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PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Svenska Jägareförbundet vill hjälpa till att öka de grundläggande kunskaperna om
den svenska naturen, allemansrätten, våra vanligaste däggdjur och fåglar samt
varför vi bedriver viltvård i Sverige.
Syftet är att genom bred spridning av ett lättläst informationsmaterial med mycket
bilder som vi kallar ”Välkommen till naturen” ge baskunskap om naturen för att öka
ett intresse och en motivation att lära sig mer. ”Välkommen till naturen” ska
användas som ett verktyg och stöd för förskole- och skolundervisning av lärare och
som en del i de frilufts- och information till allmänheten-aktiviteter som Svenska
Jägareförbundet regelbundet genomför i runt om i landet.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Svenska Jägareförbundet möter allmänheten i många olika konstellationer som
föredrag, skol- och förskolebesök m.m. och upplever att människors kunskap och
kontakt med naturen har minskat. Vi har under flera år sett en ökad efterfrågan och
ökat behov av att dela med oss av våra kunskaper om naturen. Det underlättar att
ha ett enkelt material att prata kring och använda som underlag för undervisning,



ett material som beskriver våra vanligaste däggdjur och fåglar, vad allemansrätten
handlar om och vad det innebär att bedriva viltvård i Sverige.
Vi tog under 2020, med projektstöd från Svenskt Friluftsliv, fram ”Välkommen till
naturen” i en upplaga om 40 000 ex. som vi distribuerade via Utbudet.se och 50 000
ex. som vi distribuerade genom vår egen organisation. Vi tog också fram ett
lärarstöd som kunde användas av lärare när man planerar undervisning kopplat till
”Välkommen till naturen”. När materialet lades ut tillgängligt på Utbudet.se var
åtgången, precis som tidigare år, blixtsnabb och vi sparade 10.000 ex. till
höstterminen. Dessa tog slut inom två veckor då höstterminen startade. Vi har som
vanligt fått mycket positiv respons från både lärare och andra som använt
”Välkommen till naturen” i undervisningen.
I vår egen organisation har materialet också haft åtgång i hela landet. Trots viss
begränsad verksamhet p.g.a. Covid-19 så har intresset för naturen varit stort, och vi
bedömer att den upplagan vi tryckt för 2020 till vår organisation, inte kommer att
räcka så länge till.
Vi har en fortsatt efterfrågan från lärare via Utbudet, studieförbund och vår egen
organisation efter ”Välkommen till naturen” och ansöker därför återigen om
projektbidrag för att vi ska kunna fortsätta att tillhandahålla och nå ut med denna
viktiga och efterfrågade information om naturen.
Vi vill med bidraget kunna trycka en ny upplaga att sprida i främst dessa kanaler:

1. Utbudets distributionskanal www.utbudet.se där lärare kan beställa material till
sin skolundervisning. Via Utbudet.se når vi ut till ca 90 000 lärare och skolor över
hela landet genom redan upparbetade marknadsförings- och informationskanaler.
2. Svenska Jägareförbundets egna befintliga mötesplatser såsom friluftsdagar för
skolor, lokala besök i skolor, ungdomsläger, utomhusträffar och kurser m.m.

Distributionen och användningen av materialet ska ske med start under våren 2021
och pågå under hela året eller tills det tar slut.

Kostnader vi söker bidrag för
I första hand söker vi för alternativ 1.
Alternativ 1
Tryckkostnad för 80 000 ex: 116 600 kr inkl. moms.
Distribution av 40 000 ex via Utbudet.se: 300 000 kr inkl. moms.
(resterande 40 000 ex distribueras genom vår egen organisation.)
Layoutkostnad: 2 timmar x 875 kr: 1 750 kr
Projektledare: 8 timmar x 750 kr: 6 100 kr
Totalt: 424 450 kr

Om vi inte kan få bidrag för att genomföra alternativ 1 så önskar vi få stöd för
alternativ 2.
Alternativ 2
Tryckkostnad för 40 000 ex: 63 600 kr inkl. moms.
Layoutkostnad: 2 timmar x 875 kr: 1 750 kr
Projektledare: 8 timmar x 750 kr: 6 100 kr
Totalt: 71 450 kr

Framtagande av grundinnehåll och layout är redan finansierat genom tidigare
ekonomiskt stöd från Svenskt Friluftsliv. Det som vi nu söker stöd för är därför
tryckkostnad, kostnad för distribution via Utbudet.se, kostnad för översyn och
layoutjustering samt arbetstid för projektledaren på Svenska Jägareförbundet.
Svenska Jägareförbundet verkar över hela Sverige och har en har en väl fungerande
struktur på lokal, regional och nationell nivå samt 157 000 medlemmar. För såväl
anställda som förtroendevalda i förbundet finns natur och djur som ett brinnande
intresse. Tillsammans besitter vi en stor samlad erfarenhet och kunskap om den
svenska naturen. I förbundets regi eller på uppdrag av externa organisationer
genomförs regelbundet aktiviteter för att sprida kunskap om natur och viltvård.
När det gäller användningen av materialet i skolor är det lärarna själva som står för



undervisningen och informationen med stöd av vårt material och vårt lärarstöd.

Förväntade effekter

Vårt mål är att nå ut till ca 1000 skolklasser under 2021 genom att distribuera
”Välkommen till naturen” via Utbudet.se samt till den breda allmänheten genom att
sprida den brett genom vår egen organisation. Att få bidrag för att kunna trycka upp
vårt material återigen skulle avsevärt underlätta kunskapsspridningen och fortsatt
ge oss ett bra verktyg att tala kring, dela ut och sprida brett till de passande
målgrupper som beskrivits ovan. Allt för att väcka ett intresse för naturen, öka
kunskapen och förståelsen för den samt för djuren som lever i den.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

Se ovan i beskrivning av projektet. 424450
Summa, kr: 424 450

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

8 750

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.


