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Förord 

2020 blev ett annorlunda år, ett år i pandemins tecken. I stället för att fira sitt 20-
årsjubileum fick Svenskt Friluftsliv stötta och hjälpa de organisationer som beviljats 
statsbidrag med omfördelning av medel för att verksamhet skulle kunna ställas om i stället 
för att ställas in. Tyvärr har några organisationer trots denna möjlighet varit tvungna att 
flytta del av sin planerade verksamhet framåt i tiden och därför ansökt om och beviljats 
förlängd dispositionsrätt.  

Det var också det år som digitaliseringen snabbt slog igenom och gjorde det möjligt att hålla 
årsmöten trots nedstängning och social distansering. Vi tänker att tekniken är här för att 
stanna åtminstone som ett komplement, då den möjliggör för fler att kunna delta på lika 
villkor och på ett för miljön hållbarare sätt.  

Civilsamhället har genom historien löst problem, så även denna gång. Flera organisationer 
tog snabbt tag i situationen och efter metodutveckling samt riskanalys har bland annat 
Sportfiskarna och Svenska Livräddningssällskapet kunnat genomföra stora delar av sin 
verksamhet på ett säkert sätt utomhus efter en tids nedstängning under våren. 
Friluftsfrämjandet ökade sin närvaro på sociala medier och Skogsmulle challenge30 blev ett 
begrepp, en utmaning om dagen med lättare uppgifter som ägde rum utomhus och som 
främst riktade sig till yngre barn och deras familjer.  

Vi tänker att när vi återgår till det nya normala är det viktigt att återuppta de aktiviteter som 
fått ställas in. Tänk om vi kan fortsätta att vara lika trevliga mot varandra och samarbeta på 
samma sätt som under pandemi då har vi trots allt ändå vunnit något. Tänk så många 
människor som löste medlemskap hos Svenska Turistföreningen och hjälpte organisationen 
när det var som tuffast ekonomiskt. 

Kopplat till pandemin har fler hittat ut i naturen och upptäckt vad vårt land har att erbjuda, 
vilket är glädjande. Tyvärr har det på sina håll medfört ökat slitage och nedskräpning. Vi 
tänker att här måste vi alla hjälpas åt att värna något av det finaste vi har; allemansrätten! 
Något som Svenskt Friluftsliv tillsammans med alla aktörer inom projektet ”Luften är fri”, 
finansierat med stöd av Naturvårdsverket, kommer att betona särskilt under 2021 som är 
Friluftslivets år. 

Som friluftsmänniska är det inledningsvis glädjande att ta del av regeringens 
budgetproposition för i år, där de ”anser att den tätortsnära naturen är av stor betydelse. En 
stor del av friluftslivet utövas nära bostaden eller tätorten. Därför är det mycket viktigt att 
bevara en grön infrastruktur i och omkring städer och tätorter, inte minst i kommuner med 
stark bebyggelseutveckling. Ansvaret för att se till att friluftslivet har goda förutsättningar är 
delat mellan stat och kommun och mellan många myndigheter. En fortsatt god samordning 
är därför viktig. Regeringen anser att det behövs en fortsatt hög ambitionsnivå för att nå 
friluftslivsmålen och avser att aktivt fortsätta att utveckla friluftslivspolitiken.” Vi finner det 
dock märkligt att det skall vara så svårt att få gehör för det skriande behov som friluftslivets 
organisationer har, speciellt nu i dessa ”pandemitider”. 

Bromma 4 maj 2021 

 

Ulf Silvander    Cecilia Magnusson 
Generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv  Ordförande, Fördelningskommittén 
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Inledning 

Oavsett vilken verksamhet som bedrivs under det gångna året har den påverkats av den 
pågående pandemin på ett eller annat sätt och i varierande omfattning med skilda resultat. 
Rapporterna om detta har varit och är många och friluftslivet utgör inget undantag i detta 
sammanhang. 

När pandemin startade förlorade flera av de organisationer som beviljats medel initialt 
många ledare på grund av inställda utbildningar och 70+ restriktionerna. Något som senare 
under året kunde tas igen av de flesta berörda organisationerna då de snabbt ställde om och 
digitaliserade vissa delar av sina utbildningar. Även möten med ideella har genomförts 
digitalt. 

På grund av pandemin tvingades flera av projekten motvilligt skjuta planerade aktiviteter för 
år 2020 på framtiden. Under våren och sommaren var det högst oklart om det skulle gå att 
arrangera grupper alls och tidvis inte försvarbart med hänsyn till krisläget i landet. 
Reserestriktionerna försvårade ytterligare och dessutom uppstod den oväntade effekten att 
en del material som behövdes för att genomföra verksamheten inte gick att uppbringa. 

Samtidigt blev naturen en vän i nöden och fler människor har tillbringat tid ute i skog och 
mark samt vistats nära eller på vatten. Något som lett till att fler av friluftsorganisationerna 
ökat sitt medlemsantal, varav några rejält. Enligt Sifo har 8% av invånarna i Sverige 
inspirerats till friluftsliv genom Friluftsfrämjandet under det gångna året. 
  
 

Fördelning av medel för år 2020 

Fördelning av friluftsanslaget har Svenskt Friluftsliv valt att göra genom en oberoende 
Fördelningskommitté bestående av fem ledamöter, utsedda av styrelsen för Svenskt 
Friluftsliv.  

Målet med bidraget är att stödja människors möjligheter att vistas ute i naturen och utöva 
friluftsliv där allemansrätten är en grund för friluftslivet. Människor ska ha möjlighet till 
naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om naturen och 
miljön. Statsbidrag lämnas antingen som organisationsbidrag eller verksamhetsbidrag. 

Svenskt Friluftsliv erhöll, från regeringen, ett extra anslag om 3 MSEK för år 2020 för en 
särskild satsning på friluftslivets år, enligt naturvårdsverkets regleringsbrev för 2020. Dessa 
medel finns redovisat för Svenskt Friluftsliv men har inte tagits med i den övergripande 
redovisningen av verksamhetsbidrag, för en rättvisare jämförelse över åren. 

Organisationsbidrag fördelas till organisationer i förhållande till deras medlemsantal och 
aktivitetsnivå. Med verksamhetsbidrag avses stöd till organisationer för en specifik 
verksamhet. 

När det gäller könsfördelningen i medlemsorganisationerna var 46% kvinnor (en ökning med 
1%, men i reella tal mer då totala antalet medlemmar ökat under året), allt fler medlemmar 
väljer att inte ange kön och de utgör nu drygt 1%, i styrelserna var 43% kvinnor (en ökning 
med 9% från året innan) och antalet kvinnor som innehar ordförandeposten ökade från 9 till 
10. När det gäller chefsposten på respektive organisation innehas den idag av 13 kvinnor och 
10 män, resterande 3 organisationer saknar anställda. 
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När det gäller själva fördelningen av anslaget för år 2020 hade Svenskt Friluftslivs 
Fördelningskommitté i mitten av november 2019 ett fördelningsmöte där man tog ställning 
till de inkomna ansökningarna. Kommittén tillkännagav därefter den preliminära 
fördelningen av anslaget för 2020, som meddelades via mejl till samtliga föreningar som 
ansökt om medel. Det formella beslutet togs i januari 2020 och sändes med mejl till samtliga 
berörda föreningar. Alla ansökningar samt protokoll från Fördelningskommitténs 
beslutsmöte finns tillgängliga på Svenskt Friluftslivs hemsida.  
 
Totalt inkom 81 ansökningar från 32 olika organisationer om totalt 71 MSEK, varav 31 MSEK 
i organisationsbidrag (20 ansökningar) och 40 MSEK i verksamhetsbidrag (61 ansökningar). 
Översökningsgraden var nästan 50 procent. Totala antalet organisationer som ansökte om 
bidrag ökade med fem mot året innan. Antalet organisationer som ansökte om 
organisationsbidrag ökade med fyra från året innan, medan antalet ansökningar för 
verksamhetsbidrag ökade med en organisation. 

Förordningen SFS 2010:008 (bilaga 1) reglerar fördelningen av statsbidrag till 
friluftsorganisationer. Totalt fick 24 organisationer dela på anslaget 47 785 tkr, av vilka 48 % 
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fördelades som organisationsbidrag och 44 % i form av verksamhetsbidrag (projekt), 
resterande 8% har av styrelsen för Svenskt Friluftsliv avsatts för administration av de statliga 
medlen och för den löpande verksamheten under året. 

 

  

 
Av de 24 organisationer som beviljats medel fick 5 organisationsbidrag och 8 fick 
verksamhetsbidrag samt 11 organisationer fick både organisations- och verksamhetsbidrag. 
Sökta och beviljade bidrag för år 2020 återfinns i bifogad förteckning (bilaga 2). I 
årsredovisningen för Svenskt Friluftsliv finns en förteckning över de föreningar och projekt 
som beviljats medel (bilaga 3). 

Varje år ger styrelsen för Svenskt Friluftslivs instruktioner till Fördelningskommittén. Inför 
fördelningen av anslaget för budgetåret 2020 gav styrelsen följande instruktioner och 
prioriteringar; vid fördelning av medel skall kommittén följa förordningen SFS 2010:2008, 
eventuella avvägningar i aktuell budgetproposition och friluftsproposition (prop. 
2009/10:238) samt den delegationsordning och de instruktioner fördelningskommittén fått 
av Svenskt Friluftslivs styrelse. Fördelningskommittén fick även i uppdrag att prioritera de 
ansökningar/organisationer som hade till huvudändamål att bedriva eller främja ett 
långsiktigt hållbart friluftsliv, i enlighet med gällande förordning.  

Vidare meddelade styrelsen i sina instruktioner att fördelningskommittén skulle 
sträva efter att fördela de statliga medlen vid en och samma tidpunkt samt 
eftersträva en förutsägbarhet till tidigare bidragsgivning när det gäller 
organisationsbidrag. Andelen av det totala beloppet som skall utbetalas som 
organisationsbidrag skall uppgå till max 50 % av totalbeloppet. Övriga medel 
betalas ut som verksamhetsbidrag, vilka kan vara såväl kort- som långsiktiga 
bidrag. Där de kortsiktiga (<3år) kan karakteriseras som projektbidrag samt att de 
långsiktiga inte har en bortre gräns. 

När kommittén bedömde ansökningarna skulle satsningar som strävade mot att uppfylla de 
10 friluftspolitiska målen (tillgänglig natur för alla, starkt engagemang och samverkan, 
allemansrätten, tillgång till natur för friluftsliv, attraktiv tätortsnära natur, hållbar regional 
tillväxt och landsbygdsutveckling, skyddade områden som resurs för friluftslivet, ett rikt 
friluftsliv i skolan, friluftsliv för god folkhälsa och god kunskap om friluftslivet) samt 
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satsningar på, inom friluftslivet underrepresenterade grupper som t.ex., barn och ungdomar 
och nyanlända prioriteras. Vidare skall kommittén beakta frågan om en jämn könsfördelning, 
där så är möjligt. 

Regeringen gör i sin budgetproposition bedömningen 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. 

  

Organisationsbidrag 

Organisationsbidragen till friluftsorganisationerna möjliggör stor verksamhet med många 
deltagare i olika aktiviteter. Naturen är en fantastisk tillgång i Sverige och skapar stort värde 
för såväl individ som samhälle. 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.  

Av de inkomna 20 ansökningarna för organisationsbidrag ansåg fördelningskommittén att 4 
organisationer inte uppfyllde gällande förordning (SFS 2010:2008).  

Totalt beviljades 23 040 000 kronor i organisationsbidrag. Senare under året valde BirdLife 
Sverige att återbetala sitt beviljade organisationsbidrag om 240 000 kronor, då de erhöll ett 
högre organisationsbidrag från Naturvårdsverket.  

Med den fördelningsmodell för organisationsbidrag som användes, blir det tydligt att fler 
medlemmar och ökad aktivitetsnivå leder till höjda organisationsbidrag. Därutöver finns 
begränsningar som innebär att ingen organisation skall kunna erhålla mer än 100 kronor per 
medlem samt att organisationsbidraget till en enskild organisation inte skall kunna överstiga 
25% av hela anslaget som fördelas av Svenskt Friluftsliv. För att erhålla en stabilitet i 
bidragsnivån tas stor hänsyn till nivån på föregående års organisationsbidrag och det finns en 
spärr som innebär att organisationsbidraget normalt inte skall kunna justeras mer än 10% 
per år (upp eller ner). 

En PM över kriterierna finns på Svenskt Friluftslivs hemsida, tillsammans med ett års hjul 
och presentation av samtliga ledamöter i Fördelningskommittén. 
 
 

Verksamhetsbidrag 

Styrelsen för Svenskt Friluftsliv beslutade att fortsätta prioritera satsningar som strävade mot 
att uppfylla de 10 friluftspolitiska målen samt inom friluftslivet underrepresenterade grupper 
som t. e x. barn och ungdomar och nyanlända när det gäller fördelning av verksamhetsbidrag 
avseende bidragsåret 2020. 

61 ansökningar inkom, varav 31 ansökningar avslogs p.g.a. prioritering inom befintligt 
anslag, resterande 30 ansökningar tilldelades 21 045 000 kronor. Då BirdLife Sverige under 
sista kvartalet av år 2020 återbetalade sitt beviljade organisationsbidrag på 240 0000 
kronor, omfördelades detta belopp efter beslut från Fördelningskommitténs ordförande som 
ett projektbidrag till Sportfiskarna för ”Utvecklad ledarutbildning”. 
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När det gäller projekt som tidigare beviljats stöd och är inne på sitt andra eller tredje år och 
där ansökande organisationer höjt beloppet i ansökan jämfört med ursprungsbeloppet, 
enades kommittén om att pröva den höjda delen mot årets nyinkomna ansökningar. 

Verksamhetsbidraget används i stor utsträckning till barn och unga, genom stöd till skolans 
verksamhet med friluftsdagar och utomhuspedagogik samt satsningar på utevistelse på 
fritiden.  

Många av de beviljade verksamhetsbidragen bidrar till att uppfylla friluftsmålen, som t. ex. 
mål nummer 3 - Allemansrätten. Svenska Jägareförbundet har använt sig av ”Utbudet” för 
att distribuera sina foldrar om allemansrätten till skolan. Med Skogsmulle som budbärare vill 
Friluftsfrämjandet att förståelsen för allemansrätten skall öka, samtidigt som det nära och 
enkla friluftslivet som finns runt knuten tillgängliggörs och skapar en ingång till naturen för 
fler i samhället. När det gäller friluftsmål 8 - Ett rikt friluftsliv i skolan, har Sportfiskarna 
tillsammans med Naturskoleföreningen och Naturskyddsföreningen fortsatt att driva sitt 
gemensamma projekt för att fortbilda lärarna. Därigenom finner Sportfiskarna flera av de 
skolor som deltar i ett av deras andra projekt, ”Klassdraget”. Sportfiskarna driver också 
”Skolbäcken” en naturvårdsinriktad utomhuspedagogik.  
 
Friluftsfrämjandets ”Skogshjältarna” berör 5 av de 10 friluftspolitiska målen, utöver de som 
redan nämnts ovan även ”Tillgänglig natur för alla”, ”Friluftsliv för god folkhälsa” och ”God 
kunskap om friluftslivet”. Cykelfrämjandet och Scouterna drog i gång sina nya projekt med 
verksamhet för barn och unga med NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Det 
primära målet för projekten är att göra friluftslivet mer tillgängligt för fler, vilket skulle 
kunna bli bra sätt att väcka intresse för friluftsliv genom stigcykling respektive läger hos stora 
delar av målgruppen. 
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Redovisningar 

Enligt gällande förordning ska de föreningar som erhållit bidrag redovisa dessa senast den 
1:a april året efter bidragsåret. Samtliga organisationer som erhållit bidrag har redovisat. 
Några organisationer har kompletterat alternativt kommer att komplettera med 
underskriven års- och/eller revisionsberättelse (revisorsintyg) senare, på grund av sjukdom 
bland de ideella och/eller inom personalen har arbetet med årsredovisning och bokslut för 
2020 försenats. De kommer därför att komplettera med detta samt revisorsintyg så fort det 
är möjligt. 

Några organisationer har känt sig tvungna med hänsyn till rådande omständigheter att skjuta 
sina verksamheter framåt i tiden. De berörda verksamheterna har då beviljats förlängd 
dispositionsrätt med förhoppningen om att de kommer att startas så fort som restriktionerna 
att träffas lättar och samhället kan öppnas upp och vi kan återgå till det ”nya normala”. 

 
 
Svenskt Friluftsliv 
Beviljade belopp  Organisationsbidrag    3 700 000 kronor      
   Verksamhetsbidrag           3 000 000 kronor 
     Totalt     6 700 000 kronor 
 

Statsbidragets andel av totala omsättningen: 91 % 
 
Medlemsantal och medlemsutveckling 

Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för friluftsorganisationerna i Sverige och 
talesperson för friluftslivet. Vi har 26 medlemsorganisationer som har ungefär 1,6 miljoner 
medlemskap. 
 
Redogörelse för hur bidraget har använts 
 
Organisationsbidrag 
Styrelsen tog beslut om ett belopp för Svenskt Friluftslivs administration av de statliga 
medlen samt för den löpande verksamheten under året. Hur medlen använts framgår av 
årsredovisningen som bifogas (bilaga 3). 

 
Verksamhetsbidrag 
Regeringen anvisade i budgetpropositionen att 3 MSEK skulle användas för planering av 
friluftslivets år 2021. Under året har ett kansli för projektet anställts vid Svenskt Friluftsliv 
för att genomföra externa beställningar för att förbereda för en start av Friluftslivets år 2021 i 
januari 2021. 
 
Under året tillskapades en styrgrupp för projektet. Styrgruppen har sammanträtt 
sammanlagt 10 gånger under 2020.  
 
Under 2020 har fem arbetsgrupper etablerats samt ett kommunikationsnätverk. 
Fyra stycket Webbinarium har genomförts i projektets regi med i snitt 150 deltagare. 
Under 2020 har ett omfattande arbete lagts ned på att ta fram kommunikationsmaterial. 
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Inom projektet har logotyper och en grafisk manual tagits fram för att kunna användas av 
samarbetspartners. Därutöver har även mallar för kommunikationsplaner och mallar för 
Word-dokument tagits fram. Även klistermärken har tagits fram som kan användas av 
samarbetsparters. En hemsida har tagits fram (luftenärfri.nu) samt ett arbete med att ta fram 
en mobilapp har inletts. 
 
Bidrag till aktiviteter 
I den, för projektet planerade budgeten, fanns en budget som skulle kunna sökas av externa 
aktörer, om 18 MSEK. Under KV-IV spreds information om denna möjlighet och Svenskt 
Friluftslivs Fördelningskommitté tog preliminärt beslut om fördelning av medel 20201124. 
Till Svenskt Friluftsliv inkom ca 360 ansökningar, varav 72 beviljades bidrag under 
förutsättning att finansiering ordnades. 
 
 
 
Ekonomisk redovisning 
Löner för anställda i projektet 579 107 
Dator, telefon, resor, hemsida, hyra, mm 185 105 
Genomförande 83 337 
Kommunikation, PR mobilisering  1 443 588 
Summa 2 291 137 
Förlängd dispositionsrätt (redovisas nästa år) 708 863 
Totalt belopp 3 000 000 
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BirdLife Sverige 
 
Beviljade belopp  Organisationsbidrag                    
   Verksamhetsbidrag      214 000 kronor 
   Totalt      214 000 kronor 
 
För arbete mot miljömålen har organisationen fått medel från Naturvårdsverket. 

Statsbidragens andel av totala omsättningen: 7,7 % 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

År   2017 2018 2019 2020 

Medlemmar totalt  17 026 16 787 16 818 16 582 

Redogörelse för hur bidraget har använts 

Organisationsbidrag 
Då BirdLife Sverige erhöll ett högre organisationsbidrag från Naturvårdsverket under året 
återbetalades det från Svenskt Friluftsliv beviljade organisationsbidraget om 240 000 
kronor.  

 
Verksamhetsbidrag 

Naturpedagogiska dagar 
BirdLife Sverige anordnade naturpedagogiska aktiviteter för barn och deras familjer som var 
på besök vid Trandansen den 28 – 29 mars. Transpan, fågelkryssning och fågelläteslyssning 
stod på programmet tillsammans med en tipspromenad som besöktes av cirka 30 personer 
per dag.  

Naturpedagogiska dagar ägde också rum i Falsterbo 31 augusti - 3 september 2020. Som i så 
många andra fall gällande evenemang under år 2020 blev inte heller de naturpedagogiska 
dagarna vid Falsterbo som de brukar. Planen var att utöka från tre till fyra dagar och ta emot 
fler grupper med barn/elever än tidigare år eftersom det fanns en efterfrågan på detta ifrån 
skolor i kommunerna Malmö, Trelleborg och Vellinge. Det blev en ökning till fyra dagar men 
på grund av coronapandemin minskades antalet barn till 150 per dag jämfört med 300–320 
tidigare år. Att hitta volontärer var detta år svårare eftersom man vanligtvis får hjälp av 
pensionärer som inte vågade ställa upp denna gång.  

Under de fyra dagarna var de inbokade barnen uppdelade på olika grupper med 10 olika 
aktiviteter såsom kikarskola, småkrypsletande, håvning på stranden, djurspårsdetektiver, 
ringmärkningsförevisning från Falsterbo fågelstation samt andra aktiviteter där fåglar var i 
fokus, såsom fågelläten, fågelbingo och aktiviteter kopplade till BirdLife Sveriges projekt 
”Afrika tur och retur” om silltruten och skräntärnan. 

Sammanfattningsvis kom 560 elever och ca 45 lärare från förskolor till årskurs fem samt 
särskolor från årskurs fyra till nio på besök. Planeringen fungerade och varje dag avslutades 
med en utvärdering och med förberedelse inför efterföljande dag. När allt var över hade 
funktionärerna en härlig känsla av att de bidragit till positiva upplevelser för barn och lärare.  
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Ekonomisk redovisning 
Projektledare     63 588 
Resor         3 252 
Inköpt material       3 319 
Övriga kostnader och over-head     18 573 
Summa      88 732 
Förlängd dispositionsrätt (redovisas nästa år)   61 268 
Totalt belopp    150 000 
 
 
 

Fågeläventyr 

 
På riksföreningens hemsida presenteras alla regional- och lokalföreningars (drygt 100 
föreningar/klubbar) aktiviteter så att människor kan hitta ut i naturen. Under 2020 stötte 
organisationen på utmaningar på grund av pandemin, men i takt med att smittan avtog och 
föreningarna klarade av att ställa om inomhusaktiviteter till digitala träffar eller utomhus i 
mindre grupper så lyckades man få ut cirka 700 evenemang mot 550 året innan.  

Kalendern har besökts av 22 000 unika besökare vilket är en minskning med endast 2500 
personer mot året innan. Tack vare funktionen för import/export som installerades 2019 så 
har de kunnat hålla budget samt även haft goda möjligheter att marknadsföra evenemangen 
på sociala medier. Större delen av evenemangen kräver inte medlemskap utan är öppna för 
alla.  

 

Ekonomisk redovisning 
Personalkostnader     56 419 
Uppdatering av system     4 000     
Over-head kostnader       3 581 
Summa     64 000 
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Cykelfrämjandet 
Beviljade belopp  Organisationsbidrag      575 000 kronor 
   Verksamhetsbidrag  1 500 000 kronor 
   Totalt   2 075 000 kronor 

Får även statsbidrag från Trafikverket 660 000 kr, SIDA 144 730 kr, TIA-medel i Göteborg 
324 958 kr respektive Stockholm 428 000 kr och Naturvårdsverket 360 500 kr. 
 
Statsbidragens andel av totala omsättningen: 46 % 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

År  2016 2017 2018 2019 2020 

Medlemmar totalt 5 164 5 228 5 122 5 861 5 234 

Redogörelse för hur bidraget har använts 

Organisationsbidrag 
Cykelfrämjandet har drygt 5 000 medlemmar varav ca 50% män och 50% kvinnor. De har 20 
lokala kretsar runt om i landet och under 2020 inleddes arbetet med att starta upp en 
ungdomssektion.  

Tidningen Cykling ges ut med 4 nr/år där de bland annat skriver artiklar om var man kan åka 
på cykelsemester för att komma ut i naturen. Organisationen har en hemsida med undersidor 
för lokalkretsarna samt egna hemsidor för bl.a. Bed&Bike, sidan Folk:hälsa som informerar 
om cyklisters skyldigheter och rättigheter inom ramen för Allemansrätten, EuroVelo som 
informerar om transnationella cykelturistleder och de är aktiva på Facebook, Instagram och 
Twitter.  

En väsentlig del av deras verksamhet är att bedriva och främja ett långsiktigt och hållbart 
friluftsliv med cykeln som ett smidigt och miljövänligt sätt att komma ut i naturen för 
avkoppling, motion och rekreation. Cykelfrågan är högaktuell inom många politikområden 
och allt fler använder cykel både för transport, träning och friluftsliv - inte minst för att 
kunna transportera sig på ett relativt säkert sätt under pandemin och för att träna i naturen. 

Organisationsbidraget har använts för att bedriva och utveckla deras verksamhet och svara 
upp mot ett ökat intresse från cyklister, medlemmar, universitet och andra 
samarbetspartners samt beslutsfattare. 
 

Verksamhetsbidrag 

Hållbara stigar och leder för alla 
Cykelfrämjandets projekt Hållbara leder för alla har under 2020, det andra året av projektet, 
spridit kunskap och information om hållbara leder under de begränsade förutsättningar som 
varit under den rådande pandemin. Att driva ett projekt som handlar om kommunikation 
och plats baserade utredningar om stigar och leders hållbarhet, tillstånd och utformning har 
varit en utmaning under tider med rese- och mötesrestriktioner, samtidigt som pandemin 
lockat ut allt fler i naturen. Det ökade trycket särskilt i storstadsnära natur har 
uppmärksammat fler om behovet av leder som tål dagens besöksmängd. Cykelfrämjandet har 
samlat kunskap om nuläget och spridit information om förutsättningar för hållbar 
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infrastruktur till friluftsliv i flera olika forum och sammanhang, bland myndigheter och 
markägare samt andra intressenter om att samarbeta kring mountainbike/stigcykling.  

För att effektivt kunna delta i de viktiga digitala kanaler som har ersatt fysiska träffar har en 
del pengar inom projektet använts för att uppgradera tekniken och utbilda berörd personal 
inom digitala verktyg, för att effektivare kunna jobba med projektet inom de ramar som 
pandemin skapat. 

De allra flesta vandringsleder har inte planerats utifrån tanken på hållbarhet för rekreation, 
utan främst utifrån andra faktorer såsom tillgång till befintliga bruksleder som historisk sett 
har använts inom t. ex. avverkning. Mindre lämpliga leder väljs ofta över mer hållbara leder 
utifrån faktorer som gör det enklare för förvaltare att binda ihop en kontinuerlig led, och inte 
utifrån besökarnas behov och önskemål. 

En stor utmaning för förvaltare runtom i landet är bristen av resurser för underhåll för att 
kunna genomföra de viktiga åtgärder som krävs för att uppnå hållbarhet. Kunskap om viktiga 
principer sprids nu i landet, men Cykelfrämjandet kan konstatera att tyvärr saknar de flesta 
förvaltare budget för att kunna genomföra de åtgärder som krävs.  

Cykelfrämjandet har under året fått ökad kunskap om förutsättningarna för hållbar 
stigcykling i Sverige och fått en bättre förståelse för de satsningar som måste göras för att ett 
framtida samarbete med de aktörer som berörs av stigcykling ska vara lyckade.  

 
Ekonomisk redovisning 

Personalkostnader  315 000 
Administration  26 478  

Reskostnad   1 385 
Lokalkostnad  24 470 
Tryckkostnad  50 000 

IT-kostnader   18 316 

Medlems- och föreningsavgifter  23 693 
Utbildning  40 000 
Övrigt  658 
Summa  500 000 

 

 

Stigcykling för barn och ungdomar med NPF (Neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar) 
På grund av pandemin tvingades projektet motvilligt skjuta planerade aktiviteter för 2020 på 
framtiden. Under våren och sommaren var det högst oklart om det skulle gå att arrangera 
grupper alls och tidvis inte försvarbart för Cykelfrämjandet givet krisläget i landet. 
Reserestriktionerna hjälpte inte heller och dessutom uppstod den oväntade effekten att alla 
cyklar sålde slut överallt. Först sent i september 2020 fick man loss sju cyklar av 2021 års 
modell och kunde låta de tre första grupperna unga med NPF prova på stigcykling.  
 
Fokus under året har varit att inhämta kunskaper om NPF i allmänhet och kopplat till fysisk 
aktivitet i synnerhet, speciellt från stiftelsen Outride i USA och den forskning på 
Stanforduniversitetet som gjorts på den aktuella målgruppen och just cykling, samt att 
planera framåt och sprida medvetenhet om projektet samt att jaga fler cyklar. Det sista är en 
grundförutsättning för projektet och efter starka indikationer från branschen på att 
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cykelbristen kan bli varaktig omdisponerades budgetposter till inköp. Givet den uppkomna 
bristen på cyklar så behöver projektet sannolikt inrikta sig mer på att låna ut cyklar till 
aktörer intresserade av att skapa grupper som cyklar stig regelbundet.  
 

Under projektets första år har experter på NPF knutits till projektet och dessa har både 
fungerat som bollplank och för att sprida kunskap om projektet samt för kommande 
utbildning av ledare. Ledare som redan stigcyklar kan behöva utbildas i NPF och ledare med 
koll på NPF behöver bli trygga stigcyklister. Planerade workshops har ersatts av individuella 
rådgivande samtal med experter. För att kvalitetssäkra metod och upplägg kommer experter 
inom både NPF och MTB komma med synpunkter och feedback på materialet. När man 
cyklat mer med målgruppen ska metoden förfinas och därefter paketeras i en eller flera 
inspirerande instruktionsfilmer. Dessa filmer kan bli särskilt viktiga vid nya 
reserestriktioner. På grund av cykelbristen, vinter och bristande praktiskt underlag samt 
pandemin fick färdigställandet av metoden och filminspelningen flyttas till våren 2021. 
 

En Facebooksida startades tidigt där intresserade kan ta del av inspiration och forskning 
samt hålla sig uppdaterade på projektet. Denna kompletterades sedan med en hemsida där 
det framgår hur man gör för att få möjlighet att prova på att cykla eller om man vill bli 
volontär eller involverad på andra sätt.  
 
De tre cykelturer som hittills gjorts har genomförts i samarbete med Främja - boende och 
daglig verksamhet för målgruppen och Viggo Foundation - Måns Möllers insamlingsstiftelse 
för att barn med NPF ska få möjlighet till ett aktivare liv.  
 
Kontakt har tagits med projektets inspiration i Skottland, ett pilotprojekt där stigcykling 
användes som terapiform för att främja mental hälsa hos patienter under behandling. 
Tanken är att fortsätta utbyta erfarenheter. Man har också kontaktat svensk/tyska 
Thunderful Publishing, företaget bakom spelet Lonely Mountains Downhill, av vilka man fick 
några gratis spellicenser. Företaget funderar vidare på idén att göra en kort version av spelet 
där intresserade kan lära sig grunderna i stigcykling hemma framför skärmen innan man 
provar i verkligheten. Vilket skulle kunna bli ett bra sätt att väcka intresse för stigcykling hos 
stora delar av målgruppen.  
 
Cykelfrämjandet har genom projektet fått utökad kunskap om målgruppen barn och unga 
med NPF och vad de behöver för att få en positiv första upplevelse av stigcykling. Projektets 
framtid har genom inköp av cyklar och annan nödvändig utrustning säkrats. 
Grundförutsättningarna för år två och tre är på plats. Intresserade har nåtts och projektet är 
redo att ge fler unga med NPF chansen att upptäcka en ny form av fysisk aktivitet och 
naturupplevelse i stigcykling. Man är också förberedda på att stötta de verksamheter och 
privatpersoner som vill engagera sig i att göra stigcykling till en återkommande aktivitet.  
 
 
Ekonomisk redovisning 

Personalkostnader  455 000 
Administration  129 665 
Marknadsföring/information  51 550  

Inköp av cyklar, reparation och service   310 620 

Intern marknadsföring/information   41 400 
Transporter  4 716 
Tryckkostnader  7 049 
Summa  1 000 000 
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Friluftsfrämjandet 
Beviljade belopp  Organisationsbidrag    9 600 000 kronor 
   Verksamhetsbidrag    1 950 000 kronor 
   Totalt   11 550 000 kronor 

Får bidrag från Naturvårdsverket med 430 000 kr. 

Statsbidragens andel av totala omsättningen: 34 % 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

År  2016 2017 2018 2019 2020 

Medlemmar totalt 89 021 95 000 102 000 108 371 108 400 

 
Redogörelse för hur bidraget har använts 

Organisationsbidrag 
Friluftsfrämjandet har sedan 1892 genomfört roliga, trygga och lärorika aktiviteter, skapade 
av ledare som är kompetenta inom både ledarskap och friluftsteknik. Det är engagemanget 
och kompetensen hos deras ledare, bredden på deras verksamhet och kvaliteten i deras 
äventyr som de anser är deras styrkor. 

Organisationen har tagit på sig uppdraget att bidra till ökad folkhälsa, livsglädje och respekt 
för naturen, genom friluftsliv. Med sin ideella kraft tacklar de några av vår tids främsta 
samhällsutmaningar, exempelvis stillasittande, segregation, miljöförstöring och bristande 
respekt för demokratin. Det anser det är deras bidrag till ett bättre samhälle. Verksamheten 
bedrivs i lokalavdelningar samt förskolor och skolor, och stöttas av deras regioner och 
riksorganisation.  

Med organisationsbidraget har de kunnat verka mer långsiktigt mot nya 
samhällsutmaningar. Friluftsfrämjandet bidrar till några av friluftsmålen som; Tillgänglig 
natur för alla, Starkt engagemang och samverkan för friluftslivet, Allemansrätten, Tillgång till 
natur för friluftsliv, Attraktiv tätortsnära natur och Ett rikt friluftsliv i skolan samt även till 
några av de globala målen. 

Fokusområden för deras verksamhet är; 

1. Friluftsliv för alla 
2. Ideella ledarskapet – deras utbildningsorganisation  
3. Samhällsdialog och påverkan – en stark röst för friluftslivet med fokus på allemansrätt, 

ökad livsglädje, folkhälsa samt respekt för naturen. 
 

De har fortsatt sin verksamhetsutveckling, friluftsliv för alla, baserat på den 
verksamhetsanalys som genomfördes under 2019. Under coronapandemin så ökade 
efterfrågan på all deras verksamhet samt efter utomhuspedagogik i förskola/skola. Under 
året har verksamheten förflyttats från större till mindre grupper samt till inspiration för 
enskilda individer att utföra friluftsliv i närområdet. Bland annat skapades kampanjen 
Skogsmulle challenge30. Kampanjen väckte under sina 30 dagar mycket stort engagemang 
bland allmänheten och i media, och engagerade uppskattningsvis närmare en miljon 
människor. Friluftsfrämjandet uppskattar att över 3 miljoner har nåtts av Skogsmulles 
budskap under året.  
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Intresset för vandring har växt under 2020 och medfört ett ökat antal kursledare och 
genomförda utbildningar. 

Det ideella ledarskapet utgör hjärtat i organisationen. Deras ledare gör det möjligt för andra 
att uppleva naturen på ett sätt som de inte annars skulle ha gjort, genom deras uppskattade 
äventyr. Varje år utbildas flera hundra ledare. Utbildade och kompetenta ledare är nyckeln i 
verksamheten och man vill stötta deras viktiga ideella insats, ge dem möjlighet att utvecklas 
och uppmuntra dem att stanna i organisationen. Utbildningarna behöver utvecklas i takt med 
omvärldens krav och ledarens behov och för att underlätta nyrekrytering av både ledare och 
kursledare (ledarutbildare). Utbildningarna styrs och kvalitetssäkras genom organisationens 
styrdokument ”Friluftsakademin”. Vidare har Friluftsfrämjandet fortsatt utvecklingen av sina 
digitala fortbildningar. 

När pandemin startade förlorades initialt många ledare på grund av inställda utbildningar 
och 70+ restriktionerna. Något som kunde tas igen då man snabbt ställde om och 
digitaliserade vissa delar av sina utbildningar. Även möten med ideella har genomförts 
digitalt. 

Under året har 8% av invånarna i Sverige inspirerats till friluftsliv genom Friluftsfrämjandet 
enligt Sifo. Målet är att denna siffra ska öka till 25 procent år 2030. 

Friluftsfrämjandet anser sig vara en stark kraft och röst för friluftslivet, mot tydliga högre 
syften som att må bättre och ha det roligare. Organisationen är inne i en intensiv 
utvecklingsfas med stark tillväxt. Samtidigt kvarstår många utmaningar, där de vill bidra till 
ett bättre Sverige. De anser sig behöva utveckla sitt hållbarhetsarbete och öka mångfalden i 
organisationen, så alla har chansen att dela det som redan passionerade friluftsfrämjare får 
vara med om att uppleva. 
 

Verksamhetsbidrag 
 
Skogshjältarna - skolmodell för barns hälsa och miljömedvetenhet 
År 2020 kan sammanfattas som ett år kantat av ovisshet och nytänkande. Givetvis har 
Skogshjältarna påverkats mycket av den pågående pandemin. Bland annat har intresset ökat 
kraftigt från pedagoger och huvudmän, samtidigt som utbildningar tvingats skjutas på 
framtiden då allt för få pedagoger haft möjlighet att anmäla sig.  

Genom en pilotutbildning i Vallentuna finansierad av Lona-medel har en alternativ och mer 
komprimerad utbildning tagits fram.  

Den största lärdomen från året är att organisationen på kort tid kan ställa om och hitta nya 
vägar för att nå ut till skolorna.  

För att möta målgruppens förutsättningar och samhällets krav har Friluftsfrämjandet under 
året fortsatt arbetet med att digitalisera delar av Skogshjältarnas utbildning.  

Många pedagoger som går Skogshjältarnas utbildning har förhållandevis lite erfarenhet av 
såväl friluftsliv som olika friluftstekniker. För att stärka kunskaperna inför den praktiska 
utbildningen i skogen har en digital utbildning om friluftsteknik tagits fram. Utbildningen 
består av fem olika filmer, kompletterat med teoretiska övningar om skärande verktyg, trefot, 
vindskydd och hur man eldar i naturen på ett säkert sätt. Filmerna är också textade. 

Utbildningen riktar sig primärt till de pedagoger som går Skogshjältarnas utbildning, men 
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kommer till stor användning i framtiden även på deras ideella utbildningar.  Länk till 
utbildningen om friluftsteknik: https://www.learnify.se/l/show.html#Jy92J 

Fördelen med de digitala utbildningarna är att pedagogerna kan göra dem på planeringstid. 
På så sätt minskas utbildningstiden i skogen, då pedagogerna ofta behövs i skolan.  

I samband med att barnkonventionen blev lag i Sverige den 1 januari 2020 lanserades 
utbildningen Friluftsliv på barns villkor. Sedan hösten 2020 har man inom 
Friluftsfrämjandet krav på att alla ledare och funktionärer som möter barn i verksamheten 
ska gå denna utbildning. Under året har totalt 310 ledare, pedagoger och förtroendevalda 
gjort det.  

Med anledning av den ökade efterfrågan på utomhuspedagogik under coronapandemin 
sammanställde organisationen tillsammans med I Ur och Skur och Skogsmulle i förskolan ett 
material med de bästa tipsen för att ta steget ut i naturen tillsammans med barnen. 
Materialet spreds tillsammans med ett pressmeddelande till landets skolor samt till alla 
pedagoger som så önskade. Totalt har materialet nått 250 pedagoger.  

Vid fyra tillfällen har ett nyhetsbrev skickats till pedagoger vid de skolor som bedriver 
Skogshjältarna. Nyhetsbrevet innehåller säsongsanpassade aktiviteter, aktuell forskning, nytt 
läromedel, tips på fortbildningar samt annan aktuell information. 

 
Resultat i siffror 

• Det totala antalet utbildade Skogshjältepedagoger har under 2020 mer än dubblerats 
sedan starten 2015.  

• Antalet utbildade skolor har under 2020 ökat med 60% 

• Skogshjältarna finns nu på 32 skolor, från Malmö i syd till Örnsköldsvik i norr 

• Antal visningar av deras filmer i sociala medier är 588 960 

• 5 340 personer har via kontaktformulär på webben visat intresse för deras 
utomhuspedagogik 

• 310 personer har gått den digitala utbildningen Friluftsliv på barns villkor 

• Genom 8 publicerade debattartiklar har fler än 2 miljoner människor nåtts 

• Totalt sett har uppskattningsvis 2 240 000 personer nåtts av Skogshjältarnas 
budskap under år 2020. 
 
 
 

Ekonomisk redovisning 
Personalkostnader 682 244 
Utbildning 335 201 
Implementering 28 225  
Kommunikation 143 816 
Övriga kostnader 15 587 
Over-head kostnader 163 513  
Summa 1 368 586 
Förlängd dispositionsrätt från år 2019 -419 560 
Totalt detta bidragsår 949 026 

 

https://www.learnify.se/l/show.html#Jy92J
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Skogsmulle 2020 
Med projektet Skogsmulle 2020 vill Friluftsfrämjandet vara med och agera för att öka barns 
och ungas samt vuxnas möjligheter till ett mer hälsosamt liv med mindre stillasittande. Men 
även bidra till en hållbar syn på natur och miljö samt ökad kunskap om närmiljön. Det är 
därför viktigt att barnen får lära sig att vistas ute i tidig ålder, så att naturen blir en del av 
varje individs livsrum.  

Projektets olika delar fokuserar på målgruppen barn 4 - 6 år, då barn i denna ålder är 
mottagliga för Skogsmulle och hans budskap. Även ett bredare spann, barn i åldern 3 - 8 år 
berörs. 

Ambitionen för dessa tre år var att skapa ett material som barn tycker är riktigt kul och 
därmed tar till sig kunskap om miljö och Allemansrätt. Materialet skulle vara så bra och 
förankrat i organisationen att det skapade ett internt ägandeskap bland ledare och pedagoger 
samt att de kände sig stolta och blev Skogsmulles största budskapsspridare. 

Med Skogsmulle som budbärare vill Friluftsfrämjandet att förståelsen för allemansrätten 
skall öka, samtidigt som det nära och enkla friluftslivet som finns runt knuten tillgängliggörs 
och skapar en ingång till naturen för fler i samhället. Tillsammans bygger de broar mellan 
barn, familjer och natur där barn får en chans att skapa en egen relation till naturen och 
bygga en ny och helt egen bank av kunskap och nyfikenhet. 

Att arbeta med utveckling av en figur som Skogsmulle kräver ödmjukhet, fingertoppskänsla 
och tålamod. Skogsmulle är en figur som engagerar många både inom och utanför 
Friluftsfrämjandet och är inget som går att ändra på över en natt. Därför var det viktigt att 
jobba med förankring under hela utvecklingen. Genom att känna av med referensgrupper och 
barn har organisationen säkerställt att man är på rätt väg. Intresset för Skogsmulle är större 
än någonsin. 

2020 var ett viktigt år för nysatsningen på Skogsmulle: de första nya böckerna släpptes, samt 
olika former av verksamhetsmaterial och profilprodukter. 2021 fortsätter Skogsmulle sin 
resa, med ytterligare nya berättelser och mer material. 

Resultat i siffror 

• Uppskattningsvis har minst 5 000 000 personer berörts av Skogsmulles budskap 

• Totalt har 25 446 personer laddat ner och spelat Skogsmulle och naturboken sedan 
lansering hösten 2018 

• 927 116 personer har berörts av appen Skogsmulle och naturboken 
• Sifo-undersökning 2019 visar att 62 % av svenska folket känner igen Skogsmulle och 

67 % vet att Skogsmulle tillhör Friluftsfrämjandet 

Ekonomisk redovisning 
Personalkostnader  541 452 
Utbildning 277 760 
Implementering 3 351   
Kommunikation 412 166 
Övriga kostnader 19 384 
OH-kostnader   163 361 
Summa 1 417 474 
Förlängd dispositionsrätt från år 2019 -391 260 
Totalt detta bidragsår 1 026 214 
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Förbundet Skog & Ungdom 
Beviljade belopp  Organisationsbidrag  
   Verksamhetsbidrag      411 500 kronor 
   Totalt       411 500 kronor 

 

Får även statsbidrag från MUCF med 2 244 560 kronor.  

Statsbidragens andel av totala omsättningen: 68 % 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

År  2016 2017 2018 2019 2020 

Medlemmar totalt 7 603 9 009 8 129 7 903 7 893 

Redogörelse för hur bidraget har använts 

Verksamhetsbidrag 
 
Planta till Planka, utveckling 
Projektet Planta till Planka Utveckling planerades under februari till april och genomfördes 
från den 15 maj och fram till den 15 oktober. November och december har varit månader för 
redovisning och eftertanke. Inbjudan gick ut i Mars till 28 skolor och 12 skolor nappade på 
erbjudandet. De som genomförde projektet på uppdrag av Förbundet Skog och Ungdom var 
distriktet Sörmland/Örebro av Skog och ungdom och Jordbrukare-Ungdomens Förbund som 
höll med uppvisning av brukshäst i skogen och Svenska Skogsplantor som sponsrade med 
plantor.  

Varje planta till plankadag innehöll sex olika stationer plantering av plantor, lära ut hur man 
enkelt mäter höjden på ett träd och hur man räknar ut trädets ålder, skogsbruk med häst, 
lära sig om eld och vatten och en station om allemansrätten. Skolorna som deltog var från 
kommunerna Flen, Gnesta, Katrineholm, Nyköping och Vingåker. De tolv skolor som deltog 
bestod av 34 olika klasser i årskurs 4 till 5. Två av skolorna kom till Katrineholms 
Äventyrsklubbs anläggning, de övriga hade en egen skolskog som bas. Totalt var det 718 
elever och ett antal pedagoger som deltog i projektet Planta till Planka Utveckling. 

Målet för projektet var att väcka intresse och kunskap om svenskt skogsbruk, 
förhoppningsvis har dessa elever och pedagoger fått mera kunskap om skogens alla värden 
och kunskap om allemansrätten.  

 
Ekonomisk redovisning 
Projektledare    395 964 
Utbildning          3 125 
Redovisning          2 625 
Revision        10 000 
Summa     411 714 
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Riksförbundet Hälsofrämjandet 
Beviljade belopp  Organisationsbidrag      210 000 kronor 
   Verksamhetsbidrag       
   Totalt      210 000 kronor 
  

Får även bidrag från flera stiftelser.  

Statsbidragets andel av totala omsättningen: 5,2 % 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

År  2016 2017 2018 2019 2020 

Medlemmar totalt ca 2000 ca 2000 1 935 2 126 2 251 

Redogörelse för hur bidraget har använts 

Organisationsbidrag 
Riksförbundet Hälsofrämjandet (RHF) är en organisation som har en helhetssyn på hälsan 
bestående av balans mellan kost, aktivitet och vila. En viktig del är fysisk aktivitet ute i 
naturen, och att ha naturen som en källa att hämta kraft och energi för att återskapa mentalt 
välmående. 

RHF arbetar också ideellt med opinionsbildning genom debattartiklar i tidningar och mot 
politiker och myndigheter för att öka inslaget av fysisk aktivitet i naturen i folkhälsoarbetet. 

Organisationsbidraget har använts för att driva verksamheten, bland annat för att bekosta 

tryck och utskick av "Må bra med allemansrätten". Normalt används organisationsbidraget 

för att bekosta deras kansli och sprida information om verksamheten där friluftsliv är en 

viktig del för att stärka hälsan och väl befinnandet.  
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Riksförbundet Sveriges 4H 
Beviljade belopp  Organisationsbidrag       
   Verksamhetsbidrag    1 070 000 kronor 
   Totalt     1 070 000 kronor 

 
Får även statsbidrag från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF) med 
ca 1,9 mkr. 
 
Statsbidragens andel av totala omsättningen: 22 % 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

År  2016 2017 2018 2019 2020 

Medlemmar totalt 13 282 13 187 12 652 9 597 9 242 

Redogörelse för hur bidraget har använts 

Verksamhetsbidrag 
 
”Lära genom att göra” i naturen på 4H-gården 
Under 2020 har material tagits fram för att få fler att besöka 4H-gårdarna och kunna 
använda 4H-gårdarna som en pedagogisk plattform och en naturlig del av friluftslivet.  
Materialet som tagits fram är inom Djurguidning, Friluftsmålen, Agenda 2030, 
Äventyrspedagogik och Kretslopp. Materialet vänder sig till förskola upp till årskurs 6 och 
även till grundsärskolan.  

 
Under pandemiåret har man fått tänka om och digitaliserat utbildningar för att kunna 
sprida det material som tagits fram. Vilket medfört att personal och ideella ledare har 
utbildats via digitala plattformar. En av utbildningarna som genomförts digitalt under hösten 
är utomhuspedagogik.  
 
De skolor som kommit på besök till 4H-gårdar under det gångna året har uppskattat det 
framtagna materialet och de nya informationsskyltarna som beskriver de olika 
djurslagen. Organisationen är nöjd med att de kunnat lyfta att friluftsliv är viktigt för alla och 
att de kunnat genomföra stora delar av den planerade verksamheten trots pandemin.  

 
4H:s Nationella Personaldag arrangerades digitalt den 4 november 2020. Totalt 60 deltagare 
fick ta del av projektets material. Ett viktigt och bra tillfälle att lyfta goda exempel på hur 
viktiga 4H-gårdarna är för friluftslivet. I samband med konferensen togs en vattenflaska i 
miljövänlig återvunnen plast fram som exempel på hur 4H behöver jobba för att uppnå de 
globala målen.  

 
För att kunna erbjuda säkra och trygga besök för såväl skolklasser som besökare har man 
arbetat med att kvalitetssäkra sina gårdar. För att tydligt visa för skolor, kommuner och 
besökare vilka 4H-gårdar som uppfyller kraven har en skylt tagits fram som sätts upp på de 
gårdar som certifierats.  
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Resultat av 2020 års projekt 
• Material för kretsloppsbesök har utvecklats och testats i organisationen  
• Utbildning i digital utbildningsmodul för personal har genomförts  
• Utbildning i utomhuspedagogik för personal på 4H-gårdar har genomförts  
• Pedagogiska informationsskyltar om djurslagen på 4H-gårdarna har skickats ut till alla 
       4H-gårdar, vilka har anslagits utomhus.  
• En hemsida för informationsspridning har tagits fram https://www.4h.se/iskolan/ 
• Kvalitetssäkringsbesök har genomförts på 4H-gårdar.   
• Den digitala skattjakten har uppdaterats med enklare sökmetoder i frågebanken.   
• Material för att hålla lektioner på 4H-gården om Agenda 2030 målen har tagits fram.   
• Digitala kanaler har skapats för att öka samarbetet och kommunikationen mellan 4H- 
       gårdarna.  
• Personal har utbildats om projektet under 4H:s Nationella Personaldagar där 
       60 personer deltog ifrån hela landet.  
• 40 ideella och personal fick uppdaterad information om projektet samt delta 
       i workshop kring framtagning av material.   
• Projektet har engagerat totalt 18 personer som ideellt kontinuerligt under 
       projektåret bidragit med tid och kraft för att utveckla verksamheten.   
• Genomfört lokala projekt som gjort att barn erbjudits en friluftsaktivitet som varit 
       både lärande, utvecklande och rolig, samtidigt som organisationen i stort har kunnat  
       ta del av arbetssättet för att på sikt kunna utveckla verksamheten över hela landet.  

 
 

Ekonomisk redovisning 
Projektledning  203 800 
Administration 40 000 
Utbildning nya aktörer 25 000 
Möten projektgruppen, resor och logi 41 712 
Genomförande av lokal verksamhet 127 669 
Grafisk form och illustrationer 21 000 
Utveckling av material 45 000 
Tryck och annonser 54 664 
Utbildning av 40 ledare 120 000 
Utbildningsdagar regionalt 60 000 
Utvärdering 10 000 
Summa 748 845 

 

Pinnbröd åt folket 
Projektet inleddes i slutet av januari 2020 i samband med 4H:s Nationella konferens med 
utbildning av 15 deltagare. Två projektgrupper skapades utöver detta för planering och 
genomförande. 
 
Under våren 2020 skapades en ledarutbildning för ungdomar och unga vuxna med inriktning 
att hålla läger för ungdomar i yngre tonåren med ämnen som utomhuspedagogik, 
äventyrpedagogik, gruppdynamik och psykisk ohälsa. Pandemin slog till och utbildningarna 
flyttades framåt och planerades om. Materiel till digitala lösningar för att kunna genomföra 
verksamheten digitalt eller en semidigital införskaffades. 

  

https://www.4h.se/iskolan/
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Läger började också planeras under våren och frågan gick till Skåne, Stockholm och 
Sörmland. Stockholm tackade nej och då gick turen till reservlänet Jönköpings län.  
Planeringen startade med projektgruppen för att få till läger på tre platser och affischer och 
marknadsföringsmaterial togs fram. Sörmlands läger var de dessvärre tvungna att ställa in. 
Övriga läger kunde genomföras. I Skåne var det 23 deltagare i åldern 13 - 19 år och 5 ledare. 
Lägret hölls vid en hyrd Scoutstuga utanför Hörby med ett fullspäckat program med tävlingar 
i friluftsliv och kunskap i friluftsliv och allemansrätten. Lägret i Jönköping hölls i Aneby 
kommun. 16 deltagare var anmälda men när lägret närmade sig så var 7 tvungna att lämna 
återbud då de var sjuka eller hade Covid-19 symtom.  Deltagarna lagade mat utomhus på 
stormkök och över öppen eld. De utbildades i att göra upp eld och paddla kanadensare 
säkert samt många andra spännande friluftsaktiviteter.  
 
Utbildningen under hösten kortades ned och hölls digitalt med hänsyn till den ökade 
smittspridningen. Planering för år 2021 ägde rum under den senare delen av hösten. 

 
 

Ekonomisk redovisning 
Projektledning  273 500 
Administration 42 000 
Kursledare 76 055 
Kost och logi 109 480 
Resor 34 300 
Summa 535 335 
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Scouterna 
Beviljade belopp  Organisationsbidrag  
   Verksamhetsbidrag  1 305 000 kronor 
   Totalt   1 305 000 kronor 

Får även statsbidrag från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF) samt 
andra finansiärer med 32,4 mkr. 
 
Statsbidragens andel av totala omsättningen: 45 % 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

År  2016 2017 2018 2019 2020 

Medlemmar totalt 68 665 70 024 70 450 72 265 75 265 

Redogörelse för hur bidraget har använts 
 
Verksamhetsbidrag 
 
Funka olika i friluftslivet (NPF) 
2020 blev ett annorlunda år, vilket också påverkade Scouterna och deras verksamhet samt 
detta utvecklingsprojekt. Tack vare styrkan i det ideella engagemanget har man inom 
projektet i stor utsträckning lyckats ställa om i stället för att ställa in, vilket de är stolta över.  

En stor del av projektets arbete under 2020 var riktat mot det stora läger som var planerat till 
2021 (Jamboree21) och både projektet och Scouterna som organisation, var länge inriktade 
på att kunna genomföra lägret som planerat. På grund av utvecklingen av pandemin togs i 
oktober beslutet att skjuta fram lägret till 2022. Givetvis ett tråkigt beslut, men lägret ska 
kunna äga rum under trygga omständigheter. Nu har de ytterligare tid på sig att skapa ett 
ännu bättre och mer tillgängligt läger för 10 000-tals barn och ungdomar. 

Det primära målet för projektet är att göra friluftslivet mer tillgängligt för barn och unga med 
NPF och för att alla ska kunna vara med, behövs ledare med god kunskap och förståelse för 
att alla fungerar olika. Kunskap och förståelse är grundläggande för förändring. Scouterna ser 
också ett behov från sina scoutledare av praktiska verktyg: ”hur gör jag i praktiken för att 
stötta dessa barn och unga?”. Vilket kom till uttryck i en motion till stämman där bildstöd 
anpassat för scoutverksamhet efterlystes, en motion som bifölls. Projektet hade redan innan 
stämman påbörjat arbetet med ett sådant stöd och det är med glädje de nu fortsätter det 
arbetet med ett stämmobeslut i ryggen. Med hjälp av tydliggörande pedagogik, såsom 
exempelvis bildstöd, kan ledarna skapa en större förståelse i verksamheten, det i sin tur leder 
till tryggare scouter som kan engagera sig och ta del av glädjen med friluftsliv och 
gruppgemenskap. 

I syfte att öka projektets kompetens inom NPF-frågor deltog man på Attention Utbildnings 
dagslånga grundkurs i ämnet och på seminariet ”Hela spektrat” (ett samarbete mellan Min 
stora dag och Autism- och Aspergerförbundet). Projektet har också inlett samarbete med 
Scouternas samverkansorganisationer Nykterhetsrörelsens scoutförbund och Equmenia.  

Projektet har synliggjorts bland de anställda inom rörelsen, i syfte att skapa kunskap om 
projektet och på så sätt hitta viktiga samarbetsytor. 
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Under scouternas årsstämma visades en av de filmer projektet tagit fram, med mycket bra 
mottagande. Det är tydligt att projektet och dess syfte är efterlängtat och välbehövt. Under 
samma stämma hölls också en informationsstund där intresserade kunde ställa frågor och få 
veta mer om projektet.  

Under året har flera viktiga kontakter knutits med personer som har spetskompetens och 
stort engagemang, som på olika sätt kan och vill bidra till utvecklingen, detta rör främst 
arbetet med tydliggörande pedagogik men även andra delar av projektet.  

Att åka på läger kan vara stort och lite skrämmande samt extra utmanande för personer med 
NPF. För att locka målgruppen till Jamboree22 och där kunna jobba vidare i patrullen med 
funka olika tema skapades filmer för att informera om jobbet som görs för att anpassa och 
tillgängliggöra lägret (både till vuxna/föräldrar/scouter men också för ledare för att visa på 
stödet som finns för dem). Filmerna har anpassats för att fungera brett och inte enbart för 
Jamboree22.  

Arbetet med tydliggörande pedagogik har påbörjats: kontakt med referenspersoner har 
etablerats och ett prov på bildstöd och samtalsunderlag har tagits fram.  

Cirka 200 ledare har utbildats, vilket överstiger målsättningen som var 100 utbildade ledare. 

 
 
Ekonomisk redovisning 
Projektledare inklusive administration 532 472 
OH-kostnader 244 950 
5 workshopsledare 119 711 
Övriga personalkostnader 11 817 
Kommunikation 173 750 
Metodutveckling 40 361 
Utbildning av ledare 22 625 
Bygga och upprätthålla kompetens 23 612 
Revision 26 000 
Summa 1 195 298 
Förlängd dispositionsrätt 109 702 
(Kommer att användas för att ta fram bildstöd under våren 2021) 
Totalt belopp 1 305 000 
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Sportfiskarna 
Beviljade belopp  Organisationsbidrag    5 250 000 kronor 
   Verksamhetsbidrag    4 940 000 kronor 
   Totalt  10 190 000 kronor 

 

Sportfiskarna har under 2020 beviljats riktade projektbidrag till framför allt praktisk vatten- 
och fiskevård från Länsstyrelsen, Jordbruksverket och Allmänna Arvsfonden till en 
omfattning av ca 16,9 miljoner kr. 

Statsbidragens andel av totala omsättningen: ca 25 % 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

År  2016 2017 2018 2019 2020 

Medlemmar totalt 57 919 60 351 61 147 63 501 65 932 

Redogörelse för hur bidraget har använts 

Organisationsbidrag 
Sportfiskarnas medlemssiffror har under 2020 fortsatt att stiga. Vid årets slut organiserade 
förbundet 65 932 sportfiskare och fiskevårdare. Ökningen har varit särskilt stark bland 
individuella seniormedlemmar, men även inom kategorin familjemedlemskap. Antalet 
anslutna föreningar har också ökat under året och uppgår nu till över 400 fördelade i de 26 
distrikten. 

Sportfiskarna har som mål att komma närmare miljöutmaningarna, lokala beslutsfattare och 
inte minst befintliga och potentiella medlemmar. Därför arbetar förbundet löpande för att 
öppna fler kontor i landet. Inför 2020 identifierades behovet att utveckla verksamheten i 
Norrland och förbundet har under verksamhetsåret öppnat ett kontor i Jämtland med drygt 
två årsarbetskrafter inom fiskevård och främjandeverksamhet. Vid kontoret i Luleå har 
verksamheten utökats med en medarbetare under året. 

Under året genomfördes också en särskild satsning i syfte att utveckla förbundets centrala 
funktioner vad gäller ekonomi, IT och administration. I samband med systembytet har också 
ett nytt arbetssätt utvecklats, anpassat till det nya systemet.  

 
Verksamhetsbidrag 
 
Åtgärdspaket främjande och integration 
Sportfiskarna har med startår 2016 initierat en större satsning för att få fler barn och unga i 
Sverige att fiska och att öka målgruppens kunskaper om fiske- och vattenvård. Syftet med 
projektet har varit att genom ett samlat åtgärdspaket bestående av fem delprojekt avsevärt 
höja genomförandegraden av friluftsliv och fiske på skoltid, under lov och på fritiden. De fem 
delprojekten har varit Skolbäcken, Fiskelov, Katalysator föreningsliv och integration, Fiske i 
utpräglade stadsmiljöer samt Lokala fortbildningar. Målgrupp har framför allt varit barn och 
unga, i och utanför skolan samt pedagoger i skol- och fritidsverksamhet. 

Bidraget från Svenskt Friluftsliv har möjliggjort ytterligare finansiering av verksamhet 
regionalt och lokalt. Sportfiskarna har under 2020 samarbetat bl. a. med Svenska 



 
 

Återredovisning av statsbidrag till friluftsorganisationer 2021 
 
 
 Sida 26 
 

Postkodstiftelsen, Allmänna Arvsfonden, Leader Stockholmsbygd, Leader Gotland, Region 
Skåne, länsstyrelserna i Värmland, Skåne, Halland, Jönköping, Jämtland, Norrbotten och 
Gotland samt ett stort antal kommuner för att allokera mer resurser till friluftslivet och 
sportfisket och därmed kunna göra ännu mer för målgrupperna.  

Förbundet har sedan projektets start 2016 nyanställt projektledare vid kontoren i Malmö, 
Forshaga, Stockholm, Jönköping, Visby och Jämtland. Under 2020 har de också nyanställt 
en projektledare i Luleå. Projektledarna har med utgångspunkt i stadsnära miljöer kunnat ta 
ut fler barn och unga på fiske och fungerat som katalysatorer för det lokala föreningslivet. 
Rekryteringarna är ett resultat av projektet och den ytterligare finansiering som 
Sportfiskarna inhämtat från lokalt och regionalt håll. 

2020 har i och med coronapandemin varit ett ovanligt och utmanande år. Behovet och viljan 
till friluftsliv och fritidsmässig stimulans i samhället har ökat avsevärt samtidigt som 
restriktioner i flera fall har begränsat möjligheter att erbjuda aktiviteter i organiserad form. 
Sportfiskarna har arbetat hårt för att på ett adaptivt och flexibelt sätt kunna upprätthålla och 
genomföra verksamheten runt om i landet. Redan i pandemins begynnelse arbetade 
förbundet fram en plan för hur de skulle kunna genomföra sina aktiviteter på ett säkert sätt. 
Planeringen genomfördes i samverkan med smittskyddsläkare och mynnade ut i säkra och 
genomtänkta aktiviteter. Aktiviteterna visade sig vara mycket uppskattade då mycket annan 
organiserad verksamhet ställdes in. De ser med stolthet tillbaka på ett år där flera delprojekt 
överträffade sina mål. Alla projekt har kontinuerligt skräddarsytts utifrån de skiftande 
smittskyddsförutsättningarna som rådde under 2020.  

Det har också varit utmanande att få till lokala fortbildningar under rådande pandemi. 
Sportfiskarna har haft flertalet fortbildningar inbokade som tyvärr har behövts ställas in på 
grund av att deltagande pedagoger antingen har varit sjuka eller behövt täcka upp för sjuka 
kollegor på deras ordinarie arbetsplatser. Dock har de lyckats genomföra 13 av 15 
fortbildningar.  

Det har också varit svårt att uppfylla projektmålet inom Katalysator föreningsliv och 
integration. Då många av förbundets anslutna föreningar har utförande eldsjälar som tillhör 
en riskgrupp sett till Covid-19. Vid sidan om befintliga projektmål har även annan 
verksamhet genomförts med målgrupper barn och unga som har varit mycket uppskattad.  

Resultat projektmålen:   

3 062 elever har fått prova på praktisk fiskevård inom ramen för Skolbäcken.  

33 lovveckor har genomförts inom delmomentet Fiskelov.  

67 fiskeaktiviteter har genomförts med nyanlända inom delprojektet Katalysator föreningsliv 
och integration. 

110 fisketillfällen för integration och gemenskap i utpräglade stadsmiljöer.  

13 lokala fortbildningar för lärare/fritidspersonal inom fiske och friluftsliv. 
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Ekonomisk redovisning 

Projektledning  1 848 512 

Indirekt kostnad (OH) för ovan  464 221 

Resor  28 576 
Tryck infomaterial  16 199 
Utrustning fältarbete  56 124 

Transporter  103 963 
Medfinansiering regionala projekt  68 908 
Mat och dryck deltagande pedagoger  27 862 
Lön ungdomsledare  146 918 
Fiskeutrustning  20 703 
Förbrukningsmaterial  51 015 
Fiskisättning  12 688  
Ersättning lokalföreningar  90 000 
Övrigt  16 124 
Summa  2 951 813 

 

 

Klassdraget 
Klassdraget är Sportfiskarnas mångåriga främjandeprojekt riktat mot skolbarn i 
grundskolan. Konceptet består i en upplevelse- och lärorik heldag ute i naturen där praktiskt 
fiske och friluftsliv står i centrum för en eller flera skolklasser.  

Projektidén är lika enkel som uppskattad. En fiskeklubb och en skolklass gör en gemensam 
anmälan om en fiskedag med pimpel- eller metspön hos Sportfiskarna. Härifrån skickas 
sedan den beställda utrustningen till önskad adress. I utskicket medföljer ett pedagogiskt 
inspirationsmaterial som ger flera förslag på övningar och lekar med fokus på allemansrätt, 
säkerhet, vatten, fiske, fiskevård, samarbete- och gruppövningar samt utomhusmatlagning.  

 

Klassdrags-dagen genomförs sedan vid ett tillgängligt och trevligt vatten där det praktiska 
fisket anpassas efter elevgruppens förutsättningar och där de pedagogiska övningarna vävs in 
under dagens gång. Efter dagen får barnen behålla sina spön för framtida spännande 
fiskeäventyr på sin egen fritid. 

 

Förhoppningen är att barnens deltagande i Klassdraget kan skapa förutsättningar för ett 
framtida engagemang till gagn för ett fortsatt kunskapsspridande om fiske och friluftsliv. För 
många deltagande skolbarn blir fiskeutflykterna det första riktiga mötet med fiske och svensk 
natur, med alla möjligheter till upplevelser och lärdomar som detta ger.  

 

Förutom ett konkret arbete gentemot friluftspolitiska mål och folkhälsa bidrar projektet 
också till kunskapsspridning om och intresse för fiske och friluftsliv. Detta ger i sin tur ökade 
förutsättningar för en framtida vilja att skydda och vårda fisken och fiskens livsmiljöer, 
liksom svenskarnas möjligheter att kunna fiska i öppna och friska vatten.   

 

Svenskt Friluftsliv finansierar projektet och Svensk Sportfiskehandel (sportfiskets 
branschorganisation) har under tidigare år bidraget med sponsring av utrustningsinköp. 
Detta stöd fick emellertid ställas in under 2020 till följd av coronapandemin. 

 

Sportfiskarna satte inför 2020 mål om ett nytt projektrekord för Klassdraget. Målet på 
16,000 fiskande barn och 600 skolklasser visade sig vara en övermäktig utmaning under ett 



 
 

Återredovisning av statsbidrag till friluftsorganisationer 2021 
 
 
 Sida 28 
 

år då coronapandemin medförde påtagliga begränsningar av möjligheterna. Aldrig tidigare 
har förbundet missat ett projektmål gällande Klassdraget. Skolornas ökade försiktighet kring 
”externa” aktiviteter spelade en klar roll, men av än större betydelse för projektets 
utmaningar spelade deras klubbars ökade försiktighet – en rimlig hållning sett till att den 
klart dominerande delen av funktionärerna är personer över 65 år. Därtill kan på 
utmaningssidan också läggas en historiskt mild vinter, en omständighet som tydligt 
begränsade mängden pimpelaktiviteter redan innan pandemins utbrott. 

 

I november månad 2020 konstaterades ett projektresultat på 10 950 barn (438 aktiviteter) – 
en siffra som man trots allt är stolt över. Det fleråriga arbetet med fortbildningen ”Mer 
friluftsliv i skolan” har hjälpt till att nå ett resultat som trots allt ändå är över 10 000 fiskande 
barn. Den ”licens” som pedagogerna från denna fortbildning får för att genomföra 
Klassdraget har givit Klassdraget en än starkare grund att stå på. Av årets 438 aktiviteter 
genomfördes 203 aktiviteter av fortbildade pedagoger och 235 av föreningar. Under året har 
110 klasser upplevt pimpelfiske och 328 klasser mete. 

 

 

 

Ekonomisk redovisning 

Projektledning  472 566 

Indirekt kostnad för ovan  118 141 

Inköp av fiskeutrustning  919 907 

Framtagande av infomaterial  14 999  
Bidrag till fiskeklubbar  227 000 

Resor  0 

Övrigt  612 

Summa  1 753 225 
 
 

 
Utvecklad ledarutbildning 

På grund av rådande omständigheter samt sent besked kommer verksamheten att 
genomföras under början av 2021 och redovisas under 2022. 
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Svenska Brukshundklubben 
Beviljade belopp  Organisationsbidrag       
   Verksamhetsbidrag     1 150 000 kronor 
   Totalt     1 150 000 kronor 

 

Får stöd från Försvarsmakten med 14 448 859 kronor, Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap 2 555 778 kr och Myndigheten för delaktighet 900 000 kr. 

Statsbidragens andel av totala omsättningen: 38 % 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

År  2016 2017 2018 2019 2020 

Medlemmar totalt 54 922 54 464 54 195 55 726 58 409 

Redogörelse för hur bidraget har använts 

Verksamhetsbidrag 
 
Upp och hoppa – Friskvård för människa och hund i samverkan 
April 2018 startades Svenska Brukshundsklubben (SBK) projektet ”Upp och hoppa - sund 
med hund”. Det övergripande syftet med projektet är att öka kunskapen om och förmågan att 
använda naturen och den egna kroppen som verktyg för fysisk aktivitet och därigenom öka 
det fysiska och psykiska välbefinnandet hos människa och hund i samhället.  

Allt fler blir isolerade under denna tuffa period och SBK har lagt fokus på att nå ut till dessa 
via nätet. De ser tyvärr en kraftig nedgång av inrapporterade aktiviteter hos sina klubbar 
under 2020. De har fortsatt att utbilda friskvårdsinstruktörer genom att lägga delar av 
utbildningen på distans. Totalt examinerades 19 friskvårdsinstruktörer under den rådande 
pandemin. Under 2020 påbörjades utbildningen av två SBK-lärare i friskvård, men efter att 
en deltagare hoppat av utbildningen, tvingades utbildningen ställas in. En ny utbildning togs 
fram och kommer att starta under hösten 2021. 
 

Projektet har genomfört en rad olika aktiviteter under 2020 i både fysisk form men framför 
allt på distans. Två fysiska hundmarscher, en digital hundmarsch och fyra löparskolor på 
distans. Man genomförde även en prova-på-dag på Hundungdomslägret i Stockholm och 
”vatten-kul” med Sveriges Hundungdom. Det ordinarie Skol-SM:et ställdes in och 
genomfördes digitalt i stället som en utmaning mellan skolorna via löparskolan. 
 

SBK har tagit fram en rad olika material för att inspirera till fysisk aktivitet tillsammans med 
hunden. Aktivitetskort för de yngre deltagarna som tillsammans med den vanliga 
aktivitetskortleken översatts till engelska. Även sällskapsspel till hundfamiljer, baserade på 
aktivitetskortlekarna har tagits fram. Reumatikerförbundet har spelat in en informationsfilm 
om fysisk funktionsvariation som tillämpas i utbildningarna idag. 
 

Precis innan coronapandemin drabbade Sverige, påbörjades inspelningen av Löparcoachen 
och kort därefter Löparcoachen 2.0. I dessa filmer får vi följa två kvinnor med olika 
förutsättningar under deras åtta veckors löparträning. Projektet har fått mycket 
uppmärksamhet i sociala medier under 2020. 



 
 

Återredovisning av statsbidrag till friluftsorganisationer 2021 
 
 
 Sida 30 
 

SLU (Sveriges Lantbruks Universitet) kontaktade projektet för att inleda ett samarbete och 
använda projektet vid ansökan om medel till forskning om fysisk aktivitet på hundar och 
hundägare. Pilotstudien kommer att genomföras i Uppsala i augusti 2021.  

Inom organisationen vill man samla in statistik från alla aktiviteter som de är delaktiga i för 
att kunna se effekterna av projektet. Det har varit svårt att hitta ett bra system för 
inhämtning av statistik från friskvårdsinstruktörerna. De har provat med att 
friskvårdsinstruktörerna själva ska logga in i SBK Utbildning och dela sina aktiviteter i ett 
gemensamt forum. Det har inte fungerat, då det varit krångligt och tidskrävande. Efter olika 
försök, lägger projektledaren ut en förfrågan i en gemensam Facebookgrupp en gång i 
månaden, i samband med rapportering till SBK:s Förbundsstyrelse, vilket har fungerat bra. 
Varje gång projektet publicerar aktiviteter på SBK:s Facebooksida och genom de digitala 
nyhetsbreven, SBK-info (går ut till alla deras medlemmar), så ökar antalet deltagare som vill 
gå med i Upp och hoppas Facebookgrupp. 
 
Effekterna av projektet är konkret förbättring av människors fysiska och psykiska hälsa och 
insikter i föreningslivets betydelse för samhället och individen. SBK:s tränings- och 
tävlingsverksamhet har varit svårt drabbat av corona-restriktioner. Hundägare har via nätet 
istället erbjudits alternativ träning tillsammans med sin hund på ett roligt och motiverande 
sätt. SBK har fått många nya medlemmar och deltagare visar sin tacksamhet för projektet. 
Man har även sett effekten av minskad isolering/ensamhet genom att skapa rum för sociala 
kontakter mellan människor. Tillsammans med hunden är vi mindre ensamma, vi har lättare 
för att få kontakt med andra människor och vi rör oss mer. Hunden kan också i vissa skeden i 
våra liv, exempelvis vid svår sjukdom, ha en avgörande betydelse för både hälsa och 
rehabilitering. De positiva effekterna får man oavsett ålder eller tränings vana.  

Inom projektet har de även sett effekten av ökad kunskap om och praktisk erfarenhet av att 
på ett säkert sätt använda naturen som redskap till fysisk aktivitet. I befolkningen ses också 
stora skillnader mellan olika grupper. Personer med lägre socioekonomisk status har 
generellt sämre kondition och uppnår i större utsträckning inte rekommendationerna för 
fysisk aktivitet. Projektet har publicerat mycket material gratis på nätet för att så många som 
möjligt ska kunna ta del av informationen. I de träningsgrupper som genomfördes på 
gymnasienivå, såg lärarna effekter på eleverna genom att de blev piggare och hittade en 
träningsglädje tillsammans med hunden. 
 
 

Ekonomisk redovisning 
Projektanställd personal 619 885 
Overheadkostnader 28 787 
Hyra av lokaler 8 106 
Tryckkostnad för informationsmaterial mm 46 916 
Fortbildning ledare/inspiratörer 41 729 
Reskostnader 12 937 
Fortbildning externa konsulter/specialister 84 681 
Summa 843 041 
Förlängd dispositionsrätt 306 959 
Totalt belopp 1 150 000 
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Svenska Båtunionen 
Beviljade belopp  Organisationsbidrag      570 000 kronor 
   Verksamhetsbidrag      250 000 kronor 
   Totalt      820 000 kronor 
 

Har fått stöd från Naturvårdsverket med 500 000 kr. 

Statsbidragens andel av totala omsättningen: 10,5 % 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

År  2016 2017 2018 2019 2020 

Medlemmar totalt 172 000 171 891 173 803 173 784 180 100 

Redogörelse för hur bidraget har använts 

Organisationsbidrag 
Sverige är ett unikt land för båtliv. Stora skärgårdsområden, långa kuster, 95 000 farbara  
insjöar och över 1 000 km kanaler. Båten är för många människor deras allra viktigaste  
fritidssysselsättning. Från den minsta lilla badbåt eller kanot, den öppna lilla utflyktsbåten  
till de stora segel- och motorbåtarna. Det finns i Sverige över en miljon fritidsbåtar. Båtlivet 
formar en av Sveriges största folkrörelser med över två miljoner utövare, spridda över hela 
landet. 
 
2020 är året vi minns. På ett positivt sätt för båtlivets utveckling, även om året inneburit 
problem och sorg för många människor. Permitteringarna under våren gjorde att 
vårrustningen startade ovanligt tidigt på båtklubbarna. Båtfixandet blev en ventil, där båten 
blev en plats där det fanns något i livet som var som vanligt. Många tankar utbyttes mellan 
medlemmar på stegar och i sittbrunnar runt om på varvsplanerna. Sommaren blev ännu 
bättre. Allt som flöt var på sjön och andrahandspriserna på båtar rusade. Antalet nya 
medlemmar under perioden mars - augusti ökade med nästan 16 000 mot normalt 9000. I 
slutet av året hade medlemsantalet stigit med total ca 7000 medlemmar. 
 
Organisationsbidraget har använts för att digitalisera verksamheten och på så sätt ökat 
möjligheter till att nå ut över landet. Möten som tidigare innebar planering, övernattning och 
resor har ersatts av digitala möten som har gjort att fler har kunnat engagera sig i nya 
arbetsgrupper.  
 
Under hösten har en arbetsgrupp tagit fram ett helt nytt material som kallas rorsmansmärket 
och som riktar sig till alla nybörjare som hittat till det båtburna friluftslivet. Aktiviteten 
genomförs av klubbarna för sina medlemmar med ett omfattande material. 300 nya 
flytvästar har med hjälp av båtklubbarna delats ut i olika aktiviteter till människor som är nya 
eller som aldrig tidigare har varit på sjön.  
 
Verksamhetsbidrag 
 
SBU Akademin 
På grund av det rådande läget har arbetet med SBU Akademin skjutits på framtiden och 
kommer att genomföras under början av år 2021 och redovisas 2022. 
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Svenska Fjällklubben 
Beviljade belopp  Organisationsbidrag       110 000 kronor 
   Verksamhetsbidrag       170 000 kronor 
   Totalt       280 000 kronor 

 
Statsbidragets andel av totala omsättningen: 16 % 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

Medlemmar  2016 2017 2018 2019 2020 

Totalt  1 500 1 580 1 700 1 594 1 620 

Redogörelse för hur bidraget har använts 

Organisationsbidrag 
Svenska Fjällklubben har som ändamål är att främja sund fjällsport och verkar för en vidgad 
kännedom om fjällvärlden och en ökad respekt för dess kvaliteter och naturvärden.  

Organisationsbidraget har använts i ordinarie verksamhet och för att täcka kostnader för 
allmänna administrativa kostnader, klubblokal, klubbtidning samt kostnader för styrelsens 
verksamhet. 

 

Verksamhetsbidrag 

 

Handbok för fjälledare - vinter 

På grund av det rådande läget har arbetet med att ta fram handboken försenats och kommer 

att genomföras under början av år 2021 och redovisas 2022.  
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Svenska Folksportförbundet 
Beviljade belopp  Organisationsbidrag       100 000 kronor 
   Verksamhetsbidrag       
   Totalt      100 000 kronor 
 

Statsbidragets andel av totala omsättningen: 76 % 
 

Medlemsantal och medlemsutveckling 
Svenska Folksportförbundet består av 44 lokala folksportföreningar och kommuner. 
 

Redogörelse för hur bidraget har använts 
 
Organisationsbidrag 
Organisationsbidraget har använts i ordinarie verksamhet och för att täcka kostnader för 
deltagande i möten, de har haft styrelsemöten hos sina medlemsföreningar, samt inköp av 
märken och utmärkelser samt en skrivare. 
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Svenska Frisksportförbundet 
Beviljade belopp  Organisationsbidrag       120 000 kronor 
   Verksamhetsbidrag       
   Totalt      120 000 kronor 

Statsbidragets andel av totala omsättningen: 10,69 % 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

Medlemmar  2016 2017 2018 2019 2020 

Totalt  4 791 4 243 4 382 4 504 4 505 

Redogörelse för hur bidraget har använts 
 
Organisationsbidrag 
Även för Svenska Frisksportförbundet blev 2020 ett annorlunda år. I deras ansökan om 
organisationsbidrag sökte de för att kunna genomföra ledarutbildningar under året, under 
januari och mars hann de med att genomföra flera av dessa utbildningar innan pandemin 
slog till. Kurserna innehöll både allmän ledarskapsutbildning, friluftslivsutövande och 
kunskap om att leda grupper i friluftsaktiviteter.  

Tyvärr medförde pandemin att de inte hade möjlighet att ordna så många 
friluftsarrangemang som planerat, men förutom utbildningar kunde de genomföra en 
swimrun-tävling i strålande sol under midsommarhelgen och i deras lokala frisksportklubbar 
har friluftsverksamheten, i olika omfattning, kunnat pågå på många platser under hela året.  

När året inte blev som planerat har de på förbundsnivå haft möjlighet att arbeta mer med 
administrativa uppgifter på sitt kansli, de har bl.a. tagit fram nytt ledarutbildningsmaterial 
för att försöka utveckla förbundet inför framtiden. Bidraget har också gjort det möjligt att ha 
anställda på kansliet. 
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Svenska Islandshästförbundet 
Beviljade belopp  Organisationsbidrag        120 000 kronor 
   Verksamhetsbidrag          58 000 kronor 
   Totalt       178 000 kronor 

Har även fått bidrag från Hästnäringens Nationella Stiftelse med 520 000 kr. 

Statsbidragets andel av totala omsättningen: 12 % 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

År  2016 2017 2018 2019 2020 

Medlemmar totalt 6 509  7 097 6 914 7 309 7 217 

Redogörelse för hur bidraget har använts 

Organisationsbidrag 
Organisationsbidraget har använts till Fritidssektionens fortlöpande arbete. Målsättningen 
har varit och är att fortsatt arbeta med att bygga upp en stabil Fritidssektion. Denna skall 
verka för alla aktiviteter inom Islandshästverksamheten som inte är tävlingsanknutna. 
Sektionen har genomfört 2 fysiska möten under året och dessemellan haft ett tiotal 
telefonmöten. 

Bidraget har finansierat kanslitjänster, kost och logi i samband med möten, OH-kostnader i 
form av telefoni och datakommunikation. Kansliarbetet för Fritid motsvarar en 30% tjänst 
(bruttolön inklusive arbetsgivaravgifter 159 845 kr). 

Verksamhetsbidrag 
 
Fritid - Natur och ridning för alla 
Syftet med projektet är att inkludera alla lokalföreningar i Svenska Islandshäst förbundets 
fritidsverksamhet. Ett läger arrangerades för SIF:s medlemmar och totalt anmälde sig 65 
personer men några lämnade återbud (sjukdomssymtom). Under lägret fick deltagarna ta del 
av tre olika föreläsningar på projektets tema samt delta i workshoppar där det brain-
stormades kring hur man skulle kunna sprida kunskapen vidare inom den egna 
lokalföreningen. En artikel om lägret och dess innehåll skrevs och publicerades i 
medlemstidningen Islandshästen som når samtliga medlemmar i Svenska 
Islandshästförbundet. 

Sammanfattningsvis har stor spridning om hälsoeffekterna av ridning i naturen uppnåtts och 
ett stort engagemang av och gemenskap med medlemmarna som leder till utveckling av deras 
inflytande inom både lokalföreningarnas verksamhet och på förbundsnivå.  
 
 

Ekonomisk redovisning 
Föreläsare 9 375 
Lokalkostnad 15 000 
Förtäring 8 252 
Körersättning 5 716 
Summa 38 343 
Resterande del används under början av år 2021 19 656 
Totalt belopp 58 000 
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Svenska Jägareförbundet 
Beviljade belopp  Organisationsbidrag        825 000 kronor 
   Verksamhetsbidrag       499 000 kronor 
   Totalt     1 324 000 kronor 

 

Statsbidragets andel av totala omsättningen: 0,5 % 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

År  2016 2017 2018 2019 2020 

Medlemmar totalt 154 450 148 520 149 525 151 662 153 898 

Redogörelse för hur bidraget har använts 

Organisationsbidrag 
Svenska Jägareförbundet har använt sitt organisationsbidrag för att genom sin satsning 
Jakten på framtiden öka antalet ungdomsmedlemmar med 15 procent från 2018 till 2020. 
Hälften av deras län nådde målet, vilket resulterade i en ökning på 12 procent nationellt sett 
med 819 fler ungdomar på två år. Positiva och viktiga siffror då man lyckats vända de senaste 
tre årens negativa trend.  

Under 2020 har det intressebaserade nätverket Unga Jägare utökats med två nya nätverk i 
Örebro och Östergötland.  

Det har varit en utmaning att arrangera ungdomsverksamhet och aktiviteter under året med 
tanke på pandemin, men flera län har ändå försökt genomföra någonting på ett smittsäkert 
sätt. Läger har däremot ställts in liksom annat som samlar mycket folk från olika håll. 
Skytteaktiviteter på skjutbana har kunnat genomföras i viss mån. Tyvärr har mycket som 
varit planerat fått ställas in. Även om jakten ger möjlighet till många utomhusaktiviteter, där 
man kunnat hålla avstånd, har det ändå varit en viss problematik att på ett säkert sätt 
genomföra jakter för ungdomar utan körkort, bil eller egen vapenlicens då det avråtts från 
samåkning och beaktats vikten av att hålla avstånd.  

På grund av pandemin fick alla fysiska regionala och nationella ungdomsmöten ställas in 
under 2020. Region Mitt har hållit två digitala regionala möten med ungdomsansvariga från 
regionen. Den nya ledarskapsutbildningen, som bland annat ska ha inriktningen 
ungdomsledarskap, var tänkt att sjösättas under hösten 2020 men har skjutits på framtiden i 
väntan på att det går att samlas fysiskt igen. Under tiden förbereds denna så att den skall 
kunna starta utan dröjsmål när det är möjligt.  

På grund av pandemin beslutades under 2020 att ta fram en digital utbildning ”Lockjakt på 
räv” i förbundets utbildningsplattform E-jakt. Utbildningen blev klar under december och 
under våren 2021 kommer alla ungdomsmedlemmar i Svenska Jägareförbundet att erbjudas 
att läsa den gratis.  
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Verksamhetsbidrag 
 
Välkommen till naturen 
Under 2020 togs foldern ”Välkommen till naturen”, som berättar om vanliga svenska 
däggdjur och fåglar samt om allemansrätten, fram i en upplaga om 40 000 exemplar som 
distribuerades via Utbudet.se och 50 000 exemplar som distribuerades genom den egna 
organisationen. Liksom tidigare år har ”Välkommen till naturen” haft rykande åtgång på 
Utbudet.se så fort det gjorts tillgängligt för beställning. Materialet har under flera veckor 
varit det mest beställda materialet. 

Målet var att nå ut till minst 1 000 skolklasser under 2020 och man nådde 1851 skolklasser 
som använt ”Välkommen till naturen”. 2396 lärare och pedagoger har beställt materialet. Ett 
lärarstöd i pdf-format som kunde laddas ner i anslutning till beställningar har tagits fram, 
vilket tidigare efterfrågats. Respons från lärare och pedagoger som använt ”Välkommen till 
naturen” i undervisningssammanhang har varit positiv. 

De exemplar som spreds av den egna organisationen, distribuerades ut till 13 kontor från 
Luleå i norr till Kristianstad i söder och kommer att användas framgent vid förskole- och 
skolbesök, integrationsdagar och vid andra passande aktiviteter. 

Via deras hemsida jagareforbundet.se har foldern ”Välkommen till naturen” liksom 
lärarhandledningen blivit tillgänglig för nedladdning i pdf-format, så skolor kan komma åt 
materialet när det tagit slut hos Utbudet.se. 
 
 

 
Ekonomisk redovisning   
Tryckkostnad  134 058 
Distribution via Utbudet.se  305 559 
Arbetstid projektledare  18 000 
Framtagande av lärarstöd  60 000 
Summa   517 617 
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Svenska Kanotförbundet 
Beviljade belopp  Organisationsbidrag  
   Verksamhetsbidrag     1 002 500 kronor 
   Totalt     1 002 500 kronor 

 

Får även statsbidrag från Riksidrottsförbundet 5 767 816 kr och Sveriges Olympiska 
kommittéer (elitsatsning) 1 732 200 kr. 
 
Statsbidragens andel av totala omsättningen: 63 % 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

År  2016 2017 2018 2019 2020 

Medlemmar totalt 19 068 20 104 20 545 20 862 24 174 

Redogörelse för hur bidraget har använts 

Verksamhetsbidrag 
 
Friluftstjänster 
Svenska Kanotförbundet (SKF) anser att utan friluftstjänsten skulle arbetet med 
friluftspaddlingen inom förbundet inte bara stannat av och halkat efter, utan backa flera steg 
från där de nu har kommit. Hur stärks och främjas friluftspaddling? Det finns inte ett svar, 
utan det är en hel uppsjö av olika insatser som i både stort och smått främjar nyfikenhet på 
paddling, får kanotister att ta nästa steg i sin utveckling eller gör att en kanotförening vågar 
satsa på att köpa in några havskajaker.  

Friluftstjänstens långsiktiga mål är att synliggöra paddling som ett fantastiskt och 
lättillgängligt sätt att komma ut i naturen och sprida information om Kanotförbundets 
verksamhet och deras klubbar samt godkända kanotcentraler. Informationsspridningen har 
skett genom deras hemsida, nyhetsbrev, facebook-sida för friluftspaddling, kanotguiden.com 
och personliga kontakter med kanotföreningarna, kanotcentralerna, kommuner, 
länsstyrelser och turistbyråer. Närmare 60 statusuppdateringar på facebook-sidan för 
friluftspaddling gjordes, med en blandning av information, tips om säkerhet, utbildningar, 
föreläsningar, bra paddelställen, efterlysningar av kandidater till utbildningar m. m.  

Målet är att utveckla och upprätthålla utbildningsmaterial, ha god kvalitet i utbildningar 
inom friluftssektorn av ledare, examinatorer och instruktörer. Utbildningsstrukturen 
utökades med ledarutbildning på avancerad nivå.  

Friluftstjänsten arbetade med säkerhetsfrågor, bland annat som ansvarig för 
Kanotförbundets säkerhetsgrupp, utbildningskommitté och Vattengrupp (Vattengruppen 
jobbar med kanotperspektiv vid restaureringsarbeten av flottningsleder och 
dammutrivningar). 

En viktig del av utbildningsstrukturen är utbildnings- och examinationsmaterialet 
Paddelpasset. Målet är att sprida kännedom om Paddelpasset, i syfte att fler ska genomgå 
kurs och för de som vill även examination och därmed bli kunnigare kanotister. Under året 
var det trettiofem föreningar, kanotcentraler och utbildare som använde sig av Paddelpasset. 
Kunskapsmålen i Paddelpasset spreds på så vis till en stor grupp paddlare, även icke-
föreningsanslutna. Det är fortfarande många som inte känner till Paddelpasset, men antalet 
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som gör det och är intresserade av att utbilda sig enligt standarden ökar. Alla som går en 
paddelpasskurs får kunskap om paddelteknik, hur de värnar djur och natur, Allemansrätten 
och säkerhet. Flera kanotuthyrare och kanotföreningar hörde av sig och var intresserade av 
att börja arbeta med Paddelpasset. Det leder till att fler inom verksamheterna utbildar sig för 
att uppnå rätt kompetens.  

Trots coronapandemin, restriktioner och begränsningar för arrangemang kunde de flesta 
friluftsutbildningarna genomföras. Vissa delar genomfördes digitalt för att undvika resor och 
inomhusutbildning. Det var framför allt räddningsövningar som fick modifieras så att de 
kunde genomföras utan kontakt ansikte mot ansikte. 7 ledarutbildningar hölls, där 65 nya 
ledare utbildades. 20 nya examinatorer inom Paddelpasset utbildades och flera 
säkerhetskurser hölls, över 100 kanotister gick någon av säkerhetsutbildningarna (ej 
medräknat de lärare som gick utbildningen genom projektet Säker Paddling i Skolan). Det 
var en stor spridning geografiskt av nyutbildade examinatorer i Paddelpasset.  

Intresset för paddling ökade under året och flera friluftssektioner fick förfrågningar från 
människor som ville bli medlemmar. Det ökade intresset måste ses som en effekt av 
coronapandemin och hemester, men även ett allmänt ökat intresse för friluftspaddling som 
skett de senaste åren. Enligt båtlivsundersökningen 2020 (Transportstyrelsen) ökade antalet 
personer som hyrde kanot jämfört med tidigare år.  

Kanotförbundet är en av partnerorganisationerna i forskningsprogrammet Mistra Sport and 
Outdoors.  

Kanotförbundet har avtal med Scouternas Folkhögskola, Friluftsfrämjandet, Förbundet Skog 
och Ungdom, Sjöviks Folkhögskola och Älvdalens Utbildningscentrum angående 
Paddelpasset och utbildningar.  

Tillsammans med Friluftsfrämjandet och Scouterna har Kanotförbundet aktivt agerat för att 
lyfta kanotperspektiv i remissvar. Samarbetet gav tyngd åt deras åsikter och skapar goda 
förutsättningar och kontakter för fortsatt samarbete i fler frågor. 

Kanotförbundet strävar efter att vara en aktiv part i frågor som rör paddling. Friluftstjänsten 
deltog i flera konferenser och träffar, flera av dem relaterade till coronaeffekter på 
friluftslivet. 

Friluftstjänsten jobbade med informationsarbete om kanotperspektiv i olika sammanhang, 
deltog i dialogmöten om säkerhet och paddling i olika perspektiv. Flera remisser och 
yttranden lämnades bland annat om förslag på förarbevis för vattenskoter, regionala 
friluftsstrategier, säkerhet och forsränning och lokala vattenrestaureringsarbeten. 
Kanotförbundet deltog även i Sjösäkerhetsrådet. 

Allt ovanstående krävde arbete i form av organisering och administration. Friluftstjänsten 
såg till att utbildningar lades upp, registrerade nya examinatorer och paddelpass, svarade på 
många frågor från enskilda kanotister och hade den viktiga personliga kontakten med 
föreningar och kanotcentraler.  

 
Ekonomisk redovisning 
Personalkostnad 560 000 
Övrigt 35 000 
Summa 595 000 
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Säker paddling i skolan 
2020 var andra året för projektet Säker paddling i skolan, vars syfte är att utbilda lärare som 
vill ta med sina elever ut på säker paddling genom att erbjuda dem utbildningen 
Grundläggande säkerhet och räddningsteknik (GSRT).  

25 utbildningstillfällen planerades i de olika regionerna i Sverige. Vissa regioner där intresset 
var stort under 2019 planerades det för två eller tre kursomgångar under 2020. Varje kurs 
hade plats för 6 deltagare. Målsättningen var att få stor spridning på utbildningen i olika 
skolor, därför fick skolorna endast skicka en representant var i första skedet. Blev det platser 
lediga öppnades det upp för att kunna skicka flera lärare från samma skola.  

Precis som allt annat påverkades även projektet av coronapandemin. Kurserna som 
planerades våren 2020 var tvungna att ställas in och skjutas till hösten. Trots det lyckades de 
ändå genomföra alla 25 utbildningarna runt om i landet. Deltagarantalet påverkades av 
pandemin med sena avbokningar pga. sjukdom och många som hoppade av eller inte kunde 
anmäla sig då de inte beviljades ledigt. Totalt genomförde 91 lärare hela kursen samt några 
som deltog på de teoretiska delarna men inte kunde genomföra den praktiska träningen.  

För att genomföra de olika kurserna användes olika externa utbildare utspridda i Sverige. De 
externa utbildarna som togs in i projektet fick olika alternativ för hur mycket de själva ville 
planera och fick ersättning därefter.  

Lärarhandledningen som togs fram och trycktes under 2019 skickades ut till alla utbildare 
som i sin tur delade ut dem till deltagarna. Alla deltagare fick med sig broschyrer för att 
kunna sprida till sina kollegor som inte deltog.  
 

 
 
Ekonomisk redovisning 
Projektledning, kursmaterial och administration 183 000 
Utbildningstillfällen 270 000 
Summa 453 000 
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Svenska Kennelklubben 
Beviljade belopp  Organisationsbidrag 750 000 kronor 
   Verksamhetsbidrag       
   Totalt  750 000 kronor 

Statsbidragets andel av totala omsättningen: 0,6 % 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

År  2016 2017 2018 2019 2020 

Medlemmar totalt  300 000 273 678 268 121 271 166 280 407 

Redogörelse för hur bidraget har använts 

Organisationsbidrag 
Svenska Kennelklubben (SKK) är hundägarnas riksorganisation och företräder alla hundar 
och hundägare i Sverige. SKK sprider information, utbildar och väcker debatt samt visar på 
den stora glädjen och nyttan med hund. SKK:s informationsinsatser har som tidigare år haft 
inriktning mot hur man håller sin hund i skog och mark med ett speciellt fokus rörande 
jakthundar. 

2020 fick stora resurser centralt läggas ner för att hjälpa klubbarna med att kunna 
genomföra den demokratiska processen med årsmöten som till stor del inte hade kunnat 
genomföras när pandemin begränsade möjligheterna till fysiska möten. Genom att snabbt 
ställa om till att genomföra årsmöten digitalt med hjälp av olika tekniska lösningar som Vote 
It, Zoom med flera kunde alla 1100 klubbar lösa den demokratiska föreningsverksamheten 
2020. 
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Svenska Klätterförbundet 
Beviljade belopp  Organisationsbidrag  
   Verksamhetsbidrag     1 669 000 kronor 
   Totalt     1 669 000 kronor 

Får även statsbidrag från Riksidrottsförbundet med 3 274 000 kr och har övriga bidrag med 
867 202 kronor. 
 
Statsbidragens andel av totala omsättningen: 60 % 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

År  2016 2017 2018 2019 2020 

Medlemmar totalt 10 303 11 618 12 371 14 402 14 482 

Redogörelse för hur bidraget har använts 

Verksamhetsbidrag 
 
Instruktörsutbildningar 
Projektet är ett treårigt projekt med syftet att alla som börjar klättra ska lära sig grunderna av 
en auktoriserad instruktör, en kvalitetssäkring som kan hjälpa Svenska Klätterförbundet att 
hålla olycksstatistiken fortsatt låg och fostra framtidens klättrare till goda 
friluftsambassadörer. Det är viktigt för förbundet att alla deras instruktörer oavsett disciplin 
(inomhus, sport, klippa och is) är uppdaterade om säkerhet, ansvar, access och allemansrätt, 
och därmed kan förmedla korrekt och aktuell kunskap. 

2020 var projektets andra år. Pandemin har försvårat och försenat delar av projektet. Trots 
utmaningarna kopplat till pandemin så har projektledning lyckats genomföra det mesta av 
aktiviteterna under året. Tyvärr dras projekt fortfarande med vissa förseningar som härrör 
från första året. 

Den översiktliga projektplanen innehåller sju steg, och under 2020 har arbetet påbörjats med 
samtliga. 
Steg 1; Behovsanalys genomfördes under år 2019. Analysarbetet och resultaten blev klara 
under våren 2020. 
Steg 2; Struktur - All klätterutbildning styrs av ett normsystem som utgår från den 
internationella alpinistunionen UIAA. Klätterförbundet administrerar den svenska 
delegationen från UIAA som har att säkerställa att de svenska utbildningarna följer de 
normer UIAA satt upp. Normerna utvecklas ständigt för att följa med den utveckling som 
sker internationellt när det gäller pedagogik, miljö/naturvård, samt säkerhet. 
Klätterförbundets utbildningskommitté har tillsammans med projektledningen under året 
gått igenom innehållet i samtliga normer och andra dokument, och identifierat flera delar 
som behöver ändras, synkas och samordnas. Arbetet påbörjades 2019 och har fortsatt under 
2020.  
Steg 3; Synliggöra befintliga möjligheter. Att kunna kommunicera och nå de i klättersverige 
som vill bli instruktörer. Huvudstrategin är att utveckla en digitalt baserad medlemsportal. 
Steg 4; Behovsanalys för framtiden. Arbetet med att undersöka det rättsliga läget och 
ansvaret har påbörjats.  
Steg 5 – 7; Modellering av tydlig och attraktiv utbildning, utbilda utbildare och kommunicera 
samt genomföra utbildningen. 
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Handlingsplanen, utifrån behovsanalysen, blev att lägga resurserna i projektet på att 
förtydliga normer och utbildningsstege.  
 
Verksamheten inom förbundet sker i huvudsak i klubbarna, som utbildning och tävlingar, 
mm. Förbundet driver enbart examinationer, tränarutbildningar och nationella tävlingar, 
samt utbildningar av nationell karaktär, som alpinkurserna, instruktörsutbildning och 
accessutbildning. På längre sikt önskas en medlemsportal med digitalt utbildningsmaterial, 
utbildningsstegen, behörigheter, anmälningar, påminnelser om seminarier mm. Vidare 
önskar man framöver kunna ge stöd till examinatorer att fungera som mentorer åt 
aspiranter, förbättra kommunikation med klubbarna. Dessutom vill förbundet vidareutveckla 
Lärarprojektet så att utbildare på GIH och andra som utbildar lärare kan utbilda i klättring 
och har rätt kompetens för det. Hålla examinationsförberedande kurs i tillämpat 
instruktörskap (pedagogik). Identifiera och formulera och kommunicera klätterförbundets 
pedagogik. 
 

 

Ekonomisk redovisning 
Projektledare 434 000 
Arbetsplats, dator mm 60 000 
Personalkostnad projektgrupp 140 000 
Arvoden för pilotkurs, utveckling av information/normer 275 426 
Möten, kurser och resor 89 104 
Övrigt 31 470 
Summa 1 030 000 
Förlängd dispositionsrätt 170 000 
Total summa 1 200 000 
 
(Tidigare förlängd dispositionsrätt från 2019 (435 000kr) har inte förbrukats utan kommer 
att användas år 2021 och redovisas år 2022) 

 

Utbilda idrottslärare för klättring 
Projektet är ett treårigt projekt med syftet att utbilda idrottslärare till topprepsinstruktörer 
och klätterledare utomhus. Då har lärarna kompetens att på ett säkert sätt låta eleverna 
prova att klättra och att säkra varandra både inomhus och på någon lokal klippa. Klättring är 
en snabbt växande idrott och förbundet vill öka sina friluftsaktiviteter. 

2020 var tänkt att vara tredje och sista året i projektet men på grund av pandemin kände 
Klätterförbundet sig tvingade att skjuta stora delar av projektet på framtiden och har 
beviljats förlängd dispositionsrätt för hela beloppet.  
 

Då projektet följer läsåren har kostnaderna för varje årskull fördelats över två år. Den 
verksamhet som kunde genomfördas 2020 var slutförandet av kursen för årskullen som 
började under år 2019. De två grupperna som startade då avslutade sin utbildning under 
våren 2020. Det var sammanlagt 18 deltagande lärare. Utbildningen genomfördes parallellt i 
två regioner men enligt samma koncept. Utbildningarna följde samma mall som 2018, men 
utbildare och deltagare behövde inte resa lika långt, och kunde dra fördel av att hitta 
kamrater att träna klättring med på nära håll.  

Utbildning riktas i första hand till idrottslärare på skolor med klättervägg. I praktiken har 
dock projektet nått en bredare målgrupp. Efter två år har projektet utbildat lärare från 
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universitet, folkhögskolor, gymnasieskolor och grundskolor. Projektets instruktörer har mött 
och möter välutbildade undervisare med stor samlad pedagogisk kompetens som seriöst ger 
sig in i utbildningens olika moment i att bli topprepsinstruktör och klätterledare.  
 
Målet med utbildningen är att lärare ska kunna ansvara för klätteraktiviteter på ett säkert och 
inspirerande sätt inom skolans verksamhet. I utbildningen ingår topprepsklättring (grönt 
kort) och ledklättring (rött kort) på konstgjorda inomhusväggar samt sportklätterkurs 
utomhus. Kursdeltagarna har dessutom möjlighet att uppnå nivåerna topprepsinstruktör 
inomhus samt klätterledare utomhus. Dessa nivåer rekommenderas som ett lägsta krav för 
att självständigt ansvara för klättring med grupper. Samtliga kurser följer svenska 
klätterförbundets normer. Deltagarna får även förståelse för hur klättring kan användas som 
en del i gymnasieskolans kurser.  
 
Valet av utbildningsplatser inomhus har varit olika klätterhallar i Malmö och i Stockholm.  
Utemomenten har genomförts i Stockholm och Blekinge på klipporna Häggsta och 
Köpegårda. Val av plats utomhus har handlat om instruktörernas kännedom och att dessa 
klippor uppfyller kraven på ett bra sätt.  
 
En stor lärdom har varit att kunskap om olika lagar och försäkringsfrågor var okänd för 
flertalet av deltagarna. I vissa fall har deltagande elever inte varit försäkrade i klättring. Här 
har Klätterförbundet en viktig uppgift att förmedla kunskap om klättring i stort. 

Inför sista året har Klätterförbundet utökat samarbetet med GIH (Gymnastik- och 
idrottshögskolan) och kommer erbjuda utbildningen till deras sistaårselever på 
idrottslärarutbildningen. Vidare undersöker förbundet också möjligheterna att ge 
utbildningen på fyra orter i Sverige; Stockholm, Malmö, Göteborg och Umeå.  
 
Några förändringar som kommer att provas inom projektet inför sista året, PPE (personal 
protective equipment), dvs. kunskap om utrustningen kommer bli en tydligare del i 
utbildningen. Detta är viktigt eftersom läraren ska ansvara för vägg och utrustning på 
hemmaplan i skolan. Rent konkret innebär det att en bok om klätterutrustning blir en del av 
kurslitteraturen. Vidare behöver tolkningen av skolans styrdokument, hur eleven/studenten 
bedöms bli tydligare. Något som projektledningen tagit till sig från genomförd utvärdering.  
 

 
Ekonomisk redovisning 
Utbildningskostnader 97 700 
Kansliomkostnader 52 300 
Summa 150 000 
Förlängd dispositionsrätt från år 2019 - 220 000 
Delsumma 70 000 
Förlängd dispositionsrätt av årets medel 469 000 
Återstår totalt att redovisa 2022 539 000 
 
(Tidigare förlängd dispositionsrätt från 2019 (70 000kr) har inte förbrukats utan kommer att 
användas år 2021 och redovisas år 2022) 
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Svenska Kryssarklubben 
Beviljade belopp  Organisationsbidrag       540 000 kronor
   Verksamhetsbidrag       525 000 kronor  
   Totalt     1 065 000 kronor 

Statsbidragets andel av totala omsättningen: 5,3 % 
 
Medlemsantal och medlemsutveckling 

År  2016 2017 2018 2019 2020 

Medlemmar totalt 42 534 41 805 40 976 40 026 40 703 

Redogörelse för hur bidraget har använts 

Organisationsbidrag 
Organisationsbidraget har Svenska Kryssarklubben (SXK) använt till basverksamhet i form 
av att uppdatera föreningens hemsida med ett bojregister där bojarnas position nu kan ses i 
sjökort. Detta är värdefullt för det vattenburna friluftslivet som nu bättre kan planera var det 
går att hitta miljöriktiga och säkra förtöjningsplatser.  
 
 
Verksamhetsbidrag 
 
Ny på havet 
Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens Seglarskola (Seglarskolan) har bedrivit utbildning till 
sjöss för ungdomar och vuxna sedan 1957. Varje år utbildar Seglarskolan ca 350 ungdomar i 
sjömanskap, navigation, sjösäkerhet, socialt ansvar och miljöhänsyn ombord på fartygen 
Gratia, Gratitude och Atlantica. Med detta bidrag har de kunnat erbjuda skolelever som inte 
har koppling till kust och hav, ett möte med havet för att lära sig att det är både roligt och 
kräver respekt. Dessutom får de, precis som eleverna på sommarkurserna, lära sig om 
segling, navigation och samarbete.  

 

Ekonomisk redovisning 
Segling med Hjälboskolan Angered 24 500 
Segling med Fridaskolan Hisingen 24 500 
Segling med Frejaskolan Västra Frölunda 24 500 
Segling med Bergsgårdsskolan Angered (2 tillfällen) 49 000 
Segling med Kärraskolan Hisingen 24 500 
Segling med Guldhedsskolan Göteborg 24 500 
Förlängd dispositionsrätt från år 2019 - 24 500 
Summa  147 000 
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Utbildning till befäl i SXK Seglarskola 
SXK Seglarskola har bedrivit utbildning till sjöss för ungdomar sedan 1957. Fartygen Gratia, 
Gratitude och Atlantica som används för utbildningen är klassade som traditionsfartyg.  

Säkerheten ombord och kompetensen hos besättningen regleras numera av 
Transportstyrelsen. För att kunna framföra fartygen krävs en säkerhetsbesättning som har av 
Transportstyrelsen godkända certifikat. Dessa certifikat kräver i sin tur att befälen går 
certifikatsgrundande utbildningar.  

Eftersom verksamheten är helt ideell arbetar de flesta befäl med Seglarskolans verksamhet 
under sin semester eller annan fri tid. Detta gör att det krävs ca 30 befälhavare, 60 styrmän, 
60 instruktörer, 30 båtsmän och 30 kockar för att klara av bemanningen på de 40-tal 
seglingar som genomförs varje år. 

De certifikatsgrundande utbildningar som krävs för dessa befälhavare och styrmän är någon 
av navigationsutbildningarna Master of Yacht (MoY) eller Fartygsbefäl klass VII samt ROC 
(Restricted Operators Certificate) och CCM (Crowd and Crisis Management – 
Krishanteringskurs). Samtliga befäl ombord måste ha certifikat i Basic Safety 
(Grundläggande säkerhet). Eftersom dessa certifikatsgrundande utbildningar i de flesta fall 
måste förnyas var femte år, kan fördelningen bli lite ojämn över åren.  

Under 2020 har de på grund av pandemin tyvärr inte kunnat utbilda befäl i den takt som 
behövts och Transportstyrelsen har också beviljat att certifikatens giltighetstid förlängs. 
Utbildningar har fått ställas in eller bara kunnat genomföras i vissa delar och därför kommer 
det att vara ett uppdämt behov under kommande år.  

 

 

Ekonomisk redovisning 
Reskostnad ideell lärare Basic Safety 1 005 
5 befäl MoY teori 72 500 
5 befäl MoY praktik och examen 63 600 
Matkostnad MoY 9 780 
8 befäl Brandpraktik Basic Safety 61 250 
Årsavgift Transportstyrelsen (godkänd utbildningsanordnare) 14 000 
Summa  222 135 
Förlängd dispositionsrätt 155 865 
Totalt belopp 378 000  
 

(Tidigare förlängd dispositionsrätt från 2019 (269 827 kr) har inte förbrukats utan kommer 
att användas år 2021 och redovisas år 2022) 
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Svenska Livräddningssällskapet 
Beviljade belopp  Organisationsbidrag  1 720 000 kronor 
   Verksamhetsbidrag  2 450 500 kronor 
   Totalt   4 170 500 kronor 

Har även bidrag från Strålsäkerhetsmyndigheten 200 000 kr, Myndigheten för 
Samhällsskydd och Beredskap (MSB) 7 938 000 kr, Allmänna Arvsfonden 515 000 kr och 
övriga svenska myndigheter (Arbetsförmedling m. fl.) 239 000 kr. 

Statsbidragens andel av totala omsättningen: 67,2 % 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

År  2016 2017 2018 2019 2020 

Medlemmar totalt             19 663 16 995 17 830 17 335 47 479* 

*Inklusive medlemmar i simskolor/sommarsimskolor 

Redogörelse för hur bidraget har använts 

Organisationsbidrag 
Svenska Livräddningssällskapet (SLS) är den organisation som arbetar för ett säkrare 
friluftsliv i, på och kring vatten. Med många års erfarenhet, kompetens och kunnande i frågor 
som rör vattensäkerhet. Ända sedan 1898 har de arbetat med att informera om säkerhet i och 
kring vatten. Under alla dessa år har de förespråkat simkunnighet, livräddning och säkerhet 
som naturliga delar av våra liv, för att fullt ut kunna njuta av vad Sverige har att erbjuda. 
Sverige har fler än 96 000 sjöar och 800 mil strandremsa att använda på ett säkert sätt. SLS 
riktar sig med sin vattenkunskap till alla, men ägnar särskilt intresse åt barnens säkerhet. 

SLS har tack vare och med hjälp av organisations- och projektbidraget under året, likt 
tidigare år, kunnat bedriva ändamålsenlig verksamhet som ligger i linje med Svensk 
Friluftslivs utfördelade bidrag, även under detta av corona påverkade år. 

Med stöd av organisationsbidraget har SLS bland annat nått ut med kunskap och information 
till allmänheten, skolor, myndigheter m. fl.  

Vidare har SLS utvecklat, planera och drivit samt genomfört aktiviteter inom deras tre 
huvudområden; Simkunnighet, Livräddning och Säkerhet. 

Vidare har de fortsatt och utvecklat sitt långsiktiga arbete med att föra statistik och 
genomföra utredningar i samband med drunkningsolyckor i syfte att dra lärdom och att 
förmedla denna kunskap i sina kanaler och till samhället i stort. 

SLS har drivit frågan om allas rätt till simundervisning gentemot berörda myndigheter såsom 
Skolverket samt mot politiken. De har även drivit på och stöttat kommunerna i arbetet med 
målet att bli certifierade som ”En vattensäker kommun” och propagerat för ökad säkerhet vid 
friluftsbad. 

SLS har fortsatt att aktivt propagera för vikten av bevakade stränder och att utbilda 
livräddare. Fortsatt att lära såväl ung som gammal att simma, direkt eller indirekt genom att 
utbilda simlärare. 
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SLS har fortsatt att utveckla sitt medlemssystem och medlemskommunikation för att nå ut 
till fler och samtidigt öka antalet medlemmar samt finansierat medlemskap i International 
Lifesaving Federation (ILS) och International Lifesaving Europe (ILSE). 
 

Verksamhetsbidrag 
 
Certifierad ungdomsledare/Youth Camp 
Är ett tre-årigt projekt med början år 2019. Pandemin har påverkat projektet som inte 
kunnat genomföra samtliga planerade aktiviteter under det gånga året. Det är framför allt 
ledarutbildning för regionförbund och/eller lokalförening och planerade Youth Camps samt 
även framtagning av kursmaterial som har blivit fördröjt. Även om pandemin fortsätter finns 
det färdiga planer att genomföra ledarskapsutbildningar och lokala Youth camps runt om i 
Sverige. Projektet kommer att kunna färdigställas under projektets tredje och sista år. 
 
 

Ekonomisk redovisning    
Projektledning   165 768 
Administration  72 395 
Utrustning  76 529 
Resor och ledarutbildningar  85 308   
Summa  400 000 
Förlängd dispositionsrätt  67 500 
Total summa  467 500 
 
(Tidigare förlängd dispositionsrätt från 2019 (125 000 kr) har inte förbrukats utan kommer 
att användas år 2021 och redovisas år 2022) 
 
 

Issäkerhetsrådet 
Issäkerhetsrådet har funnits sedan 2007 och drivs av Svenska Livräddningssällskapet som 
ansvarar för driften av webbsidan och är sammankallande. Övriga aktörer är 
Friluftsfrämjandet, SNOFED, Sjöräddningssällskapet, Sportfiskarna och Skridskonätet. 
Under året har rådet utökat sina adjungerande deltagare med SMHI och Fjällsäkerhetsrådet. 

2020 är första verksamhetsåret av tre i en andra period. Året påverkades kraftigt av corona-
pandemin men även av isläget i landet. Flera planerade aktiviteter och resor samt möten 
kunde inte genomföras fullt ut. Det är framför allt planerade Isfestivaler och 
informatörsutbildningar samt marknadsföring av dessa och delar av arbetet med 
digitalisering som fördröjts. Mycket tid fick läggas på att hantera de förändrade yttre 
villkoren och dess påverkan på uppgjord planläggning. Planen är att genomföra merparten av 
dessa aktiviteter under projektets andra år men skulle pandemin inte ha förändrats till 
kommande projektår kommer alternativa planer att tas fram. 
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Ekonomisk redovisning    
Projektledning  490 587 
Administration  55 000 
Marknadsföring, utrustning mm    23 968 
Hemsida och digitala verktyg  141 013 
Resor och isfestivaler  43 081 
Summa  753 649 
Förlängd dispositionsrätt  338 000 
Avrundning  1 351  
Totalt belopp  1 093 000 
 

Mentor - Adept en framgång för föreningslivet 
SLS i samarbete med Svenska Kanotförbundet, Scouterna och Sportfiskarna vill tillsammans 
ta fram ett mentorskapsprogram för att hitta nya ledare i nya grupper på ett för oss nytt sätt. 
Samtidigt som fler människor nås och på så sätt får möjlighet att ta del av vår långa tradition 
av friluftsliv, dvs. att vistas ute i skog och mark på allemansrättslig grund utan krav på 
tävling. 

Projektet syftar till att ta fram en handledning som kan användas framöver och som alla 
organisationer tillhörande Svenskt Friluftsliv kan ha glädje av. Att öka antalet förebilder och 
ledare med bakgrund i annat land än Sverige. Utveckla ett program/handledning för att öka 
deras möjlighet att ta del av och inkluderas i friluftslivets ideella organisationer samt ge dessa 
personer verktyg för att lyckas med och få ta del av det unika svenska föreningslivet. 

Sportfiskarna har genomfört en intern kartläggning av föreningar och 
föreningsrepresentanter, följt av ett urvalsarbete av lämpliga personer. Scouterna har satt sig 
in i det mentorsmaterial som lägger grunden för projektet och gått igenom samt givit 
feedback på den intervjumall som presenterats av SLS. Kanotförbundet gick med i projektet 
för att vara med och hitta verktyg för att rekrytera ledare, och då gärna ledare med utländsk 
bakgrund i syfte att bredda representationen bland ledare. De informerade om projektet på 
sitt årliga Kanotkonventet i början av året, där tre eldsjälar från två klubbar valdes ut.  

Det gemensamma projektets första år har även det påverkats av coronapandemin där många 
planerade aktiviteter inte kunde genomförs fullt ut under 2020. Framför allt är det planerade 
resor och aktiviteter/intervjuer som har blivit fördröjda eller genomförts digitalt. Försenade 
aktiviteter, där så är möjligt, kommer att genomföras under projektår 2 samt ett ökat fokus 
på framtagning av corona-anpassat utbildningsmaterial och utbildningar. 

 

Ekonomisk redovisning    
Projektledning   330 098 
Personalkostnad/lämnade bidrag  157 481 
Administration  122 175 
Utrustning mm  78 255 
Resekostnader  96 698 
Summa  784 707 
Förlängd dispositionsrätt  105 000 
Avrundning  293 
Totalt belopp  890 000 
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Svenska Naturskyddsföreningen 
Beviljade belopp  Organisationsbidrag  
   Verksamhetsbidrag       975 500 kronor 
   Totalt       975 500 kronor 

 
Får även bidrag från Sida 78 535 000 kr, Naturvårdsverket 2 169 000 kr, Viltvårdsfonden 
425 000 kr, Statens Energimyndighet 87 000 kr, Konsumentverket 850 000 kr, 
Jordbruksverket 301 000 kr, Miljönämnden 84 000 kr, EU-bidrag 353 000 kr, Stiftelsen 
Alvinsfond 250 000 kr och Kommuner 262 000 kr. 

 
Statsbidragens andel av totala omsättningen: 32 % 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

År  2016 2017 2018 2019 2020 

Medlemmar totalt 226 000 226 000 231 000 237 000 234 000 

Redogörelse för hur bidraget har använts 

Verksamhetsbidrag 
Mer friluftsliv i skolan 
Naturskoleföreningen, Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) och Sportfiskarna erhöll 
975500 kr för att tillsammans genomföra projektet ”Mer friluftsliv i skolan” under 2020.  
 
Föreningarna har planerat projektet tillsammans och Naturskyddsföreningen har hållit i 
samordning, administration, kommunikation, ekonomi och utvärdering. Sportfiskarna och 
Naturskoleföreningen har bidragit med fortbildare till alla orter. 
 
Projektets målgrupp är pedagoger i grundskolan samt fritidspedagoger som vill inkludera 
mer friluftsliv i undervisningen, antingen i specifika skolämnen eller under friluftsdagar. Det 
är en tvådagarsfortbildning som är kostnadsfri för pedagogerna och genomförs i 
lättillgängliga naturområden. Den leds av en fortbildare från Naturskoleföreningen och en 
från Sportfiskarna, vilka står för de pedagogiska övningarna och utrustningen. Två 
fortbildare innebär att 40 pedagoger kan utbildas samtidigt.  
 
2020 har det varit ett speciellt år på grund av pandemin, vilket har påverkat verksamheten. 
Fortbildarna har snabbt ställt om och hittat lösningar med olika anpassningar i 
fortbildningen, exempelvis tagit bort matlagningsmomentet, genomfört övningarna i mindre 
grupper och med avstånd mellan deltagarna. Trots att fortbildningen är en utomhusaktivitet 
så har det funnits faktorer som har gjort det svårare att få in anmälningar. Förutom 
nationella restriktioner så har det även varit lokala restriktioner för kommunanställda 
gällande deltagande på utbildning och resor utanför kommunen samt osäkerhet om 
framtiden. Tre utbildningstillfällen som var planerade under året kunde inte genomföras. 
Totalt har 9 fortbildningar genomförts, vilka har inspirerat 254 pedagoger som i sin tur 
kunnat ge sina elever friluftsaktiviteter. Fortbildningen arrangerades under året i 
Kristianstad, Örebro, Uddevalla, Uppsala, Halmstad, Kalmar, Lund, Västerås och Vetlanda. 
 
Fortbildningen innehöll; övningar kopplade till allemansrätt och etik, friluftssäkerhet, att 
göra upp eld och eldtekniker, att laga mat ute, att bygga vindskydd, att samarbeta i naturen, 
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att hantera redskap och material, natur- och vattenvård, fiske och håvning. Diskussioner om 
måluppfyllelse, formativ bedömning, ledarskap, hur man skapar intresse hos barn för 
friluftsliv, platsens betydelse för lärandet och behovet av natur nära skolor.  
 
Alla övningar utgick från läroplanen och anpassades efter platsens och deltagarnas 
förutsättningar. Övningarna under fortbildningsdagarna genomfördes i en särskild ordning 
för att skapa det flöde som bibehåller deltagarnas fokus under hela dagen fram till 
reflektionen. De fyra grundkategorierna för övningarnas syften: Väcka entusiasm – fokusera 
uppmärksamhet – direkt upplevelse – reflektion. Alla deltagare har fått ett intyg på att de 
gått fortbildningen samt ett kompendium med övningar. 
 
Information om fortbildningen har skickats till alla grundskolor i kommunen där den äger 
rum, samt närliggande kommuner. 
 
Information om närnaturens och friluftslivets många värden i stort har fortsatt spridas till 
skolor, politiker och allmänhet genom arrangerande föreningars hemsidor, sociala medier, 
broschyrer och föreningsutskick, samt kompendiet Mer friluftsliv i skolan – övningar och 
tips.  
 
Projektet har inneburit en fortsatt spridning av läromedlet Naturen som klassrum på 
webben. Läromedlet utgår från de övningar som genomförts inom fortbildningarna Mer 
friluftsliv i skolan och Skogen som klassrum, vilka följer läroplanen och bidrar till 
måluppfyllelse. Läromedlet har fokus på utomhuspedagogiska metoder kopplat till frågor om 
skog, vatten och friluftsliv och består av övningar och lärarhandledning. 
 
Deltagande på konferenser och seminarier samt kontakter med myndigheter har bidragit till 
att uppmärksamma syftena med projektet. 
 
Resultat av projektet; 18 fortbildningsdagar för totalt 254 pedagoger har genomförts 
(tvådagarsfortbildningar). Pedagoger från fler än 60 kommuner har deltagit. Fortbildningen 
har gett deltagarna verktyg som ger dem bättre förutsättningar att bedriva verksamhet som 
innefattar friluftsliv i skolan. Fortbildningen har gett deltagarna bättre förutsättningar för ett 
ämnesintegrerat utomhuspedagogiskt arbetssätt som bidrar till målen i läroplanen. Natur 
där fortbildningarna har hållits har uppmärksammats som platser för pedagogisk verksamhet 
och friluftsliv. Fler barn har genom skolan fått bättre förutsättningar för att få kunskap om 
och möjlighet att uppleva olika typer av friluftsliv. Värdet av att bevara och tillgängliggöra 
natur för utomhuspedagogisk verksamhet och friluftsliv nära skolor och bostäder har 
uppmärksammats hos politiker, tjänstemän och skolor i ett stort antal kommuner. 
Kännedomen om närnaturens och friluftslivets värden (biologiska, sociala och pedagogiska) 
har ökat. 
 
Ekonomisk redovisning 
Lönekostnader    646 926 
OH-kostnader  126 538 
Res- och milersättningar    21 184 
Kost och logi    6 217 
Utrustning    22 788 
Summa   823 653 
Förlängd dispositionsrätt  151 847 
Totalt belopp  975 500 
 



 
 

Återredovisning av statsbidrag till friluftsorganisationer 2021 
 
 
 Sida 52 
 

Svenska Orienteringsförbundet 
Beviljade belopp  Organisationsbidrag     
   Verksamhetsbidrag      900 000 kronor 
   Totalt      900 000 kronor 

Har även statsbidrag från Riksidrottsförbundet med ca 12,4 mkr. 
 
Statsbidragens andel av totala omsättningen: 38 %  

Medlemsantal och medlemsutveckling 

År  2016 2017 2018 2019 2020 

Medlemmar totalt 82 541 83 777 84 149 85 613 86 997 

Redogörelse för hur bidraget har använts 

Verksamhetsbidrag 
 
Lärarfortbildning i orientering 
Under 2020 var planen att genomföra lärarfortbildningar och etablera kontakt med 
programansvariga och utbildare på högskolor och universitet som utbildar idrottslärare. Med 
anledning av coronapandemin togs beslutet att ställa in samtliga lärarfortbildningar i 
orientering och kartkunskap. Projektplanen omformulerades och medlen användes till att ta 
fram en elevplattform med digital undervisning i skolorientering. Samtidigt påbörjades 
arbetet med att digitalisera kursboken Orientera i skolan.  

Den digitala elevplattformen arbetades fram under hösten och lanserades i mitten av mars 
2021. Där kan både elever och lärare hitta kursplanen för ämnet orientering och 
inledningsvis få en övergripande introduktion. Det finns även åtta olika orienteringsövningar 
som går att anpassa till olika svårighetsnivåer beroende på vilken årskurs eleven går i. Till 
varje övning finns en lärarhandledning och eleverna genomför övningen direkt i det digitala 
verktyget. Där kan läraren också gå in och se elevernas svar och följa varje individs 
utveckling. Som sista moment på respektive svårighetsnivå testar eleverna sina kunskaper i 
ett quiz. Allt material är anpassat för elever med läs och skrivsvårigheter.  

Ekonomisk redovisning 
Projektledning 232 494 
Arvoden och kostnader för utbildare 21 917 
Elevplattform 120 000 
Digitalisering av utbildningsmaterial 68 750 
Resor och hyra av lokal 3 480 
Utbildningsmaterial 2 208 
Revision 4 000 
Summa 452 849 
 
 

Lär känna den svenska naturen med karta i hand 
I samband med att coronapandemin bröt ut valde förbundet att flytta fram starten av 
projektet till 2021. De har beviljats förlängd dispositionsrätt på hela beloppet och kommer att 
redovisa projektet 2022 i stället. 
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Svenska Turistföreningen 
Beviljade belopp  Organisationsbidrag      2 310 000 kronor 
   Verksamhetsbidrag         245 000 kronor 
   Totalt     2 555 000 kronor 
 
Statsbidragets andel av totala omsättningen: 2,5 % 

Medlemsantal och medlemsutveckling 

År  2016 2017 2018 2019 2020 

Medlemmar totalt 236 318 238 826 238 506 242 061 257 750 

Redogörelse för hur bidraget har använts 

Organisationsbidrag 
Svenska Turistföreningen (STF) drabbades som många andra hårt av pandemin och 
föreningens verksamhet fick ställas om på olika sätt. De har dock haft en tillströmning av nya 
medlemmar under 2020 och föreningen har växt med 16 000 medlemmar, vilket innebär att 
de nu är 258 000 medlemmar i STF. Många av de aktiviteter som man tänkt göra har fått 
ställas in eller ställas om. En hel del har gått att genomföra digitalt. Deras 65 
lokalavdelningar har genomfört digitala styrelsemöten, möten utomhus för att kunna erbjuda 
så många som möjligt upplevelser på hemmaplan.  

12 dugnadsuppdrag var planerade under 2020 och man lyckades trots allt att genomföra fyra 
av dem. STF har fortsatt att hålla sina fjällstugor öppna och deras ideella stugvärdar har gjort 
ett gediget jobb för att välkomna gäster på ett tryggt och ansvarsfullt sätt.  

I maj genomfördes deras första digitala stämma någonsin med hjälp av verktyget Vote IT. 
Stämman pågick i en veckas tid med fokus på en helg i maj. Under året har också ett val 
genomförts av medlemsombud enligt deras demokratiska process där medlemmarna föreslår 
och väljer ombud till nästa årsstämma.  

STF:s satsning på vandring har fortsatt och deras webb har fått en ansiktslyftning med nya 
dynamiska och interaktiva webbkartor över ett 50-tal av Sveriges vandringsleder.  
Dessa vandringssidor blev också några av de mest populära sidorna på deras webb under 
året.  

Organisationsbidraget har använts för att stötta upp de 65 lokalavdelningarna och till fortsatt 
utveckling av vandring för att deras medlemmar ska bli inspirerade och lättare kunna planera 
sin tur samt delta i den demokratiska processen. Vidare har bidraget stöttat upp 
dugnadsverksamheten och del av bidraget har också gått till personalkostnader för vandring 
och demokratisamordning. 
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Verksamhetsbidrag 
 
Lägervecka för barn och unga med Downs Syndrom och deras föräldrar 
På grund av att personer med Down Syndrom är en riskgrupp kopplat till coronapandemin, 
kunde det planerade lägret inte genomföras under 2020. Bidraget på 145,000 kronor 
kommer att användas till ett läger för samma målgrupp under 2021 och kommer att 
redovisas under 2022. 
 
 

Vandringens dag 
För andra året i rad genomfördes Vandringens dag den andra lördagen i september. Med 
tanke på pandemin fanns tveksamheter inför genomförandet men då smittspridningen vid 
den här tiden var något lägre, beslutade man sig för att genomföra dagen. Dock med tydliga 
restriktioner som bland annat innebar anmälan till samtliga aktiviteter och grupper om max 
25 personer.  

Precis som förra året blev dagen en succé. På webbsida för vandringens dag erbjöd STF 
nästan 150 aktiviteter och förslag på 40 dagsturer att genomföra på egen hand. Många lokala 
samarbeten kom till mellan föreningar, kommuner och län, där man ordnade gemensamma 
vandringar och events (nästan hälften av vandringarna var samarbeten på något sätt). 
Tusentals personer var ute på lederna och taggade sina upplevelser med #vandringensdag.  

Vandringens dag fick också ett stort mediagenomslag med runt 70 lokala nyhetsartiklar, samt 
ett 20-tal radio- och TV -inslag. Uppskattningsvis deltog runt 3000 personer som var ute och 
vandrade i samband med Vandringens dag på olika organiserade vandringar. Därutöver var 
många ute och vandrade på egen hand. Hur många de var är dock svårt att uppskatta.  

Vandringens dag har blivit en etablerad dag och kommer att fortsätta att genomföras andra 
lördagen i september även kommande år.  

 
 

Ekonomisk redovisning 
Projektledning  50 000 

Webbutveckling  30 000 
Annonsering     20 000 

Summa 100 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Återredovisning av statsbidrag till friluftsorganisationer 2021 
 
 
 Sida 55 
 

Bilagor 

Förordning om statsbidrag till friluftsorganisationer SFS2010:2008 

Sammanställningen sökta och beviljade bidrag 2020 

Svenskt Friluftslivs årsredovisning 2020 

 

 

 

 

 

 


