
Tilskuddsmuligheter 2017 friluftsliv Sør-Troms og Ofotenregionen, Nordland 
 

Søknadsfrist: Tilskuddsordning: Hvem kan søke: Hva kan omsøkes: Nettlink: 

15.01 Viltformål Lag og foreninger, 
kommuner, institusjoner, 
andre i Troms og Nordland 

 https://www.nfk.no/viltformal.7496
30.aspx eller 
http://www.tromsfylke.no/#/innhol
d/tjenester/klima-og-energi/vilt/tils
kudd-til-vilttiltak/  

15.01 Tilskudd til fisketiltak  kultiveringstiltak, laksetrapper, 
spesielle driftsutgifter til 
fiskefremmende formål, og til 
forvaltningsrelaterte 
forsknings-, utrednings og 
overvåkingsprosjekt. 

https://soknadssenter.miljodirekto
ratet.no/Soknader/Info.aspx?id=5
&soknadsaar=2017&Menyvalg=S
OKNADSSENTER  

15.01 Sikring av statlig sikra 
friluftsområder  

Kommuner/friluftsråd i hele 
landet 

Sikre område til 
friluftsliv-skaffer det offentlige 
til veie areal ved erverv av 
eiendomsrett eller ved avtale 
om varig bruksrett 
(servituttavtale) 

https://soknadssenter.miljodirekto
ratet.no/Soknader/Info.aspx?id=8
&soknadsaar=2017&Menyvalg=S
OKNADSSENTER  

01.02 Friluftslivsaktiviteter Lag og foreninger og 
friluftsråd i hele landet 

Tiltak som stimulerer direkte til 
friluftslivsaktivitet er prioritert. 
Kan være organiserte turer, 
friluftsleirer, praktiske kurs og 
annen opplæring 

https://soknadssenter.miljodirekto
ratet.no/Soknader/Info.aspx?id=7
&soknadsaar=2017&Menyvalg=S
OKNADSSENTER  

01.02 Fysisk tilrettelegging av 
friluftsliv i nærmiljøet 

Lag og foreninger, friluftsråd i 
Sør-Troms 

Gjelder tilrettelegging i 
tilknytning til turløyper og raste- 

http://tromsfylke.no/#/innhold/tjen
ester/klima-og-energi/tilskudd-nat
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og bålplasser, fiskeplasser og 
utsiktspunkt. Det kan være 
gapahuk, klopping, bord og 
benker, tiltak som ikke støttes 
av spillemiddelordningen. 

ur-og-miljo/fysisk-tilrettelegging-fo
r-friluftsliv-i-naermiljoet/  

01.02 Tiltak i statlig sikra 
områder 

Kommuner/friluftsråd i hele 
landet 

Gjelder tilskudd til praktiske 
tiltak i statlig sikra 
friluftslivsområder i henhold til 
godkjent forvaltningsplan.  
 

https://soknadssenter.miljodirekto
ratet.no/Soknader/Info.aspx?id=6
&soknadsaar=2017&Menyvalg=S
OKNADSSENTER  

01.02 Fylkeskommunalt 
tilskudd friluftsliv 

Lag og foreninger, 
friluftsråd/regionråd i 
Nordland 

● Informasjonstiltak  
● Fysisk tilrettelegging 
● Motivasjons- og 

stimuleringstiltak 
● Tiltak for 

funksjonshemmede og 
andre  

● Tiltak rettet mot barn og 
unge 

● Tiltak som skaper mer 
aktivitet i eksisterende 
anlegg/områder og  

medfører et økt engasjement 
for friluftsliv 

https://www.nfk.no/tjenester/fol
kehelse/frivillighet/tilskudd-nfk/
friluftsliv-fylkeskommunalt-tilsk
udd.749626.aspx  

01.02 Folkehelsetiltak Lag og foreninger og 
friluftsråd i Nordland 

Folkehelsearbeidet defineres 
bredt, men satsingsområdene 
er primært fysisk aktivitet, 
ernæring, tiltak mot røyking, 
psykisk helse og 
rusforebygging 

https://www.nfk.no/tjenester/fol
kehelse/frivillighet/tilskudd-nfk/
folkehelsetiltak.777740.aspx  
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15.02? UDI - aktivitetstilbud 
enslige mindreårige i 
mottak 

Lag og foreninger i hele 
landet 

Aktivitetstilbud innen fysisk 
aktivitet m.m. for og med 
enslige mindreårige i mottak 
(samarbeid) - f.eks. friluftsliv 

https://www.udiregelverk.no/no
/rettskilder/departementets-run
dskriv-og-instrukser/2016-12-19
-jd/  

01.03 Tilskudd til stedsutvikling Kommuner i Nordland Fysiske investeringer i offentlig 
regulerte rom. Universell 
utforming og tilgjengelighet for 
alle vektlegges i 
utforming/tilrettelegging av 
tiltakene. 

https://www.nfk.no/tjenester/folke
helse/frivillighet/tilskudd-nfk/tilsku
dd-til-stedsutvikling.749636.aspx  

01.03 Momskompensasjon 
anlegg innen idrett og 
fysisk aktivitet 

Lag og foreninger Refusjon av momsutgifter til 
anleggsbygging etter 3 vilkår 

https://www.regjeringen.no/no/t
ema/kultur-idrett-og-frivillighet/i
drettsanlegg/soknadsskjema/id
488603/  

15.03. og 15.09 Extrastiftelsen - 
helseprosjekter 

Lag og foreninger Forebyggende helseprosjekter 
må samarbeide med en av 
stiftelsens søkerorganisasjoner 

https://www.extrastiftelsen.no/sok/  

15.03 og 15.09 Extrastiftelsen - Extra 
Express 

Lag og foreninger Kun lokallag fra 
medlemsorganisasjoner  

https://www.extrastiftelsen.no/sok/  

01.04  Sparebanken1 
Nord-Norge - 
samfunnsengasjement 

Primært lag og foreninger Kunnskap, kultur og idrett også 
friluftsliv, pri. barn og unge 

http://snnsamfunn.no/snn-fond
et/om-snn-fondet  

Vår Kreftforeningen Kommuner (inntil 10 stk kan 
få hvert år) 

Utendørs aktivitetspark www.kreftforeningen.no  
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01.06. Stiftelsen Sophies Minde Lag og foreninger i hele 
landet 

Kultur, idretts, fritidstiltak for 
personer med 
funksjonsnedsettelse 

http://www.ssm.no/kultur-idretts-o
g-fritidstiltak-81s.html  

Fortløpende Troms Kraft Lag og foreninger Sponsormidler http://www.tromskraft.no/om/sp
onsing  

Fortløpende Hålogaland Kraft Lag og foreninger Sponsormidler https://hlk.no/hlk-konsern-2/sp
onsing-og-samfunnsengasjeme
nt/  

15.09 Gjensidigestiftelsen Lag og foreninger, friluftsråd, 
andre 

Prosjekter innen områdene 
sikkerhet, mestring og læring, 
sosial inkludering og mangfold, 
fysisk aktivitet og kosthold 

http://www.gjensidigestiftelsen.
no/  

01.10 Spillemidler til anlegg 
innen idrett og fysisk 
aktivitet 

Lag og foreninger, 
kommuner, non-profit AS, 
m.v. 

Statlig tilskudd til bygging av 
idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, 
friluftslivsanlegg 

https://www.regjeringen.no/no/t
ema/kultur-idrett-og-frivillighet/i
drettsanlegg/soknadsskjema/id
488603/  

01.11 Nasjonal 
tilskuddsordning mot 
barnefattigdom 
BUF Dir 

Kommuner, lag og foreninger, 
andre 

Ferie og fritidstilbud til barn og 
unge berørt av 
fattigdomsproblemer 

https://www.bufdir.no/Tilskudd/
Soke_om_tilskudd/Barnefattigd
om/  

01.11 Spillemidler til utstyr 
NIF 

Idrettslag Tilskudd til innkjøpt utstyr sjekk 
med særkrets eller idr.krets 
type utstyr 

https://www.idrettsforbundet.n
o/klubbguiden/stotteordninger/  

01.12 NAV Lag og foreninger Tilskudd til frivillig arbeid mot 
fattigdom og sosial 
ekskludering 

https://www.nav.no/no/NAV+og
+samfunn/Samarbeid/Tilskudd+
gjennom+NAV/tilskudd-til-frivill
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ig-arbeid-mot-fattigdom  

Fortløpende Eckbos legater Lag og foreninger m.v. Bl.a. idrett, friluftsliv 
 

https://www.eckbos-legat.no/  

Fortløpende Sparebankstiftelsen 
Harstad sparebank 

Lag og foreninger Gode formål i Harstadregionen https://www.vigirmuligheter.no/  

Fortløpende Ofoten sparebank, 
bærebjelke 
samfunnsengasjement 

Gode formål i Ofotenregionen Sponsormidler Kontakt markedsavdeling 

Frist varierer ift 
type forening 

Momskompensasjon 
varer og tjenester 

Lag og foreninger Refusjon av moms betalt på 
varer og tjenester 

https://lottstift.no/nb/tilskuddsordni
nger/om-momskompensasjon-ge
nerell-ordning/  

Fortløpende Statskogmidler Friluftsråd, kommuner og 
andre i Troms og Nordland 

Bl.a. stimulering og 
tilrettelegging friluftsliv 

http://tromsfylke.no/#/innhold/tjen
ester/næringsutvikling/tilskuddsor
dninger/samarbeidsavtale-mellom
-statskog-sf-og-troms-fylkeskomm
une/  eller 
 
https://www.nfk.no/statskogordnin
gen.749635.aspx  

Fortløpende Regionale 
utviklingsmidler 

Kommuner, regioner og 
organisasjoner i Troms 

tilretteleggende prosjekter som 
fremmer lokal 
samfunnsutvikling, 
sysselsetting og 
næringsutvikling 

http://www.tromsfylke.no/#/innhol
d/tjenester/naeringsutvikling/tilsku
ddsordninger/regionale-utviklings
midler/  
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I tillegg kommer tilskuddsordninger hos den enkelte kommune f.eks kulturmidler eller andre kommunale ordninger, eget 
forbund/hovedorganisasjon og gjennom lokale/stiftelser , og lokale bedrifter. Idrettslag (skilag-skigrupper i fleridrettslag) kan sjekke 
tilskuddsoversikt i egen idrettskrets. Noen kommuner er tilknyttet www.tilskuddsportalen.no (søkbar database/katalog tilskuddsordninger) 
 
Noen korte eksempler på hvor en kan søke etter tilskudd til noen konkrete friluftslivstiltak: 
 
Vår forening ønsker å lage til et eller flere friluftsarrangement: da søker dere f.eks  fylkeskommunal pott, kommunen, og sponsormidler fra lokalt 
næringsliv.  
 
Vi ønsker å legge til rette for kurs og kompetanseheving innen friluftsliv: da søker dere fylkeskommunal pott, kommunen, og eventuelt privat 
stiftelse/gavefond som har kunnskap i sin formålsdefinisjon. 
 
Min forening ønsker å rydde, merke og tilrettelegge en tursti - enkel standard: da søker dere midler fra turskiltprosjektet eller fylkeskommunal 
pott, kommunen, og eventuelt privat stiftelse/gavefond. 
 
Min forening ønsker å etablere et friluftsanlegg (turløype/turveg lengre enn 500 meter: da søker dere om spillemidler nærmiljøordningen, privat 
stiftelse, sponsorer lokalt/regionalt næringsliv, og kommunal delfinansiering via spillemiddelsøknad 
 
Min forening ønsker å investere i løype og prepareringsutstyr - vinter (tråkkemaskin eller snøscooter og tilhørende løypeprepareringsutstyr. Da 
søker dere f.eks  privat stiftelse/gavefond, hvis idrettslag via NIF/Skiforbundet, og andre 
 
Vår kommune ønsker å etablere en utendørs trimpark eller friluftslivsanlegg(Tuftepark eller annet park - konsept): da søker dere f.eks 
spillemiddelordningen nærmiljøanlegg hvis mulig, privat stiftelse/gavefond, Kreftforeningen, regionale utviklingsmidler/stedsutviklingsmidler 
(hvis del av et større prosjekt) 
 
Vår kommune ønsker å investere i sports-fritids og/eller friluftsutstyr for utlån: da søker dere f.eks BUF Dir sin nasjonale tilskuddsordning mot 
barnefattigdom, og fylkeskommunal pott, eventuelt andre 

http://www.tilskuddsportalen.no/


 
Vår kommune/vår forening ønsker å legge til rette for lavterskel ferie og/eller fritidsaktiviteter for barn og unge: da søker dere f.eks BUF Dir sin 
nasjonale tilskuddsordning mot barnefattigdom, og fylkeskommunal pott, eventuelt andre 
 
Utarbeidet av Midtre Hålogaland friluftsråd 2017. Med forbehold om endringer. 


