
 

      

Protokoll för 2022 om bidrag enligt förordningen (SFS 2010:2008) om 

statsbidrag till friluftsorganisationer 

Per capsulam 2022-01-10 

 

Beslutande: Cecilia Magnusson, ordförande 

                         Erik Backman 

                         Therese Palm 

 Johan Norman 

 Mikael Pettersson 

Adjungerad: Ulf Silvander 

Sekreterare: Elisabeth Rytterström 

 

§1. Regleringsbrevet från regeringen medförde ingen förändring på tilldelat anslag, varför 

detta möte kan genomföras per capsulam.  

 

§2. Ansökningar om statsbidrag för år 2022 till friluftsorganisationer har inkommit vid två 

tillfällen med 39.987.819 kr respektive 30.909.250 kr för organisationsbidrag, sammanlagt 

belopp på 70.897.069 kr och med 39.466.300 kr respektive 28.402.550 kr för 

verksamhetsbidrag, sammanlagt belopp på 67.868.850 kr och totalt 131.765.919 kr, där en 

organisation skickat in samma ansökan både som organisations- respektive 

verksamhetsbidrag. Regering och riksdag har beslutat om ett anslag på 97.785.000 kr att 

fördela till friluftsorganisationer.  

 

§3. Konstaterades att inga jäv förelåg.  

 

§4. Svenskt Friluftslivs Fördelningskommittés preliminära beslut att fördela 44.085.000 kr i 

bidrag till friluftsorganisationer för bidragsåret 2022 enligt bilaga 1 och 47.000.000 kr enligt 

bilaga 2 fastställdes. Med ovanstående beslutade preliminära fördelningar, tillsammans med 

Svenskt Friluftslivs 3.700.000 respektive 3.000.000 som avsatts av styrelsen, har hela det 

möjliga anslaget på 97.785.000 kronor fördelats.  

Bidragen lämnas i enlighet med regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende 

Naturvårdsverket, anslag 13:3 Stöd till friluftsorganisationer, ap 10 stöd till 

friluftsorganisationer. Förordningen (SFS2010:2008) om statsbidrag till 

friluftsorganisationer bifogas (bilaga 3). 

 

 

 

 



§5. Följande sökande ansåg kommittén inte uppfyllde gällande förordning och kan därför inte 

beviljas medel; RonnebySlingor (Ronneby kommun), Svenska Friluftsklassiker, Skaraborgs 

Båtförbund, Årjäng kommun, Svenska Fjälledarorganisationen, Friluftsfrämjandet Sjuhärad, 

IKHP Husqvarna och Miljöverkstan Flaten. 

 

§6. Bidragsmottagande organisation erinras om skyldigheten att, enligt 13§ 

bidragsförordningen, senast 1 april året efter utgången av bidragsåret redogöra för hur 

bidraget har använts samt beträffande verksamhetsbidrag lämna en redogörelse för vilket 

resultat som uppnåtts. Vidare ska till redovisningen av bidraget bifogas ett intyg från 

organisationens revisor. I de fall bidraget uppgått till minst fem prisbasbelopp (2 kap. 6 och 7 

§§ socialförsäkringsbalken) ska revisorn vara en auktoriserad eller godkänd revisor.  

En förutsättning för att kunna erhålla bidrag är att tidigare återrapportering har varit 

fullständig och inlämnad i tid. 

I de fall organisationer erhållit ett verksamhetsbidrag från Svenskt Friluftsliv förbinder sig 

organisationen att vid kommunikation av projektet(ena) ange Svenskt Friluftsliv som 

finansiär. I de fall bidraget är ett organisationsbidrag från Svenskt Friluftsliv förbinder sig 

organisationen att, där så är lämpligt, kommunicera att Svenskt Friluftsliv givit stöd till 

organisationen (t.ex. på hemsida, årsredovisningar mm.) 

 

§7. Medel utbetalas i enlighet med bidragsförordningen i förskott med högst en fjärdedel per 

kvartal. Rekvisition av bidrag, med nödvändiga bank- eller plusgirouppgifter, skickas till 

Svenskt Friluftsliv. 

 

 

Sekreterare 

 

 

Elisabeth Rytterström 

 

 

Justeras 

 

 

Cecilia Magnusson   Erik Backman 

ordförande    protokolljusterare 

 

 

Therese Palm   Johan Norman 

   

 

Mikael Pettersson 

 

 



Fördelning av bidrag för 2022 enligt förordningen (SFS 2010:2008) 

om statsbidrag till friluftsorganisationer                                                     Bilaga 1 

Organisationsbidrag per organisation Belopp kr 

Cykelfrämjandet      500 000 

ökning med 10 % 

Friluftsfrämjandet       9 850 000 

oförändrat 

 

Riksförbundet Hälsofrämjandet     160 000 

ansökt belopp 

 

Riksförbundet Pilgrim i Sverige 125 000 

grundbelopp 

 

Sportfiskarna                         5 900 000  

ökning med 10 % 

 

Svenska Båtunionen     700 000 

ökning med 10 % 

 

Svenska Fjällklubben      150 000 

ökning med 9 % 

 

Svenska Folksportförbundet  

ökning med 10 % 125 000 

 

Svenska Frisksportförbundet     150 000 

ökning med 10 % 

 

Svenska Kennelklubben    925 000 

ökning med 10 % 

 

Svenska Kryssarklubben    650 000  

ökning med 10% 

 

Svenska Livräddningssällskapet 2 100 000 

ökning med 10 % 

 

Svenska Turistföreningen  2 800 000 

ökning med 10 % 
 

 

Summa organisationsbidrag 24 135 000 

 

 



Verksamhetsbidrag (projekt) per organisation Belopp kr 

BirdLife Sverige 

Tilldelas bidrag till projektet ”Naturlänken” 1 121 000 

 

Cykelfrämjandet,    

Tilldelas bidrag till projekten ”Stigcykling för barn och ungdomar med  

NPF” med (850 000 kr) samt till ”Stigbyggande med hållbarhet som mål” 

med (577 500 kr) 1 427 500 

 

Friluftsfrämjandet, 

Tilldelas bidrag till projektet ”Naturen som återhämtning - för  

hållbarare unga och miljö” 1 150 000 

 

Förbundet Skog och Ungdom,   

Tilldelas bidrag till projektet ”Skogskompisar i Bostadsområden” 405 000 

 

Korpen Svenska motionsidrottsförbundet,  

Tilldelas bidrag till projektet ”Mitt Everest       1 200 000 

 

Riksförbundet Sveriges 4H,          

Tilldelas bidrag till projektet ”Pinnbröd åt folket”  420 000 

 

Scouterna,  

Tilldelas bidrag till projektet ”Funka olika i friluftslivet (NPF)” 2 036 000   

 

Sportfiskarna,  

Tilldelas bidrag till projekten ”Klass Draget” med (1 750 000 kr) samt  

till ”Åtgärdspaket främjande och integration” med (1 211 000 kr) 2 961 000 

 

Svenska Brukshundsklubben, 

Tilldelas bidrag till projektet ”Upp och hoppa – friskvård för människa 

och hund i samverkan” 1 150 000 

 

Svenska Båtunionen,   

Tilldelas bidrag till projektet ”100 km allemansrätten” 200 000 

 

Svenska Frisksportförbundet, 

Tilldelas bidrag till projekten ”Utveckling av ledarmaterial för säkerhet 

och inkludering” med (9 500 kr) samt till ”Starta friluftsverksamhet” 

med (20 000 kr) 29 500 

 

Svenska Islandshästförbundet,  

Tilldelas bidrag till projektet ”Sverigeritten - en miljövänlig resa till  

häst genom Sverige för hela familjen” 200 000 

 

Svenska Kanotförbundet,       

Tilldelas bidrag till projektet ”Friluftspaddling - Friluftstjänst 2022” 692 000 

 



Svenska Klätterförbundet, 

Tilldelas bidrag till projektet ”Upptäck uteklättring genom regionala  

hubbar” 798 000 

 

Svenska Kryssarklubben, 

Tilldelas bidrag till projekten ”Skolundervisning med friluftstid och ingen  

skärmtid” med (245 000 kr) samt till ”Ny på havet” med (260 000 kr) 505 000 

 

Svenska Livräddningssällskapet, 

Tilldelas bidrag till projekten ”Issäkerhetsrådet” med (1 255 000 kr) samt 

till ”Mentor – Adept en framgång för föreningslivet” med (975 000 kr) 2 230 000 

 

Svenska Naturskyddsföreningen,  

Tilldelas bidrag till projektet ”Mer friluftsliv i skolan tillsammans med  

Naturskoleföreningen och Sportfiskarna”     1 175 000 

                                                             

Svenska Orienteringsförbundet,  

Tilldelas bidrag till projekten ”Lärarfortbildning i orientering” 

med (450 000 kr) samt till ”Lär känna den svenska naturen med  

karta i hand” med (450 000 kr) 900 000 

 

Svenska Turistföreningen, 

Tilldelas bidrag till projekten ”Fokus Vandraren” med (650 000 kr) 

samt till ”Från fjälluffa till friluffa” med (700 000 kr) 1 350 000 

 

               

Summa verksamhetsbidrag 19 950 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fördelning av bidrag för 2022 enligt förordningen (SFS 2010:2008) 

om statsbidrag till friluftsorganisationer                                                     Bilaga 2 

 

Återstartsbidrag (tillfälligt organisationsbidrag) 

per organisation Belopp kr 

Cykelfrämjandet      389 000 

 

Friluftsfrämjandet        

Beviljas medel för sin ansökan ”Nystart 2022 – friluftsliv för alla” 

med (6.000.000 kr) samt för ansökan ”Ett bättre hem på webben” 

med (2.592.000 kr). 8 592 000 

 

Sportfiskarna                         5 500 000 

 

Svenska Kryssarklubben    320 000  

 

Svenska Livräddningssällskapet 1 388 000 

 

Svenska Turistföreningen  2 800 000 

 

Summa återstartsbidrag (tillfälligt organisationsbidrag) 18 989 000 

 

 

Ytterligare verksamhetsbidrag (projekt) per organisation Belopp kr 

BirdLife Sverige 

Tilldelas bidrag till projektet ”Naturuppdraget” 553 000 

 

Cykelfrämjandet,    

Tilldelas bidrag till projekten ”Cykling till och i naturen för alla åldrar” 

med (577 500 kr), ”Fjällvett för stigcyklister” med (358 500 kr) 

samt till ”Cykelturer för alla: digitalisering av Cykelfrämjandet  

cykelturer” med (480 000 kr) 1 416 000 

 

Friluftsfrämjandet, 

Tilldelas bidrag till projekten ”Skogsmulle – för alla barn” med (2 747 000 kr),  

”Lokala backen – för miljö och folkhälsa” med (1 330 000 kr),  

”Häng med oss ut – Ökad psykisk hälsa genom friluftslivet” med (1 023 000 kr) 

samt till ”Kunskap som förenar” med (1 397 000 kr) 6 497 000 

 

Förbundet Skog och Ungdom,  

Tilldelas bidrag till projekten ”Friluftsliv för alla” med (610 000 kr) 

samt till ”Ute i Parken” med (360 000 kr) 970 000 

 

Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet, 

Tilldelas bidrag till projektet ”Mitt Everest” 550 000 



Riksförbundet Hälsofrämjandet, 

Tilldelas bidrag till projektet ”Allsidig Seniorträning i Naturen” 50 000 

 

Riksförbundet Sveriges 4H,          

Tilldelas bidrag till projekten ”Ett friluftsliv nära dig” med (395 000 kr), 

”Sommarläger på nya platser” med (1 027 000 kr), ”4H:s matresa;  

äta ute” (år 1 för att testa konceptet) med (715 000 kr) sam till 

”4H:s digitala ledarskapssatsning” med (765 000 kr) 2 902 000 

 

Scouterna,  

Tilldelas bidrag till projektet ”Friluftsliv och äventyr för alla” 2 223 000   

 

Sportfiskarna,  

Tilldelas bidrag till projekten ”Åtgärdspaket främjande och integration 

med (1 739 000 kr), ”Utbildningspaket förening” med (950 000 kr), 

”Utökningsansökan ”Åtgärdspaket: fiske och fiskevård på skoltid, fritid  

och lovtid” med (2 280 000 kr) samt till ”Från skärmen till vattnet” 

med (785 000 kr) 5 754 000 

 

Svenska Fjällklubben, 

Tilldelas bidrag till projektet ”Årsbok Kungsleden” 225 000 

 

Svenska Frisksportförbundet, 

Tilldelas bidrag till projektet ”Multikanoting i Småland” 28 500 

 

Svenska Islandshästförbundet,  

Tilldelas bidrag till projekten ”Kanal- och digital utveckling för förbättrad  

kommunikation och tillgänglighet” med (250 000 kr) samt till ”En organisation  

som är öppen och välkomnande för alla” med (250 000 kr) 500 000 

 

Svenska Jägareförbundet, 

Tilldelas bidrag till projektet ”Viltappen 2.0” 400 000 

 

Svenska Kanotförbundet,       

Tilldelas bidrag till projekten ”Allt om paddling” med (562 000 kr), 

”Fyra insatser för paddling” med (695 000 kr) samt till  

”Säkerhetsprojekt Paddling” med (204 500 kr) 1 461 500 

 

Svenska Klätterförbundet, 

Tilldelas bidrag till projekten ”Klättring på schemat – forts  

Utbilda idrottslärare för klättring” med (379 000 kr) samt till ”Lär uteklättring 

– digitalt, flexibelt och målgruppsanpassat” med (522 000 kr) 901 000 

 

Svenska Kryssarklubben, 

Tilldelas bidrag till projekten ”Yacht training center” med (1 300 000 kr) 

samt till ”Gå på sjön” med (30 000 kr) 1 330 000 

 

 



Svenska Livräddningssällskapet, 

Tilldelas bidrag till projektet ”Friluftsliv för alla vid vatten” 1 250 000  

                                                  

Svenska Orienteringsförbundet,  

Tilldelas bidrag till projekten ”Digitalisering av Naturpasset”  

med (500 000 kr) samt till ”Para-hittaut” med (500 000 kr) 1 000 000 

 

 

Summa ytterligare verksamhetsbidrag 28 011 000 

 

 

 

 

 

 

 

 


