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    Statsrådet Åsa Lindhagen 

Finansdepartementet 

103 33 Stockholm 

 

Bästa Åsa 
 
Tack för att du dog dig tid för ett möte med oss friluftsorganisationer fredagen den 21: maj. 
 
Vi lovade återkomma till dig med underlag. Bifogat finner du det underlag som vi skickade in till 
Isabella Löwin, men kopia till din företrädare Per Bolund, den 3 december 2020 om ”Hemställan om 
kompensationsstöd till friluftsrörelsen 2021”. Eftersom inget kompensationsstöd utgick i vårbudgeten 
och vi förväntar oss att pandemin kommer att klinga av kommer vi inte att ha några förväntningar om 
ett sådant kompensationsstöd till höstbudgeten 2021. Det kommer vara för sent att ge ett 
kompensationsstöd under 2022 för innevarande pandemi, den skada som skett kommer att påverka 
friluftsorganisationerna för lång tid framöver och vi kommer inte kunna se en ”snabbstart” av 
friluftsorganisationerna. 
 
Däremot ser vi fram emot en höstbudget som innehåller den utlovade höjningen av statsbidraget till 
100 MSEK som det verkar finnas stor enighet om i riksdagen om man ser till de skuggbudgetar som 
publicerades i höstas (för BÅ 2021) och tidigare utlovade höjningar. 
(M) + 30 MSEK 
(SD) + 65 MSEK 
(KD) + 52 MSEK 
(V) + 102 MSEK (inkl. krisstöd) 
(S) Lovade innan valet en höjning med 10 MSEK. 
(MP) Lovade en höjning med 52 MSEK inför valet. 
 
Friluftslivet har visat sig oerhört viktigt under pandemin. Vi ser dagligen att media rapporterar om det 
positiva med friluftslivet i coronatider. Det är vi så stolta och glada för!  
 
Tyvärr har det ökade intresset för friluftsliv också lett till en del negativa effekter i form av ökad 
trängsel och slitage när ovana människor ger sig ut i naturen.  
Här fyller våra organisationer en viktig roll och vi menar att det bästa vore om människor ges 
möjlighet att tillsammans med våra ideella ledare få upptäcka naturen. Då finns möjlighet att sprida 
besöken i tid och rum samtidigt som vi ges möjlighet att tala om allemansrättens möjligheter och 
skyldigheter. Inte minst om hur man tar hand om skräp. 
 
Vi vill understryka att ett höjt anslag till friluftsorganisationerna är avgörande om vi ska ha ett hållbart 
friluftsliv i framtiden. Aktiviteter i naturen kan med fördel vara organiserade, det har visat sig under 
pandemin att det inte alltid fungerar att folk ger sig ut på egen hand hur som helst. Folkhälsoaspekten 
är inte att förglömma – den kommer troligen att vara än viktigare efter pandemin, inte minst för att 
minska belastningen på och kostnaderna för sjukvården. 
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Vid vårt möte ville du ha konkreta exempel på vad vi behöver stöd till, här kommer några exempel: 

• Idag står närmare 5000 barn i kö för att få vara med i Mullegrupper i Malmöområdet. Det skulle ta flera 

år att ”beta av” denna kö och barnen hinner bli för gamla för mulle innan kön är borta. 

Friluftsfrämjandet estimerar att kostnaden för att utbilda de ledare som krävs kräver resurser i 

storleksordningen 15-20 miljoner under de kommande 10 åren. 

• STF har under pandemin tagit banklån på 100 MSEK för att kunna överleva denna period. Bara 

avbetalningen av dessa lån motsvara 10 MSK under 10 år. 

• Sportfiskarna vill öka sina projekt 

- ”Från skolbänken till Skolbäcken” (Fiskevård på skoltid) som ser ett stort behov i skolorna av 

praktiska och färdigplanerade miljö- och friluftsaktiviteter. Stor miljöskuld i län och kommuner. 

- ”Klassdraget” där barnen får undervisning om livet under vattenytan och allemansrätten.  

- ”Fiskelov” (Fiskeskolor på lovtid) – stort behov i kommunerna av organiserade lovaktiviteter.  

- ”Street” (Fiskeaktiviteter på kvällstid) - stort behov i kommunerna av öppna och välkomnade 

fritidsaktiviteter utomhus i lättillgängliga miljöer. 

• Eftersom Skolverket tagit bort kunskapskravet om allemansrätten och orientering i den nya läroplanen 

som regeringen godkänt kommer det behövas ökade insatser från friluftsorganisationerna för att behålla 

dagens kunskap hos barn och ungdomar.  

- Orienteringsförbundet vill öka utbildningen av idrottslärare i kartkunskap och  

- Livräddningssällskapet vill fortsätta att ge alla de som inte kan simma en möjlighet att lära sig detta 

som är en förutsättning för att kunna idka friluftsliv på och vid vatten. 

• Svenskt Friluftsliv vill öka informationsinsatserna för allemansrätten. Redan idag har vi tagit fram 

filmer som sprids till skolorna samt en lärarhandledning, för att diskutera allemansrättens roll. Vi driver 

ett forum för dialog om allemansrätten tillsammans med LRF och Naturvårdsverket – allt för att minska 

de eventuella konflikterna i ämnet. Men det finns så mycket mer att göra. 

Vi har tagit på oss uppdraget att bidra till ökad folkhälsa, livsglädje och respekt för naturen, genom 
friluftsliv. Det är vårt bidrag till ett ännu bättre samhälle. För det behöver vi ett tydligt stöd i form av 
ett fördubblat statsbidrag. 
 
Vi hoppas att du till presentationen av höstbudgeten med civilsamhället genomför ett möte med alla 
friluftsorganisationer (dvs. medlemmar i Svenskt Friluftsliv) och då kan presentera en höjning av 
friluftsanslaget. Tänk vilken effekt detta skulle kunna ha inför valåret 2022. 
 
Önskas ytterligare underlag är du välkommen att kontakta oss. 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
 
Susanne Söderholm Ulf Silvander 
Ordförande  Generalsekreterare 
Svenskt Friluftsliv Svenskt Friluftsliv 
 
 
 
C.C. Magda Rasmusson 
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Statsrådet Isabella Lövin 
Miljödepartementet 
103 33 Stockholm  

 
 

Hemställan om kompensationsstöd till friluftsrörelsen 2021 
 
 
Bakgrund 
 
Coronavirusets spridning tog fart under första kvartalet i år (2020). För att minska smittspridning 
vidtogs en lång rad åtgärder som bl.a. påverkade friluftsrörelsen, tex. reglering av antalet personer vid 
allmänna sammankomster och uppmaningar att begränsa resor inom landet.  
 
Friluftslivets organisationer har drabbats hårt av Coronaviruset under 2020, med inställda aktiviteter 
(verksamhet) och minskade intäkter (ekonomiskt). Övriga samhällsutmaningar skulle också komma 
att påverka friluftsrörelsen tex. att våra 70+ funktionärer och ledare inte skulle kunna ta sina ideella 
uppdrag, att grupperna behövde vara mindre att tävlingar och utbildningar behövde ställas in. 
 
Samtidigt ser vi en ökad efterfrågan på friluftsaktiviteter i befolkningen. Under året kan vi konstatera 
fulla parkeringsplatser vid naturreservat och att slitage och nedskräpning har blivit vanligare samtidigt 
som några organisationer fått ökat antal medlemmar. Intäkterna från ökande medlemsantal möter 
dock inte på långa vägar de ökade omkostnaderna som kan hänföras till inställda evenemang, 
nedstängning av verksamheter, digitalisering av verksamheter osv. 
 
Vissa organisationer har, för att kunna överleva kortsiktigt, tagit banklån, andra har ökat avgifter – allt 
för att kunna överleva i denna prekära situation. Det finns en uttalad risk att detta kan leda till att 
klyftan mellan de som har råd att vara med i en friluftsorganisation och de som inte har det, kommer 
att öka. Detta i en tid där det redan innan pandemin fanns en hälsoklyfta. De grupper som redan innan 
pandemin befann sig i utsatthet riskerar att hamna ännu längre utanför. 
 
När det ekonomiska anslaget inte anpassas finns det stor risk att aktiviteter och utvecklingen inom 
friluftslivet avstannar. Ett kompensationsstöd till friluftslivets organisationer skulle visa att ett starkt 
stöd för friluftslivet finns från statsmakten och skapa nödvändiga förutsättningar för friluftslivet att 
kunna fortsätta bidra på ett positivt sätt i samhället. Friluftslivet; 
 
- Motverkar stillasittande (folkhälsa genom rörelse)  
- Ökat psykiskt välmående (tillsammans utan prestation)  
- Motverkar klimatkris (hållbara aktiviteter)  
- Stödjer och utvecklar demokratiarbetet (friluftslivets organisationer bygger på 

demokratiska grunder, är en folkrörelse)  
- Bidrar till integration (naturen är en utmärkt arena för integration) 
- Ökar respekten för naturen och allemansrätten (slitage och trängsel har ökat i naturen 

pga. Coronapandemin). 
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Effekter på verksamheten 
 
Friluftsorganisationerna har under Coronapandemin dränerats på sina ekonomiska resurser och trots 
att organisationerna försöker ta del av de generella stöden som tex. permitteringsstöd så kan de totala 
kostnaderna för Corona-pandemin bland 5 av våra större medlemsorganisationer (av 26) uppsattas till 
knappt 225 miljoner kronor enligt nedan. 
 
- Svenska Kennelklubben samt Svenska Brukshundklubben ca 100 miljoner kronor.  
- Svenska Turistföreningen ca 100 miljoner kronor. 
- Friluftsfrämjandet ca 16 miljoner kronor. 
- Jägarförbundet ca 6 miljoner kronor 
- Svenska Livräddnings Sällskapet ca 2,5 miljoner kronor. 
 
 

Hemställan 
 
Svenskt Friluftsliv gör bedömningen att behovet kommer vara liknande för 2021 som för 2020 och att 
friluftsrörelsen behöver ett ekonomiskt statligt kompensationsstöd på minst 250 miljoner kronor. 
Beroende på hur längre pandemin pågår kommer behovet av stöd eventuellt öka ännu mer. Svenskt 
Friluftsliv har sedan tio år en upparbetad procedur för fördelning av medel som kan användas för att 
fördela ett kompensationsstöd. 
 
Friluftsrörelsen vill fortsatt bidra till samhället både under och efter den pågående pandemin. Att 
tillhöra en friluftsorganisation och att mötas i naturen kommer i framtiden vara än viktigare. Att få 
känna tillhörighet och gemenskap och få möjlighet att röra på sig i naturen kommer bli avgörande 
framöver. Då behöver friluftsrörelsen bra förutsättningar för detta. 
 
Svenskt Friluftsliv hemställer med stöd av ovanstående att regeringen tillkännager sin åsikt att för 
2021 avsätta 250 miljoner kronor i kompensationsstöd till friluftsrörelsen. 
 
 
Bromma 
Svenskt Friluftsliv 
 
  
……………………………………….   ………………………………………….. 
Per Klingbjer    Ulf Silvander 
Ordförande    Generalsekreterare 
 
 
Kopia: 

Statsrådet Per Bolund 


