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BirdLife Sverige, Cykelfrämjandet, Friluftsfräm-
jandet, Förbundet Skog och Ungdom, Korpen Svens-

ka Motionsidrottsförbundet, Riksförbundet Hälsofräm-
jandet, Riksförbundet Pilgrim Sverige, Riksförbundet 

Sveriges 4H, Scouterna, Sportfiskarna, Svenska Bruks-
hundsklubben, Svenska Båtunionen, Svenska Cykelsällska-

pet, Svenska Fjällklubben, Svenska Folksportförbundet, 
Svenska Frisksportförbundet, Svenska Gång- och Vand-

rarförbundet, Svenska Islandshästförbundet, Svenska 
Jägareförbundet, Svenska Kanotförbundet, Svenska 
Kennelklubben, Svenska Klätterförbundet, Svens-

ka Kryssarklubben, Svenska Livräddningssäll-
skapet, Svenska Orienteringsförbundet, 

Svenska Turistföreningen och 
SweSport.

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

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

nisationerna av närmare 7 000 
lokala och regionala 

föreningar.

Svenskt Friluftsliv företräder, 
samlar och stöttar de ideella fri-

luftsorganisationerna i Sverige och 
är talesperson gentemot regering, 

riksdag och myndigheter.
Vi har tre 

prioriterade områden:
» Allemansrätten

» Finansiering
» Påverkansarbete

VÅRA
medlemsorganisationer

Fakta

FOKUSområden

visionVår
”Mer friluftsliv för alla” är visionen som 
deklarerar att Svenskt Friluftsliv genom sin och 
medlemsorganisationernas verksamhet har som 
målsättning att så många som möjligt utövar 
friluftsliv i alla dess former.
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2021 fördelade Svenskt Friluftsliv
47,8 MILJONER KRONOR i statsanslag 
till ideella friluftsorganisationer.
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luftsområden är dessutom viktiga faktorer när 
människor väljer bostadsort och område vid flytt. 
Ett friluftsområde är öppet för alla och främjar 
sociala relationer på lika villkor. Ett barn som 
växer upp i områden med mycket grönska mår 
mentalt bättre i vuxen ålder jämfört med barn 
som växer upp i ”gråa miljöer”. Friluftslivets 
positiva effekter är oräkneliga!

FRILUFTSLIVETS ÅR 2021 har givit oss möjlig-
heten både att utbilda om allemansrätten och att 
sprida mycket av de positiva effekterna av fri-
luftsliv. Friluftslivet år – Luften är fri – har givit 
så många så bra tips på aktiviteter, sommar som 
vinter. Vi har sovit, ätit och jobbat ute, plockat 
bär, svamp och skräp, vandrat barfota, seglat, 
paddlat, åkt skridskor och skidor, lyssnat på pod-
dar och funnit helt nya smultronställen. 

DET MINSKADE resandet har inneburit att 
många semesterfirare har stannat inom landets 
gränser och för klimatet är det givetvis bättre 
att ta tåget till fjällsemestern än att flyga långt. 
Klimatanpassning handlar förstås om så mycket 
mer och där kommer MISTRA Sport & Outdoors 
att bidra med viktig forskning för ökad hållbarhet 
inom idrotten och friluftslivet. Här är många av 
våra friluftsorganisationer med och bidrar till 
den rörelse som forskningsprogrammet har som 
målsättning att skapa. 

JAG HOPPAS på dubbelt så mycket friluftsliv och 
för alla! 

Susanne Maarup
Ordförande Svenskt Friluftsliv

SUSANNE MAARUP Ordförande har ordet

Dubbelt så mycket 
friluftsliv?

Vår vision ”Mer friluftsliv för alla” är verkligen något 
som så många jobbar för!

DÅ ÄR DET DAGS ATT SUMMERA ytterligare ett 
år med ett friluftsliv i en pandemi.

Men jag börjar från slutet – för 2021 slutade 
bra, riktigt bra!  Svenskt Friluftsliv fick äntligen 
det fördubblade anslag, som vi kämpat för så 
länge.  Mer att fördela till friluftslivsorganisa-
tionerna!  Månne blir det dubbelt så mycket 
friluftsliv med ett fördubblat anslag - jag hoppas 
och tror det. När jag ser hur många bra projekt 
som Fördelningskommittén fått att behandla 
och vilken fantastisk verksamhet som våra med-
lemsorganisationer har, så är jag övertygad om 
att friluftslivet kommer att öka. Det ser vi inte 
minst på det intresse och den uppmärksamhet 
Friluftslivets år – Luften är fri har fått under året.
Vi rundade av 2021 med en stor konferens i 
Åre – en konferens om Friluftslivets år 2021 och 
framtidens friluftsliv. Vilket engagemang! Och så 
många bra idéer om fortsatta aktiviteter för att 
så många som möjligt ska kunna utöva så mycket 
friluftsliv som möjligt. Vår vision ”Mer friluftsliv 
för alla” är verkligen något som så många jobbar 
för!

UNDER ÅRET har många ägnat sig åt mer frilufts-
liv och det är glädjande! Det visar att friluftsor-
ganisationerna fyller en viktig roll. Vårt arbete 
med att vårda, värna och stärka kunskapen om 
allemansrätten blir allt viktigare, inte minst givet 
den negativa publicitet kring friluftslivet under 
pandemin som handlat om överutnyttjande av 
fria tillgångar. Vi vill att fler lär känna och upp-
skatta naturen - då kommer vi också att vara 
rädda om den. För visst är det så att vi vårdar det 
vi tycker om!

Vi har upplevt trängsel och förslitning på sina 
håll, men det finns gott om plats och vi kan alla 
upptäcka ett nytt naturområde. Allemansrätten 
och naturens tillgänglighet är viktiga för frilufts-
livet och friluftslivet är så viktigt för folkhälsan. 
Möjligheter till friluftsliv och tillgång till fri-
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VIKTIGA händelser
under 2021

Att Friluftslivets år genomfördes

Fördubbling av anslaget till
friluftsorganisationerna 

från och med 2022
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VÅR verksamhet

ÅRSSTÄMMA
Årsstämma hålls varje år och är 

Svenskt Friluftslivs högsta beslutande 
organ. På stämman fastslås budget 

och verksamhetsplan.

VALBEREDNING
Valberedningen består av 
tre ledamöter och väljs på 

årsstämman.

BEREDNINGS-
KOMMITTÉN FÖR 

VALBEREDNINGEN
Beredningskommittén för 
valberedningen består av 

två ledamöter.

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

friluftsliv och folkhälsa.

Medlemskap 
Friluftsorganisationernas föreningar organiserar till- 

sammans ca 1,6 miljoner medlemmar varav ca 300 000 
är barn och ungdomar. De omfattar ca 7 000 lokala och 

regionala föreningar.

STYRELSEN
Svenskt Friluftsliv leds av en 

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

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

verksamhet. Styrelsen väljs av 
Svenskt Friluftslivs årsstämma.

KANSLIET
Kansliet består av tre per-
soner; generalsekreterare, 
controller och kommuni-

katör. Kansliet administre-
rar fördelningskommittén 

och verkställer fördel-
ningskommitténs beslut. 
Kansliet genomför också 

de beslut som styrelsen ta-
git och företräder de ideel-
la friluftsorganisationerna 
gentemot regering, riksdag 

och myndigheter. Under 
Friluftslivets år 2021 har 

kansliet utökats.

FÖRDELNINGS-
KOMMITTÉ

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

och förordning.
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VÅRA 
arbetsområden 

I vår verksamhetsplan återfinns samtliga strategiområden
och under varje strategipunkt finns delmål som vi arbetar med.

Delmålen i verksamhetsplaneringen har olika tyngd: 

DRIVA/GENOMFÖRA
BIDRA

BEVAKA
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En samlande kraft för 
friluftslivets frågor

Allemansrätten är känd, 
vårdas och värnas

Politik som främjar ett 
friluftsliv för alla

Ekonomiska 
förutsättningarna 
ska förbättras

Kunskap om friluftsliv 
och dess status

Förenings- och 
demokratiutveckling

SVENSKT FRILUFTSLIV arbetar 
enligt ”Strategi 2019-2025”:
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1.1 DRIVA Friluftslivets år 2021

VÅRA arbetsområden EN SAMLANDE KRAFT FÖR FRILUFTSLIVETS FRÅGOR

Arbetsgrupper
Ett av projektgruppens första uppdrag var att 
tillsätta arbetsgrupper, med kunniga repre-
sentanter från alla delar av friluftslivet. Under 
senare delen av 2020 var grupperna tillsatta 
och i gång med sitt arbete. Initialt låg det i 
att definiera roller och utarbeta uppdrags-
beskrivningar. Grupperna fick ansvar för att 
utforma kärnan till de 12 månadsleveranserna 
och bistå projektgruppen med kunskap och 
insikter. Projektgruppens ansvar var att om-
vandla kärnan till budskap och insatser för att 

MÅL
» Få fler människor att prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta.
» Öka medvetenheten om friluftslivets värde.
» Öka samarbetet mellan friluftslivets aktörer.

En samlande kraft för 
friluftslivets frågor

nå både aktörer och allmänhet. Parallellt med 
att Friluftslivets år drog i gång, bidrog arbets-
gruppernas insatser till den verksamhetsplan 
som Svenskt Friluftslivs styrelsen antog i bör-
jan av året.

Bidragsprojekt
De 73 projekt som beviljades medel under 
Friluftslivets år har bidragit till både aktivi-
teter och utbyte. Projektgruppen har kunnat 
följa vissa på nära håll. Coronarestriktionerna 
satte käppar i hjulen för flera av projekten, 

Svenskt Friluftslivs planering för Friluftslivets år pågick sedan 2019. När finansie-
ringen var säkrad och en projektgrupp tillsatt 2020 skulle de sista bitarna falla på 
plats. Många av friluftslivets aktörer var redan då redo att sätta i gång, medan pro-
jektgruppen behövde tid att sätta sig in i arbetet. En välutformad projektplan låg 
som grund och har guidat oss genom både förberedelser och genomförande. 
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men med kreativa lösningar och flexibilitet har 
de hittat vägar framåt. Projekten kommer att 
slutrapportera sina projekt under första kvar-
talet 2022.

Samarbeten
Tack vare den väl förankrade projektplanen 
tog många av friluftslivets aktörer kontakt med 
Svenskt Friluftsliv för att visa sitt intresse att 
ta aktiv del i Friluftslivets år. Målet att 150 ak-
törer skulle medverka, resulterade i över 300. 
Samverkan är den enskilt största framgångs-
faktorn under Friluftslivets år. Myndigheter, 
kommuner, ideella organisationer, turismfö-
retag, skogsägare och privata aktörer har alla 
bidragit till att Friluftslivets år blev vad det 
blev. Friluftslivets år började tidigt definieras 
som ett nationellt samverkansprojekt och tack 
vare den samverkan som uppstod under året, 
samt projektets förmåga att skapa bra förut-
sättningar, har fler och fler aktörer slutit upp.

Arbetsgruppernas sammansättningar bidrog 
till samverkan mellan aktörerna och flera kon-
kreta samarbeten uppstod som kommer att 
gynna friluftslivet framöver. Tidigt insåg pro-
jektgruppen vikten av samverkan och jobbade 
aktivt för att knyta fler aktörer till projektet. 
Ett nyhetsbrev upprättades riktat mot aktö-
rerna, som gav Svenskt Friluftsliv möjligheten 
att peppa och belysa samverkandefrämjande 
insatser samt informera om projektet och lyfta 
goda exempel. Följarskaran växte snabbt till 
över 1 000 prenumeranter och öppningsgra-
den låg stadigt mellan 30–40 procent, vilket 
är en väldigt bra siffra för nyhetsbrev.

Mötesplatser och kunskapsutbyte
En nyckelfaktor till samverkan har varit att 
skapa mötesplatser för friluftslivets aktörer. 
Tack vare den digitala transformationen som 
pandemin tvingat in oss i, kunde vi arrangera 
månatliga webbinarium som följde temamå-
naderna. Intresset för att delta och medverka 
var stort, vilket resulterat i spännande föreläs-
ningar, intressanta insikter, kunskapsutbyten 
och personliga möten. Invigningswebbinariet 
i januari följdes av över 500 personer, projek-
tets sista i november hade vid årets slut setts 
av lika många. Totalt arrangerades elva webb-
inarium (tre under 2020) med 1 700 anmälda 
deltagare och 2 500 visningar på Luften är fris 
Youtube-kanal.

Redan under april 2021 började planerna 
på att genomföra en avslutningskonferens vid 
årets slut. Arbetsgruppen för dialog var delak-
tiga i planeringen tillsammans med projekt-

gruppen. Åre kommun räckte upp handen att 
stå som medarrangör, likväl Länsstyrelsen i 
Jämtland. Platsen för konferensen blev därför 
Åre och förhoppningarna om att träffas fysiskt 
ökade i takt med att coronarestriktionerna 
släppte. Med nästan 350 deltagare blev konfe-
rensen ”Friluftslivets år 2021 och framtidens 
friluftsliv” 6–7 december en succé och ett vär-
digt avslut på Friluftslivets år 2021. Konferen-
sen innehöll två dagar fulla av givande sam-
tal, nätverkande, intressanta föreläsningar, 
workshops och mycket klokskap för framtiden. 

Det var programpunkter om allt från hållbar 
utveckling och hälsoekonomi, via integration, 
tillgänglighet och hälsoeffekter i naturen, till 
samtal om politik, allemansrätten, nedskräp-
ning och framtidens friluftsliv. Över 40 före-
läsare deltog i denna unika konferens. Utvär-
deringen från deltagarna visade att merparten 
gärna ser att konferensen återkommer på 
regelbunden basis, så länge den inte tangerar 
Naturvårdsverkets Tankesmedja.

Kommunikationsinsatser
För Svenskt Friluftsliv har Friluftslivets år, i 
mångt och mycket, varit ett kommunikations-
projekt. Uppdraget var bland annat att nå nya 
målgrupper. Dessa var definierade i projekt-
planen som barn i åk 4-6, personer med ut-
ländsk bakgrund och beslutsfattare. För att nå 
dem behövdes nya sätt att kommunicera. Ett 
annat uppdrag var att förmedla kunskap grun-
dat i fakta, som gav en tyngd och trovärdighet 
till projektet. Att projektgruppen bestod av en 
projektledare, tre erfarna kommunikatörer och 
en beteendevetare, var därför ingen slump. 

För att lyckas nå ut brett och tänka nytt, på 
så kort tid som ett år, krävdes krafttag och 
snabba fötter. Vi insåg att det skulle krävas att 
vi kände till målgruppernas behov och vanor, 
samt var de söker information. Vi visste redan 
att något lite uppseendeväckande och ibland 
provokativt behövdes för att komma igenom 
informationsbruset. Därför tog projektet fram 
en grafisk profil och projektnamn som var just 
det. Luften är fri, blev namnet på projektet. 
Moderna färger och en snygg logga gav Luften 
är fri ett uttryck.

En sammanställning av målgruppernas 
friluftsvanor och kommunikationsbehov 
gjordes redan 2020 tillsammans med en kun-
skapssammanställning av friluftsforskning. 
Tillsammans med projektplanen låg dessa till 
grund för en kommunikationsstrategi för hur 
projektet skulle bidra till att nå de nya mål-
grupperna.

Kommunikationsstrategin beskrev två kom-
munikationsinriktningar; att marknadsföra 
projektet och kommunicera nyttan med fri-
luftsliv baserat på fakta. Strategin byggde på 
att göra budskap kring friluftsliv lättillgängliga 
och målgruppsanpassade med en tonalitet 
som var inkluderande, inspirerande, upp-
muntrande och informativ.

Följarskaran växte snabbt till över 1 000 
prenumeranter och öppningsgraden låg 
stadigt mellan 30–40 procent.

VÅRA arbetsområden EN SAMLANDE KRAFT FÖR FRILUFTSLIVETS FRÅGOR
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Under året har projektet också medverkat på 
andra aktörers föreläsningar och seminarier 
där projektet Luften är fri och samhällsnyttan 
med friluftsliv lyfts fram.

18/1: Föreläsning, Tankesmedja, Länsstyrel-
sen Skåne

20/1: Medverkan, Västerhavsveckans nät-
verksgrupp

28/1: Medverkande arrangör till seminarium 
Älgen i rummet, Centrum för Natur-
vägledning vid Sveriges lantbruksuni-
versitet

28/1: Medverkan, riksdagens friluftsnätverk, 
Svenskt Friluftsliv

25/2: Föreläsning, Skogens kraft, LRF

9/3: Medverkan, Västerhavsveckans nät-
verksgrupp

30/3: Föreläsning, Besöksnäringen Vadstena 
Infocenter

4/4: Föreläsning, Östergötlands friluftsnät-
verksträff, Länsstyrelsen Östergötland

9/4: Föreläsning, Nätverksträff idrottsan-
läggningar Jönköpings län

15/4: Föreläsning, Sveriges Lantbruksuniver-
sitet

20/4: Föreläsning, inspirationsdag, PRO

29/4: Föreläsning, Riksdagens friluftsnät-
verk, Svenskt Friluftsliv

29/4: Föreläsning, Länsstyrelserna i Norr

21/6: Föreläsning, FrämjaFys (tillgänglighet, 
information om spår och leder)

20/8: Föreläsning, Studiefrämjandet riks

26/8: Föreläsning, Gävleborgs folkhälsodag 
(RF/SISU & Länsstyrelsen)

7-8/9: Medverkande arrangör, Tankesmedjan, 
Naturvårdsverket

28/9: Föreläsning, Scouterna

6/10: Föreläsning, Nätverket Gröna Kilar 
Norra Stockholm

12/10: Medverkande arrangör, Vad är po-
ängen med undervisning och lärande 
utomhus? Utenavet

13/10: Föreläsning, utbildningsdag 4H

15/10: Medverkan och föreläsning på Sustai-
nable Fashion Week, Östersund

21/10: Föreläsning på Outdoor Destination 
Vänern, Karlstad

22/10: Föreläsning, Healthy Cities höstkonfe-
rens

2/11: Föreläsning, GIH-konventet, Stock-
holm

16/11: Föreläsning, Naturskyddsföreningen

24/11: Föreläsning, Region Östergötlands 
konferens Må Bra i Naturen, Linköping

Hemsidan
Redan i januari lanserades luftenarfri.nu som 
blev navet i all kommunikation. Här samlades 
fakta, goda exempel och nyheter kring vad året 
erbjöd. På hemsidans temasidor beskrevs vad 
som skulle hända varje månad samt aktiviteter 
kopplat till det. Kopplat till verksamhets- och 
kommunikationsplanen formulerades bud-
skap som både projektet och aktörerna hjälp-
tes åt att kommunicera. Detta låg också till 
grund för de aktiviteterna som aktörer genom-
förde på olika teman.

Aktivitetskalendern
På hemsidan fanns också en aktivitetskalender 
med kartfunktion där alla aktörer kunde lägga 
upp sina aktiviteter i. Kalendern var inte bara 
unik i sitt slag, att samla hela friluftslivets 
aktiviteter under samma tak, utan gav oss 
insikter om vilka aktiviteter som genomfördes 
under året och vilka aktörer som bidrog. Syftet 
med kalendern var att göra aktiviteterna lät-
tillgängliga för en intresserad allmänhet.

App
Kalendern kopplades också till en app, där 
användare kunde se aktiviteter, ta del av olika 
aktörers flöden och få information kopplat till 
aktiviteterna. Exempel på sådan information 
var bland annat väder, tips på utrustning och 
hur man kan ta sig till aktiviteterna med kom-
munala medel. Allt för att underlätta för den 
ovana friluftsutövaren att delta i friluftslivets 
aktiviteter. Varje vecka servade vi användarna 
med ”helgens friluftstips” från aktivitetska-
lendern baserat på användarens intressen och 
geografiska önskemål. 

Sociala medier
De digitala plattformarna som finns till hands 
för att nå målgrupper var vår väg i kommuni-
kationen, inte minst de sociala. Projektgrup-
pen lyckades, på extremt kort tid, upparbeta 
kanaler på Instagram, Facebook, LinkedIn 
och Youtube med en ökande följarskara. Med 
inlägg som följde kommunikationsstrategin 
lyckades vi förmedla lättillgängliga och ”pep-
piga” budskap kring året, med bas i fakta. 
Syftet med dessa kanaler låg helt i linje med 
projektets två kommunikationsinriktningar; 
att marknadsföra projektet och kommunicera 
nyttan med friluftsliv. Men det fanns ytterliga-
re ett syfte – att få fler att tänka nytt kring att 
kommunicera friluftsliv.

Syftet med kalendern var att göra
aktiviteterna lättillgängliga för en
intresserad allmänhet.
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Samarbete för större räckvidd
En del i det nya tänket att nå de prioriterade 
målgrupperna var att ta hjälp av personer med 
stort inflytande på sociala plattformar. Därför 
inleddes ett antal betalda samarbeten med 
influencers. På så sätt nådde vi inte bara ut via 
våra egna kanaler och plattformar utan även 
till en skara på TikTok och Snapchat – platt-
formar där vi främst nådde barn och unga, 
men också personer med utländsk bakgrund 
och rena vana friluftsutövare.

Betalda kampanjer
För att nå ut ytterligare skapade vi ett antal 
betalda kampanjer på sociala medier. Till-
sammans med en konsultbyrå tog vi fram ett 
antal filmer som på olika sätt belyser frilufts-
livet och projektet. Allt material gjordes även 
tillgängligt på hemsidan och Luften är fri:s 
Youtube-kanal för alla att ladda ner, dela och 
använda.

De sammantagna insatserna på sociala me-
dier resulterade i att vi nådde över 6 000 000 
konton under året.

Under november och december annonserade 
vi i Sveriges tre största skoltidningar; Skolvärl-
den, Läraren och Skolledaren, för att belysa 
vikten av utomhusundervisning. Totalt har 
dessa tidningar en läsarkrets på drygt 300 000 
lärare och beslutsfattare inom skolan.

PR
Ett av projektmålen var att öka antalet träf-
far i traditionell media på sökordet friluftsliv 
med 10 procent. Ett antal pressmeddelande 

skickades ut kopplat till teman, samt en de-
battartikel kring vikten av friluftsdagar både 
på jobbet och i skolan. Dessa prublicerades på 
luftenarfri.nu och skickades till olika redak-
tioner. Projektgruppen har intervjuats i en rad 
tidningar och på bloggar. Arbetsgruppen för 
skolan bidrog också med en text till tidskriften 
BI-Lagan. Projektgruppen skrev också föror-
det till DN:s outdoor-bilaga.

Genomslaget regionalt och lokalt har varit 
fantastiskt. Länsstyrelserna har lyckats väl-
digt bra med sin PR-bearbetning tillika olika 
projekt och aktörer. Att friluftslivet har fått ett 
uppsving i media på grund av pandemin, går 
inte att förneka, men ändå har träffarna ökat 
med 25 procent jämfört med under 2020.

En del i PR-arbetet omfattade också omvärlds-
bevakning kring vad som skrevs i media om 
Friluftslivets år och Luften är fri samt allmänt 
om friluftsliv. Vi bevakade också arbetet kring 
forskning och nya studier.

Övrigt
Naturvårdsverket vände sig till Luften är fri för 
att få hjälp med sex olika fall som skulle dis-
kuteras under två dagar på Tankesmedjan för 
friluftsliv. I samråd med Tankesmedjans pro-
jektledare på Naturvårdsverket, upprättades 
sidor på luftenarfri.nu. 
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VÅRA arbetsområden 

1.2 DRIVA OCH GENOMFÖRA den löpande  
kansliverksamheten

MÅL
» Att snabbt och opartiskt fördela statliga medel enligt styrelsens 

instruktioner
» Öka medvetenheten om friluftslivet i samhället.

Fördela det statliga anslaget 
Svenskt Friluftsliv tillsatte under somma-
ren en utredning för att göra en översyn av 
Svenskt Friluftslivs hantering av friluftsansla-
get. Utredningen hade till uppgift att analy-
sera konstruktionen av modellen för beräk-
ning av organisationsbidrag och hante-
ringen av verksamhetsbidrag. Intervjuer 
skulle göras med organisationer som är 
mycket beroende av anslaget liksom 
organisationer som är mindre bero-
ende av friluftsanslaget.

Utredningen skulle ta del av Svenskt 
Friluftslivs strategi 2019-2025, tidigare utred-
ning av anslaget samt av den lag (2010:1539) 
och förordning (SFS 2010:2008) som styr 
bidragsgivningen, men i uppdraget ingick inte 
att lämna förslag på förändringar av gällande 
lag och förordning. Utredningen skulle inter-
vjua representanter för styrelsen, Fördelnings-
kommittén och Svenskt Friluftslivs kansli. 
Utredningen var färdig i slutet av december 
och behandlas av styrelsen under 2022.

Statligt bidrag till friluftsorganisationer
Svenskt Friluftsliv har en Fördelningskom-
mitté bestående av fem ledamöter, utsedda av 
styrelsen för Svenskt Friluftsliv. Kommittén 
fördelar statsbidraget utifrån förordningen 
(2010:2008) om statsbidrag till friluftsorgani-
sationer. Syftet med bidraget är att stödja att 
människor organiserar sig för vistelse i natu-
ren och utövandet av friluftsliv med allemans-
rätten som grund samt att ge alla människor 
möjlighet att genom friluftsliv få naturupple-
velser, välbefinnande, social gemenskap och 
ökad kunskap om natur och miljö. Statsbidrag 
lämnas antingen som organisationsbidrag 
eller verksamhetsbidrag. 

Med organisationsbidrag avses stöd till 
organisationer i förhållande till organisatio-
nens medlemsantal och aktivitetsnivå. Med 
verksamhetsbidrag avses stöd till organisatio-
ner för en specifik verksamhet efter särskild 
prövning.

Vid hantering av de statliga medlen har vi 
att ta hänsyn till tre år av medelstilldelning. 
Dels den preliminära fördelningen för 2022, 
dels 2021 års medelstilldelning som ännu inte 
återrapporterats och slutligen återrapporte-
ring av den medelstilldelning som skett 2020 
och som återrapporterades 2021.

 
2022 års anslag  
När det gäller anslag för år 2022, meddelade 
regeringen att de ökade anslaget till friluftsor-
ganisationer med 50 MSEK i sin budget. Då 
beskedet togs sent på året beslutade styrelsen 
för Svenskt Friluftsliv att ansökningsförfa-
randet skulle ske i två omgångar, först det 
befintliga friluftsanslaget på knappt 48 MSEK 
med sista ansökningsdatum 30:e september 
och därefter de ytterligare medlen med sista 
ansökningsdatum 31 oktober.

Fördelningskommittén hade i mitten av no-
vember 2021 ett fördelningsmöte där kommit-
tén tog ställning till de inkomna ansökningar-
na avseende friluftsanslaget. Vid bedömning-
en av ansökningarna hade kommittén i sin 
instruktion ifrån Svenskt Friluftslivs styrelse 
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Fem organisationer fick endast organi-
sationsbidrag, åtta andra organisationer 
fick endast verksamhetsbidrag och elva 
organisationer fick både och.

att prioritera ansökningar som strävar mot 
att uppfylla de 10 friluftspolitiska målen samt 
satsningar på, barn och ungdomar samt nya 
målgrupper som står långt ifrån friluftslivet. 
Andelen av det totala beloppet som skulle ut-
betalas som organisationsbidrag fick uppgå till 
max 60% och resterande del skulle betalas ut 
som verksamhetsbidrag, vilka kan vara såväl 
kort- som långsiktiga bidrag.

Vidare skulle kommittén beakta frågan om 
en jämn könsfördelning, där så var möjligt. 
Ingen organisation fick tilldelas mer än 25% 
av det totala anslaget. Fördelningskommit-
tén tillkännagav den 23 november 2021 den 
preliminära fördelningen av den första ansök-
ningsomgången. Detta innebar att de sökan-
de redan då hade möjlighet att anpassa sitt 
budgetarbete för 2022. I ansökningsomgång 
1 inkom totalt 74 ansökningar från 32 olika 
organisationer om totalt 79 MSEK, varav 40 
MSEK i organisationsbidrag (18 ansökningar) 
och 39 MSEK i verksamhetsbidrag (56 ansök-
ningar). Översökningsgraden var 65 procent.  

Beslut om de ytterligare medlen togs den 13 
december. Vid detta tillfälle innefattades även 
de ansökningar om verksamhetsbidrag som 
inte beviljats finansiering vid det första till-
fället. Vid bedömning av ansökningarna i den 
andra omgången hade kommittén en särskild 
instruktion för de ytterligare medlen ifrån 
Svenskt Friluftslivs styrelse; att prioritera an-
sökningar som strävar mot att uppfylla de 10 
friluftspolitiska målen, satsningar på, barn och 
ungdomar och nya målgrupper som står långt 
ifrån friluftslivet, organisations/förenings-
utveckling (t ex IT-satsningar, digitalisering, 
ledarutbildningar mm) samt satsningar på att 
upprätthålla den ökning av friluftsintresset 
som skett under pandemin.

Summan av de medel som utbetalas som 
återstartsbidrag (tillfälligt organisationsbi-
drag) fick maximalt uppgå till 50% av total-
beloppet. Detta bidrag utbetalas då sökanden 
kan uppvisa en plan för hur de sökta medlen 
skall användas. Återstartsbidraget fick utgöra 
maximalt 100% av organisationsbidraget som 
tilldelats i ansökningsomgång 1 för budgetår 
2022. Övriga medel betalades ut som verk-
samhetsbidrag. Återstartsbidraget fick, av 
den sökande organisationen, som uppfyller 
förordningens krav, även distribueras till lo-

kalavdelningar eller liknande. Vidare skulle 
kommittén beakta frågan om en jämn könsför-
delning, där så var möjligt. Fördelningskom-
mittén tillkännagav den 17 december 2021 den 
preliminära fördelningen av den andra ansök-
ningsomgången. I ansökningsomgång 2 inkom 
ytterligare 38 ansökningar från 18 olika orga-
nisationer om totalt 52 MSEK, varav 31 MSEK 
i organisationsbidrag (8 ansökningar) och 28 
MSEK i verksamhetsbidrag (30 ansökningar). 
Totalt har kommittén sammanträtt fyra gång-
er under 2021. Samtliga ansökningar och pro-
tokoll från Fördelningskommitténs besluts-
möten finns tillgängliga på Svenskt Friluftslivs 
hemsida.  
 
2021 års anslag 
Kommittén fördelade i januari 2021 (preli-
minärt besked kunde lämnas redan i novem-
ber 2020) medel för budgetåret 2021. De 
organisationer som beviljats medel kommer 
att redovisa senast 1 april 2022 till Svenskt 
Friluftsliv som i sin tur ska återrapportera till 
Naturvårdsverket i mitten av maj. I bilaga till 
årsredovisningen finns en förteckning över 
samtliga fördelade medel avseende verksam-
hetsåret 2021. Svenskt Friluftsliv skickade ut 
pressmeddelande i samband med det definiti-
va beslutet i januari och hjälpte även de orga-
nisationer som ville skicka ut pressmeddelan-
de om tilldelning från anslaget. 
 
Återrapportering av 2020 års anslag  
Under våren 2021 rapporterade Svenskt Fri-
luftsliv om fördelningen av statsanslaget till 
Naturvårdsverket i enlighet med förordning 
SFS2010:2008. Denna rapportering ligger 
senare till grund för Naturvårdsverkets åter-
rapportering till regeringen. År 2020 fördela-
de Svenskt Friluftsliv 47,785 miljoner kronor 
i bidrag, till 24 olika friluftsorganisationer, 
varav 23,040 miljoner kronor avsåg organi-
sationsbidrag (48%) till 14 organisationer och 
21,045 miljoner kronor avsåg verksamhetsbi-
drag (44%) till projekt till 19 organisationer.

Resterande 3,7 miljoner kronor (8%) har 
av styrelsen för Svenskt Friluftsliv avsatts för 
administration av de statliga medlen och för 
den löpande verksamheten under året. Fem 
organisationer fick endast organisationsbi-
drag, åtta andra organisationer fick endast 
verksamhetsbidrag och elva organisationer 
fick både och.

2020 blev ett annorlunda år, ett år i pande-
mins tecken. I stället för att fira sitt 20-års-
jubileum fick Svenskt Friluftsliv stötta och 
hjälpa de organisationer som beviljats statsbi-
drag med omfördelning av medel för att verk-
samhet 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. Förlängd dispositionsrätt 
gavs för totalt 899 827 kronor. Det var också 
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det år som digitaliseringen snabbt slog igenom 
och gjorde det möjligt att hålla årsmöten trots 
nedstängning och social distansering. Digitala 
möten 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 pro-
blem, så även denna gång. Flera organisatio-
ner tog snabbt tag i situationen och efter me-
todutveckling samt riskanalys har bland annat 
Sportfiskarna och Svenska Livräddningssäll-
skapet kunnat genomföra stora delar av sin 
verksamhet på ett säkert sätt utomhus efter en 
tids nedstängning under våren. Friluftsfräm-
jandet 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 rikta-
de sig till yngre barn och deras familjer.

Oavsett vilken verksamhet som bedrivs 
under år 2020 har den påverkats av den på-
gående pandemin på ett eller annat sätt och 
i varierande omfattning med skilda resultat. 
Rapporterna om detta har varit många och 
friluftslivet utgör inget undantag i detta sam-
manhang. 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 på framtiden.

Under våren och sommaren var det högst 
oklart om det skulle gå att arrangera grupper 
alls och tidvis var detta inte försvarbart med 
hänsyn till krisläget i landet. Reserestriktio-
nerna försvårade ytterligare och dessutom 
uppstod den oväntade effekten att en del 
material som behövdes för att genomföra 
verksamheten inte gick att uppbringa. Sam-
tidigt 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. En-
ligt Sifo har 8% av invånarna i Sverige inspi-
rerats till friluftsliv genom Friluftsfrämjandet 
under det gångna året.

När det gäller könsfördelningen i med-
lemsorganisationerna 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 ut-
gör nu drygt 1%, i styrelserna var 43% kvinnor 
(en ökning med 9% från året innan) och an-
talet 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 organisa-
tioner saknar anställda.

Organisationsbidragen till friluftsorgani-
sationerna 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.
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friluftsliv.

Friluftsorganisationerna är viktiga för att 
skapa intresse och möjlighet för såväl flickor 
och pojkar som kvinnor och män att utöva 
friluftsaktiviteter. De bedriver en verksamhet 
som bl a främjar folkhälsan och möjliggör 
för olika grupper av människor att få del av 
motion och naturupplevelser. Andra viktiga 
uppgifter är att skapa mötesplatser i naturen 
för människor samt att uppmuntra barns ute-
vistelse.

Svenskt Friluftslivs rapportering till Natur-
vårdsverket finns utlagd på hemsidan. I bud-
getpropositionen för 2022 gör regeringen be-
dömningen att syftet med bidragen fallit väl ut 
trots de utmaningar som pandemin inneburit.

 
Myndigheternas bidragsnätverk
Under året har det varit två digitala möten 
med myndigheternas bidragsnätverk. Det för-
sta var i maj med Svenskt Friluftsliv som värd. 
Information delades om vad som var på gång 
på respektive enhet samt pandemins påverkan 
på planerad verksamhet när det gäller stats-
bidrag och om man varit tillräckligt generös 
med att godkänna alternativ verksamhet. Den 
andra träffen var i slutet av september med 
Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap, MSB, som värd.

Remisser
Samtliga skrivelser och remissyttrande finns 
utlagda på Svenskt Friluftslivs hemsida.

I likhet med tidigare år har bidraget för 
2020 särskilt prioriterat verksamheter som 
strävar att uppfylla de tio friluftspolitiska må-
len samt underrepresenterade grupper som 
t ex barn och ungdomar. För år 2020 tillkom 
en tredje målgrupp; nyanlända. Givetvis finns 
flera projekt inom samtliga dessa områden. 
Vidare berör de fler av de 10 friluftspolitiska 
målen också.

Verksamhetsbidraget används i stor ut-
sträckning till barn och unga, genom stöd till 
skolans verksamhet med friluftsdagar och 
utomhuspedagogik samt satsningar på utevis-
telse på fritiden. 

Många av de beviljade verksamhetsbidragen 
bidrar till att uppfylla friluftsmålen, som t ex 
mål nummer 1 ”Tillgänglig natur för alla” och 
nummer 4 ”Tillgänglig natur för friluftsliv” 
bland annat i Cykelfrämjandets projekt ”Håll-
bara leder” och Svenska Livräddningssällska-
pets projekt ”Issäkerhetsrådet”. Störst del av 
anslaget kommer barn och unga till del men 
även där berörs friluftsmålen som t ex mål 
nummer 8 – Ett rikt friluftsliv i skolan, som 
Sportfiskarna har tillsammans med Natursko-
leföreningen och Naturskyddsföreningen, där 
de 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. Fri-
luftsfrämjandets ”Skogshjältarna” berör 5 av 
de 10 friluftspolitiska målen, utöver de som 
redan nämnts ovan även ” Allemansrätten”, 
”Friluftsliv för god folkhälsa” och ”God kun-
skap om friluftslivet”.

I tio år har Naturskyddsföreningen genom 
projektet ”Schysst” arbetat med att väcka ung-
domars engagemang och intresse för natur, 
friluftsliv och miljö. De har framför allt arbetat 
för att inkludera unga människor som inte har 
ett givet sammanhang i dessa forum och un-
der dessa år har man varit verksamma på sju 
orter, genomfört mer än 2200 aktiviteter och 
nått över 8000 unga. Sedan år 2016 finansie-
ras projektet i huvudsak via detta anslag. 

Svenska Livräddningssällskapet startade 
under året ett mentorskapsprogram i sam-
arbete med Svenska Naturskyddsföreningen 
och Sportfiskarna för att hitta nya ledare i 
nya grupper på ett för dem nytt sätt. Samti-
digt som fler människor nås och på så sätt får 
möjlighet att ta del av deras långa tradition av 

I tio år har Naturskyddsföreningen genom projektet 
”Schysst” arbetat med att väcka ungdomars engage-
mang och intresse för natur, friluftsliv och miljö.
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Under 2021 har Svenskt Friluftsliv lämnat 
synpunkter och svarat på följande remisser:

Den 17 mars: Remissyttrande: Frivillig 
skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyr-
ning av lokaler. Svenskt Friluftsliv är kritisk 
till utredningen då det saknas en konsekvens-
analys av förslaget.

Den 26 april: Remissyttrande: Stärkt ägan-
derätt, flexibla skyddsformer och naturvård i 
skogen (SOU 2020:73).

Svenskt Friluftsliv är kritisk till utredning-
ens inställning och inriktning är att det finns 
ett produktionslandskap å ena sidan och ett 
bevarandelandskap å andra sidan. Detta skär-
per ytterligare motsättningarna mellan skogs-
bruket och övriga intressenter i samhället. 
Allemansrätten, som är en förutsättning för 
friluftslivet i Sverige, omnämns endast ett fåtal 
gånger i utredningen att jämföra med ordet 
nationalpark och naturreservat som tillsam-
mans omnämns närmare tusen gånger i ut-
redningen. Detta menar Svenskt Friluftsliv är 
olyckligt och en indikation på var utredningen 
har sitt fokus. Svenskt Friluftsliv menar även 
att det saknas en övergripande bedömning där 
friluftsliv och skogens sociala värden tas upp.

Den 27 april: Remissyttrande: Tillgängliga 
stränder – ett mer differentierat strandskydd 
(SOU 2020:78)

Svenskt Friluftsliv menar att utredaren för-
summat att utföra den i direktiven anbefallda 
analysen av det långsiktiga behovet av skärpta 
regler för dispens från strandskyddet i om-
råden som redan i dag är starkt exploaterade 
eller som kan väntas bli föremål för ett starkt 
exploateringsintresse på lång sikt.

Det saknas även en analys och värdering av 
de nackdelar som blir följden av ett generellt 
avskaffande av strandskyddet vid små sjöar 
och vattendrag samt en diskussion av alterna-
tiva förslag som skulle kunna mildra sådana 
effekter utan att medföra en större administra-
tiv börda än som följer av utredarens förslag.

Den 28 april: Remissyttrande: Hyggesfritt 
skogsbruk – Skogsstyrelsens definition (Dnr 
2020/3733). 

Svenskt Friluftsliv menar att det är mycket 
bra att Skogsstyrelsen nu föreslår en gemen-
sam definition av vad ett hyggesfritt skogsbruk 
är samt vad ett hygge är. Svenskt Friluftsliv 
anser även att det är viktigt för framtiden att 

det sker en kunskapsspridning om olika for-
mer av ett hyggesfritt skogsbruk, speciellt i 
tätortsnära områden och andra områden där 
ett aktivt friluftsliv förekommer.

Den 6 maj: Remissyttrande: Ändringar i 
begränsningsförordningen avseende allmänna 
sammankomster och offentliga tillställningar 
(S2021/01524).

Den 21 maj: Remissyttrande: Havet och 
människan (SOU 2020:83). 

Svenskt Friluftsliv påpekar i remissvaret att 
två andra utredningar som lämnas ut av reger-
ingen för synpunkter har förslag som är kon-
traproduktiva mot de mål som denna utred-
ning vill uppnå, d v s konkreta målkonflikter 
föreligger. Svenskt Friluftsliv är också kritisk 
till att utredningen föreslår åtgärder där fors-
karna som utredningen hänvisar till uttrycker 
att orsakssambanden inte är helt klarlagda.

Den 26 maj: Med anledning av att Svenskt 
Friluftsliv hade ett digitalt möte med finans-
marknadsminister Åsa Lindhagen den 21 maj 
2021 översändes ett underlag till statsrådet 
kring de resurser som är viktiga att tillskjuta 
friluftsorganisationerna.

Den 20 oktober: Svenskt Friluftsliv lämna-
de synpunkter på den del i PEFC standarden 
som berör den sociala delen och friluftslivet.

Den 10 december: Remissyttrande: Statsbi-
drag till kultur idrott och friluftsliv (Statskon-
toret 2021:10).

VD/GS seminarier och ordförande- 
möten
UNDER 2021 HAR VI GENOMFÖRT ett ordföran-
demöte den 7 oktober och fyra VD/GS-möte 
den 2 februari, den 18 mars, 2 september och 
den 11 november.

På ordförandemötet den 7 oktober diskute-
rades friluftslivet post-corona, där Erik Lund-
vik, ordförande Friluftsfrämjandet föredrog. 
Sedan gavs information om arbetet med den 
nya fördelningsmodellen och regeringens för-
slag till höjt anslag till friluftsorganisationerna.

På VD/GS seminariet den 2 februari före-
läste Johan Faskunger från Svenskt Friluftsliv 
om friluftslivets värden. Han presenterade 
de viktigaste budskapen från en rapport som 
tagits fram av honom inom projektet Frilufts-
livets år.

Svenskt Friluftsliv menar att det är mycket bra att 
Skogsstyrelsen nu föreslår en gemensam definition av 
vad ett hyggesfritt skogsbruk är samt vad ett hygge är.
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På VD/GS seminariet den 18 mars presen-
terades nya principer för medlemskap och 
styrelsens vägledning vid bedömning av orga-
nisationers medlemskap i Svenskt Friluftsliv. 
Detta som en förankring inför det förslag som 
senare lades på årsstämman i april. Vi infor-
merade också om att vi planerar att ta fram en 
”Vitbok” för höjt anslag till 100 mkr. Slutligen 
hade David Mathiasson från Fritidsbanken 
bjudits in och presenterade verksamheten och 
deras önskan om samarbete med Svenskt Fri-
luftslivs medlemsorganisationer.

På VD/GS-mötet den 2 september presen-
terade Svenskt Friluftslivs allemansrättslige 
expert Torgny Håstad som deltog som expert i 
strandskyddsutredningen, utredningens ställ-
ningstagande och Svenskt Friluftslivs kritik 
mot densamma. På mötet presenterade även 
Annika Ismarker en lägesrapport om Frilufts-
livets år och ”Luften är fri”.

På VD/GS seminariet den 11 november 
hade Ingrid Häggblom från Scouterna bjudits 
in för att berätta om Scouternas satsning på 
trygga möten och Dina Evenéus från Svenskt 
Friluftsliv berättade om de registerutdrag från 
Polisen som kan begäras av organisationer för 
ledare som skall arbeta med barn. Därefter 
diskussion.

Till mötet hade även Ann-Britt Åsebol (M) 
från riksdagens kulturutskott och ordförande 
för den grupp som leder arbetet med att utvär-
dera friluftspolitiken bjudits in. Hon informe-
rade om utredningen och arbetet framåt.

Debattartiklar och pressmeddelanden 
UNDER 2021 PUBLICERADE Svenskt Friluftsliv 
fem pressmeddelanden.  De organisationer 
som önskat stöd med ett ”standardiserat” 
pressmeddelande om beviljad summa och till 
vilket projektpengarna avsett – har fått hjälp 
med det.

UNDER ÅRET HAR TRE debattartiklar publicer-
ats i dagspressen samt ett upprop som public-
erats på sociala medier.

I februari månad publicerade Aktuell 
Hållbarhet en debattartikel från Svenskt 
Friluftsliv skriven tillsammans med 22 av 
våra 26 medlemsorganisationer om att det 
svenska friluftslivet var underfinansierat. Den 
andra debattartikeln från Svenskt Friluftsliv 
publicerades i Altinget under juni månad och 
berörde friluftslivet behov av stöd. DN Debatt 
publicerade i slutet av juni månad debattarti-
keln ”Pandemin har visat att vi behöver stärka 
friluftslivet!” skriven av fyra forskare, där 
Svenskt Friluftslivs styrelses ledamot Peter 
Fredman var en av undertecknarna.

Den 1 september skrevs ett upprop från 
Svenskt Friluftsliv tillsammans med 16 av 
medlemsorganisationerna om vikten av att 
tillskjuta medel från regeringen till friluftslivet. 
Mer detaljer finns att läsa under kapitel 6.1.

Svenskt Friluftslivs krönikor 
UNDER 2021 PUBLICERADES sex krönikor i våra 
nyhetsbrev och på vår webbsida.
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DN DEBATT

DN Debatt. ”Pandemin har visat att vi behöver
stärka friluftslivet”

PUBLICERAD 2021-06-26

Forskning visar att i stort sett alla svenskar ägnar sig åt friluftsliv i någon form, många gör det ofta, särskilt på helger och längre ledigheter, skriver artikelförfattarna. Foto:
Gorm Kallestad/TT

DN DEBATT 27/6.

Fyra forskare: Samtidigt har samhällets brister i
arbetet med att främja förutsättningarna för ett
hållbart friluftsliv blivit tydliga.

Pandemin har visat naturens betydelse för många
människors välbefinnande. Vi har nu en rad förslag
för att öka friluftslivets samhällsnytta och
naturturismens värdeskapande, skriver fyra
forskare.

Detta är en låst artikel. Logga in som prenumerant för att
fortsätta läsa.

Logga in
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I februari månad skrev vi krönikan ”Alla 
goda ting är tre…” om att Per Bolund blivit 
miljöminister och att Friluftslivets år raket-
startat.

I april månad publicerade vi krönikan ”Vå-
ren gör mig glad!” – om att riksdagens kultur- 
utskott beslutat att genomföra en uppföljning 
och särskilt utvärdera fyra av de tio friluftspo-
litiska målen – där ”Ett rikt friluftsliv i skolan” 
är ett av dem. I juni skrev vi krönikan ”Viktigt 
med vett nära vatten…” om att vara uppmärk-
sam och försiktigt i närhet av vatten. 

I oktober publicerade vi krönikan ”Det är nu 
det kanske händer” – om att regeringen avsatt 
pengar till Svenskt Friluftsliv så att anslaget 
blir fördubblat.

2021 års sista krönika publicerades under 
december månad ”Vilket år det blev!” – som 
både berörde det fantastiska utfallet av Luften 
är fri/Friluftslivets år och att Svenskt Friluftsliv 
fått ett fördubblat anslag från och med 2022.

Nyhetsbrev och Twitter 
UNDER 2021 HAR SVENSKT FRILUFTSLIV sänt 
ut sex nyhetsbrev till 480 prenumeranter.  
24 Twitterinlägg har publicerats från  
@SvFriluftsliv under 2020. Svenskt Friluftsliv 
har ca 1400 följare. 
  
Friluftsbarometern 
SVENSKT FRILUFTSLIV TOG med hjälp av 
Novus, under maj månad, fram en Frilufts-
barometer som tog temperaturen på vad vi 
tycker och vad vi känner för friluftsliv. Detta 
är första gången Svenskt Friluftsliv har tagit 
fram en sådan studie, och planen är att den 
återkommande ska följas upp!

Svenskt Friluftslivs Friluftsbarometer vi-
sade bland annat att 89% av alla svenskar är 
positiva till friluftsliv; att 79% menar att al-
lemansrätten är viktig att bevara och att 38% 
av de tillfrågade har varit mer i naturen eller 
ägnat sig åt friluftsliv det senaste året! Fri-
luftsbarometern ställde också frågor om hur 
friluftsliv upplevs. Där visade det sig att en-
dast 4 av 10 visste hur de skulle klara en natt 
i naturen och bara 50% av de tillfrågade (5 av 
10) ansåg att de kunde göra upp eld i naturen 
på ett säkert sätt.

Fördela medel för Friluftslivets år 
NATURVÅRDSVERKET OCH Svenskt Friluftsliv 
planerade och förberedde Friluftslivets År 
2021 under 2020. Syftet med projektet var 
att; Få fler människor att prova friluftsliv 
och långsiktigt fortsätta, Öka medvetenheten 
om friluftslivets värde samt Öka samarbetet 
mellan friluftslivets aktörer. Sökande kunde 

ansöka om stöd för en eller fler aktiviteter. Till 
grund för projektet fanns en projektplan:  
https://svensktfriluftsliv.se/wp-content/ 
uploads/2020/08/intern-projektplan.pdf

Totalt inkom 369 ansökningar om  
66 920 754 kronor.

SVENSKT FRILUFTSLIVS Fördelningskommitté 
beslutade om fördelning av projektmedel för 
genomförande av Friluftslivets år i januari 
2021; 73 organisationer fick dela på 18 miljo-
ner kronor. Samtliga protokoll finns tillgängli-
ga på Svenskt Friluftslivs hemsida.

Vem kunde söka bidrag?
• Ideella organisationer som varit verksam-

ma i minst tre år, var självständiga och 
demokratiskt uppbyggda och i sin verk-
samhet respekterade demokratins idéer, 
inklusive jämställdhet och förbud mot 
diskriminering

• Stiftelser
• Kommuner och kommunsammanslut-

ningar (som var juridiska personer).
Enskilda personer, företag, länsstyrelser och 
statliga myndigheter kunde inte beviljas bidrag.

Utvärderingskriterier
Vid bedömning av ansökningarna togs hänsyn 
till:
• Om sökande var behörig att söka
• Om aktiviteten bidrog till att uppfylla 

målen i projektplanen
• Hur väl förslagen passade in i de olika 

månadsleveranserna
• Vilka målgrupper projekten riktade sig till
• Om ansökan var realistisk, det vill säga 

om aktiviteten kunde genomföras som det 
var planerat

• Om den planerade aktiviteten var ekono-
miskt rimlig

• Om det fanns kompetens att genomföra 
aktiviteten (organisatoriskt/personellt).

Ekonomisk redovisning och uppföljning av 
resultat
Senast den 1 april 2022 skall ekonomisk re-
dovisning och uppföljning av måluppfyllelse 
skickas till Svenskt Friluftsliv i enlighet med in-
struktioner som medföljde beslutet om bidrag.

Medlemsorganisationernas frilufsighet 
SVENSKT FRILUFTSLIV HAR SEDAN flera år följt 
upp det vi kallar ”frilufsigheten” bland våra 
medlemsorganisationer. Orsaken till detta är 
att när nya potentiella medlemmar prövas mot 
de kriterier som finns i Svenskt Friluftslivs 
stadgar har vi kunnat konstatera att befintliga 

Svenskt Friluftslivs Friluftsbarometer visade bland  
annat att 89% av alla svenskar är positiva till friluftsliv.
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23

medlemmar inte alltid uppfyller de krav som 
ställs. Det kan bero på att Svenskt Friluftsliv 
i sina reviderade stadgar ställer högre krav 
för medlemskap nu än vad vi gjorde tidigare. 
Det kan också bero på att befintliga organisa-
tioner vid revision av stadgar förändrat dem 
på ett sådant sätt att medlemskapet i Svenskt 
Friluftsliv kan ifrågasättas. Vid inval av nya 
medlemmar beaktas även verksamhetsberät-
telsen. Det ät viktigt för Svenskt Friluftsliv att 
medlemmarna faktiskt utför aktiviteter som 
kan klassas som friluftsliv, inte bara beskriva i 
stadgar att ändamålet är friluftsliv.

AV DENNA ANLEDNING har Svenskt Friluftsliv 
med jämna mellanrum följt upp det vi kallar 
”frilufsigheten” i medlemsorganisationerna. 
2021 var fjärde gången som denna översyn 
gjordes. En del har förändrats till det bättre 
medan annat blivit mindre bra. Få med-
lemsorganisationer har ”allt” som är önskvärt. 

I utvärderingen av ”frilufsigheten” har vi tittat 
på stadgar och verksamhetsberättelse. Vi har 
även undersökt om allemansrätten omnämns 
på hemsidor och om Svenskt Friluftsliv 
omnämns i verksamhetsberättelsen och på 
hemsidan. Eftersom samtliga medlemmar i 
Svenskt Friluftsliv är ideella organisationer 
har vi även försökt avgöra om organisationer-
na lyfter vikten av den demokratiska organise-
ringen som den ideella rörelsen utgör.

SAMMANFATTNINGSVIS KAN SÄGAS att ”friluf-
sigheten” är mycket god eller god hos samtliga 
föreningar. 

VÅRA arbetsområden EN SAMLANDE KRAFT FÖR FRILUFTSLIVETS FRÅGOR
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VÅRA arbetsområden 

1.3 BIDRA i det nordiska samarbete kring friluftslivsfrågor

MÅL
» Utveckla det nordiska samarbetet och få till stånd en nordisk  

friluftsstrategi i linje med Svenskt Friluftsliv prioriteringar.

Möten i det nordiska nätverket
Det nordiska nätverket har funnits sedan 
mitten av 90-talet och har arbetat för ett ökat 
nordiskt samarbete i friluftspolitiska frågor. 
Nätverket har även som uppgift att utbyta idé-
er och förslag mellan de ingående ländernas 
paraplyorganisationer för friluftsliv.

Under året har det nordiska friluftsnätver-
ket haft två digitala träffar samt mötts fysiskt 
på Färöarna. På Färöarna deltog även Färöar-
nas miljöminister och där lyftes de nordiska 
ländernas olika förutsättningar och utmaning-
ar kring allemansrätten. Svenskt Friluftsliv 
representerades av Mona Lisa Wernersten 
från Svenska Livräddningssällskapet.

Nordiska Ministerrådets Civilsamhälls-
nätverk för Vision 2030
I JUNI 2019 ENADES de nordiska samarbets-
ministrarna om en ny vision för det nordiska 
samarbetet. Visionen antogs av statsministrar-
na i augusti samma år. Visionen är att: Norden 
ska vara världens mest hållbara och integrera-
de region år 2030. Det nordiska civilsamhäll-
snätverket ska göra civilsamhällets röst bättre 

hörd i arbetet med visionen. De medlemmar 
som antagits till civilsamhällsnätverket, är 
40 nordiska civilsamhällsorganisationer med 
tydlig koppling till Vision 2030 samt med stort 
intresse, engagemang och motivation för att 
ingå i ett målinriktat samarbete med Nordiska 
ministerrådet. 

SVENSKT FRILUFTSLIV BLEV blev genom Eli-
sabeth Rytterström utvald som medlem i det 
nordiska civilsamhällsnätverket för Vår vision 
2030, att representera NON (det nordiska 
friluftsnätverket) för perioden 2021-2024.

Arbetet i det nordiska civilsamhällsnätverket 
för Vår vision 2030 startades upp efter som-
maren med ett digitaltmöte den 8 september. 

Den 2:a november hölls det första fysiska 
mötet i Nordens Hus i Köpenhamn. Då fick 
nätverket träffa samtliga nordiska samarbets-
ministrarna, förutom den svenska som hade 
förhinder, och representanter från flera av 
ämbetsmannakommittéerna. 

Skanna QR-koden för 
att se en kort infofilm 
om civilsamhället på 
Youtube:

EN SAMLANDE KRAFT FÖR FRILUFTSLIVETS FRÅGOR
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VÅRA arbetsområden 

MÅL
» Allemansrätten är känd vårdas och värnas.
» Etablera ett forum för diskussion med markägare.

2.1 DRIVA arbetet med att vårda och värna 
Allemansrätten

Nationell dialoggrupp för arbetet
med allemansrätten
UNDER 2021 STARTADE den Nationell dia-
loggrupp för allemansrätten som tillskapats 
av Svenskt Friluftsliv, Naturvårdsverket och 
Lantbrukarnas Riksförbund. Under året har 
fem möten genomförts och sex fokusområden 
presenterats på konferensen i Åre.

MED NATIONELL DIALOGGRUPP för arbetet 
med allemansrätten vill vi skapa ett nytt forum 
för dialog i syfte att öka samverkan mellan ak-
törer som arbetar med allemansrätten, där vi 
utifrån olika perspektiv, håller kunskapen om 
allemansrätten levande. Genom omvärldsbe-
vakning upptäcka eventuella utmaningar och 
på ett tidigt stadium diskutera insatser som 
svarar mot dessa utmaningar. 

Utgångspunkten för dialoggruppens arbete är 
friluftslivspolitiken i allmänhet och målet om 
allemansrätten i synnerhet:
» Allemansrätten är grunden för frilufts- 

livet.
» Vi värnar och vårdar allemansrätten.
» De regler och den tillsyn som förtydligar 

allemansrätten tillämpas effektivt. Syftet är 
att allemansrätten ska vara fortsatt stark.

» Allmänhetens, markägares, föreningars, fö-
retags och myndigheters insikt och kunskap 
om allemansrätten och dess möjligheter och 
begränsningar är god.

» Dialog med bl.a. intresseorganisationer, 
markägare, företag och myndigheter om 
allemansrätten genomförs för att öka kun-
skapen, ge större förståelse och finna lös-
ningsmodeller om intressemotsättningar 
eller konflikter uppstår när det gäller alle-
mansrättsrelaterade frågor.

Syftet med Nationell dialoggrupp för arbetet 
med allemansrätten är:
» att förbättra förutsättningen för nationell 

samverkan för aktörer som arbetar med 
allemansrätten.

» att främja nationell samordning i arbetet 
med allemansrätten bland annat vad gäller 
kunskap.

Initiativtagarna till Nationell dialoggrupp för 
arbetet med allemansrätten är:
» Svenskt Friluftsliv – representant för rörliga 

friluftslivet
» Lantbrukarnas Riksförbund – representant 

förmarkägarens/nyttjanderättsinnehava-
rens intressen

» Naturvårdsverket representant för det all-
männas intresse.

Dialoggruppen ska bestå av aktörer med ett 
brett spektrum av perspektiv; forskare, ju-
rister, myndigheter och företrädare för olika 
intressen som friluftsliv, jord- och skogsbruka-
re och turismnäring.

Utöver dialoggruppens ordinarie deltagare 
ska det även finnas möjlighet att bjuda in an-
dra berörda aktörer till olika temamöten alter-
nativt att dialoggruppen adjungerar deltagare 
som roterar.

Allemansrätten och Unesco
Under april månad 2021 lämnade Svenskt 
Friluftsliv, till Institutet för Språk och Folk-
minnen, förslag på att nominera Allemansrät-
ten till Unescos konvention om tryggande av 
det immateriella kulturarvet. Nomineringen 
stöddes av våra systerorganisationer i Nor-
ge, Finland och Danmark som överlämnade 
stödjebrev för nomineringen. Under våren och 
sommaren behandlades nomineringarna som 
lämnats in av en extern expertgrupp. Den sista 
augusti fick Svenskt Friluftsliv besked att vårt 
förslag hade avslagits av expertgruppen och 
att Institutet för Språk och Folkminnen inte 
kommer att föreslå att Allemansrätten nomi-
neras till Unescos konvention om tryggande av 
det immateriella kulturarvet. Svenskt Frilufts-
liv och våra systerorganisationer är förstås 
besvikna men ser möjligheter nästkommande 
år att på nytt nominera Allemansrätten an-

02 Allemansrätten är känd, 
vårdas och värnas

ALLEMANSRÄTTEN ÄR KÄND, VÅRDAS OCH VÄRNAS
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tingen i en nominering gjort från Sverige eller 
från någon av våra nordiska grannländer.

Strandskyddsutredningen
I DECEMBER 2020 lade strandskyddsutred-
ningen (Tillgängliga stränder – ett mer diffe-
rentierat strandskydd (SOU 2020:78)) fram 
sitt betänkande. Svenskt Friluftsliv har under 
året givit remissutlåtande över utredningen. 
Remissutlåtandet finns tillgängligt på Svenskt 
Friluftslivs hemsida. Utöver detta har Svenskt 
Friluftsliv tagit upp strandskyddsutredningen 
och vårt remissvar på ett VD/GS-seminarium 
i september och som en diskussionspunkt på 
konferensen i Åre som hölls av projektet Fri-
luftslivets år 2021 – Luften är fri.

Allmänna råden om orientering och 
andra friluftsarrangemang
UNDER ÅRET HAR ETT antal möten hållits i 
den arbetsgrupp som arbetar med att ta fram 
”Allmänna råd om orientering och andra 
friluftsarrangemang”. Arbetet leds av Natur-
vårdsverket. Svenskt Friluftsliv och vissa med-
lemsorganisationer sitter med i den referens-
grupp som granskar förslagen till skrivningar.

NOVUS-rapport om allmänhetens in-
ställning till allemansrätten
I början av 2021 genomförde NOVUS en 
undersökning på uppdrag av Svenskt Fri-
luftsliv med syfte att undersöka allmänhetens 
inställning till allemansrätten. Rapporten 
visade att nästan alla (99%) har hört talas om 
allemansrätten – och av de som hört talas om 

allemansrätten har nästan åtta av tio (77%) 
har nyttjat allemansrätten under 2020.

Åtta av tio (81%) ser allemansrätten som 
något mycket positivt och drygt hälften (56%) 
svarar att de minns den som oförändrad jäm-
fört med för tio år sedan. Två av tio (18%) 
anser att den är svagare.

Tre av tio (29%) ser de nya typerna av akti-
viteter (till exempel, stigcykling/MTB, kiteing, 
rollspel, paintball m.m) som något positivt – 
och endast en av fyra (24%) ser de som något 
negativt.

Nästan tre av fyra (72%) anser att allemans-
rätten ska vara en del av undervisningen i sko-
lorna – hälften (52%) uppger att skyltar och 
information vid samlingspunkterna i naturen 
också skulle kunna förbättra förståelsen.

Svenskt Friluftsliv har inte gjort en liknande 
mätning tidigare och ser den som en nollmät-
ning som kommer att följas upp med ett inter-
vall på två till tre år.

Information om allemansrätten samt 
lärarhandledning
2021 HAR VARIT ETT särskilt gynnsamt år då  
vi på Svenskt Friluftsliv kunnat trycka upp  
12 000 exemplar av lärarhandledningen till de 
sju allemansrättsfilmer som togs fram under 
2018 och 2020 med Anders ”Ankan” Johans-
son i huvudrollen och få dem distribuerade 
med filmerna.

4 000 ex trycktes upp i april och ytterligare 
4 000 ex trycktes upp och skickades till Utbu-
det i november månad. Alldeles innan jul, den 
23 december skickades ytterligare 4 000 ex 
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I stället för att producera fler filmer om allemansrätten 
under året – så översattes och textades de sju filmerna 
till språken arabiska och engelska under hösten 2021.

7filmer om
      allemansrätten

till Utbudet och vi tror nu att det kommer att 
finnas tillgängligt material under hela första 
terminen 2022. 

SYFTET MED ATT tillgängliggöra filmerna om 
allemansrätten är att sprida kunskap om vad 
allemansrätten innebär. Enligt Utbudet finns 
det inte mycket material om allemansrätt – så 
vårt material tar snabbt slut när Utbudet får 
tillgång till att sprida det i skolorna.

I stället för att producera fler filmer om al-
lemansrätten under året – så översattes och 
textades de sju filmerna till språken arabiska 
och engelska under hösten 2021. Filmerna 
kommer att göras tillgängliga för Utbudet 
under 2022. Kontakt har även tagits med In-
formationsverige.se så att information även 
kan nå nya svenskar. Informationsverige.se är 

länsstyrelsernas webbplats med information 
om Sverige för de som är asylsökande eller 
nyligen har fått uppehållstillstånd.

UNDER SOMMARMÅNADERNA publicerades  
och annonserades de sju filmerna på Face-
book-sidan Friluftsliv i Sverige. Runt 420 000 
personer nåddes av filmerna och 50 000 in-
teraktioner är kopplade till kampanjen. Med 
interaktioner menas här personer som klickat, 
gillat eller kommenterat allemansrättsfilmerna.

ÄVEN FRILUFTSLIVETS ÅR/LUFTEN ÄR FRI pu-
blicerade de sju filmerna om allemansrätten 
under året på Facebook och Instagram 
– ca 8 000 personer nåddes. 

VÅRA arbetsområden ALLEMANSRÄTTEN ÄR KÄND, VÅRDAS OCH VÄRNAS
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MÅL
» Att öka kunskapen om friluftslivet och dess organisationers 

bidrag till samhället bland riksdagens ledamöter

3.1 DRIVA friluftsnätverket i riksdagen

Möte med riksdagens friluftsnätverk
UNDER 2021 GENOMFÖRDES två digitala möten 
med Riksdagens friluftsnätverk.

Den 28 januari 2021 genomförde Riksda-
gens friluftsnätverk det första mötet under 
2021 tillsammans med Svenskt Friluftsliv. Det 
var ett digitalt möte på Teams om uppföljning-
en av friluftspolitiken.

Att få tillgång till och att utveckla frilufts-
livet har av regeringen konkretiserats till tio 
mätbara mål. Det gjordes redan 2012. Därefter 
har två uppföljningar gjorts av Naturvårdsver-
ket – den första år 2015 och den senaste under 
2019.

FÖR ATT FÅ ETT GREPP om friluftslivets fram-
tida möjligheter är uppföljningen av reger-
ingens 10 friluftsmål viktiga. I seminariet den 
28 januari presenterades den senaste uppfölj-
ningen av representanter från Naturvårdsver-
ket. 2021 är det 11 år sedan riksdagen antog 

Sveriges första friluftsproposition – Framti-
dens friluftsliv.

DEN 29 APRIL, på Sveriges friluftsdag, genom-
förde Riksdagens friluftsnätverk tillsammans 
med Svenskt Friluftsliv årets andra digitala 
möte där fokus låg på samhällsnyttan av fri-
luftsliv.

Seminariet utgick från rapporten ”Frilufts-
livets möjligheter – en kunskapssamman-
ställning av friluftslivets nytta för individ och 
samhälle” som genomfördes under april-maj 
2020.

Det är idag väletablerat att friluftsliv har en 
lång rad positiva effekter för både individ och 
samhälle och rapporten pekar på att friluftsliv 
leder till kraftfulla positiva effekter av fysisk, 
mental och social hälsa.

I webbinariet deltog flera av Svenskt Fri-
luftslivs medlemsorganisationer och ett antal 
riksdagsledamöter. 

06 Politik som främjar ett 
friluftsliv för alla

VÅRA arbetsområden POLITIK SOM FRÄMJAR ETT FRILUFTSLIV FÖR ALLA
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3.2 BIDRA i genomförandet av friuftspropositionens 
10 mål i friluftslivet

MÅL
» Att de 10 målen för friluftslivet uppfylls.

Naturvårdsverkets Tankesmedja
TANKESMEDJAN ÄGDE RUM digitalt den 7-8 
september med fyra övergripande teman: 
Fjällen, Skogen, Vatten/Strand och Tätortsnä-
ra. Kring varje tema var ett antal case som 
avhandlades under smedjan. Fokus var på de 
utmaningar som behöver hanteras för att vi 
ska kunna fortsätta vara så många i naturen 
som blivit till följd av coronapandemin. Under 
smedjan togs ett antal fall upp från olika land-
skap som både har nya friluftslivsbeteenden 
och svåra frågor att hantera. Svenskt Frilufts-
liv deltog i planeringen.
 
Sveriges friluftskommun 2021
Svenskt Friluftsliv har ingått i juryn för utmär-
kelsen Sveriges friluftskommun där priset i 
år gick till Olofströms kommun. Till årets för-
bättrare utsågs Partille kommun.

VÅRA arbetsområden POLITIK SOM FRÄMJAR ETT FRILUFTSLIV FÖR ALLA

Samverkan kring de 10 målen  
för friluftsliv
SVENSKT FRILUFTSLIV HAR under året deltagit 
på fyra möten med Naturvårdsverkets fri-
luftsnätverk. På chefsmötet representerades vi 
av vår generalsekreterare. Frågor som behand-
lats, förutom vad som är på gång på respektive 
deltagande enheter, är planering och uppfölj-
ning av Tankesmedjan och Friluftslivets år 
samt vilka kunskapsunderlag som behöver tas 
fram för att kunna återrapportera friluftslivs-
målen nästa år.

Friluftslivets år / Luften är fri
Projektet som ägde rum 2021 har genom sin 
genomslagskraft engagerat organisationer, 
föreningar och enskilda. Friluftslivet år / Luf-
ten är fri har genom sitt arbete sett till att de 
10 målen för friluftslivet tydligt adresserats 
och på sikt möjliggjorts en tydligare målupp-
fyllelse. 

tio
1.  Tillgänglig natur för alla

2.  Starkt engagemang och 
 samverkan

3.  Allemansrätten

4.  Tillgång till natur för friluftsliv

5.  Attraktiv tätortsnära natur

6.  Hållbar regional tillväxt och  
 landsbygdsutveckling

7.  Skyddade områden som 
 resurs för friluftslivet

8.  Ett rikt friluftsliv i skolan

9.  Friluftsliv för god folkhälsa

10.  God kunskap om 
 friluftslivet 

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

målen

De

friluftspolitiska
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3.3 BIDRA i frågan om tillgänglig natur för friluftsliv

MÅL
» Bidra i arbetet med att skapa fler och bättre friluftsmiljöer.
» Lyfta skolans sociala värden.

DET NATIONELLA SKOGSPROGRAMMET har 
inte haft några möten under året. Under året 
har däremot ett omfattande arbete lagts ned 
på engagemanget i de svenska certifieringssys-
temen för uthålligt skogsbruk, FSC och PEFC.

Svenskt Friluftsliv har aktivt deltagit i arbe-
tet för att säkerställa att friluftslivet lyfts fram 
på ett än tydligare sätt än tidigare i den sociala 
delen av skogsstandarden för såväl FSC som 
PEFC.

FÖR FSC DEL HAR DET i första hand varit arbe-
tet i FSC:s standardkommitté. Standardkom-
mitténs huvudsakliga roll är att bevaka efter-
levnaden av den reviderade standarden som 
började gälla från och med oktober 2020. För 
att på ett enklare sätt få kunskap om den nya 
FSC standarden har ett antal faktablad tagits 
fram som beskriver innehållet i standarden  
bl a faktabladet om samverkan med frilufts-
livet, april 2021. Se Svenska FSC:s hemsida, 
www.fsc.org. Totalt har tio digitala möten 
genomförts under året.

För PEFC:s del har arbetet varit extra in-
tensivt då det huvudsakliga arbetet bestått i 
att revidera själva standarden. Totalt har 21 

digitala möten genomförts under året. Fyra 
arbetsgrupper har arbetat med olika delar 
av standarden. Grupp 1 PEFC-systemet och 
standardens struktur, Grupp 2 Produktion och 
miljö, Grupp 3 Sociala standarden och entre-
prenörsstandarden, Grupp 4 Klimat. Svenskt 
Friluftsliv har deltagit i grupp 3.

Under arbetets gång har det getts möjlighet 
att sprida kunskap om friluftslivets förutsätt-
ningar. Svenskt Friluftsliv har också utnyttjat 
möjligheten att lämna remissyttrande till det 
första utkastet till ny PEFC standard som pre-
senterades vid det öppna forumet för intres-
senter i omvärlden i september. Den nya stan-
darden kommer att vara färdig under 2022. 

SVENSKT FRILUFTSLIVS FÖRVÄNTNINGAR på 
den nya reviderade standarden med koppling 
till friluftslivet är att den också ska utgöra ett 
bra underlag, för den framtida dialogen mel-
lan markägare och företrädare för friluftslivet. 

UNDER ÅRETS ARBETE med certifieringssys-
temen har det noterats ett ökat intresse kring 
friluftslivets frågor vilket känns bra för fram-
tiden. 

POLITIK SOM FRÄMJAR ETT FRILUFTSLIV FÖR ALLA
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ARBETET MED ATT DRIVA frågan om ett höjt 
anslag har varit fokus för Svenskt Friluftsliv 
under flera år och det är glädjande att vi änt-
ligen nått framgång. Under året har ett antal 
möten med representanter för såväl regering-
en som riksdagens partier genomförts (mer 
om detta på annat håll i årsredovisningen).

Vi har, som ett led i arbetet, genomfört mö-
ten i riksdagens friluftsnätverk. Betydelsen av 
friluftsliv har också manifesterats under coro-
napandemin, vilket givit oss ytterligare argu-
ment för ett höjt anslag. Även genomförandet 
av Friluftslivets år har visat på många goda 
effekter av friluftslivet.

I budgetomröstningen i riksdagen föll reger-
ingens budget där en avisering av ett höjt an-
slag till friluftslivets organisationer fanns med. 
I oppositionens gemensamma budget fanns 
dock samma höjning av friluftsanslaget med 
och därmed har vi i princip uppnått målet då 
budgeten för friluftsanslaget nu uppgår till  
97 850 000 kronor.

Vitboken 
EFTER SOMMAREN STARTADE kansliet upp ett 
arbete med en Vitbok – där argument skulle 
lyftas kring vilka grunder som medlemsorga-
nisationerna önskade framföra för att få till ett 
ökat anslag. Under arbetets gång beslutades 
ett fördubblat anslag till Svenskt Friluftsliv av 
riksdagen vilket innebar att fokus för Vitboken 
istället blev vad medlemsorganisationerna kan 
tänkas använda ett utökat anslag till. Vitboken 
kommer att både ha en fysisk form där endast 
fem organisationer deltar – och en digital 
form där alla medlemsorganisationer som 
önskar vara med – deltar.

Arbetet har påbörjats under 2021 och plane-
ras att avslutas 2022. 

MÅL
» Att anslaget uppgår till 100 Msek under 2022.

4.1 DRIVA frågan att anslaget till friuftsorganisa- 
tionerna höjs till 100 Msek från och med 2022

Ekonomiska förutsättningarna 
ska förbättras

VÅRA arbetsområden EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA SKA FÖRBÄTTRAS
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4.2 BEVAKA frågan om att skattesituationen för 
våra medlemsorganisationer ska vara lika 
som för idrottens organisationer 

MÅL
» Att friluftsorganisationer ska åtnjuta samma skattesituation när 

det gäller socialavgiftslagen som idrottens organisationer.

FRÅGAN OM SKATTESITUATIONEN för friluftsli-
vets organisationer är inte löst än, och är där-
för levande hos Svenskt Friluftsliv. Det gäller 
undantaget i socialavgiftslagen.

I Socialavgiftslagen (200:980) 2:a kap, §19  
står att ”En ersättning till en idrottsutövare 
från en sådan ideell förening som avses i 7 
kap. 7–13 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) 
och som har till huvudsakligt syfte att främja 
idrottslig verksamhet är avgiftsfri, om ersätt-
ningen från föreningen under året inte har 
uppgått till ett halvt prisbasbelopp enligt 2 
kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. Lag 
(2010:1282)”.

I FÖRARBETET TILL Socialavgiftslagen (Prop. 
1990/91:76 s.10) framgår det att med idrotts-
lig verksamhet avses sådan verksamhet som 
anordnas av en organisation som är ansluten 
till Sveriges Riksidrottsförbund, RF eller an-
nan jämförlig organisation.

Svenskt Friluftslivs 27 medlemsorganisa-
tioner omfattas samtliga av den definition 
som ges i inkomstskattelagen. 6 av Svenskt 
Friluftslivs medlemmar är även medlemmar 
i Riksidrottsförbundet och omfattas därför av 
det aktuella undantaget i Socialavgiftslagen. 
Rättsläget för övriga medlemsorganisationer 
är i de flesta fall oklart då en organisation om-
fattas av undantaget, en inte gör det och reste-
rande inte har drivit frågan om att omfattas av 
detta undantag i Socialavgiftslagen.

SVENSKT FRILUFTSLIVS STRÄVAN är att även 
medlemmar i Svenskt Friluftsliv skall omfattas 
av nämnda undantag. Därför uppvaktar vi 
regeringen, riksdagen och Naturvårdsverket i 
frågan. Under 2021 har inga konkreta resultat 
nåtts i denna fråga. 

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA SKA FÖRBÄTTRAS
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UNDER ÅRET HAR Svenskt Friluftsliv deltagit i 
arbetet i MISTRA Sport and Outdoors. Det har 
skett genom representation i forskningspro-
grammets styrelse som sammanträtt 4 gånger 
under året. Vi har även deltagit i forsknings-
programmets ”Lärande och samverkansgrup-
per” som träffats vid 5 tillfällen under året. 

MISTRA SPORT & OUTDOORS nationella grupp 
om hållbar användning av mark och vatten 
startade upp i maj. Den Nationella gruppen 
skall ta sig an principiella frågor som är vikti-
ga på nationell nivå – t ex nationella policies, 
strategier och arbetssätt. Under året har fem 
arbetsgruppsmöten hållits, en workshop om 
rekreationsekologi, två webbinarier om ma-

terial respektive hållbarhet inom skolämnet 
idrott och hälsa samt ett programmöte.

Mistra Sport & Outdoors
Mistra Sport & Outdoors är ett forsknings- och 
samverkansprogram kring idrott, friluftsliv och 
miljö. Forskningen ska tillsammans med orga-
nisationer, företag och myndigheter skapa ny 
kunskap och lösningar för en hållbar utveck-
ling. Ett aktivt idrotts- och friluftsliv är av stor 
betydelse för vår livskvalitet, men det finns en 
problematik med vår närvaro i naturen. Utan 
tillräcklig kunskap och en hållbar planering 
och skötsel riskeras naturmiljöerna att skadas. 
Det finns därför en vilja att förbättra kunskaps-
underlaget och utveckla arbetsprocesserna i 

5.1 DRIVA arbetet med att stärka forskningen och 
forskningsinformation inom området.

Kunskap om friluftsliv och dess 
status

MÅL
» Att forskning och statistikinsamling om friluftsliv stärks.

VÅRA arbetsområden KUNSKAP OM FRILUFTSLIV OCH DESS STATUS

05



35

VÅRA arbetsområden 

den fysiska planeringen och vid beslut som rör 
förvaltningen av de olika miljöerna.

GENOM SAMVERKAN SKA utmaningar identi-
fieras, kunskap och lösningar/innovationer 
utvecklas, deltagande i arbetsgrupper om att 
skapa rörelse och utvecklingscenter samt kom-
municera resultat av forskning och samverkan.

PROGRAMMET PÅGÅR UNDER tiden april 2020 
– mars 2024 på sju universitet/högskolor med 
en budget på totalt 70 miljoner kr med möjlig-
het till finansiering i ytterligare fyra år.

De långsiktiga målen är att tillsammans 
skapa världsledande forskning för att hitta och 
genomföra hållbara lösningar i praktiken och 
starta en rörelse för en hållbar utveckling samt 
verka för att etablera ett nätverksbaserat ut-
vecklingscenter för hållbara lösningar.

Sex forskningsteman; Kunskap och om-
vandling, hållbara transportlösningar, hållbar 
användning av mark och vatten, material 
och hållbar utrustning, hållbara evenemang 

samt beteenden, styrmedel och utveckling. 
Lärandegrupperna skall i samverkan med 
forskningen arbeta för att ta fram kunskap och 
lösningar på utmaningar inom idrotten och 
friluftslivet. Grupperna består av organisatio-
ner, företag, myndigheter och forskare som 
arbetar gemensamt.

 
Nordforsk och medel för
friluftsforskning 
I OCH MED CORONA har arbetet med att få 
acceptans för en nordisk handlingsplan för 
friluftsliv legat nere. I denna handlingsplan 
fanns bl.a. ett förslag att Nordforsk skulle utly-
sa medel för friluftsforskning. Nordiska rådet 
beslutade enhälligt på sin session i Stockholm 
i november 2019 att uppmana Nordiska rådet 
att anta handlingsplanen. Under 2020 beslöt 
Nordiska ministerrådet att inte anta hand-
lingsplanen. Efter detta beslut pågår en dis-
kussion mellan Nordiska Rådet och Nordiska 
Ministerrådet.

SLUs strategiska referensgrupp för 
skogsfakulteten
UNDER ÅRET HAR Svenskt Friluftsliv deltagit 
i Sveriges Lantbruksuniversitets strategiska 
referensgrupp vid skogsfakulteten. Denna 
referensgrupp är rådgivande till fakultetsled-
ningen i frågor som rör grundutbildning, fors-
karutbildning och fortlöpande miljöanalys vid 
fakulteten. Gruppen har också en viktig roll att 
bidra till dialogen mellan samhället och skogs-
fakulteten generellt sett. Under året har två 
möten genomförts. 

Den Nationella gruppen skall ta sig an 
principiella frågor som är viktiga på 
nationell nivå – t ex nationella policies, 
strategier och arbetssätt.

KUNSKAP OM FRILUFTSLIV OCH DESS STATUS
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Utredningar och remisser 
Mer utförlig information om remisser och 
utredningar finns under punkt 1:2.

Kontakt med PGF, Civos, NOD, RF m.fl.
Med anledning av det rådande läget har kon-
takterna under året i stort begränsats till att 
ta del av deras utskick via mejl och i förekom-
mande fall nyhetsbrev. 

Boverkets regeringsuppdrag om Miljöer 
för idrott och fritid (2021:6)
Svenskt Friluftsliv har deltagit i en dialog-
grupp för Boverkets regeringsuppdrag om 
Miljöer för idrott och fritid (2021:6). Rappor-
ten slutrapporterades i mars 2021.

VD/GS-möten 
En genomgång av årets VD/GS-möten går att 
finna under kapitlet 1:2.

Möten med förtroendevalda 
Från och med 2022 kommer arbetet att fort-
sätta genom de ordförandekonferenser som 
Svenskt Friluftsliv anordnar.

Under regeringens budgetförhandlingar som 
ägde rum under hösten 2021, togs ett initiativ 
att skriva ett öppet brev till Miljöminister Per 
Bolund om vikten av att sätta av pengar till fri-
luftsorganisationerna. Avsändare var Svenskt 
Friluftsliv tillsammans med 16 av medlemsor-
ganisationerna. Uppropet publicerades på 
alla de deltagande medlemsorganisationernas 
sociala plattformar. 

Hej Per Bolund, miljöminister med ansvar för friluftsliv 
 
Vi hoppas du har haft en fin sommar, och fått njuta av vår fantastiska natur. 

 
Vi skriver detta öppna brev till dig nu med viss oro. En oro över att du under sommaren glömt ditt löfte 

om fördubblat statsbidrag till friluftslivets organisationer. 

 
Sedan pandemin slog till har allmänheten i mycket hög grad sökt sig till naturen och friluftslivet. Det här är 

fantastiskt bra. Men, det ställer även ökade krav på oss som organiserar friluftslivsaktiviteter, samtidigt 

som vi likt alla andra organisationer har drabbats negativt ekonomiskt under pandemin. 

 
Och till skillnad från övriga sektorer inom civilsamhället har ju friluftslivets organisationer fått noll kronor i 

riktat pandemistöd av regeringen under pandemin. Detta samtidigt som vi i många fall har tvingats ställa 

in julmarknader, valborgsmässofirande och andra publika aktiviteter som under normala omständigheter 

är viktiga inkomstkällor. 
 
Trots ekonomiska svårigheter har vi under pandemin kavlat upp ärmarna, och utvecklat vår verksamhet 

för att stötta samhällets behov. Vi har ökat våra ansträngningar för utbildning i allemansrätten för alla nya 

friluftsutövare. Vi har anpassat och utökat verksamheten för att klara av att inkludera tillväxten. Vi har 

hållit våra anläggningar (stugor, skidbackar, småbåtshamnar, uthyrningar, m.m.) öppna genom pandemin. 

Vi har skapat kampanjer för att minska problemen med nedskräpningen som uppstått. Vi har försökt 

möta de nya behov som uppstått när långt fler vill ut i naturen.  

 
Vi ser att friluftslivet fyller en viktig roll i samhället, som social mötesplats för unga och motion för 

seniorer. Som meningsfull fritid med låga trösklar för familjer. Som ett alternativ utan tävling för unga. 

Som ett mycket bra alternativ till utlandssemestern. För äventyr i vardagen. Som en tydlig kraft för ökad 

hållbarhet och respekt för naturen. Samtidigt vet vi att våra verksamheter utgör viktiga verktyg för att 

förebygga psykiska ohälsa, vilket är extra viktigt i tider när många tvingats till isolering och ensamhet. 

 
Statsbidraget (inkl. organisationsbidrag och verksamhetsbidrag) till friluftslivets organisationer är idag 

cirka 48 miljoner kronor årligen (för över 1,6 miljoner medlemmar), vilket är mycket blygsamt i relation till 

andra sektorer inom civilsamhället. Men, allt detta vet du ju redan. 

 
Tanken med detta brev är därför att, inför mandatperiodens sista budget, påminna dig om ditt löfte att 

under mandatperioden fördubbla statsbidraget till friluftslivets organisationer. 

Med vänliga hälsningar, 
  
Erik Lundvik, ordförande Friluftsfrämjandet 
Maria Ros Hjelm, generalsekreterare och VD Svenska Turistföreningen 

Johan Pettersson och Anna-Karin Hennig, generalsekreterare Scouterna 

Bodil Åström, generalsekreterare Riksförbundet Sveriges 4H 

Magnus Erstrand, generalsekreterare Svenska Livräddningssällskapet 

Therese Palm, generalsekreterare Brukshundklubben 
Kees de Jong, VD Svenska Kennelklubben 
Sten Frohm, generalsekreterare Sportfiskarna 
Lotta Berg, ordförande BirdLife Sverige 
Åke Granström, tf generalsekreterare Svenska Jägareförbundet 

Fredrik Norén, generalsekreterare Svenska Kryssarklubben 

Peter Karlsson, verksamhetschef Båtunionen 
Peter Jakobsson, ordförande Svenska Fjällklubben 
Per Hasselberg, ordförande Cykelfrämjandet 
Dag Johansson, generalsekreterare Svenska Kanotförbundet 

Truls Neubeck, ordförande Svenska Klätterförbundet 
Susanne Maarup, ordförande Svenskt Friluftsliv 

MÅL
» Ett stärkt civilsamhälle.
» En ökad tilltro till civilsamhället bland myndigheter.
» Civilsamhällets särart i samhället behöver tydliggöras och 

säkerställas.

6.1 BEVAKA civilsamhällets roll i samhället

Förenings- och 
demokratiutveckling

VÅRA arbetsområden FÖRENINGS- OCH DEMOKRATIUTVECKLING

06
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VÅRA arbetsområden KANSLIVERKSAMHET

JANUARI
» Officiell invigning av Friluftslivets år.
» Svenskt Friluftsliv deltog i ett webbinarie 

om besök i naturen 2020 och 2021 som an-
ordnades av Naturvårdsverket. Syftet med 
webbinariet var visa resultatet av den enkät 
som Naturvårdsverket skickat ut, informera 
om Naturvårdsverkets kommunikation 2021 
och stämma av eventuella behov av stöd i 
kommunikationen för 2021.

» Under januari genomfördes ett möte med 
Jörgen Hellman (S) för att diskutera un-
dantaget i socialavgiftslagen som gäller 
medlemmar i Riksidrottsförbundet men ej 
medlemmar i Svenskt Friluftsliv.

FEBRUARI
» Möte med Vasiliki Tsouplaki (V) om frilufts-

politiken.
» Möte med Statskontoret som genomförde 

en utredning om hur statsbidrag bidrar till 
en aktiv fritid för personer med funktions-
variation.

MARS
» Möte med Kjell-Arne Ottosson (KD) och 

Jakob Forssmed (KD) om friluftspolitiken.
» Möte med den strategiska referensgruppen 

vid skogsfakulteten, SLU.
» Möte med bl.a. Riksidrottsförbundet angå-

ende ett förslag från finansdepartementet 
om hanteringen av fastighetsmoms för den 
ideella sektorn.

APRIL
» Möte med riksdagens kulturutskott för att 

diskutera friluftspolitiken och presentera 
de utmaningar som friluftsorganisationerna 
har och har haft under coronapandemin.

» Möte med Ulrika Jörgensen (M) och An-
nicka Engblom (M) om friluftspolitiken.

» Möte med Joakim Skotheim från riksdagens 
utredningstjänst angående kulturutskottets 
utvärdering av friluftspolitiken.

» Möte med Jörgen Hellman (S) angående 
undantaget i socialavgiftslagen.

MAJ
» Möte med Cassandra Sundin (SD) angående 

friluftspolitiken.
» Biträdande finansminister Åsa Lindhagen 

höll ett webbinarie med anledning av vår-
budgeten där Svenskt Friluftsliv deltog.

» Möte med Karolina Skog (MP) angående 
friluftspolitiken.

» Möte med Marie-Louise Händel Sandström 
(M) angående friluftspolitiken.

JUNI
» Under våren hade Svenskt Friluftsliv ett 

samarbete med bokförlaget Max Ström 
som i juni gav ut en uppdatering av boken 
Sverigesommar – 599 fantastiska semester-
upplevelser runt knuten. Svenskt Friluftslivs 
generalsekreterare skrev förord och samtli-
ga medlemsorganisationer fanns med i bok-
en med namn och kontaktuppgifter. Boken 
såldes i bokhandeln och på nätet.

» Möte med Lawen Redar (S) angående fri-
luftspolitiken.

SEPTEMBER
» Svenskt Friluftsliv deltog i den digitala tan-

kesmedja för friluftsliv anordnad av Natur-
vårdsverket.

NOVEMBER
» Biträdande finansminister Åsa Lindhagen 

höll ett webbinarie där höstbudgeten pre-
senterades och där Svenskt Friluftsliv deltog.

DECEMBER
» Svenskt Friluftsliv/Friluftslivets år genom-

förde en konferens i Åre.

2021 präglades av coronapandemin och 
antalet fysiska möten med bl.a. besluts-
fattare var därför begränsat. Under året 
har dock en anpassning skett till och 
förståelse för, att genomföra digitala 
möten.

Viktiga MÖTEN under 2021
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STYRELSEN OCH KANSLIET DET HÄR är vi

Dina Evenéus
PR- och kommunika- 
tionsansvarig

Elisabeth 
Rytterström
Controller

Ulf Silvander
Generalsekreterare

Styrelsen

Kansliet

Svenskt Friluftslivs styrelse, från vänster: Andreas Ollinen (Sportfiskarna), Åke Granström (Svenska Jägareförbun-
det), Susanne Maarup (Svenska Orienteringsförbundet), Peter Fredman (Mittuniversitetet), Alice Bergholtz (Svenska 
Parasportförbundet), Maria Ros-Hjelm (Svenska Turistföreningen) samt Maria Norrfalk (Fd. Landshövding).
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Cecilia Magnusson
Ordförande

Erik Backman
Ledamot

Therese Palm
Ledamot

Johan Norman
Ledamot

Mikael Pettersson
Ledamot

STYRELSEN OCH KANSLIETDET HÄR är vi

UNDER 2021 HAR KANSLIET bestått av Ulf Sil-
vander (GS), Elisabeth Rytterström (Controller), 
Dina Evenéus, (PR- och kommunikationsan-
svarig). Därutöver har Torgny Håstad varit or-
ganisationens allemansrättslige expert och Eje 
Andersson har haft ansvaret för arbetet med FSC 
och PEFC. Administrativa tjänster har köpts från 
Friluftsfrämjandet, Mälardalsregionen/Ingrid 
Petzäll-Spires.

Under året har Svenskt Friluftsliv lett projektet 
Friluftslivets år och inom projektet har Annika 

Ismarker, Sanna Ameln, Johan Faskunger 
samt Ylva Berner varit anställda på deltid. 
Dessutom har externa tjänster köpts till 
projektet. Totalt uppskattas arbetsinsats-

erna på kansliet under 2021 ha omfattat 
ca sex årsarbeten.

Svenskt Friluftslivs styrelse har under 
året bestått av följande personer: Per 

Klingbjer (ordförande t.o.m. 20210420), 

Susanne Söderholm (vice ordförande t.o.m. 
20210420, ordförande fr.o.m. 20210420), Peter 
Fredman, Lars Lundström (t.o.m. 20210823), 
Maria Ros Hjelm, Alice Bergholtz, Åke Gran-
ström, Andreas Ollinen samt Maria Norrfalk (vice 
ordförande fr.o.m. 20210420). Styrelsen har 
sammanträtt nio gånger under 2021.

REVISORER HAR VARIT Kerstin Hedberg (Finn-
hammars) Peter Gustafsson (verksamhetsrevisor, 
Scouterna) samt Anders Öhman (revisorssupp-
leant, Svenska Livräddningssällskapet). Valbe-
redningen har under 2021 bestått av Bo Sköld, 
Svenska Jägareförbundet, Anna Heimersson, 
Svenska Turistföreningen samt Hans Stoops, 
Cykelfrämjandet.

Mona Lisa Wernesten, Svenska Livräddnings-
sällskapet och Katinka Ingves, Svenska Kanotför-
bundet, har utgjort beredningskommitté för valet 
av valberedning. 

Totalt uppskattas arbetsinsatserna på kansliet under 
2021 ha omfattat ca sex årsarbeten.

Annika Ismarker
Projektledare

Sanna Ameln 
Kommunikatör Ylva Berner

Samordnare

Johan Faskunger
Samordnare

MEDARBETARE i projektet Friluftslivets år

FÖRDELNINGSKOMMITTÉN 2021
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EKONOMISK 
redovisning 

FLERÅRSJÄMFÖRELSE

Föreningens ekonomiska utveckling i sammandrag.
  2021 2020 2019 2018 2017 2016

Föreningens intäkter tkr 12 294 8 409 4 137 5 229 4 355 3 882
Resultat efter finansiella poster tkr 138 376 11 -67 -169 472
Balansomslutning tkr 11 106 7 883 4 903 4 961 6 151 5 229
Antal anställda st 6 4,5 3 3,5 3 2,5
Soliditet* % 40 55 81 80 66 80

* Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.
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 NOTER 2021 2020  
  kronor kronor
INTÄKTER

Organisationsbidrag  3 700 000 3 700 000 
Projektbidrag 1 8 143 514 4 306 137 
Medlemsavgifter  225 000 210 000 
Övriga intäkter  225 501 193 006
    

Summa intäkter  12 294 015 8 409 143

KOSTNADER

Verksamhets- och kanslikostnader 2 -6 719 615 -4 567 819
Personalkostnader 3 -5 582 857 -3 586 913
  -12 302 472 -8 154 732
    
Resultat före finansiella kostnader
och intäkter  -8 457 254 411

FINANSIELLA POSTER

Ränteintäkter och liknande resultatposter  147 101 122 234
Räntekostnader och liknande resultatposter  -758 -1 056
Finansnetto  146 343 121 178
  
Årets resultat  137 886 375 589

EKONOMISK redovisning 2021RESULTATRÄKNING

Svenskt Friluftsliv org. nr. 802409-1731
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 NOTER 2021-12-31 2020-12-31 

  kronor kronor 
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 4
Inventarier  0  0 

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar  10 500 
Övriga fordringar  645 1 447
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  65 434 61 822 
  76 579 63 269
     
Kassa och Bank  11 029 087 7 820 040 

Summa Omsättningstillgångar  11 105 666 7 883 309

Summa Tillgångar   11 105 666 7 883 309

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget Kapital 5, 6

Fritt Eget Kapital
Eget kapital vid årets början  4 354 619 3 979 030
Årets resultat  137 886 375 589

Summa Eget kapital  4 492 505 4 354 619

Kortfristiga Skulder

Leverantörsskulder  1 435 783 1 557 582
Skatteskuld  204 152 131 027
Övriga kortfristiga skulder 7 4 461 527 1 369 781
Upplupna kostnader och
    förutbetalda intäkter 8 511 699 470 300
     
Summa Kortfristiga Skulder  6 613 161 3 528 690
     
Summa Eget Kapital och Skulder   11 105 666 7 883 309

EKONOMISK redovisning 2021 BALANSRÄKNING
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
  
Redovisnings- och värderingsprinciper

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

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

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

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

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

Not 1 – Projektbidrag ANSLAG FÖRBRUKAT RESERVERAT  
  UNDER ÅRET FÖR 2022
Friluftslivets status 200 145 0 200 145
Översättning & lärarhandledning
   filmer Allemansrätten 250 000 250 000 0
Friluftslivets år 2021 7 714 038 7 714 038 0
Friluftslivets år REG 708 863 179 476 529 387
SUMMA 8 873 046 8 143 514 729 532

EKONOMISK redovisning 2021TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER
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Not 2 – Verksamhets- och kanslikostnader  2021 2020

Friluftsbarometern  62 500 0 
Gemensam skrift inför valet  3 453 0 
VD/GS möte   1 025 
Nordiskt arbete  5 263 1 872 
Fördelningskommittén  48 404 22 054 
Översättning & Lärarhandledn.,filmer om Allemansrätten 253 880 531 824 
Tillgänglig natur för friluftsliv  15 000 15 000 
Svenskt Friluftsliv 20 år  0 23 169 
O-mätning om inställning till Allemansrätten  48 750 0 
Lärarhandledning Allemansrätten  90 000 0 
Friluftslivets år 2021, exkl. personalkostnader  5 149 959 2 851 480 
Omkostnader för valberedning och beredningsgrupp  695 2 300 
Resor  8 304 7 259 
Lokalhyra  399 655 400 634 
Lokalkostnader  33 214 27 243 
Kontorsmaterial  25 267 29 151 
Tryck/Trycksaker  51 638 38 300 
Mobiltelefon, internet  42 174 42 485 
Hemsida, kommunikation  164 202 289 257 
Data, pc , programvaror  14 085 28 394 
Revisionsarvode  100 750 77 500 
Konsulttjänster  50 000 115 000 
Övrigt  152 422 63 872 
  6 719 615 4 567 819 

 
Not 3 – Personalkostnader
 
Medeltalet anställda har uppgått till  6,0 4,5

Löner och ersättningar
   (varav Friluftslivets år 1 737 538 (691 259))  3 558 222 2 505 034 
 - varav lön GS  731 902 741 023 
 - varav styrelsearvoden  140 000 135 450 

Sociala kostnader
   (varav Friluftslivets år 583 450 (175 948))  1 267 078 755 949
Pensionskostnader
   (varav Friluftslivets år 211 823 (69 635))  564 884 287 949 
- varav GS  279 244 131 448

Not 4 – Inventarier    

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

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

EKONOMISK redovisning 2021 NOTER
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Not 5 - Eget Kapital BALANSERAT ÄNDAMÅLS- TOTALT EGET
  BESTÄMT KAPITAL
   
Ingående Balans 1 547 619 2 808 000 4 354 619
Ianspråkstagande reservering 62 500 -62 500 0
Årets Resultat 137 886   137 886
 1 748 005 2 744 500 4 492 505

Not 6 – Buffertfond  2021 2020
  2 707 000 2 707 000 

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

Ej förbrukade projektmedel:
Kunskap om friluftslivet och dess status  200 145 200 145
Friluftslivets år 2021 REG  529 387 708 863
Övriga skulder (Friluftslivets år)  3 432 982 240 000

Personalskatter  149 547 104 557
Sociala avgifter  149 466 116 216
  4 461 527 1 369 781

Not 8 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   
 
Semesterskuld inkl. soc. avg.  391 838 379 127
Löneskuld  0 4 180
Övrigt  119 861 86 993
  511 699 470 300

EKONOMISK redovisning 2021NOTER
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STOCKHOLM 2022

Susanne Maarup

Maria Ros-Hjelm Alice Bergholtz Peter Fredman

Maria Norrfalk Åke Granström Andreas Ollinen 

Ulf Silvander

Vår revisionsberättelse har avgivits

Kerstin Hedberg Peter Gustafsson 
Auktoriserad revisor

EKONOMISK redovisning 2021 UNDERSKRIFTER
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ORGANISATIONSBIDRAG PER ORGANISATION BELOPP KR
Cykelfrämjandet (-22 % jämfört med förra året)     450 000 
Friluftsfrämjandet (+3 %)      9 850 000 
Riksförbundet Hälsofrämjandet  (+7 %)    225 000 
Sportfiskarna  (+2 %)                        5 370 000  
Svenska Båtunionen  (+10%)    625 000 
Svenska Fjällklubben (+9 %)      120 000 
Svenska Folksportförbundet (+10 %) 110 000 
Svenska Frisksportförbundet (+8 %)     130 000 
Svenska Islandshästförbundet (+8 %) 130 000 
Svenska Jägareförbundet (+3 %) 850 000
Svenska Kennelklubben (+10 %)    825 000 
Svenska Kryssarklubben (+10%)    590 000 
Svenska Livräddningssällskapet (+10 %)         1 890 000  
Svenska Turistföreningen (+10 %)      2 540 000 
Svenskt Friluftsliv (reserverat av styrelsen)     3 700 000 
 
Summa organisationsbidrag 27 405 000

VERKSAMHETSBIDRAG (PROJEKT) PER ORGANISATION BELOPP KR

Cykelfrämjandet 1 250 000 
Tilldelas bidrag till projektet ”Hållbara stigar och leder för alla”   
(400 000 kronor) samt till projektet ”Stigcykling för barn och  
ungdomar med NPF” (850 000 kronor)

Friluftsfrämjandet 950 000 
Tilldelas bidrag till projektet ”Skogshjältarnas - skolmodell för  
barns hälsa och miljömedvetenhet” 

Förbundet Skog och Ungdom    
Tilldelas inget verksamhetsbidrag

Korpen Svenska motionsidrottsförbundet     947 000 
Tilldelas bidrag till projektet ”Mitt Everest”

Riksförbundet Hälsofrämjandet 
Tilldelas inget verksamhetsbidrag

Riksförbundet Sveriges 4H 1 075 000 
Tilldelas bidrag till projektet ”Lära genom att göra” i naturen på  
4H-gård (625 000 kronor) samt till projektet ”Pinnbröd åt folket”  
(450 000 kronor)

Scouterna 2 159 000 
Tilldelas bidrag till projektet ”Funka olika i friluftslivet (NPF)”  

I ENLIGHET MED LAG (2010:1539) OM överlämnande av vissa 
förvaltningsuppgifter till den ideella organisationen Svenskt 
Friluftsliv, förordning (SFS2010:2008) om stadsbidrag till 
friluftsorganisationer samt regleringsbrev för budgetåret 2021 
avseende Naturvårdsverket, beslutade Naturvårdsverket att 
utbetala bidrag till Svenskt Friluftsliv med 47 785 000 kronor. 
Under våren 2021 rapporterade Svenskt Friluftsliv om fördel-
ningen av statsanslaget till Naturvårdsverket i enlighet med 
förordning SFS2010:2008 om statsbidrag till friluftsorganisa-
tioner. Rapporteringen ligger till grund för Naturvårdsverkets 
återrapportering till regeringen.

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

2021 Cecilia Magnusson (ordförande), Erik Backman, Therese 
Palm, Johan Norman och Eva Karlsson (till 2021-09-30) samt 
Mikael Pettersson (från 2021-10-01). Fördelningskommittén 
sammanträdde totalt tre gånger under 2021. Samtliga ansök-
ningar och protokoll från Fördelningskommitténs beslutsmö-
ten finns tillgängliga på Svenskt Friluftslivs hemsida.

INFÖR BUDGETÅRET 2021 DELEGERADE Svenskt Friluftslivs 
styrelse till Fördelningskommittén att fördela 44 085 000 
kronor efter att styrelsen avsatt 3 700 000 kronor för Svenskt 
Friluftslivs ändamål av det totala anslaget på 47 785 000  
kronor.

Fördelningskommittén genomförde följande slutgiltiga för-
delning vid sitt sammanträde 21-01-14 enligt förordning (SFS 
2010:2008) om statsbidrag till friluftsorganisationer:

EKONOMISK redovisning 2021REDOVISNING FÖRDELADE MEDEL
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Sportfiskarna 4 700 000 
Tilldelas bidrag till projektet ”Klass Draget” (1 750 000 kronor) 
samt till projektet ”Åtgärdspaket främjande och integration” 
(2 950 000 kronor)

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

Svenska Båtunionen  
Tilldelas inget verksamhetsbidrag

Svenska Fjällklubben 
Tilldelas inget verksamhetsbidrag

Svenska Frisksportförbundet 49 000 
Tilldelas bidrag till projektet ”Friluftstips”

Svenska Islandshästförbundet 
Tilldelas inget verksamhetsbidrag

Svenska Jägareförbundet 
Tilldelas inget verksamhetsbidrag

Svenska Kanotförbundet    1 060 000      
Tilldelas bidrag till projektet ”Ansökan om Friluftstjänster 2020” 
(573 000 kronor) samt till projektet ”Säker paddling i skolan” 
(487 000 kronor)

Svenska Klätterförbundet 1 200 000 
Tilldelas bidrag till projektet ”Instruktörsutbildningar”

Svenska Kryssarklubben 770 000 
Tilldelas bidrag till projektet ”Ny på havet” (147 000 kronor), 
”Utbildning till befäl i SXK Seglarskola” (378 000 kronor) samt  
till projektet ”Skolundervisning med friluftstid och ingen  
skärmtid” (245 000 kronor)

Svenska Livräddningssällskapet  3 195 000 
Tilldelas bidrag till projektet ”Issäkerhetsrådet” (1 085 000 kronor), 
”Certifierad ungdomsledare/Youth Camp” (790 000 kronor) samt 
till projektet ”Mentor – Adept en framgång för föreningslivet”  
(1 320 000 kronor)

Svenska Naturskyddsföreningen    975 000 
Tilldelas bidrag till projektet ”Mer friluftsliv i skolan med  
Naturskoleföreningen och Sportfiskarna”

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

Svenska Skridskoförbundet 
Tilldelas inget verksamhetsbidrag

Svenska Turistföreningen 
Tilldelas inget verksamhetsbidrag

Sveriges Ornitologiska föreningen – Bird Life Sverige             
Tilldelas inget verksamhetsbidrag 
 
Summa verksamhetsbidrag 20 380 000
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AKTÖR AKTIVITET BEVILJAT BELOPP

Alingsås kommun __________________ Friluftsliv och mat i Alingsås _________________________ 60 000
Bergs kommun ____________________ Luften är fri _____________________________________205 000
Bird Life Sverige ___________________ Naturuppdraget __________________________________ 533 000
Blekinge Arkipelag __________________ Upptäck ARK56 under Friluftslivets år __________________ 388 034
Bohusläns museum _________________ Friluftsliv kulturmiljöer = sant ________________________ 253 000
Dals-Eds kommun __________________ Friluftslivets år i Dals-Ed ___________________________ 300 000
Emmaboda kommun ________________ Invigning Frilufstlivets år ____________________________76 000
Emmaboda kommun ________________ Hela Sveriges Friluftsdag ____________________________220 000
Friluftsfrämjandet Munkedal __________ Kanot- och vandringsupplevelse ________________________35 000
Friluftsfrämjandet Söderköping _________ Friluftsliv åt alla __________________________________ 125 000
Friluftsfrämjandet Tyresö _____________ Pink __________________________________________307 000
Friluftsfrämjandet Örnsköldsvik ________ ”Ny i naturen” ____________________________________ 22 465
Friluftsfrämjandet Öxnegården _________ Friluftsliv i närmiljön _______________________________63 000
Fritidsbanken Hagfors _______________ Friluftsliv med Fritidsbanken __________________________33 800
Funktionsrätt Sörmland ______________ Tillgängligt friluftsliv ______________________________543 000
Förbundet Skog och Ungdom __________ En lärande dag i skogen______________________________65 000
Förbundet Skog och Ungdom __________ Jag har aldrig gjort detta i skogen ______________________ 50 000
Föreningen Argaladei ________________ Bokcirkel och vårträffar om kulturnära
_______________________________ friluftsliv på naturens villkor __________________________ 11 000
Föreningsalliansen (Ockelbo) __________ Häng med på friluftsåret _____________________________ 56 278
Habo Kommun ____________________ Svampkurs för nybörjare _____________________________10 000
Hallands 4H ______________________ Lätt att vistas ute _________________________________ 310 000
Helsingborgs stads skolor;
Allerums o Raus ___________________ Naturnära äventyr ________________________________ 69 000
Hestra IF ________________________ Linnémarsch Special ________________________________ 16 300
Höörs kommun ____________________ Friluftslivets år __________________________________ 110 000

EKONOMISK redovisning 2021REDOVISNING FÖRDELADE MEDEL

Redovisning av de 72 projekten inom Friluftslivets år

Fördelning av medel för Friluftslivets år 2021
NATURVÅRDSVERKET OCH SVENSKT FRILUFTSLIV plane-
rade och förberedde Friluftslivets år 2021 under 2020. Syftet 
med projektet är att; Få fler människor att prova friluftsliv och 
långsiktigt fortsätta, Öka medvetenheten om friluftslivets vär-
de samt Öka samarbetet mellan friluftslivets aktörer. Sökande 
kunde ansöka om stöd för en eller fler aktiviteter. Till grund 
för projektet fanns en projektplan: se Svenskt Friluftsliv hem-
sida www.svensktfriluftsliv.se

Totalt inkom 369 ansökningar om 66 920 754 kronor.

Svenskt Friluftslivs fördelningskommitté beslutade om för-
delning av projektmedel för genomförande av Friluftslivets 
år i januari 2021; 72 organisationer fick dela på 18 000 000 
kronor.

Vem kunde söka bidrag?
» Ideella organisationer som varit verksamma i minst tre år, 

var självständiga och demokratiskt uppbyggda och i sin 
verksamhet respekterade demokratins idéer, inklusive jäm-
ställdhet och förbud mot diskriminering

» Stiftelser
» Kommuner och kommunsammanslutningar (som var  

juridiska personer).

Enskilda personer, företag, länsstyrelser och statliga myndig-
heter kunde inte beviljas bidrag.

Utvärderingskriterier
Vid bedömning av ansökningarna togs hänsyn till:
» Om sökande var behörig att söka
» Om aktiviteten bidrog till att uppfylla målen i projektplanen
» Hur väl förslagen passade in i de olika månadsleveranserna
» Vilka målgrupper projekten riktade sig till
» Om ansökan var realistisk, det vill säga om aktiviteten kun-

de genomföras som det var planerat
» Om den planerade aktiviteten var ekonomiskt rimlig
» Om det fanns kompetens att genomföra aktiviteten (organi-

satoriskt/personellt).

Ekonomisk redovisning och uppföljning av resultat 
Senast den 1 april 2022 skall ekonomisk redovisning och 
uppföljning av måluppfyllelse skickas till Svenskt Friluftsliv i 
enlighet med instruktioner som medföljde beslutet om bidrag.
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Kisa Scoutkår _____________________ Öppen paddling __________________________________ 192 000
Korpen Norrköping _________________ Med naturen och hälsan i fokus ______________________ 200 000
Kristianstads kommun _______________ Aktivera mera - Friluftsliv ___________________________250 000
Kronobergs läns 4H _________________ Framtiden växer i naturen ___________________________100 000
LAB Landskrona ___________________ Hav, skog, stad ___________________________________ 15 400
Laponiatjuottjudus _________________ Laponia för alla! ___________________________________ 17 000
Levenebygdens Ridklubb _____________ Sommaraktiviteter på hästryggen ______________________ 20 000
Ludvika scoutkår ___________________ Upplev ute liv ____________________________________55 000
Malå ridklubb _____________________ Friluftsliv med häst _______________________________ 30 000
Miljöverkstan Flaten ________________ Mitt friluftsliv ___________________________________250 000
Munkfors kommun _________________ Ännu mera friluftsliv ______________________________260 000
Naturkraft Gästrikland _______________ Samverkan för friluftsliv _____________________________43 800
Naturskoleföreningen _______________ Friluftsliv på svenska ______________________________ 688 025
Naturskyddsföreningen Dalarna ________ Hitta ut i Dalarna! ________________________________ 260 160
Naturskyddsföreningen i Nora __________ FIN Friluftsliv i Nora _____________________________ 600 000
Ovanåkers kommun _________________ Upptäck Ovanåker! ________________________________ 254 822
RF/SISU Gotland __________________ Naturkompisar _________________________________ 200 000
Rädda Barnen _____________________ Ain´t no mountain too high! _________________________929 000
Scouterna ________________________ Hos Scouterna är luften fri! ________________________ 2 266 000
Skogstur ________________________ Vinterglädje ____________________________________ 60 000
Skogstur ________________________ Den långa vandringen _____________________________ 200 000
Skövde kommun ___________________ Geokids på Billingen _______________________________260 000
Sliperiet Gylsboda __________________ Friluftsliv med Sliperiet Gylsboda ______________________ 313 000
SNF Linnèbygden __________________ Friluftsvägar i Linnèbygden __________________________358 000
Sportfiskarna _____________________ Fiske för alla! ___________________________________ 1 815 000
Stiftelsen Tyrestaskogen ______________ Barnklubb i Tyresta ________________________________70 000
Stiftelsen Västerviks museum __________ Luften är fri Västervik ______________________________ 143 400
Studiefrämjandet Norrbotten __________ Fri luft året runt - Norrbotten 2021 _____________________348 000
Studiefrämjandet Örebro Värmland ______ Samlad kraft för friluftslivet _________________________ 1 152 040
Studiefrämjandet Östergötland _________ Tillsammans i naturen _____________________________ 156 296
Studiefrämjandet Östergötland _________ Svenska i naturen __________________________________ 37 500
Sävar IK Korpen ___________________ Friluftsåret i Sävar IK Korpen ________________________ 219 000
Söderhamns Kust- och
Skärgårdsförening __________________ Lär känna din kommun ______________________________ 15 000
Umeå Kommun, Naturskolan __________ Temadagar om friluftsliv ____________________________ 153 550
Umeå Kommun, Naturskolan __________ Friluftsliv i skolan _________________________________ 96 130
Uppsala kommun __________________ Parallellt Summercamp ______________________________ 91 000
Uppsala kommun __________________ Friluftsbussar ___________________________________100 000
Uppsala kommun __________________ Naturpedagogik på fritidsklubbarna _____________________75 000
Uppsala kommun Biotopia ____________ Upptäck Uppland _________________________________ 204 700
Vadstena kommun __________________ Skogstokig ______________________________________58 400
Varbergs kommun __________________ Friluftslivets år i Varberg ____________________________658 400
Vasaskolan, Kalmar kommun __________ Kalmarsundsleden i skolan ___________________________26 800
Värmdö kommun __________________ Samverkan föreningslivet för friluftsliv ___________________45 000
Växjö Kommun ____________________ Naturrundan i Växjö ________________________________44 800
Örnsköldsviks orienteringsklubb ________ Trivsel i Öviksskogen _______________________________25 900
Östersunds Bandysällskap ____________ Friluftsluftskompis vid bandyplanen! ____________________10 000
Östersunds kommun ________________ Samordning för Friluftslivets år 2021 ___________________650 000
Östhammars kommun _______________ Ut & njut! ______________________________________ 120 000
Totalt  18 000 000
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