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

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

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

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

skoförbundet, Svenska Turistföreningen 
och Sveriges Ornitologiska Fören-

ing Birdlife Sverige

Svenskt Friluftsliv företräder en 
av Sveriges största folkrörelser med 
26 ideella friluftsorganisationer som 
tillsammans har ca 1,6 miljoner med-

lemskap, varav ca 300 000 är barn och 
ungdomar. Tillsammans består orga-

nisationerna av närmare 7 000 
lokala och regionala 

föreningar.

Svenskt Friluftsliv företräder, 
samlar och stöttar de ideella fri-

luftsorganisationerna i Sverige och 
är talesperson gentemot regering, 

riksdag och myndigheter.
Vi har tre 

prioriterade områden:
» Allemansrätten

» Finansiering
» Påverkansarbete

VÅRA
medlemsorganisationer

Fakta

FOKUSområden

visionVår
”Mer friluftsliv för alla” är visionen som 
deklarerar att Svenskt Friluftsliv genom sin och 
medlemsorganisationernas verksamhet har som 
målsättning att så många som möjligt utövar 
friluftsliv i alla dess former.
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nerna i samhället. Men, trots det så har Svenskt 
Friluftsliv nog inte varit viktigare än nu. Som 
paraplyorganisation för de ideella friluftsorgani-
sationerna i Sverige har vi idag en självklar plats 
i samhällsdebatten och är det självklara valet 
för beslutsfattare att föra dialog med. Det är ett 
långsiktigt arbete som ska fortsätta och utvecklas 
än mer.

Mistra Sport and Outdoors
Forsknings- och samverkansprogrammet för att 
skapa kunskap och lösningar för ökad hållbarhet 
inom idrotten och friluftslivet kom i gång under 
året. Forskare med olika bakgrund arbetar till-
sammans med organisationer inom de privata, 
offentliga och ideella sektorerna för att kunna 
hitta hållbara lösningar för bl.a. friluftslivet. 
Svenskt Friluftsliv sitter i styrelsen och några av 
våra medlemsorganisationer ingår som partners i 
programmet. Det är bra! 

Årets julklapp
Stormköket kom i centrum i slutet av året. Årets 
julklapp - det säger en del om den tid vi lever i. 
Jag tycker alla borde ha ett stormkök hemma. 
Förutom att det ger en möjlighet att laga mat ute 
så är det en säkerhet om strömmen skulle fallera 
hemma. Att det blev årets julklapp visar tydligt 
att friluftslivet har fått en allt viktigare roll i sam-
hället under året.

Per Klingbjer
Ordförande Svenskt Friluftsliv
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PER KLINGBJER Ordförande har ordet

Friluftslivet viktigare 
än någonsin

Samtidigt som några av våra medlemsorganisationer 
drabbades hårt av detta med inställda aktiviteter och 
minskade intäkter fick vi en ökad efterfrågan på frilufts-
aktiviteter hos befolkningen. 

DÅ ÄR DET DAGS ATT SUMMERA ett ovanligt 
år. Året som gått präglades givetvis av corona-
virusets spridning i samhället. Friluftslivet har 
nog inte varit viktigare än nu i modern tid. Det 
kan vi nog ganska lätt konstatera då vi ser ett 
väldigt stort intresse och en ökad efterfrågan på 
friluftsaktiviteter under senare tid. Det är positivt 
och glädjande. Vi ser ett skifte i hur och i vilken 
omfattning vi nyttjar friluftslivet. Samtidigt såg 
vi att merparten av våra medlemsorganisationer 
drabbades av coronavirusets spridning med in-
ställda aktiviteter och minskade intäkter.

SVENSKT FRILUFTSLIV ÄR EN stark kraft och 
företrädare för friluftslivet, som är en av Sveriges 
största folkrörelser. Under året implementeran-
des den nya strategin i organisationen och den 
tydliggör vår roll i relation till medlemsorgani-
sationerna. Svenskt Friluftsliv har en roll - våra 
medlemsorganisationer har en annan roll. För att 
nå framgång är det viktigt att använda rollerna 
som verktyg för detta. Vi företräder lite olika 
saker. Det ska vi nyttja med kraft. Sammanfatt-
ningsvis innebär det att Svenskt Friluftsliv har 
tre uppdrag, Samla, Stödja och Företräda.

Friluftslivets år
Friluftslivets år är Sveriges hitintills största 
satsning på friluftsliv. Det känns väldigt kul och 
stimulerande att som ordförande för Svenskt 
Friluftsliv äntligen få starta upp arbetet med 
Friluftslivets år som vi kommer att driva under 
2021. Det här en viktig satsning eftersom frilufts-
livet är en av Sveriges största folkrörelser. Gläd-
jande nog fick vi finansiering från regeringen och 
planeringsarbetet intensifierades under hösten 
2020. Nu är allt riggat för att kunna genomföra 
ett Friluftslivets år 2021 i hela landet. Det ser jag 
fram emot!

Svenskt Friluftsliv 20 år
Under året fyllde Svenskt Friluftsliv 20 år. Något 
stort firande blev det inte på grund av restriktio-
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PER KLINGBJER Ordförande har ordet
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VÅR
strategi
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1. En samlande kraft för friluftslivets frågor 
2. Allemansrätten är känd, vårdas och värnas
3. Politik som främjar ett friluftsliv för alla
4. Ekonomiska förutsättningarna skall förbättras
5. Kunskap om friluftsliv och dess status
6. Förenings- och demokratiutveckling

I vår verksamhetsplan återfinns samtliga strategiområden och under 
varje strategipunkt finns delmål som vi arbetar med. Delmålen i verk-
samhetsplaneringen bedöms från tid till annan ha olika tyngd: 

• Driva/Genomföra – har högsta prioritet
• Bidra – har något lägre prioritet 
• Bevaka – har lägst prioritet

Prioriteringarna åskådliggörs löpande i årsrapportens olika kapitel. 

SVENSKT FRILUFTSLIV arbetar 
enligt ”Strategi 2019-2025” med sex 

strategiska områden:
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2020 

– året då vi såg ett stort 
ökat intresse för friluftsliv

Mistra Sport and Outdoors
…inledde sitt arbete.

Kulturutskottet
…beslutade under året att
utvärdera friluftspolitiken.

Regeringen
…avsatte 3 mnkr till förarbete för 
Friluftslivets år.
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Saker vi arbetar för:
… att de drabbade friluftsorganisa- 

tionerna ska erhålla en corona- 
kompensation av staten.

… att friluftslivets intressen lyfts i 
Strandskyddsutredningen och

Skogsutredningen.

Det här är vi
bekymrade över:

… att ingen coronakompensation utgått 
till friluftsorganisationerna.

… att statsbidraget ännu inte 
höjts till 100 MSEK.

… de usla förslagen i terräng- 
körningsutredningen.
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tioDe

friluftspolitiska

1.  Tillgänglig natur för alla

2.  Starkt engagemang och 
 samverkan

3.  Allemansrätten

4.  Tillgång till natur för friluftsliv

5.  Attraktiv tätortsnära natur

6.  Hållbar regional tillväxt och   
 landsbygdsutveckling

7.   Skyddade områden som 
 resurs för friluftslivet

8.  Ett rikt friluftsliv i skolan

9.  Friluftsliv för god folkhälsa

10.  God kunskap om frilufts- 
 livet 

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

målen
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Medlemskap 

VÅR verksamhet

ÅRSSTÄMMA
Årsstämma hålls varje år och är 

Svenskt Friluftslivs högsta beslutande 
organ. På stämman fastslås budget 

och verksamhetsplan.

VALBEREDNING
Valberedningen består av
 tre ledamöter och väljs

på årsstämman.

MEDLEMSORGANISATIONERNA
26 ideella friluftsorganisationer är medlemmar 
i Svenskt Friluftsliv. Alla med stark förankring i 

friluftsliv och folkhälsa.

Medlemskap 
Friluftsorganisationernas föreningar organiserar till- 
sammans ca 1,6 miljoner medlemmar varav ca 300 000 
är barn och ungdomar. De omfattar ca 7 000 lokala och 
regionala föreningar.

1 600 000
300 000

7 000

STYRELSEN
Svenskt Friluftsliv leds av en 

styrelse, bestående av åtta leda-
möter utöver ordföranden. Det 

övervägande antalet ledamöter är 
representanter från friluftsorga-
nisationerna och tar övergripan-
de beslut om Svenskt Friluftslivs 

verksamhet. Styrelsen väljs av 
Svenskt Friluftslivs årsstämma.

KANSLIET
Kansliet består av tre 

personer; generalsekre-
terare, controller och 

kommunikatör. Kansliet 
administrerar fördelnings-
kommittén och verkställer 

fördelningskommitténs 
beslut. Kansliet genomför 

också de beslut som styrel-
sen tagit och företräder de 
ideella friluftsorganisatio-
nerna gentemot regering, 
riksdag och myndigheter. 
Inför Friluftslivets år 2021 

har kansliet utökats.

FÖRDELNINGS-
KOMMITTÉ

Fördelningskommittén be-
står av fyra ledamöter samt 
en ordförande. De har som 
uppgift att på delegation av 
styrelsen fördela det statliga 
anslaget i enlighet med lag 

och förordning.

målen



VÅRA 
arbetsområden 
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01

02

03

04

05

06

VÅRA arbetsområden 

Påverkansarbete

Fördelning av 
statliga medel

Kansliverksamhet

Forskning

Samarbete med 
myndigheter mm

Allemansrätten
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Påverkansarbete01

A. DRIVA FRÅGAN att anslaget till 
friluftsorganisationer höjs 
till 100 mnkr från och med 
2021.

B. BEVAKA FRÅGAN om att skat-
tesituationen för våra med-
lemsorganisationer ska vara 
lika som för idrottens organi-
sationer.

C. DRIVA Friluftslivets år 2021.

VÅRA arbetsområden PÅVERKANSARBETE

MÅNGA AV DE MÖTEN, SEMINARIER och konfe-
renser som planerades under året har ställts in 
eller ställts om till digitala möten som ett resultat 
av coronapandemin. Under första halvåret kan vi 
konstatera att det var svårt att få till möten, men 
att detta lättade efter sommaren då många verkar 
ha accepterat digitala mötesformer. 

SVENSKT FRILUFTSLIV FICK EN HÖJNING av 
statsanslaget med 3 MSEK för att kunna planera 
för ett Friluftslivets År 2021. Detta komplettera-
des med ett bidrag från Naturvårdsverket som 
har gjort att vi under året har kunnat påbörja ar-
betet för ett Friluftslivets år 2021, läs mer på sid 
16. Under året har även forskningsprogrammet 
MISTRA Sport & Outdoors sjösatts där Svenskt 
Friluftsliv ingår i styrelsen. Forskningsprogram-
met består av sex teman och Forskningsprogram-
met består av sex teman och representanter för 
Svenskt Friluftslivs medlemsorganisationer ingår 
i flera av dessa teman, läs mer på sid 30. Under 
året har Svenskt Friluftsliv enträget argumente-
rat för en höjning av statsbidraget till 100 MSEK 
vid samtliga politikerkontakter. Ännu har vi inte 
sett något konkret resultat.

UNDER 2019 BESLUTADE NORDISKA RÅDET att 
uppdra åt Nordiska ministerrådet att ta fram en 
handlingsplan för friluftsliv i Norden. Ett arbete 
som vi från alla nordiska paraplyorganisationer 
arbetat för under flera år och sett fram emot. 
Nordiska ministerrådet återkom dock till Nord-
iska rådet under 2020 med beskedet att minis-
terrådet i nuläget inte kommer att prioritera 
framtagandet av fler handlingsplaner utöver de 
tre handlingsplanerna som redan finns. Detta har 
lett till att Nordiska rådet har kallat till konsulta-
tion och vad som kommer ut av den kanske vi får 
veta under 2021.

Debattartiklar och 
pressmeddelanden
Under 2020 publicerade Svenskt Friluftsliv sex 
pressmeddelanden. De organisationer som öns-
kat stöd med ett ”standardiserat” pressmedde-
lande om beviljad summa och till vilket projekt-
pengarna avsett – har fått hjälp med det.

Under året har två debattartiklar publicerats i 
dagspressen. I maj månad publicerade Svenskt 
Friluftsliv en debattartikel tillsammans med Klas 
Sandell (friluftsforskare och professor emeritus 
i kulturgeografi vid Karlstads universitet) i Jön-

köpingsposten. Artikeln handlar om att grund-
kunskaper om friluftsliv stärker den mentala 
självtilliten – ”Friluftslivet stärker människan 
och beredskapen”. Den andra debattartikeln 
publicerades under juni månad i Göteborgspos-
ten och handlade om att även friluftsorganisatio-
nerna drabbats hårt ekonomiskt under pandemin 
– ”Lämna inte friluftsorganisationerna i sticket!”

Friluftslivet har i år har 
haft en större plats i allas 
vår tillvaro, det förstod vi
när till och med stormköket 
blev årets julklapp!

Svenskt Friluftslivs ord-
förande Per Klingbjer 
i TV4:s morgonsoffa 
med anledning av att 
årets julklapp blev ett 
stormkök.
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VÅRA arbetsområden PÅVERKANSARBETE

Svenskt Friluftsliv i media
Under november månad var ordförande Per 
Klingbjer med i Nyhetsmorgon, TV4 – för att 
prata om friluftsliv och om att stormköket blivit 
årets julklapp. Per Klingbjer hade möjligheten att 
nämna Friluftslivets år under inslaget och att det 
kommer att äga rum nästa år – 2021. 

Svenskt Friluftslivs krönikor 
Under 2020 publicerades sex krönikor i våra 
nyhetsbrev och på vår webbsida.

I februari månad skrev vi krönikan ”Plötsligt 
vände det!” om att regeringen då hade tillskjutit 
3 mnkr till att starta upp arbetet med Frilufts-
livets år och att det låg 12 spännande månader 
framför oss.

I april månad publicerade vi krönikan ”Det 
självklara friluftslivet” – om att människor börjat 
gå ut i naturen i högre utsträckning pga pande-
min och att vi kunde se att även friluftsorgani-
sationerna tyvärr skulle drabbas av ekonomiska 
svårigheter med de restriktioner som lades.

I juni skrev i krönikan ”Så har det hänt!” – om 
att alla symptomfria personer nu kunde resa fritt 
inom Sverige och att Hemester var ett nytt ord 

för oss och som också innebar nya upplevelser.
I augusti publicerade vi krönikan ”En som-

mar inte lik någon annan”. Den handlade om att 
det ibland kunde bli lite ansträngt när många 
människor ägnade sig åt friluftsliv på samma plats 
och att de då kunde vara svårt med respekten.

I oktober månad skrev vi krönikan ”Frilufts-
livet – hyllad och styvmoderligt behandlad – på 
samma gång”. Krönikan handlade om de möjlig-
heter friluftslivet gett människor under pande-
min, men samtidigt helt glöms bort av statsmak-
terna när det gäller att stötta upp med resurser för 
det organiserade friluftslivet.

Den sista krönikan för 2020 publicerades i de-
cember månad ”2020 – var ett särdeles år” vilken 
gjorde en tillbakablick under året. Friluftslivet 
har i år har haft en större plats i allas vår tillvaro, 
det förstod vi när till och med stormköket blev 
årets julklapp!

Nyhetsbrev och Twitter
Under 2020 har Svenskt Friluftsliv sänt ut sex 
nyhetsbrev till 420 prenumeranter. 22 Twitter- 
inlägg har publicerats från @SvFriluftsliv under 
2020. Svenskt Friluftsliv konto har ca 1300 följare.

I februari månad skrev vi krönikan ”Plötsligt vände 
det!” om att regeringen då hade tillskjutit 3 mnkr till 
att starta upp arbetet med Friluftslivets år.

Många digitala möten under 2020. Svenskt Friluftslivs generalsekreterare skrev 
förord i boken Sverigesommar och samtliga 
medlemsorganisationer omnämndes med kon-
taktuppgifter.
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VÅRA arbetsområden PÅVERKANSARBETE

FRILUFTSLIVET ÅR 2021 ÄR ett projekt som leds 
av Svenskt Friluftsliv med stöd av Naturvårds-
verket och är ett stort samarbetsprojekt mellan 
organisationer, myndigheter, föreningar och 
personer som vill delta i arrangemanget och där 
fokus är på aktiviteter under året. Projektet ska 
genomföras så att begreppet friluftsliv breddas 
till att handla om en naturnära livsstil där alla 
friluftslivets värden får plats. Hälsa, förståelse för 
natur & kultur, sysselsättning, samarbete och det 
vardagsnära friluftslivet ligger i stort fokus. 

I BÖRJAN AV MARS 2020 DROG projektet igång 
operativt och till en början med en tillsatt pro-
jektledare. I april anställdes en kommunikatör 
och i maj en samordnare.

Första fasen i projektet bestod av att bygga en 
solid grund för fortsatt arbete genom att göra 
analyser och sätta strategier.

I arbetet med att ta fram en hemsida för 
projektet anlitades den helsingborgsetablerade 
byrån Superlab som påbörjade arbetet med att 
göra en enkätundersökning som följdes upp av 
djupintervjuer med barn i åldrarna 10-12 år. 
Målet med undersökningen var att se hur barn i 
den ålderskategorin ser på friluftsliv och utefter 
det bygga hemsida, utarbeta ett passande kon-
ceptnamn och utforma grafiskt material.

I ARBETET MED ATT HITTA ett konceptnamn 
presenterades en del olika förslag till styrgrup-

pen för projektet och efter några turer fram och 
tillbaka enades projektgruppen och styrgruppen 
om namnet Luften är fri – Friluftslivets år 2021. 
Grunden till förslaget var att det var en lek med 
ordet friluftsliv samt att man ville hitta ett namn 
som sticker ut lite från tidigare satsningar på 
friluftsliv. Allt för att få så stor uppmärksamhet 
som möjligt och förhoppningsvis bli uppmärk-
sammad av den valda målgruppen.

DEN PRIMÄRA MÅLGRUPPEN för projektet är 
den ovane friluftslivsutövaren som sällan eller 
aldrig nyttjar friluftsliv, och de som sitter på 
positioner att göra förändringar i samhället.
• Personer med utländsk bakgrund. 
• Barn årskurs 4-6 (10-13 år).
• Beslutsfattare.

#luftenärfri
FRILUFTSLIVETS ÅR 2021

Projektet ska genomföras så att begrep-
pet friluftsliv breddas till att handla om 
en naturnära livsstil där alla friluftslivets 
värden får plats.
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VÅRA arbetsområden PÅVERKANSARBETE

I OCH MED ATT SAMORDNAREN anställdes på-
börjades det stora arbetet med att kartlägga hur 
de fem arbetsgrupperna skulle byggas upp på 
bästa sätt. Projektet önskade en så stor bredd 
som möjligt både geografiskt och kunskapsmäs-
sigt. Arbetsgrupperna tillsattes med personer 
från olika myndigheter, länsstyrelsen, skolan, 
medlemsorganisationerna mfl. 

PARALLELLT MED DETTA ARBETE genomfördes 
en omfattande målgruppsanalys. Målgruppsana-
lysen beskrev i detalj de valda målgrupperna, de-
ras vanor och hur man når dessa kommunikativt.

En kunskapssammanställning och en kommu-
nikationsplan med tillhörande policy upprättades.

MED DET NYA KONCEPTNAMNET på plats kunde 
en passande logotyp och grafisk profil tas fram. 
Superlab skapade att antal alternativ som pro-
jektgruppen fick välja mellan och ganska snabbt 
kom man fram till den logga som man ser som 
slutresultat här. Loggan är utformad för att passa 
målgruppen och använder färger som är inspi-
rerad av naturen. Till konceptnamnet gjordes 
tillägget Friluftslivets år 2021 för att förtydliga 
vilket projekt det syftar på samt för att inkludera 
allt det arbete som sedan tidigare gjorts med 
projektplanen och av inblandade aktörer. 

UNDER MAJ LANSERADE PROJEKTGRUPPEN 
det första nyhetsbrevet för projektet. Syftet med 
nyhetsbrevet var att få intresserade parter att 
känna sig delaktiga i projektet och få en kontinu-
erlig uppdatering på aktuell status. Under 2020 
skickades nio nyhetsbrev ut och hade ca 650 
mottagare per tillfälle.

Under hösten 2020 kändes det som att beho-
vet av information och upplysning från projektet 
till de engagerade aktörerna var större än tidiga-
re vilket gjorde att vi då drog igång en satsning 
med webbinarier.

Tre webbinarier med olika teman genomför-
des under hösten 2020 och under 2021 kommer 
dessa webbinarier att fortsätta med ett nytt per 
månad och belysa respektive leverans/tema som 
finns per månad. 

Friluftslivets år 2021 består av tolv leveranser 
(teman) som manifesteras under en månad i 
taget. Aktörer inom projektet uppmuntras ar-
rangera aktiviteter kopplade till dessa och pro-

jektgruppen har under 2020 arbetat hårt med att 
se till att varje leverans kommer fyllas med olika 
aktiviteter och kommunikation kring projektet.
 

Jan Invigning Friluftslivets år 2021  
Feb  Inspiratör friluftsliv 
Mars  Friluftskompis 
April  Hela Sveriges friluftsdag  
Maj  Friluftsliv i skyddad natur 
Juni  Äta ute 
Juli  Sova ute 
Aug  Jag har aldrig...  
Sept  Gilla friluftslivet  
Okt  Lära ute
Nov  Må bra ute 
Dec  Dialog friluftsliv 

UNDER HÖSTEN PÅBÖRJADES ett nära samar-
bete med kommunikationsbyrån OTW i Stock-
holm. Deras första uppdrag blev att ta fram en 
konceptfilm som förmedlade den känsla projekt-
gruppen ville sprida medvetenhet om projektet 
med. Parallellt påbörjades arbetet med en mer 
informativ film som beskriver bakgrunden och 
syftet med projektet, samt ett strategiskt arbete 
för kommande kommunikation kring projektet 
under 2021.

Efter sommaren utökades projektet med 
ytterligare en resurs för att kunna hantera de 
projektansökningar som är en del av arbetet 
med Friluftslivets år. Svenskt Friluftsliv Fördel-
ningskommitté anlitades för bedömning av de 
ca 360 ansökningar som kom in. Totalt kommer 
18 MSEK att betalas ut under 2021 till de projekt 
som beviljas medel.

UNDER HÖSTEN BLEV projektgruppen kontaktad 
av det Norska företaget Innocode och ett arbete 
med att ta fram en app för projektet påbörjades. 
Appen lanseras för iOS och Android under janua-
ri 2021 och kommer innehålla aktivitetskalender, 
väder, spårkartor, aktuella nyheter mm. 

Nu har vi alla fullt fokus framåt. 2021 är Fri-
luftslivets år och glöm inte – Luften är fri!

VARMT VÄLKOMMEN ATT LÄSA MER om projek-
tet på www.luftenarfri.nu, och ladda gärna ner 
appen Luften är fri på iOS eller Android.
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UNDER 2020 LÄMNADES FACEBOOK-SIDAN över till några av 
våra medlemsorganisationer. De som var med fick en månad var 
att särskilt berätta om friluftsorganisationens verksamhet.

Januari och februari: Orienteringsförbundet
Mars: Kanotförbundet 
April: Svenskt Friluftsliv skrev under månaden om corona
Maj och juni: Friluftsfrämjandet
Juli och december: Svenska Livräddningssällskapet
Augusti: Kryssarklubben
September och oktober: Frisksportförbundet
November: Friluftslivets år informerade om 2021

Friluftsliv i Sverige
Informationskampanjen ”Friluftsliv ger Folkhälsa” 
startade i februari 2017, och blev upprinnelsen till 
att berättelser om friluftsliv publicerades på FB-si-
dan ”Friluftsliv i Sverige”. Under tiden 2017-2019 
publicerades ett stort antal berättelser och filmer 
kring vikten av friluftsliv.

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps
Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Friluftsliv i Sverige

PÅVERKANSARBETEVÅRA arbetsområden 
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Fördelning av de 
statliga medlen

02

ATT STÄRKA DEN LÅNGSIKTIGA finansieringen 
för medlemsorganisationerna är en viktig förut-
sättning för deras utveckling och bidrag till att 
uppnå de friluftspolitiska målen. Organisations-
bidragen bidrar till att bygga kapacitet medan 
projektmedel och används för att utveckla nya 
verksamheter eller sprida framgångsrika projekt 
till andra delar i landet. Båda bidragsformerna 
behövs. Fördelningen dem emellan anges i för-
delsningsnycklar och ska vara transparenta, för-
utsägbara och möjliga att ändra.

SVENSKT FRILUFTSLIV HAR en Fördelnings-
kommitté bestående av fem ledamöter, utsedda 
av styrelsen för Svenskt Friluftsliv. Kommittén 
fördelar statsbidraget utifrån förordningen 
(SFS2010:2008) om statsbidrag till friluftsorga-
nisationer. 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, välbefin-
nande, social gemenskap och ökad kunskap om 
natur och miljö. Statsbidrag lämnas antingen som 
organisationsbidrag eller verksamhetsbidrag. 

Med organisationsbidrag avses stöd till orga-
nisationer i förhållande till organisationens med-
lemsantal och aktivitetsnivå. Med verksamhetsbi-
drag avses stöd till organisationer för en specifik 
verksamhet efter särskild prövning.
Vid hantering av de statliga medlen har vi att ta 
hänsyn till tre år av medelstilldelning. Dels den 
preliminära fördelningen för 2021, dels 2020 års 
medelstilldelning som ännu inte återrapporterats 
och slutligen återrapportering av den medelstill-
delning som skett 2019 och som återrapportera-
des 2020. 
 
2021 års anslag  
FÖRDELNINGSKOMMITTÉN HADE I mitten av 
november 2020 ett fördelningsmöte där kommit-
tén tog ställning till de inkomna ansökningarna. 
Fördelningskommittén tillkännagav den 18 no-
vember 2020 den preliminära fördelningen av 
anslaget för 2021. Detta innebar att de sökande 
redan då hade möjlighet att anpassa sitt budget-
arbete för 2021. Totalt har kommittén samman-
trätt fyra gånger under 2020. Samtliga ansök-
ningar och protokoll från Fördelningskommitténs 
beslutsmöten finns tillgängliga på Svenskt Fri-
luftslivs hemsida. Totalt inkom 72 ansökningar 
från 32 olika organisationer om totalt 68 MSEK, 
varav 31 MSEK i organisationsbidrag (17 ansök-

Statligt bidrag till friluftsorganisationer

VÅRA arbetsområden FÖRDELNING AV DE STATLIGA MEDLEN

ningar) och 37 MSEK i verksamhetsbidrag (55 
ansökningar). Översökningsgraden var nästan 50 
procent.

Vid bedömningen av ansökningar hade kom-
mittén i sin instruktion ifrån Svenskt Friluftslivs 
styrelse att prioritera ansökningar som strävar 
mot att uppfylla de 10 friluftspolitiska målen 
samt satsningar på, barn och ungdomar och nya 
målgrupper för friluftslivet. Andelen av det totala 
beloppet som skall utbetalas som organisations-
bidrag skall uppgå till max 60% och resterande 
del betalas ut som verksamhetsbidrag, vilka kan 
vara såväl kort- som långsiktiga bidrag. Vidare 
skall kommittén beakta frågan om en jämn köns-
fördelning, där så är möjligt. 
 
2020 års anslag 
KOMMITTÉN FÖRDELADE I januari 2020 (preli-
minärt besked kunde lämnas redan i november 
2019) medel för budgetåret 2020. De organisa-
tioner som beviljats medel för 2020 kommer att 
redovisa dessa senast 1 april 2021 till Svenskt Fri-
luftsliv som i sin tur ska återrapportera till Natur-
vårdsverket i mitten av maj. I bilaga till Svenskt 
Friluftslivs årsredovisning finns en förteckning 
över samtliga fördelade medel avseende verk-
samhetsåret 2020. Svenskt Friluftsliv skickade ut 
pressmeddelande i samband med det definitiva 
beslutet i januari och hjälpte även de organisa-
tioner som ville skicka ut pressmeddelande om 
tilldelning från anslaget.
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Genom bidragsgivningen nås stora grupper 
av människor som på så sätt ges en möjlighet 
att få ett upplevelserikt friluftsliv och komma 
ut i naturen och ta del av dess värden.

VÅRA arbetsområden FÖRDELNING AV DE STATLIGA MEDLEN
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Återrapportering av 2019 års anslag 
UNDER VÅREN 2020 RAPPORTERADE Svenskt 
Friluftsliv om fördelningen av statsanslaget till 
Naturvårdsverket i enlighet med förordning 
SFS2010:2008. Denna rapportering ligger senare 
till grund för Naturvårdsverkets återrapporte-
ring till regeringen. År 2019 fördelade Svenskt 
Friluftsliv 47,785 miljoner kronor i bidrag, till 24 
olika friluftsorganisationer, varav 25,965 miljo-
ner kronor avsåg organisationsbidrag (54%) till 
16 organisationer och 21,820 miljoner kronor 
avsåg verksamhetsbidrag (46%) till 19 organisa-
tioner. Fem organisation fick endast organisa-
tionsbidrag, åtta andra organisationer fick endast 
verksamhetsbidrag och elva organisationer fick 
både och.

Återrapporteringen av 2019 års anslag har gått 
bra trots coronapandemin. Själva verksamhets-
året 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 re-
visorer och coronapandemin gjort det svårare att 
träffas fysiskt för avstämningar och underskrifter. 

Scouterna avslutade 2019 sitt integrationspro-
jekt 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 verk-
samhet 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 egent-
ligen marknadsföring utanför sina egna kanaler 
fortsätter 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 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.

Under året har vi haft en dialog med bidrags-
tagande organisationer om vad de i flera fall in-
ställda och/eller framskjutna verksamheterna har 
lett till. Några har ansökt om att få omdisponera 
sina medel och ytterligare några har ansökt om 
förlängd dispositionsrätt då de räknar med att 
kunna genomföra verksamheten längre fram.

2020 var andra gången som ansökande orga-
nisationer får ange hur stor del av deras med-
lemsantal som utgörs av kvinnor respektive män i 
samband med sin ansökan till Svenskt Friluftsliv. 
Kansliet fick också i uppdrag av fördelningskom-
mittén 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.

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

I LIKHET MED TIDIGARE ÅR HAR bidraget för 
2019 särskilt prioriterat verksamheter för barn 
och ungdomar samt verksamhet som strävar att 
uppfylla de tio friluftspolitiska målen. Givetvis 
finns flera projekt inom båda dessa områden.

Verksamhetsbidraget används i stor utsträck-
ning till barn och unga, genom stöd till skolans 
verksamhet med friluftsdagar och utomhuspeda-
gogik samt satsningar på utevistelse på fritiden. 

Många av de beviljade verksamhetsbidragen 
bidrar till att uppfylla friluftsmålen, som t ex mål 
nummer tre – Allemansrätten. Både Riksförbun-
det Hälsofrämjandet och Svenska Jägareförbun-
det har använt sig av ”Utbudet” för att distribuera 
sina foldrar om allemansrätten till skolan. När 
det gäller friluftsmål åtta – Ett rikt friluftsliv i 
skolan, har Sportfiskarna tillsammans med Na-
turskoleföreningen och Naturskyddsföreningen 
fortsatt att driva sitt gemensamma projekt för att 

46%
VERKSAMHETS-

BIDRAG

ORGANISATIONS-
BIDRAG

54%

Fördelning av 2019 åra anslag mellan 
organisationsbidrag och verksamhetsbidrag

Vi kan konstatera att medlen har gjort 
stor nytta hos de föreningar som fått ta 
del av dessa.

Många av de beviljade verksamhets- 
bidragen bidrar till att uppfylla frilufts-
målen, som t ex mål nummer tre 
– Allemansrätten.
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fortbilda lärarna. Därigenom finner Sportfiskarna 
flera av de skolor som deltar i ett av deras andra 
projekt, ”Klassdraget”. Sportfiskarna driver också 
”Skolbäcken” en naturvårdsinriktad utomhus- 
pedagogik som forskare från Göteborgs universi-
tet utvärderat. Friluftsfrämjandets ”Skogshjältar-
na” berör 5 av de 10 friluftspolitiska målen, utö-
ver 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. 
Genom projektet har de bidragit till att perso-
ner som traditionellt sett befinner sig långt från 
friluftslivet och naturen givits möjlighet att fylla 
sin fritid, må bättre, utöka sitt livsrum och getts 
möjlighet att skapat socialt sammanhang över tid 
och även hjälpt till med inkluderingen (integra-
tionen) i samhället.

VÅRA arbetsområden FÖRDELNING AV DE STATLIGA MEDLEN

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

Fördelningskommittén bestod av följande personer under 2020: Ordförande Cecilia Magnusson, ledamot Erik Backman, ledamot Eva 
Karlsson, ledamot Hasse Berglund och ledamot Therese Palm.

Fördelningskommittén

47%
BARN &

UNGDOMAR

DE TIO
FRILUFTS- 
POLITISKA

MÅLEN

53%

Hit gick verksamhetsbidragen 2019
Friluftsorganisationerna är viktiga för att skapa 
intresse och möjlighet för såväl flickor och pojkar 
som kvinnor och män att utöva friluftsaktivite-
ter. De bedriver en verksamhet som bl a främjar 
folkhälsan och möjliggör för olika grupper av 
människor att få del av motion och naturupp-
levelser. Andra viktiga uppgifter är att skapa 
mötesplatser i naturen för människor samt att 
uppmuntra barns utevistelse.

SVENSKT FRILUFTSLIVS RAPPORTERING till 
Naturvårdsverket finns utlagd på hemsidan. I 
budgetpropositionen för 2021 bedömer reger-
ingen att syftet med bidragen har god effekt för 
samhället genom att människor i högre grad 
organiserar sig för att vistas i naturen och utövar 
friluftsliv genom de organisationer och aktiviteter 
som beviljats medel.
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I budgetpropositionen för 2020 
konstateras att bidragsverksamheten 
når stora grupper av människor som får 
möjlighet till ett upplevelserikt friluftsliv.

VÅRA arbetsområden FÖRDELNING AV DE STATLIGA MEDLEN
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VÅRA arbetsområden KANSLIVERKSAMHET

Kansliverksamhet03

KANSLIVERKSAMHETEN innebär bland annat 
att medverka i styr- och referensgrupper, hantera 
medlemskap, genomföra årsstämma och VD/
GS-seminarier, svara på remisser och skrivelser 
samt möten med beslutsfattare.

2020 VAR ETT JUBILEUMSÅR för Svenskt Fri-
luftsliv som fyllde 20 år. Tanken var att vi skulle 
ha en större tillställning på Högloftet på Skan-
sen, men pga coronapandemin ställdes denna in 
och istället genomfördes en digital årsstämma 
i Orienteringsförbundets lokaler. Vi hann dock 
med att samla alla fyra styrelseordföranden som 
vi haft i Svenskt Friluftsliv, såväl den sittande 
som tidigare ordföranden, på egen samman-
komst i kansliets lokaler den 21 februari innan 
fysiska möten blev ovanliga.

UNDER VÅREN 2020 DELTOG ordförande i 
Svenskt Friluftsliv på Svenska Livräddningssäll-
skapets kongress för att berätta om Svenskt Fri-
luftsliv och vårt arbete. 

Under året har Svenskt Friluftsliv informerat 
om coronapandemin på hemsidan.

Under året har fyra personer rekryterats till 
projektet Friluftslivets år. Samtliga har under 
året arbetat deltid i detta projekt och planeras 
kunna fortsätta sitt arbete under 2021.

Svenskt Friluftsliv i styr- och 
referensgrupper
Svenskt Friluftsliv ingår i myndigheternas bi-
dragsnätverk som består av bidragsgivande 
myndigheter under ledning av Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). 
Nätverket har haft två möten 2020 som Svenskt 
Friluftsliv deltagit i. Målet med nätverket är 
att utbyta erfarenheter mellan bidragsgivande 
myndigheter för att bättre kunna genomföra sina 
uppdrag när det gäller fördelning av skattemedel. 
Vi deltog även i en Forum-konferens anordnad 
av MUCF under maj månad. Svenskt Friluftsliv 
har ingått i juryn för årets friluftskommun, under 
ledning av Naturvårdsverket, som sammanträtt 
vid två tillfällen under 2020.

Det finns ett nätverk av organisationer och 
myndigheter som följer upp de tio friluftspolitis-
ka målen. Nätverket träffas regelbundet ett par 
gånger per år. 2020 har Svenskt Friluftsliv delta-
git vid två av mötena. Svenskt Friluftsliv har även 
deltagit i två möten arrangerade av Ideell Arena. 
Svenskt Friluftsliv ingår i SLU:s strategiska re-

A.  GENOMFÖRA OCH DRIVA den löpande 
kansliverksamheten.

C.  DRIVA FRÅGAN om en friluftspolitisk 
skrivelse. 

B.  DRIVA friluftsnätverket i riksdagen. D.  BEVAKA civilsamhällets roll i 
samhället.

ferensgrupp vid fakulteten för skogsvetenskap. 
Arbetet inleddes under 2018 och gruppen har 
sammanträtt två gånger under 2020. Svenskt 
Friluftsliv ingår även i referensgruppen för fram-
tidsplattformen Framtidens djur, natur och hälsa 
– vid SLU. Referensgruppen har sammanträtt 
vid två tillfällen under året, varav ett tvådagars-
möte i Stockholm.

Under hösten fick Boverket ett regeringsupp-
drag att ”ta fram förslag och hur kunskap om 
anläggningar och utemiljöer för idrott och fritid 
kan utvecklas, samlas och förmedlas”. Svenskt 
Friluftsliv ingår i Boverkets samrådsgrupp som 
har sammanträtt en gång under året.

Medlemskap 
Svenskt Friluftsliv är medlem i följande orga-
nisationer: Arbetsgivaralliansen, FSC (Forest 
Stewardship Council), PEFC (Programme for the 
Endorsement of Forest Certification schemes), 
Ideell arena samt ENOS (European Network of 
Outdoor Sports är en icke vinstdrivande europe-
isk intresseorganisation för friluftsorganisationer 
i Europa).

Årsstämma 2020
Svenskt Friluftslivs årsstämma genomfördes den 
21 april 2020 digitalt med ordförande och vissa 
nyckelpersoner placerade i Orienteringsförbun-
dets lokaler på Heliosgatan i Stockholm. Till 
ordförande för årsstämman valdes Per Klingbjer. 
Årsstämman beslutade att styrelsen under 2020 
skulle bestå av åtta personer plus ordförande. Till 
styrelseordförande, för en tid om två år, omval-
des Per Klingbjer. Till övriga styrelsen i Svenskt 
Friluftsliv omvaldes, för en tid av två år, Peter 
Fredman (professor, Mittuniversitetet), Lars 
Lundström (generalsekreterare, Friluftsfrämjan-
det), Maria Ros Jernberg, (v. generalsekreterare 
och v. VD, Svenska Turistföreningen). Till styrel-
sen invaldes även, för en tid av två år, Alice Berg-
holtz (projektsamordnare, Parasport Sverige).
Styrelsen består därutöver av Susanne Söder-
holm (förbundschef, Svenska Orienteringsför-

Svenskt Friluftsliv ingår i SLU:s
strategiska referensgrupp vid 
fakulteten för skogsvetenskap. 



25

KANSLIVERKSAMHET VÅRA arbetsområden 



26

KANSLIVERKSAMHETVÅRA arbetsområden 

bundet), Åke Granström (v. generalsekreterare, 
Svenska Jägareförbundet), Andreas Ollinen 
(kommunikationschef, Sportfiskarna) samt 
Maria Norrfalk (fd. landshövding).

VD/GS seminarier 
Svenskt Friluftsliv har under 2020 genomfört tre 
VD/GS-seminarier.

Det första genomfördes i Svenskt Friluftslivs 
lokaler i februari då Naturvårdsverket bjudits in 
för att berätta om uppföljningen av de 10 frilufts-
politiska målen som Naturvårdsverket återrap-
porterat till regeringen straxt före nyår.

Det andra genomfördes den 10 september då 
Elin Olofsson från SCA talade på temat ”Gör skri-
ven värdegrundspolicy verkligen skillnad?”. Se-
minariet genomfördes som ett webbinarie, något 
som efterfrågats från de organisationer som inte 
är lokaliserade i Stockholm.

Det tredje genomfördes den 14 oktober med 
två teman: 
• Säkerhetsfrågor och organisationens rutiner 

kring säkerhet. Med Anna Vikholm, v. gene-
ralsekreterare, Friluftsfrämjandet som talare.

• Pandemin, hantering nu och senare. Med Ulf 
Uddman, VD, Svenska Kennelklubben och 
Maria Ros Hjelm, GS, Svenska Turistförening 
som talare.

Även detta VD/GS- seminarium genomfördes 
som ett webbinarie.

Under 2020 har inget ordförandeseminarie 
genomförts.

Svenskt Friluftsliv har svarat på 
följande remisser och gjort följan-
de officiella skrivelser under 2020:
• Miljödepartementet: Remissvar: Hållbar 

Terrängkörning (SOU 2019:67).
• Underlag till den statliga skogsutredningen.
• Miljövårdsberedningen: Svenskt Friluftslivs 

synpunkter till Miljövårdsberedningen.

• Skrivelse till ministern för nordiskt samar-
bete med önskemål om stöd förslaget att ta 
fram en gemensam nordisk handlingsplan 
för att stärka friluftslivet i regi av Nordiska 
Rådet.

Svenskt Friluftslivs 
ordförande sedan bil-
dandet 2020 från vän-
ster; Eva Bjernudd, 
Gunnar Zettersten, 
Stefan Nyström, Per 
Klingbjer.
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• Skrivelse till Finansdepartementet: Det statli-
ga anslaget som det ser ut idag till friluftslivet 
och skäl till att öka statsanslaget – för att 
gynna friluftslivet och samhällsnyttan.

• Skrivelse till Finansminister Magdalena 
Andersson och Miljöminister Isabella Lövin 
med anledning av coronapandemin.

• Skrivelse till riksdagens kulturutskott med 
anledning av coronapandemin och Frilufts-
livets år.

• Skrivelse till Finansministern, Biträdande 
finansministern, Miljöministern samt Kultur-
ministern med anledning av finansieringen 
av Friluftslivets år.

• Skrivelse till Finansministern och Miljömi-
nistern med önskemål om kompensation för 
förlorade intäkter, finansiering av Friluftsli-
vets år samt att regeringen bör undvika att 
stänga naturen i coronatider.

• Hemställan om kompensationsstöd till fri-
luftsrörelsen 2021.

Utredningar och kommittéer
Strandskyddsutredningen – Under 2019 
fattade regeringen beslut om att tillsätta en 
strandskyddsutredning som ett resultat av janu-
ariöverenskommelsen mellan regeringen och (C) 
och (L). Torgny Håstad (Svenskt Friluftslivs alle-
mansrättslige expert) har på Friluftsfrämjandets 
”mandat” ingått i utredningen som expert. Utred-
ningen lämnade sitt betänkande i slutet av 2020.

Nationella skogsprogrammet – Under 
2019 fattade regeringen beslut om att fortsätta 
arbetet i det nationella skogsprogrammet, detta 
som ett resultat av januariöverenskommelsen 
mellan regeringen och (L) samt (C). I janua-
riöverenskommelsen anges att det nationella 
skogsprogrammet skall utvecklas för att tyd-
ligare främja en växande skogsnäring och ett 
hållbart skogsbruk. Programmet skall bygga på 
skogsvårdslagens två mål om produktion och 
miljöhänsyn och särskilt fokus skall läggas på 
goda villkor för företagande inom skogssektorn. 
Svenskt Friluftsliv ingår i programrådet och re-
presenteras där av styrelsens ledamot Åke Gran-
ström. Skogsprogrammet lämnade sitt betänkan-

de i slutet av 2020.
Kommitté med uppgift att främja fysisk 

aktivitet – Under 2020 tillsattes Johan Holm-
säter som kommittéordförande. Han avslutade 
dock sitt uppdrag under hösten 2020 och er-
sattes av Per Nilsson (rektor på GIH). Svenskt 
Friluftsliv ingår i kommitténs referensgrupp. 
Uppdraget för kommittén är att lämna förslag till 
regeringen på åtgärder som främjar fysisk akti-
vitet. Kommittén skall genom utåtriktat arbete 
bland annat verka för att öka den allmänna kun-
skapen om de positiva effekterna som fysisk akti-
vitet bidrar till. I uppdraget ingår även att sprida 
framgångsfaktorer och goda exempel på metoder 
som främjar fysisk aktivitet i befolkningen, samt 
lämna förslag på åtgärder som främjar fysisk 
aktivitet.

Friluftsnätverket
På grund av  coronapandemin ställdes alla ak-
tiviteter med riksdagen in under våren. Svenskt 
Friluftsliv och Friluftsnätverket i riksdagen pla-
nerade för att genomföra ett webbinarie den 4 
december, men detta tvingades vi tyvärr att ställa 
in pga. för få anmälningar. Webbinariet är upp-
skjutet till efter jul- och nyårsuppehållet.

Friluftspolitisk skivelse
Svenskt Friluftsliv kan konstatera att vi inte fått 
gehör hos regeringen/miljödepartementet för 
att ta fram en ny friluftspolitisk skrivelse. Under 
december månad fick vi dock veta att kultu-
rutskottet i riksdagen planerer att under 2021 
genomföra en utvärderig av friluftsåpolitiken.

Civilsamhällets roll
Under 2020 startade MUCF ett GS-nätverk 
som genomför tre dialogmöten med anledning 
av coronapandemin. MUCFs generaldirektör 
leder gruppens arbete som ger råd och inspel till 
myndighetens övergripande arbete. Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB) kall-
lade till möte under maj månad för att diskutera 
civilsamhället och dess problem under corona-
pandemin. Svenskt Friluftsliv deltog liksom flera 
medlemsorganisationer.
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Viktiga MÖTEN under 2020

JANUARI
• Vi deltog i ett rundabordssamtal om fram-

tidens skogsbruk anordnat av Södra skogs-
ägarna.

• Under januari genomfördes ett möte med 
pol. sak. Anders Lindell på Kulturdeparte-
mentet för att diskutera friluftsanslagets 
hemvist.

• Uppvaktning av Ulf Kristensson (M). Målet 
för uppvaktningen var att (M) skall ha en 
egen friluftspolitik till kommande val 2022. 
På mötet deltog Cecilia Magnusson (ordf. 
i Fördelningskommittén och tidigare riks-
dagsledamot (M), Per Klingbjer (ordförande 
Svenskt Friluftsliv) samt Bo Sköld (general-
sekreterare Svenska Jägareförbundet).

FEBRUARI
• Vi deltog i miljödepartementets konferens 

Folk och natur på Riksmuseet.
MARS

• I mars genomfördes ett möte med den nye 
VDn på Upplandsstiftelsen, Thomas Bertils-
son, och Svenskt Friluftslivs generalsekre-
terare.

APRIL
• Teamsmöte med Cassandra Sundin (SD) om 

friluftspolitiken.
• Biträdande finansminister Per Bolund höll 

ett Webbinarie med anledning av vårbudge-
ten där Svenskt Friluftsliv deltog.

• Teamsmöte om friluftspolitiken med Lotta 
Finstorp (M) och Ulrika Jörgensen (M).

• Skypemöte med Statssekreteraren på Mil-
jödepartementet Gunvor G Ericsson samt 
tjänstemän.

Den under 2020 pågående coronapandemin har i hög grad påverkat arbetet 
med att uppvakta beslutsfattare. Många möten ställdes in under första halvåret 
för att under sommaren ta formen av telefonmöten och digitala möten. Svenskt 
Friluftsliv har kontaktat och uppvaktat ett antal politiker i riksdag och regering 
under året för att lyfta friluftslivets frågor.
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MAJ
• Fysiskt möte med Johan Holmsäter som 

utsetts till regeringens samordnare för fysisk 
aktivitet.

• Webbinarie om hyggesfritt skogsbruk an-
ordnat av Skogsstyrelsen.

• Telefonmöte med Anna Wallentheim (S) om 
friluftspolitiken.

• Teamsmöte Kjell-Arne Ottosson (KD) an-
gående friluftsorganisationernas situation 
under coronapandemin, Friluftslivets år 
2021 samt Terrängkörningsutredningen.

JUNI
• Under våren hade Svenskt Friluftsliv ett 

samarbete med bokförlaget Max Ström som 
i juni gav ut boken Sverigesommar – 555 
fantastiska semesterupplevelser runt knu-
ten. Svenskt Friluftslivs generalsekreterare 
skrev förord och samtliga medlemsorgani-
sationer fanns med i boken med namn och 
kontaktuppgifter. Boken såldes i bokhan-
deln och på nätet och Svenskt Friluftsliv 
ombesörjde att den levererades till samtliga 
riksdagsledamöter och ett urval statsråd i 
regeringen.

• Telefonmöte med Peter Helander (C) an-
gående friluftsorganisationernas situation 
under coronapandemin, Friluftslivets år 
2021 samt Terrängkörningsutredningen.

• Telefonmöte med Christer Nylander (L) an-
gående friluftsorganisationernas läge under 
coronapandemin, Friluftslivets år 2021.

SEPTEMBER
• Vi genomförde ett Webbinarium med Mil-

jömålsberedningen riktat till de medlemsor-
ganisationer som har anknytning till båtar/
vatten med anledning av rapporten ”Fri-
tidsbåtars påverkan på grunda bottnar och 
kustekosystem”.

• Biträdande finansminister Per Bolund höll 
ett webbinarium där höstbudgeten presente-
rades och där Svenskt Friluftsliv deltog.

• Skypemöte med statssekreteraren på Mil-
jödepartementet Gunvor G Ericsson samt 
tjänstemän.

OKTOBER
• Fysiskt möte med Johan Holmsäter, reger-

ingens samordnare för fysisk aktivitet, som 
vid detta möte meddelade att han slutar sitt 
uppdrag.

• Fysisk uppvaktning av biträdande finansmi-
nister Per Bolund samt pol. sak. Clara Lid-
berg med anledning av höstbudgeten.

• Fysiskt möte med Anna Wallentheim (S) och 
Lawen Redar (S) med anledning av corona-
pandemin och den framlagda höstbudgeten 
från regeringen.

NOVEMBER
• Underlag till biträdande finansminister Per 

Bolund om hur det statliga anslaget ser ut 
idag och varför det finns skäl att utöka det 
för att gynna friluftslivet och öka samhälls- 
nyttan.

DECEMBER
• Möte med Per Nilsson och Caroline Wald-

heim som utsetts till nya samordnare för re-
geringens satsning på ökad fysisk aktivitet.

• Svenskt Friluftsliv skickade en hemställan 
till Miljöministern med önskemål om eko-
nomisk kompensation med anledning av 
coronapandemin.

• Telefonmöte med Jörgen Hellman (S) med 
anledning av undantaget i socialavgiftslagen 
som vi anser missgynnar friluftslivets orga-
nisationer.

Under våren hade Svenskt Friluftsliv ett samarbete 
med bokförlaget Max Ström som i juni gav ut boken 
Sverigesommar – 555 fantastiska semesterupplevelser 
runt knuten.
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Forskning04

KUNSKAP OM FRILUFTSLIVET och dess sam-
hällsnytta är nödvändig för att uppnå Svenskt 
Friluftslivs strategiska målsättningar. För att öka 
kunskapen och därmed höja friluftslivet status i 
samhället är det viktigt att forskning och statis-
tikinsamling initieras.

MISTRA SPORT & OUTDOORS
Många i Sverige är engagerade inom idrott och 
friluftsliv. Ur ett samhällsperspektiv förespråkas 
idrott och friluftsliv både på nationell och lokal 
nivå för att främja viktiga sociala aspekter som 
folkhälsa och integration. Kopplat till idrott och 
friluftsliv finns även en stark industri- och nä-
ringslivsverksamhet som skapar arbetstillfällen. 
Idrott och friluftsliv omfattar även stora frivilli-
ginsatser, genom engagemang av funktionärer, 
ledare mm.

Under 2020 har forsknings- och samverkans-
programmet MISTRA Sport & Outdoors startat 
upp. Ett arbete som Svenskt Friluftsliv varit en-
gagerat i sedan flera år.

Sju lärosäten deltar i forskningsprogrammet 
genom samverkan med ett tjugotal andra aktörer 
i samhället, däribland Svenskt Friluftsliv och 
dess medlemsorganisationer, förväntas program-
met ta fram konkreta lösningar på miljöproblem 
kopplat till friluftsliv och idrott.

Deltagande lärosäten är Mittuniversitetet, 
Kungliga Tekniska Högskolan, Malmö universi-
tet, Högskolan Dalarna, Göteborgs universitet, 
Chalmers och Stockholms universitet.

MISTRA (stiftelsen för miljöstrategisk forsk-
ning) finansierar programmet med 56 miljoner 
kronor och samarbetspartners bidrar med 14 
miljoner. Arbetet leds av Peter Fredman, profes-
sor i vid Mittuniversitetet och tillika ledamot i 
Svenskt Friluftslivs styrelse.

MISTRA Sport & Outdoors pågår fram till 
2024, möjlighet finns till finansiering i ytterligare 
fyra år.

Programmets mål:
• Skapa världsledande forskning för att hitta 

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

inom idrotten och friluftslivet
• Verka för att etablera ett nätverksbaserat 

utvecklingscenter för hållbara lösningar

Genom forskning och samverkan ska Mistra 
Sport & Outdoors bidra till att Sverige når Agen-
da 2030-målen för en hållbar utveckling.

DRIVA ARBETET med att stärka forskningen och 
forskningsinformationen inom området.

VÅRA arbetsområden FORSKNING

SVENSKT FRILUFTSLIV FINNS representerat i 
Styrelsen för programmet genom GS Ulf Silvan-
der och genom deltagande av flera medlemsorga-
nisationer i olika delar av programmet.

Visionen för Mistra Sport and Outdoors är att 
skapa en förebild inom idrott och friluftsliv – i 
riktning för en hållbar utveckling och minimera 
negativa effekter på miljön, genom samverkan 
mellan forskning och praktik, lärandeprocesser 
och mobilisering. Forskningen är organiserad i 
sex integrerade arbetspaket som fokuserar på: 

1. Kunskap, utvecklingsmönster och transfor-
meringar;

2. Transporter och rörlighet;
3. Användning av land och vatten;
4. Material och utrustning;
5. Event och åskådare; samt
6. Beteende, policy och framtida förändringar.

Programvärden, Mittuniversitetet, tillsammans 
med sex partneruniversitet, kommer samarbeta 
med ett stort antal aktörer inom idrotten, frilufts-
livet och miljösektorn. 

MISTRA Sport & Outdoors har genomfört tre 
styrelsemöten under 2020 och Svenskt Friluftsliv 
har deltagit som medarrangör i ett av forsknings-
programmets webbinarier (”Vägen tillbaka från 
corona” i juni). 
https://www.mistrasportandoutdoors.se/

NORDISK FORSKNING
Inom ramen för det nordiska arbetet, där vi ar-
betat för att ta fram en nordisk handlingsplan 
för friluftslivet i Norden, finns förslag att ge 
Nordforsk i uppdrag att finansiera nordisk fri-
luftsforskning. Huruvida detta kommer tillstånd 
är i dagsläget för tidigt att uttala sig om, men vi 
och övriga paraplyorganisationer för friluftsliv i 
Norden arbetar för denna lösning.

Sju lärosäten deltar i forskningsprogram-
met genom samverkan med ett tjugotal 
andra aktörer i samhället.
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Samarbete med 
myndigheter mm

05

A. BIDRA i genomförandet av fri-
luftspropositionens tio mål för 
friluftslivet.

B. BIDRA i nordiska samarbetet 
kring friluftslivsfrågor.

C. BIDRA i frågan om tillgänglig 
natur för friluftsliv.

SAMARBETE MED MYNDIGHETER MM

SVERIGES FRILUFTSPOLITIK med de tio målen 
för friluftspolitiken utgör ett grundläggande 
ramverk för friluftslivet i landet. Friluftslivet är 
brett och spänner därför över flera andra politik-
områden.

ARBETET MED DE tio friluftspolitiska målen 
omfattar i stort sett allt vad Svenskt Friluftsliv 
arbetar med. En av de tre prioriterade områdena 
för fördelningen av medel har varit att bidra i 
uppfyllandet av de tio friluftspolitiska målen. 
Svenskt Friluftsliv har deltagit i myndighetsnät-
verket för friluftspolitiken som träffats två gånger 
under 2020. Vi har också deltagit i planeringen 
av 2020 års och 2021 års tankesmedja samt del-
tagit i själva tankesmedjan där vi presenterade 
Friluftslivets år. Vi har även ingått i juryn för 
utmärkelsen årets friluftskommun. Därutöver 
har Svenskt Friluftsliv delat ut ett pris på 50 000 
kronor till årets friluftskommun för att använ-
das till lokala friluftssatsningar genom de lokala 
friluftsorganisationerna.

I NORDEN INGÅR Svenskt Friluftsliv i ett nätverk 
för friluftsliv tillsammans med Norsk Friluftsliv, 
danska Friluftsrådet, Suomen Latu (Finland), 
Friluftrådenes Landsforbund (Norge) samt Ha-
gafelag Föroya (Färöarna). Under flera år har 
det nordiska nätverket arbetat med att ta fram 

förslag till handlingsplan för att möjliggöra att 
friluftsliv tydligt lyfts nu och i framtiden – i våra 
nordiska länder. Svenskt Friluftsliv har varit dri-
vande i detta arbete. Våren 2018 överlämnades 
rekommendationerna till Nordiska ministerrå-
det. Påverkansarbetet intensifierades under 2018 
och 2019 gentemot Nordiska rådet som vid sin 
session i Stockholm den 30 oktober 2019 enhäl-
ligt antog förslaget att uppmana Nordiska minis-
terrådet att ta fram en handlingsplan för frilufts-
liv i Norden. Nordiska ministerrådet återkom 
dock till Nordiska rådet under 2020 med beske-
det att ministerrådet i nuläget inte kommer att 
prioritera framtagandet av fler handlingsplaner 
utöver de tre handlingsplanerna som redan finns. 
Detta har lett till att Nordiska rådet har kallat till 
konsultation med Nordiska ministerrådet.

Nordiska rådets rekommendation:

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

friluftslivet som bygger på de sju punkterna i 
betänkandet 

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

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

Det nordiska nätverket har sammanträtt vid ett 
tillfälle under 2020. 

Tankesmedja för friluftsliv 2020
2020 års Tankesmedja hölls digitalt den 29 april 
2020. Sveriges Friluftskommun 2020 blev Jön-
köpings kommun och de fick 50.000 kr i pris-
pengar. Priset Sveriges Friluftskommun delades 
ut av Naturvårdsverket, Svenskt Friluftsliv och 
Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening. 

Simrishamn hade förbättrat sitt friluftslivsarbete 
mest de senaste åren och blev Årets Förbättrare.
För fjärde året i rad tilldelades också Årets Fri-
luftskommun 50.000 kr från Svenskt Friluftsliv 
– pengar som syftade till att komma de lokala 
friluftsorganisationerna till del.

SVENSKT FRILUFTSLIVS engagemang i revide-
ringsarbetet av FSC (Forest Stewardship Council) 
standarden är nu slutfört i och med standardens 
publicering den 1 oktober 2020. Detta efter 7 års 
arbete. Svenskt Friluftsliv har sedan 2014 haft en 
representant i standardkommittén (den sociala 
kammaren). De övriga kamrarna är ekonomi och 
miljö. Under 2019 togs beslut vid FSC om en ny 
uppdragsbeskrivning för standardkommittén, 
som nu har börjat gälla från 1:a januari 2020 
med följande förändringar: Standardkommittén 
minskade i storlek, till två ordinarie ledamöter 
och två suppleanter per kammare (tidigare hade 
varje kammare max fyra ordinarie ledamöter 
och fyra suppleanter). Detta var en logisk följd 
av att standardrevisionen nu är avslutad, vilket 
innebär att kommitténs arbete har fått en mer 
förvaltande karaktär som inte kräver lika brett 
engagemang.

Standardkommittén har nu ansvaret för alla 
standardrelaterade frågor, och styrelsen foku-
serar på strategiska frågor. Svenskt Friluftsliv 
fick också möjlighet att fortsätta engagemanget i 
standardkommittén i enlighet med Svenskt Fri-
luftslivs strategi, nu i rollen som suppleant i den 
sociala kammaren, efter beslut i FSC styrelsen 
den 11 december 2019. Mandattiden gäller 2020 
och 2021. Under 2020 har tolv digitala möten 
genomförts. Svenskt Friluftslivs representant i 
arbetet har varit Eje Andersson. För att öka till-

gängligheten till standarden har också ett antal 
faktablad tagits fram för att beskriva innehållet 
i standardens olika delar. Ett faktablad är också 
specifikt framtaget med koppling till friluftslivet. 
Faktabladen finns tillgängliga via FSC:s hemsida:
https://se.fsc.org/se-se/standarder/ 
skogsbruksstandard-2020/faktablad-01

Svenskt Friluftsliv har också deltagit i ett web-
binarium om den nya standarden.

Svenskt Friluftsliv har även deltagit i det natio-
nella skogsprogrammet, se sid 27.

Sju lärosäten deltar i forskningsprojektet och genom 
samverkan med ett tjugotal andra aktörer i samhället.

VÅRA arbetsområden SAMARBETE MED MYNDIGHETER MM
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VÅRA arbetsområden 

Allemansrätten06

DRIVA arbetet med att vårda och
värna Allemansrätten. 

ALLEMANSRÄTTEN

ALLEMANSRÄTTEN ÄR grundförutsättningen 
för friluftslivet. Det är också den fråga som med-
lemsorganisationerna gemensamt anser är mest 
angelägen att lyfta och värna. Allemansrätten bör 
ses som en portalfråga för Svenskt Friluftsliv. Det 
allemansrättsliga perspektivet behöver därför 
finnas med i alla frågeställningar från folkhälsa 
till Plan- och bygglagen.

UNDER 2020 HAR ARBETET fortskridit att till-
sammans med Naturvårdsverket och andra 
intressenter uppdatera de ”Allmänna råd för 
Orientering och andra friluftsarrangemang (AR 
1996:4)” vilket inleddes under 2019. Projekt-
gruppen har haft ett sammanträde under året.
Svenskt Friluftsliv har fört en diskussion till-
sammans med LRF om möjligheten att minska 
problemen med utländska bärplockare i Sverige. 
Vi har haft fyra möten och till ett av mötena var 
representanter för Livsmedelsföretagen och 
Svenskt Dagligvaruhandel inbjudna.

Nationell dialoggrupp för allemansrätten
MED ”NATIONELL DIALOGGRUPP för arbetet 
med allemansrätten” vill Svenskt Friluftsliv, 

Naturvårdsverket och Lantbrukarnas Riksför-
bund skapa ett nytt forum för dialog i syfte att 
öka samverkan mellan aktörer som arbetar med 
allemansrätten, där vi utifrån olika perspektiv, 
håller kunskapen om allemansrätten aktuell, 
genom omvärldsbevakning upptäcker eventuella 
utmaningar och på ett tidigt stadium diskute-
rar insatser som svarar mot dessa utmaningar. 
Utgångspunkten för dialoggruppens arbete är 
friluftslivspolitiken i allmänhet och målet om 
allemansrätten i synnerhet. Dialoggruppen har 
gemensamt ansvar för att lyfta arbetet, men fler 
organisationer och myndigheter kommer bjudas 
in för att delta i arbetet.

Friluftslivet genomgår ständig utveckling. Nya 
friluftstrender växer fram, ibland är de snabbt 
övergående, ibland är de här för att stanna. Efter-
som allemansrätten är en situationsbaserad och 
sedvanebaserad rättighet är dialog och samver-
kan viktiga för att stimulera utbyte av kunskap 
och perspektiv mellan olika intressen. I förläng-
ningen ska det bidra till att bevara förutsättning-
arna för ett hållbart friluftsliv där allemansrätten 
är en viktig grundförutsättning.

VAD VI GÖR
• Bevaka förändringar och  

trender.
• Identifiera utmaningar för 

allemansrätten.
• Diskutera insatser som svarar 

på utmaningar för allemans-
rätten.

• Dela med oss av kunskap,  
samla befintlig kunskap och 
visa på behov av ny.

• Identifiera behov av vägledning 
utifrån nya prejudikat, kunskap 
och friluftslivets utveckling.

• Visa på behov av underlag till 
uppföljning och utvärdering av 
miljökvalitets- och friluftslivs-
målen.

• Följa upp effekterna av dialog-
gruppens arbete.

MÅL
• Ökad och förbättrad samverkan 

för aktörer som arbetar med 
allemansrätten.

• Ökad förståelse för olika per-
spektiv kopplade till allemans-
rätten.

• Fördjupad kunskap om alle-
mansrätten. 

SYFTE
Syftet med Nationell dialoggrupp 
för arbetet med allemansrätten är:
• att förbättra förutsättningarna 

för nationell samverkan för 
aktörer som arbetar med alle-
mansrätten.

• att främja nationell samord-
ning och kunskap i arbetet med 
allemansrätten.
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SVENSKT FRILUFTSLIV HAR SOM ansvar att 
driva arbetet med att vårda och värna allemans-
rätten, därför producerade vi 2018 och 2020 
sammanlagt sju filmer om allemansrätten. 2018 
spelades fyra filmer om allemansrätten in med 
Anders ”Ankan” Johansson i huvudrollen och 
med Vega Rougén som motspelare. De blev 
mycket uppskattade och spridda – så 2020 an-
sökte vi återigen om medel hos Naturvårdsverket 
för att publicera ytterligare tre filmer. 

Ansökan beviljades under våren och på sen-
sommaren spelades tre filmer in på följande 
teman:
• Lägga till vid annans brygga
• Nedskräpning i natur
• Fridlysta och giftiga svampar och bär

FILMERNA ÄR KORTA – under en minut – och 
drivs fram på ett lätt humoristiskt sätt. Vi tror att 
det är lättare att ta till sig information om den 
också känns rolig och glädjefull. Det är därför vi 
har komikern Anders “Ankan” Johansson i hu-
vudrollen i alla sju filmerna. Anders motspelare i 
dessa tre nya filmer är Aliyah Torres.

Filmerna publicerades och annonserades 
brett på FB-sidan Friluftsliv i Sverige där den 
nådde runt 60 000 personer. Många av Svenskt 
Friluftslivs medlemsorganisationer publicerade 

även filmerna på sina egna webb- och Face-
booksidor.

ETT SAMARBETE UPPRÄTTADES återigen med 
Utbudet – som Svenskt Friluftsliv gjorde under 
2018. Utbudet förser Sveriges skolor med un-
dervisningsmaterial. Ett handledarmaterial till 
lärare togs under hösten fram ”Sju filmer om 
allemansrätten” – och 2000 av dessa har över-
förts till Utbudet för att komma skolelever till 
del under hösten och vårvintern. Till handledar-
materialet ingår även visning av de sju filmerna 
om allemansrätten.

FILMERNA UPPMÄRKSAMMADES av Stockholms 
Filmfestival och Svenskt Friluftsliv ingick under 
hösten ett samarbete med dem. I och med sam-
arbetet valdes filmen ”Att lägga till vid annans 
brygga” att publiceras under festivalen, och vi fick 
möjlighet att sprida filmen genom nyhetsbrev och 
festivaltidning till över 50.000 prenumeranter.

Filmen visades också som reklamfilm före 
långfilmerna som visades på biograf under elva 
dagar. En utomhusskärm som stod uppställd på 
Norrmalmstorg visade filmen en gång i timmen 
under 17 dagar och vi har fått feedback på att fil-
men väckt munterhet och uppskattning. Filmen 
visades 350 gånger under filmfestivaldagarna.

Informationsfilmer om allemansrätten

svensktfriluftsliv.se/allemansratten/Allemansrätten

fi lmer om

      allemansrätten7
Tälta

Elda

Cykla

Plocka svamp och bär

Köra terrängkörningsfordon 

Nedskräpning i natur

Lägga till vid annans brygga

VÅRA arbetsområden ALLEMANSRÄTTEN
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STYRELSEN OCH KANSLIET DET HÄR är vi

Alice Bergholtz
Parasport

Maria Ros-Hjelm
Svenska 
Turistföreningen

Dina Evenéus
PR- och kommunika- 
tionsansvarig

Åke Granström
Svenska 
Jägareförbundet

Elisabeth 
Rytterström
Controller
(Under 2020 delvis 
anställd i projektet 
Friluftslivet år)

Peter Fredman
Mittuniversitetet

Ulf Silvander
Generalsekreterare

Susanne Söderholm
Orienteringsförbundet

Johan Faskunger
Samordnare

Andreas Ollinen
Sportfiskarna

Per Klingbjer
(ordförande)
Svenska Fjällklubben

Lars Lundström
Friluftsfrämjandet

Maria Norrfalk
Fd. Landshövding

Styrelsen

Kansliet
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STYRELSEN OCH KANSLIETDET HÄR är vi

UNDER 2020 HAR KANSLIET BESTÅTT av Ulf Sil-
vander (GS), Elisabeth Rytterström (Controller), 
Dina Evenéus (PR- och kommunikationsansva-
rig) samt Johan Faskunger (samordnare). Därut-
över har Torgny Håstad har varit organisationens 
allemansrättslige expert och Eje Andersson har 
haft ansvaret för arbetet med FSC och PEFC. Ad-
ministrativa tjänster har köpts från Friluftsfräm-
jandet, Mälardalsregionen/Ingrid Petzäll-Spires.

Under året har Svenskt Friluftsliv lett projektet 
Friluftslivets år och inom projektet har Annika 
Ismarker, Sanna Ameln samt Ylva Berner varit 
anställda på deltid. Dessutom har externa tjäns-
ter köpts till projektet. Totalt uppskattas arbets-
insatserna på kansliet under 2020 ha omfattat ca 
5,5 årsarbeten.

Svenskt Friluftslivs styrelse har under året be-
stått av följande personer: Per Klingbjer (ordf.), 

Susanne Söderholm (v. ordf.), Peter Fredman, 
Lars Lundström, Maria Ros Hjelm, Alice Berg-
holtz, Åke Granström, Andreas Ollinen samt 
Maria Norrfalk. Styrelsen har sammanträtt åtta 
gånger under 2020.

REVISORER HAR VARIT Kerstin Hedberg (Finn-
hammars) Peter Gustafsson (verksamhetsrevisor, 
Scouterna) samt Anders Öhman (revisorssupp-
leant, Svenska Livräddningssällskapet). Valbe-
redningen har under 2020 bestått av Bo Sköld, 
Svenska Jägareförbundet, Anna Heimersson, 
Svenska Turistföreningen samt Anna Vikholm, 
Friluftsfrämjandet.

Mona Lisa Wernesten, Svenska Livräddnings-
sällskapet, och Hans Stoops, Cykelfrämjandet, 
har utgjort beredningskommitté för valet av 
valberedning.

Totalt uppskattas arbetsinsatserna på kansliet under 
2020 ha omfattat ca 5,5 årsarbeten.

Annika Ismarker
Projektledare

Sanna Ameln 
Kommunikatör

Ylva Berner
Samordnare

Medarbetare i projektet Friluftslivets år
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STYRELSEN OCH KANSLIET DET HÄR är vi
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EKONOMISK 
redovisning 

FLERÅRSJÄMFÖRELSE

Föreningens ekonomiska utveckling i sammandrag.
  2020 2019 2018 2017

Föreningens intäkter tkr 8 681 4 137 5 229 4 355
Resultat efter finansiella poster tkr 376 11 -67 -169
Balansomslutning tkr 7 883 4 903 4 961 6 151
Antal anställda st 5,5 3 3,5 3
Soliditet* % 55 81 80 66

* Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.
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 NOTER 2020 2019  
  kronor kronor
INTÄKTER

Organisationsbidrag  3 700 000 3 700 000 
Projektbidrag 1 4 306 137 82 000 
Medlemsavgifter  210 000 210 000 
Övriga intäkter  193 006 62 892
    

Summa intäkter  8 409 143 4 054 892

KOSTNADER

Verksamhets- och kanslikostnader 2 -4 567 819 -1 504 977
Personalkostnader 3 -3 586 913 -2 626 523
  -8 304 732 -4 131 500
    
Resultat före finansiella kostnader
och intäkter  254 411 -76 608

FINANSIELLA POSTER

Ränteintäkter och liknande resultatposter  122 234 88 747
Räntekostnader och liknande resultatposter  -1 056 -957
Finansnetto  121 178 87 790
  
Årets resultat  375 589 11 182

EKONOMISK redovisning 2020RESULTATRÄKNING

Svenskt Friluftsliv org. nr. 802409-1731
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 NOTER 2020-12-31 2019-12-31 

  kronor kronor 
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 4 0  0 

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar  1 447 5 881
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  61 822 53 238 
  63 269 59 119
     
Kassa och Bank  7 820 040 4 843 800 

Summa Omsättningstillgångar  7 883 309 4 902 919

Summa Tillgångar   7 883 309 4 902 919

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget Kapital 5, 6

Fritt Eget Kapital
Eget kapital vid årets början  3 979 030 3 967 848
Årets resultat  375 589 11 182

Summa Eget kapital  4 354 619 3 979 030

Kortfristiga Skulder

Leverantörsskulder  1 557 582 48 848
Skatteskuld  131 027 146 605
Övriga kortfristiga skulder 7 1 369 781 349 676
Upplupna kostnader och
    förutbetalda intäkter 8 470 300 378 760
     
Summa Kortfristiga Skulder  3 528 690 923 889
     
Summa Eget Kapital och Skulder   7 883 309 4 902 919

EKONOMISK redovisning 2020 BALANSRÄKNING
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
  
Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i elighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokförings-
nämndens allmänna råd BFNAR 2016:10,  årsredovisning i mindre företag. Fordringar har vär-
derats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade.
Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om annat ej anges.
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redo-
visas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras.

Bidrag
Bidrag intäktsredovisas i den period när bidraget utbetalas  till organisationen. Om bidraget är 
avsett att täcka specifika kostnader sker intäktsredovisning så att intäkten ställs mot avsedda 
kostnader. Villkorade bidrag skuldförs till dess att de utgifter som bidraget ska täcka uppkommer.

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i organisationen och intäktsförs vid 
inbetalning från medlemsorganisationen.

Ränteintäkter
Ersättning i form av ränta redovisas som intäkt när det är sannolikt att organisationen kommer 
att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen och när inkomsten kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt.
    

Not 1 – Projektbidrag ANSLAG FÖRBRUKAT RESERVERAT  
  UNDER ÅRET FÖR 2021
Forskarskola i Friluftsliv 200 145 0 0
Friluftslivet status 0 0 200 145
Friluftslivet år 2021 4 500 000 3 791 137 708 863
Filmer om Allemansrätten 515 000 515 000 0
SUMMA 5 215 145 4 306 137 909 008 

EKONOMISK redovisning 2020TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER
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Not 2 – Verksamhets- och kanslikostnader  2020 2019

FB-satsning  0 30 417
Forskarskola i Friluftsliv  0 82 000
VD/GS möte  1 025 5 824
Nordiskt arbete  1 872 13 803
Skogsrelaterade frågor  0 27 049
Fördelningskommittén  22 054 35 412
Information om allemansrätten  0 54 513
Filmer om Allemansrätten  531 824 0
Tillgänglig natur för friluftsliv  15 000 0
Svenskt Friluftsliv 20 år  23 169 0
Strategiskt arbete  0 4 000
Almedalen  0 16 219
Friluftslivets år 2021, exkl. personalkostnader  2 851 480 2 526
   inkl. internt påförd hyra 150 000
Omkostnader för valberedning och beredningsgrupp  2 300 0
Öka statliga bidragen  0 177 926
Resor  7 259 33 029
Lokalhyra  400 634 390 108
Lokalkostnader  27 243 30 902
Kontorsmaterial  29 151 23 253
Tryck/Trycksaker  38 300 47 775
Mobiltelefon, internet  42 485 23 939
Hemsida, kommunikation  289 257 212 845
Data, pc , programvaror  28 394 20 687
Revisionsarvode  77 500 46 250
Konsulttjänster  115 000 15 000
Övrigt  63 872 211 500
  4 567 819 1 504 977
 
Not 3 – Personalkostnader
 
Medeltalet anställda har uppgått till  4,5 3,0

Löner och ersättningar (varav Friluftslivets år 691 289)  2 505 034 1 758 726 
 - varav lön GS  741 023 724 551 
 - varav styrelsearvoden  135 450 96 625 

Sociala kostnader (varav Friluftslivets år 175 948)  755 949 618 615
Pensionskostnader (varav Friluftslivets år 69 635)  287 949 263 639 
- varav GS  131 448 161 646

Not 4 – Inventarier    

IB anskaffningsvärde  21 200 21 200 
Årets anskaffningar  0 0 
Årets utrangeringar  0 0 
  21 200 21 200 

IB ack. avskrivningar  -21 200 -21 200 
Årets avskrivningar  0 0 
UB ackum värdeminskning  -21 200 -21 200 
UB bokfört värde  0 0 

EKONOMISK redovisning 2020 NOTER
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Not 5 – Eget kapital BALANSERAT ÄNDMÅLS- TOTALT
 KAPITAL BESTÄMT EGET KAPITAL

Ingående balans 1 272 030 2 707 000 3 979 030
Årets resultat 275 589 100 000* 375 589
 1 547 619 2 807 000 4 354 619
* Reservering för Friluftsbarometern.

Not 6 – Buffertfond    

Svenskt Friluftslivs buffertfond är tillskapad för att kunna nyttjas efter årsmötesbeslut för att säker-
ställa Svenskt Friluftslivs verksamhet även om föreningens ekonomiska villkor skulle förändras.
Buffertfonden får ianspråktagas efter beslut av årsstämman.   
 
    
 
Not 7 – Övriga kortfristiga skulder  2020 2019

Ej förbrukade projektmedel:
Forskarskola i Friluftsliv  0 200 145
Kunskap om friluftslivet och dess status  200 145 0
Friluftslivets år 2021  708 863 o

Personalskatter  104 557 73 884
Sociala avgifter  116 216 75 647
Övriga skulder  240 000 0
  1 369 781 349 676

Not 8 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   
 
Semesterskuld inkl. soc. avg.  379 127 308 926
Löneskuld  4 180 0
Övrigt  86 993 69 834
  470 300 378 760

EKONOMISK redovisning 2020NOTER
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STOCKHOLM 2021

Per Klingbjer

Susanne Söderholm Lars Lundström Alice Bergholtz

Peter Fredman Åke Granström Maria Ros-Hjelm

Andreas Ollinen Maria Norrfalk

Ulf Silvander

Vår revisionsberättelse har avgivits

Kerstin Hedberg Peter Gustafsson 
Auktoriserad revisor

EKONOMISK redovisning 2020 UNDERSKRIFTER



45

ORGANISATIONSBIDRAG PER ORGANISATION BELOPP KR
Cykelfrämjandet (ökning med 10%)     575 000
Friluftsfrämjandet  (ökning med 200 000 kronor)      9 600 000 
Riksförbundet Hälsofrämjandet  (ökning med 10%)    210 000 
Sportfiskarna  (ökning med 5%)                        5 250 000  
Svenska Båtunionen  (ökning med 10%)    570 000 
Svenska Fjällklubben (ökning med 10%)      110 000
Svenska Folksportförbundet (oförändrat) 100 000 
Svenska Frisksportförbundet (ökning med 10%)     120 000 
Svenska Islandshästförbundet (ökning med 10%) 120 000 
Svenska Jägareförbundet (ökning med 10%) 825 000
Svenska Kennelklubben (oförändrat)    750 000 
Svenska Kryssarklubben (ökning med 10%)    540 000 
Svenska Livräddningssällskapet (minskning med 80 000 kronor)  1 720 000  
Svenska Turistföreningen  (ökning med 5%) 2 310 000 
 
Summa organisationsbidrag 22 800 000

VERKSAMHETSBIDRAG (PROJEKT) PER ORGANISATION BELOPP KR

Cykelfrämjandet 1 500 000 
Tilldelas bidrag till projektet ”Hållbara stigar och leder för alla” 
(500 000 kronor) samt till ”Stigcykling för barn och ungdomar 
med NPF”(1 000 000 kronor)

Friluftsfrämjandet 1 950 000 
Tilldelas bidrag till projektet ” Skogshjältarnas - skolmodell för barns 
hälsa och miljömedvetenhet” (950 000 kronor) samt till  
”Skogsmulle 2020” (1 000 000 kronor)

Förbundet Skog och Ungdom  411 500 
Tilldelas bidrag till projektet ”Från planta till planka, utveckling”

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

Riksförbundet Hälsofrämjandet           
Tilldelas inget verksamhetsbidrag p. g. a. prioritering inom 
befintligt anslag.

Riksförbundet Sveriges 4H  1 070 000 
Tilldelas bidrag till projektet ”Lära genom att göra” i naturen på  
4H-gård (650 000 kronor) samt till projektet ” Pinnbröd åt folket”  
(420 000 kronor)

Scouterna 1 305 000 
Tilldelas bidrag till projektet ” Funka olika i friluftslivet (NPF)”      

I ENLIGHET MED LAG (2010:1539) OM överlämnande av vissa 
förvaltningsuppgifter till den ideella organisationen Svenskt 
Friluftsliv, förordning (SFS2010:2008) om stadsbidrag till 
friluftsorganisationer samt regleringsbrev för budgetåret 2020 
avseende Naturvårdsverket, beslutade Naturvårdsverket att 
utbetala bidrag till Svenskt Friluftsliv med 47 785 000 kronor. 
Under våren 2020 rapporterade Svenskt Friluftsliv om fördel-
ningen av statsanslaget till Naturvårdsverket i enlighet med 
förordning SFS2010:2008 om statsbidrag till friluftsorganisa-
tioner. Rapporteringen ligger till grund för Naturvårdsverkets 
återrapportering till regeringen.

FÖR ATT UPPFYLLA KRAVEN PÅ opartiskhet vid fördelningen 
av medel har Svenskt Friluftslivs styrelse inrättat en fördel-
ningskommitté bestående av fem ledamöter. Dessa var under 

2020 Cecilia Magnusson (ordförande), Erik Backman, Therese 
Palm, Eva Karlsson och Hasse Berglund (till 2020-09-30) 
samt Johan Norman (från 2020-10-01). Fördelningskommit-
tén sammanträdde totalt tre gånger under 2020. Samtliga 
ansökningar och protokoll från Fördelningskommitténs be-
slutsmöten finns tillgängliga på Svenskt Friluftslivs hemsida.

INFÖR BUDGETÅRET 2020 DELEGERADE Svenskt Friluftslivs 
styrelse till Fördelningskommittén att fördela 44 085 000 kro-
nor efter att styrelsen avsatt 3 700 000 kronor för Svenskt Fri-
luftslivs ändamål av det totala anslaget på 47 785 000 kronor.

Fördelningskommittén genomförde följande slutgiltiga för-
delning vid sitt sammanträde 20-01-09 enligt förordning (SFS 
2010:2008) om statsbidrag till friluftsorganisationer:

EKONOMISK redovisning 2020REDOVISNING FÖRDELADE MEDEL
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Sportfiskarna 4 940 000 
Tilldelas bidrag till projektet ”Åtgärdspaket främjande och  
integration” (2 950 000 kronor), Utvecklad ledarutbildning (240 000) 
samt till projektet ”KlassDraget” (1 750 000 kronor)

Svenska Brukshundsklubben 1 150 000 
Tilldelas bidrag till projektet ”Upp och hoppa – friskvård för  
människa och hund i samverkan”

Svenska Båtunionen     250 000  
Tilldelas bidrag till projektet ”SBU Akademin”

Svenska Fjällklubben 170 000 
Tilldelas bidrag till projektet ”Handbok för fjälledare – vinter”

Svenska Frisksportförbundet 0 
Tilldelas inget verksamhetsbidrag p. g. a. prioritering inom 
befintligt anslag.

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

Svenska Islandshästförbundet 58 000 
Tilldelas bidrag till projektet ”Fritid – Natur och ridning för alla”

Svenska Jägareförbundet  499 000 
Tilldelas bidrag till projektet ”Välkommen till naturen”

Svenska Kanotförbundet    1 002 500      
Tilldelas bidrag till projektet ”Ansökan om Friluftstjänster 2020” 
med 573 000 kronor) samt till projektet ”Säker paddling i skolan”  
(429 500 kronor)

Svenska Klätterförbundet 1 669 000 
Tilldelas bidrag till projektet ”Instruktörsutbildningar”  
(1 200 000 kronor) samt till projektet ”Utbilda idrottslärare för  
klättring” (469 000 kronor)

Svenska Kryssarklubben    525 000 
Tilldelas bidrag till projektet ”Ny på sjön/havet” (147 000 kronor) samt  
till projektet ”Utbildning i SXK Seglarskola” (378 000 kronor)

Svenska Livräddningssällskapet 2 450 500 
Tilldelas bidrag till projektet ”Issäkerhetsrådet” (1 093 000 kronor), 
”Certifierad ungdomsledare/Youth Camp” (467 500 kronor) samt till 
projektet ”Mentor – Adept en framgång för föreningslivet”  
(890 000 kronor)

Svenska Naturskyddsföreningen    975 500 
Tilldelas bidrag till projektet ”Mer friluftsliv i skolan med Naturskole- 
föreningen och Sportfiskarna”

Svenska Orienteringsförbundet    900 000 
Tilldelas bidrag till projektet ”Lärarfortbildning i orientering”  
(450 000 kronor) samt till projektet ”Lär känna den svenska naturen 
med karta i hand” (450 000 Kronor)

Svenska Turistföreningen 245 000 
Tilldelas bidrag till projektet ”Lägervecka för barn och unga med  
Downs Syndrom (145 00 kronor) samt till projektet ”Vandringens dag”  
(100 000 kronor)

Sveriges Ornitologiska föreningen – BirdLife Sverige 214 000             
Tilldelas bidrag till projektet ”Naturpedagogisk utveckling”  
(150 000 kronor) samt till projektet ”Fågeläventyr” (64.000 kronor) 
                 
Summa verksamhetsbidrag 21 285 000
 

EKONOMISK redovisning 2020 REDOVISNING FÖRDELADE MEDEL
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