
 

 

 

Pressmeddelande 17 juni 2010 

Friluftsfrämjandets Skogsmulleprinsessa 
 
H.K.H. Kronprinsessan Victoria blir beskyddare av Friluftsfrämjandets 
barnverksamhet som består av bland annat Skogsmulle och I Ur och Skur. 
– ”Det är med glädje jag åtar mig rollen som beskyddare för Friluftsfrämjandets 
barnverksamhet”, säger H.K.H. Kronprinsessan Victoria. 
 
I Ur och Skur är förskole- och skolverksamhet som har missionen att ”erbjuda alla 
upplevelsebaserat lärande för en hållbar utveckling i praktiken”. Grunden till I Ur och Skur 
finns i Friluftsfrämjandets alla verksamheter för barn, där Skogsmulle är mest känd. 
 
– Vi är stolta och glada över att H.K.H. Kronprinsessan åtagit sig rollen som beskyddare 
för vår barnverksamhet med Skogsmulle och I Ur och Skur. Det visar att hon tycker om  
vår verksamhet och delar våra värderingar säger Bo Sköld, generalsekreterare 
Friluftsfrämjandet 
 
 

H.K.H. Kronprinsessan Victoria uttrycker sig så här: 
– Mitt engagemang för naturen har jag haft sedan barnsben. Min 
familj och jag har alltid tillbringat mycket tid i skog och mark. Som 
liten såg jag alltid fram emot dagarna med Skogsmulle. Jag älskade 
att vara utomhus och genom Skogsmulle fick jag se och upptäcka 
naturen på nära håll. 
 
– Barns hälsa och känsla för naturen är frågor som jag tycker är 
viktiga. Jag tror att det man lär som barn, värnar man som vuxen. 
Detta ger bra förutsättningar för ett hållbart samhälle. Det är roligt 
att se spridningen av ”Skogsmulle” och ”I Ur och Skur” i Sverige 
och utlandet. 

 
 
Visste du att: 

 Barn som går i Ur och Skur är friskare än andra barn. 

 I Japan är Friluftsfrämjandets barn- och ungdomsverksamhet. 
metod för miljömedvetenhet, barnsyn och demokrati. 

 Friluftsfrämjandets I Ur och Skurpedagogik har belönats. 
 med Nordiska Rådets Natur och miljöpris 2009. 

 Mer än 1.5 miljoner svenskar har deltagit i Skogsmulles verksamhet. 
 
 
För mer information: 
Bo Sköld, generalsekreterare Friluftsfrämjandet, 070-398 44 43 
Marie Wallenberg, styrelseledamot Friluftsfrämjandet, marie@marie-w.nu  
Högupplöst bild på www.friluftsframjandet.se/guest/pressrum 
 
 
Friluftsfrämjandet har guidat människor till stora och små äventyr i över 100 år, ända sedan 1892. Vi är en 
ideell organisation med över 90 000 medlemmar och årligen arrangerar våra 10 000 ledare och funktionärer 
tusentals friluftsaktiviteter för alla åldrar från Kiruna i norr till Malmö i söder. Några exempel är Skogsmulle, 
skidor, snowboard, fjällturer, klättring, mountainbike, paddling, stavgång och I Ur och Skur skolor. 
 


