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Bidrag från anslag 1:3, åtgärder för värdefull natur, anslagspost 2, för 
budgetåret 2021 
 
Beslut  
 
Viksjöbaletten beviljas 263 500 kronor för projektet Allemansdansen. Bidraget 
lämnas med stöd av Naturvårdsverkets regleringsbrev för 2021 avseende 1:3-
anslaget, ap 2, villkor 3. 
 

Bidragsvillkor 

Period  
2021-05-20 till 2022-10-31 
 
Generella villkor 
• Medelsanvändningen ska ske i enlighet med ansökan (2021-03-30). 
 
Särskilda villkor 
• Medel som inte förbrukas eller nyttjas i enlighet med detta beslut ska 

återbetalas.  
• Bidraget får inte användas till utgifter i näringsverksamhet eller i annan 

ekonomisk verksamhet där ni får intäkter från att sälja varor eller tjänster på 
en konkurrensutsatt marknad.  

• Beviljade medel betalas ut efter rekvisition som lämnas till den 
administrerande myndigheten. Rätten till bidrag förefaller om rekvisition inte 
getts in inom den tid som anges i beslutet. Bifogad rekvisitionsblankett ska 
användas. 
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Rapportering/redovisning 
Senast den 31 oktober 2022 ska en ekonomisk redovisning och uppföljning av 
måluppfyllelse skickas till Naturvårdsverket. Skicka ansökan till: 
registrator@naturvardsverket.se alternativt Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm. 
Observera att slutredovisningen ska vara underskriven (skanna in blanketten om 
du skickar in ansökan per e-post).  

Återkrav  
Naturvårdsverket får återkräva utbetalade medel om; 

 beviljade medel inte använts inom överenskommen period, 
 ovanstående angivna redovisningar inte inkommit till Naturvårdsverket 

enligt angivna datum, 
 ändamålet med bidraget inte uppfyllts,  
 villkoren för bidraget inte följts, 
 åtagna åtgärder inte utförts,  
 bidraget beviljats på grund av oriktig uppgift från bidragstagaren, 

Rekvirering  
I och med att medlen rekvireras accepteras också bidragsvillkoren. 
 
Medlen rekvireras med Naturvårdsverket bifogade rekvisitionsblankett senast 30 
juni 2021. Utbetalningsblanketten undertecknas och skickas till 
Naturvårdsverket, FE 7741, 831 90 Östersund. 
 
Skäl 
 
Enligt Naturvårdsverket regleringsbrev får myndigheten lämna bidrag från 
anslaget 1:3 till ideella organisationer som arbetar med natur-, miljö- eller 
friluftslivfrågor för att sprida information om allemansrätten och utveckla arbetet 
med friluftsliv. 
  
Syftet med Naturvårdsverkets bidrag är att stötta ideella föreningar och 
organisationer i deras arbetet med att sprida kunskapen om allemansrätten. Målet 
med bidraget är att det på sikt ska öka kunskapen om allemansrätten, särskilt hos 
den prioriterade målgrupperna, vilket i förlängningen bidrar till att fler känner 
sig hemma i naturen och vill vara i den.  
 
Naturvårdsverket har mottagit 37 stycken ansökningar omfattande  
10 366 866 kronor. Totalt har 5 356 026 kronor fördelats till 22 projekt.  
 
Samtliga projekt riktar sig mot en eller flera av de prioriterade målgrupperna.  
 

Naturvårdsverkets kontaktperson 
Sanja Kuruzovic 
 
 
Beslutande: Johanna Farelius, avdelningschef, Samhällsavdelningen  
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Föredragande: Mia Yri, enhetschef, Friluftsenheten 
 
Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit: kommunikatör Lisa 
Fritzon och handläggare Sanja Kuruzovic. 
 
För Naturvårdsverket 
 
Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 

Johanna Farelius 

   Mia Yri  
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Upplysning för bidrag till information och kommunikation 
om allemansrätt 

Här kan du läsa villkoren för Naturvårdsverkets bidrag till information och 
kommunikation om allemansrätt. 

 
Beslut 
Naturvårdsverket meddelar beslut om bidragen senast 20 maj det år ansökan 
beviljades. 

Obligatorisk bilaga till ansökan 
Protokoll som visar firmatecknares behörighet. 
Föreningens stadgar 
 
Utbetalning 
Naturvårdsverket betalar ut beviljat bidrag efter rekvisition från bidragstagaren 
senast den 30 juni det år ansökan beviljades. 

Ekonomisk redovisning och rapportering 
Ekonomisk redovisning och slutrapport ska ha inkommit till Naturvårdsverket 
senast den 31 oktober året efter ansökan beviljades. 

Rapporten ska innehålla: 

 mål 
 målgrupp 
 aktiviteter 
 uppnått resultat 
 uppföljning och utvärdering 
 ekonomisk redovisning 

Den ekonomiska redovisningen ska vara undertecknad av föreningen utsedd revisor.  

Slutredovisningsblankett skickas ut cirka 6 månader innan slutredovisningen ska in.  

 

 


