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Oslo, 31. oktober 2019 

 
Til Norsk Friluftslivs medlemsorganisasjoner 
 
 

SØKNADER OM STØTTE TIL FRILUFTSLIVSTILTAK FOR 2020 FRA 
MILJØDIREKTORATET, SAMT RAPPORTERING FOR 2019 OG 2018.  
 

Vi vil med dette invitere medlemsorganisasjonene i Norsk Friluftsliv til å søke om støtte til 

friluftslivstiltak fra Miljødirektoratet for 2020. 
 

Søknaden skal sendes til Norsk Friluftsliv via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter, se 

angående søknader for 2020 lenger nede i brevet. Vi vil presisere at det kun er organisasjonene 

sentralt som kan søke om midler fra Miljødirektoratet via Norsk Friluftsliv.  

 

Statsbudsjettet 2020 
I statsbudsjett for 2020 er aktivitetsmidlene (Tilskudd til friluftsaktivitet) en del av kap. 1420 post 

78 i Klima- og miljødepartementets budsjett. I forslag til statsbudsjett er rammen for 78-posten 

(Friluftsformål) satt til 183,9 million kroner for 2020, noe som er 4 millioner mer enn i 2019.  Av 

midlene på 78-posten er det satt av 51,5 millioner kroner til friluftslivsaktiviteter, noe som er 1 

million kroner mindre enn i 2019. 

 

Hva som skjer i forbindelse med budsjettforhandlingene i Stortinget for 2020-budsjettet vet vi 

ikke, men Norsk Friluftsliv jobber aktivt for at aktivitetsdelen av 78-posten skal økes betydelig. 

 

Målet med tilskuddsordningen 
Klima- og miljødepartementet har fastsatt en forskrift for denne tilskuddsordning (Tilskudd til 

friluftsaktivitet). I forskriften står det blant annet om formålet med tilskuddsordningen: 

«Tilskuddsordningen skal bidra til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for 

alle grupper i befolkningen.» 
 

Videre står det i forskriften at tilskuddsordningen prioriterer: 

a) Aktivitetar som er lite ressurskrevjande og lett tilgjengelege for ulike brukargrupper. 

b) Tiltak som blir gjennomført i nærmiljøet, med særleg vekt på byar og tettstader. 

c) Tiltak som medverkar til auka deltaking over tid. 

d) Tiltak retta mot personar som er lite fysisk aktive. 
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e) Tiltak retta mot barn, unge og barnefamiliar. 
f) Tiltak retta mot personar med nedsett funksjonsevne. 

Forskriften finnes her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-11-25-1532  

 

Med bakgrunn i forskriften utarbeider departementet hvert år et rundskriv som utdyper 

forskriften. Rundskrivet for 2019 finnes her (og blir byttet ut med nytt rundskriv for 2020 når det 

er ferdigstilt): https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tilskotsordningar-for-

2019/id2617955/ 

 

Ønske om mange søknader 

Norsk Friluftsliv oppfordrer organisasjonene til å skrive mange og gode søknader slik at det 

totale søknadsbeløpet blir betydelig større enn det som i utgangspunktet kan forventes å få i 

støtte. Det er viktig å vise at organisasjonene kan få til mye mer aktivitet med økte rammer. 

Norsk Friluftsliv stadig behov for å kunne vise hva friluftslivsorganisasjonene kan gjøre dersom 

det bevilges mer midler til friluftslivsaktivitet.  

 

Søknader for 2020 
Søknaden skal rettes til Norsk Friluftsliv, men skal skrives direkte inn i Miljødirektoratets 

elektroniske søknadssenter. (Velg Norsk Friluftsliv i listen over hvem som er mottaker av 

søknaden.) 

 

Det er mulig å søke om midler både fra Miljødirektoratet og Kulturdepartementet til samme 

prosjekt, men da må budsjettet være likt i begge søknadene slik at det ikke blir noen 

dobbeltfinansiering. Når det gjelder beregning av dugnad som egeninnsats vises det til eget 

avsnitt om dette i vårt brev om midler fra Kulturdepartementet. 

 

Med forbehold om endringer fra Klima- og miljødepartementets (KLD) eller Miljødirektoratets 

side, settes det en intern søknadsfrist til Norsk Friluftsliv 10. januar 2020. Dette gjør det mulig for 

Norsk Friluftsliv å gå igjennom søknader og følge opp organisasjonene ved behov før 

søknadssenteret stenges 15. januar. Hvis KLD bestemmer enn annen søknadsfrist enn 15. januar 

vil organisasjonene bli varslet om dette så fort dette blir kjent. 

 

Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter: https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/  
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-11-25-1532
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tilskotsordningar-for-2019/id2617955/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tilskotsordningar-for-2019/id2617955/
https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/
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Rapportering for 2019 
Vi vil samtidig minne om at rapporteringsfristen for 2019 er 1.2.2020. Rapporteringen skal skje 

gjennom Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Det er Norsk Friluftsliv som behandler 

rapporten og utbetaler tilskuddsmidlene så snart tilfredsstillende rapport foreligger. 

 

Hvis det er prosjekter som ikke blir ferdig innen rapporteringsfristen, bes dere kontakte Norsk 

Friluftsliv ved Hans Erik Lerkelund (hans.erik@norskfriluftsliv.no eller 98 84 93 97) i god tid før 

rapporteringsfristen utløper. 

 

Rapportering for 2018 overført til 2019 
Vi minner også om at noen organisasjoner har prosjekter som har fått overført midler fra 2018 til 

2019. Det skal også for disse prosjektene rapporteres innen 1.2.2020. Dette skal også skje via 

Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Prosjekter som har fått overført midler fra 2018 til 

2019 vil ikke få ytterligere overføring til 2020 hvis prosjektene ikke blir fullført innen 

rapporteringsfristen. Ubrukte midler vil i så fall bli trukket inn. 

 

Friluftslivsaktivitet for personer med innvandrerbakgrunn 
Vi vil også minne om muligheter til å søke midler til prosjekter/tiltak rettet mot personer med 

innvandrerbakgrunn. I Forslag til statsbudsjett for 2020 er det foreslått en ramme på 10 millioner 

kroner til denne tilskuddsordningen, noe som er det sammen som for 2019. Eventuelle søknader 

skal rettes direkte til Miljødirektoratet gjennom det elektroniske søknadssenteret. Søknadsfristen 

er 1.2.2020, (hvis ikke annet blir bestemt). 

 

Ny tilskuddordning for å bidra til at personer med funksjonsnedsettelser kan 
delta på større friluftslivsarrangementer 
 

Vi vil også informere om at Kulturdepartementet nettopp har opprettet en ny tilskuddsordning 

for å bidra til at personer med funksjonsnedsettelser kan delta på større friluftslivsarrangementer.  
 

Tilskuddsordningen har søknadsfrist 15. desember. Neste søknadsfrist vil være 31. mai 

2020. Søknader sendes til postmottak@kud.dep.no. 

Mer informasjon om denne tilskuddsordningen finne dere her: 

https://www.norskfriluftsliv.no/jubler-for-ny-tilskuddsordning-for-inkludering/  

 

mailto:hans.erik@norskfriluftsliv.no
mailto:Postmottak@kud.dep.no
https://www.norskfriluftsliv.no/jubler-for-ny-tilskuddsordning-for-inkludering/
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Informasjonsmøte om søknader og rapporter 
Norsk Friluftsliv inviterer også i år til informasjonsmøte om søknader og rapporter torsdag 28. 

november kl. 09.00 til 11.30. Det vil bli servert lunsj for de som ønsker det fra kl. 11.30, noe vi 

håper mange finner anledning til. Informasjonsmøtet er beregnet på de personene i 

organisasjonene som jobber med prosjekter og prosjektsøknader. Påmelding til 

informasjonsmøtet gjøre her, senest tirsdag 26. november: 

https://limesurvey.alreadyon.com/index.php?sid=69589&newtest=Y 

 

 

Vennlig hilsen 
Norsk Friluftsliv 

       
Lasse Heimdal      Hans Erik Lerkelund 
generalsekretær      fagsjef naturforvaltning 

https://limesurvey.alreadyon.com/index.php?sid=69589&newtest=Y

	Vi vil med dette invitere medlemsorganisasjonene i Norsk Friluftsliv til å søke om støtte til friluftslivstiltak fra Miljødirektoratet for 2020.
	Statsbudsjettet 2020
	Søknader for 2020
	Rapportering for 2019

