenade innanhav, Östersjön. 

Samtidigt som Sverige är ledande kring marina skyddade miljöer som Kosterhavets 

nationalpark på 38 000 hektar hav. SBU är redan aktiva runt hela Sveriges kust och 

i de större sjöarna. Så med utgångspunkt i FNs mål Nr 14 – Hav & Marina resurser, 

vill vi aktivt bidra till en positiv utveckling och förståelse för våra hav och vatten. 

Detta inte minst viktigt även ur ett globalt perspektiv, planetens gränser testas just 

nu till sin bristningsgräns så vi måste alla bidra. Låt oss som redan älskar havet ta 

ledningen i denna förändringsprocess så att fler människor får komma ut i ett 

aktivt, hållbart, friluftsliv på hav och vatten i framtiden. 

 

Budget 2021/ ansökan om medel 

 

Project management, regissör, producent mm   380.000kr 

Produktion inkl. underleverantörer och direkta kostnader  700.000kr 

Efterbearbetning     350.000kr 

Försäkringar, licensavgifter & beredskap   290.000kr 

Transporter/ Resor/ Hotel etc.    160.000kr 

 

Totalt:                         1.880.000kr 

 

FRP egenfinansiering/ risk    -240.000kr 

SBU egenfinansiering      -150.000kr 

 

Sökt bidrag för 2020                       1.490.000kr 

 

  


