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-
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-
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072-5121041

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Syftet med Ung botaniker är att underlätta och öka ungas engagemang inom svensk
botanik och att för skapa friluftsaktiviteter för sig själva och andra.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Man möts ständigt av nyheter idag om förlust av biologisk mångfald och
klimatkrisen. För att bevara den biologiska mångfalden så måste man också veta
vad den är. Intresset för att vistas i naturen är idag stort i Sverige, inte minst i
spåren efter covid-19. Men även om vi gärna vistas i naturen så har kunskaperna om
arter minskat drastiskt. Idag har svenska botaniska föreningen en åldrad
medlemsskara som bär på en enorm kompetens inom flora.

Norsk botanisk förening stod inför samma problem, en stor andel äldre medlemmar
och svårt att rekrytera yngre. 2017 bestod norsk botaniska förening av 7%
ungdomar och man startade 2017 upp ett projekt som de kallar Ung botaniker, där
principen är ”av unga – för unga”. Det bildades lokala grupper, knutna till
universiteten där det fanns en biologiutbildning och efter en genomgången



”turledarkurs” så kunde de nya ledarna ta med sina vänner ut på botaniska
exkursioner. 2019 hade andelen ungdomar ökat till 22%. Över 400 nya medlemmar
hade tillkommit och 300 botaniska exkursioner hade arrangerats inom de olika
lokalgrupperna för ung botaniker. Av SBF:s medlemmar i dag är ca 4% under 30 år.

Summan vi söker för projektet är tänkt att finansiera ett läger och där täcka upp
kostnader för mat, logi och transport samt lite utrustning i form av inköp av luppar
och floror.

Genomförande

Vi vill under 2021 dra igång ett pilotprojekt i Lund tillsammans med bland annat
Fältbiologerna och studenter vid Lunds universitet. Ett läger kommer hållas där
både artkunskap kommer läras ut samt ledarskap, för att man skall kunna bära med
sig sin nyvunna kunskap och dela den med andra. Där till kommer vi ha stöttande
verksamhet för att hjälpa gruppen att komma igång.

Vi vill få igång en Ung botaniker-grupp i Lund och om arbetet faller ut väl så hoppas
vi på att kunna jobba vidare nationellt också.

Förväntade effekter

Vi önskar att efter genomfört läger så kommer vi ha en självgående Ung botaniker-
grupp i Lund och att vi kan jobba vidare med nyvunna erfarenheter för att gå vidare
med projektet till andra orter.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och "overhead"-kostnader Belopp, kr

Lägerkostnader och utrustning till läger 30000
Summa, kr: 30 000

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

- -

Ifall ni ansöker om bidrag för era projekt måste ni fylla i denna blankett (Verksamhetsbidrag) en gång för varje
projekt. Gör så här:

När ni fyllt i första blanketten sparar ni den med ett unikt namn på er hårddisk.1.
Börja sedan om och fyll i de nya uppgifterna för nästa projekt och döp sedan den blanketten till ett unikt2.
namn på er hårddisk.
Fortsätt sedan enligt punkt 1 och 2 tills ni fyllt i och sparat blanketter för de projekt ni söker bidrag för.3.


