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Vedlegg 2,

Høringsinnspill - forskrifter knyttet til tilskuddsordninger under 

friluftsliv, fisk og vilt.

Friluftsliv

Forskrift om tilskudd til friluftslivsaktivitet

Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx. måned 2014. Tilskuddsordningens 
prioriteringer og budsjett (jf. kap. 1420 post 78) vedtas årlig av Stortinget gjennom Prop. 1 
S for Klima- og miljødepartementet og Stortingets innstilling.

§ 1 Formålet med ordningen 

Tilskuddsordningen skal bidra til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og 
miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkningen.

§ 2 Tildelingskriterier

Tilskudd kan gis til frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret og 
interkommunale friluftsråd som arbeider med aktivitetsfremmende tiltak for friluftsliv. 
Det tildeles primært tilskudd til friluftslivstiltak som stimulerer til direkte friluftsaktivitet 
som for eksempel organiserte turer, friluftslivsleirer, praktiske kurs og annen opplæring i 
friluftslivsaktiviteter. Deler av tilskuddet kan brukes til innkjøp av utstyr og materiell som 
er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten, for eksempel fiskestenger og telt. 

Følgende type aktiviteter og tiltak skal prioriteres: 
a) Aktiviteter som er lite ressurskrevende og lett tilgjengelige for ulike brukergrupper
b) Tiltak som gjennomføres i nærmiljøet med særlig vekt på byer og tettsteder 

Følgende grupper av personer skal prioriteres: 
a) Personer som er lite fysisk aktive 
b) Barn, unge og barnefamilier 
c) Personer med nedsatt funksjonsevne 
d) Personer med innvandrerbakgrunn 

For øvrig vil prioriteringer framgå i den årlige Prop. 1 S for Klima- og miljødepartementet. 

§ 3 Krav til søknaden

Søknad om tilskudd skal sendes i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter på internett 
innen de søknadsfristene som blir kunngjort i Klima- og miljødepartementets årlige 

Merknad [AJR1]: Endringen vil være 
klargjørende mht. om organisasjonen er en 
frivillig organisasjon og vil derfor lette 
søknadsbehandlingen.

Merknad [AJR2]: Presisering av at 
støtten ikke skal gis til kun innkjøp av utstyr 
og materiell, men kan gis slik at aktiviteten 
kan gjennomføres. Presiseringen er viktig 
for både søker og saksbehandler.  

Merknad [AJR3]: Dette er 
prioriteringer som bør utgå fra forskriften, 
og som med fordel kan/bør omtales i Prop. 
1 S og rundskrivet om ordningen.  
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rundskriv for tilskuddsordninger. Rundskrivet blir publisert om høsten på departementets 
nettside. 
Fylkeskommunen i det fylket der tiltaket skal gjennomføres velges som mottaker i 
søknadssenteret. Hvis tiltaket planlegges gjennomført i flere fylker, skal søknad sendes til 
hver av de aktuelle fylkeskommunene med opplysninger knyttet til planlagt aktivitet og 
behov for tilskudd i det gjeldende fylket. 
Når målgruppen for tiltaket er personer fra hele landet eller det er vanskelig å knytte 
tiltaket til ett bestemt fylke eller et begrenset antall fylker velges Miljødirektoratet som 
mottaker. 
Riktig utfylling i søknadssenteret oppfyller krav til innhold i søknaden. Fylkeskommunen og 
Miljødirektoratet kan be om utfyllende opplysninger som er nødvendige for å behandle 
søknaden.

§ 4 Krav om rapportering 

En søker som mottar tilskudd skal levere sluttrapport og sluttregnskap til organet som har 
gitt tilskuddet. Sluttrapporten og sluttregnskapet skal leveres i Miljødirektoratets 
elektroniske søknadssenter innen fristen fastsatt i vedtaksbrevet om tildeling av tilskudd. 
Nærmere krav om rapportering kan også gis i vedtaksbrevet.

§ 5 Omgjøring og tilbakebetaling

Tilskudd som ikke er brukt i samsvar med vilkårene i tildelingsvedtaket kan kreves 
tilbakebetalt. 

§ 6 Ikraftsetting 
Forskriften trer i kraft 1. januar 2015. 

Forskrift om tilskudd til friluftslivsaktivitet for personer med 

innvandrerbakgrunn

Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx. måned 2014. Tilskuddsordningens 
prioriteringer og budsjett (jf. kap. 1420 post 78) vedtas årlig av Stortinget gjennom Prop. 1 
S for Klima- og miljødepartementet og Stortingets innstilling. 

§ 1 Formålet med ordningen

Tilskuddsordningen skal bidra til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og 
miljøvennlig friluftsliv for personer med innvandrerbakgrunn, samt bidra til å øke 
integreringen av personer med innvandrerbakgrunn i befolkningen for øvrig.

§ 2 Tildelingskriterier

Tilskudd kan gis til sentralleddet i frivillige organisasjoner som arbeider med 
aktivitetsfremmende tiltak for friluftsliv for personer med innvandrerbakgrunn, særlig 
personer som er lite fysisk aktive, barn, unge og barnefamilier. Organisasjonen må ha 
etablerte lokallag og aktivitet i tre eller flere fylker. Organisasjonen må være registrert i 
Frivillighetsregisteret.

Det tildeles primært tilskudd til friluftslivstiltak som stimulerer til direkte friluftsaktivitet, 
som for eksempel organiserte turer, friluftslivsleirer, praktiske kurs og annen opplæring i 

Merknad [AJR4]: Vilkåret er i tråd med 
gjeldende regelverk for ordningen; 2014. 
Begrunnelsen for vilkåret er at det ikke gir 
organisasjoner på kommune- og fylkesnivå 
mulighet for å søke om tilskudd fra 
tilskuddsordningen. Lokale og regionale 
organisasjoner har mulighet for å søke om 
støtte til denne type tiltak fra 
tilskuddsordningen «Forskrift om tilskudd 
til friluftslivsaktivitet (forskrift 4) og bør 
ikke gis samme mulighet for denne 
ordningen.
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friluftslivsaktiviteter. Deler av tilskuddet kan brukes til innkjøp av utstyr og materiell som 
er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten, for eksempel fiskestenger og telt. 

Følgende type aktiviteter og tiltak skal prioriteres: 
a) Tiltak som er lite ressurskrevende og lett tilgjengelige. 
b) Tiltak som fører til økt integrering av personer med innvandrerbakgrunn i befolkningen 
for øvrig. 
c) Tiltak som gjennomføres i nærmiljøet med særlig vekt på byer og tettsteder. 
d) Tiltak som inkluderer en plan for markedsføring av tiltaket overfor aktuell målgruppe. 
e) Tiltak som innebærer utvikling av nye metoder 

For øvrig vil prioriteringer framgå i den årlige Prop. 1 S for Klima- og miljødepartementet.

§ 3 Krav til søknad 

Søknad om tilskudd skal sendes i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter på internett 
innen de søknadsfristene som blir kunngjort i Klima- og miljødepartementets årlige 
rundskriv for tilskuddsordninger. Rundskrivet blir publisert om høsten på departementets 
nettside. Mottaker av søknader er Miljødirektoratet. 
Riktig utfylling i søknadssenteret oppfyller krav til innhold i søknaden. Miljødirektoratet 
kan be om utfyllende opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden.

§ 4 Krav om rapportering

En søker som mottar tilskudd skal levere sluttrapport og sluttregnskap til organet som har 
gitt tilskuddet. Sluttrapporten og sluttregnskapet skal leveres i Miljødirektoratets 
elektroniske søknadssenter innen fristen fastsatt i vedtaksbrevet om tildeling av tilskudd. 
Nærmere krav om rapportering kan også gis i vedtaksbrevet. 

§ 5 Omgjøring og tilbakebetaling

Tilskudd som ikke er brukt i samsvar med vilkårene i tildelingsvedtaket kan kreves 
tilbakebetalt. 

§ 6 Ikraftsetting

Forskriften trer i kraft 1. januar 2015. 

Forskrift om tilskudd til tiltak i statlig sikrede friluftslivsområder og 

områder vernet som friluftslivsområder etter markaloven

Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx. måned 2014. Tilskuddsordningens
prioriteringer og budsjett (jf. kap. 1420 post 78) vedtas årlig av Stortinget gjennom Prop. 1 
S for Klima- og miljødepartementet og Stortingets innstilling.

§ 1 Formålet med ordningen

Tilskuddsordningen skal bidra til naturvennlig, fysisk tilrettelegging og skjøtsel i statlig 
sikrede friluftslivsområder og i områder vernet som friluftslivsområder etter markaloven, 
slik at områdene blir tilgjengelige og attraktive. 

Merknad [AJR5]: Presisering av at 
støtten ikke skal gis til kun innkjøp av utstyr 
og materiell, men at en del av støtten kan 
brukes til innkjøp av utstyr og materiell. 

Merknad [AJR6]: Bør endre navnet på 
forskriften jf. forskriftens innhold
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Definisjon av statlig sikret friluftslivsområde 
Et friluftslivsområde er statlig sikret når staten har skaffet seg råderett over arealet for 
allmennhetens bruk som friluftslivsområde ved erverv/kjøp eller langvarig avtale om 
bruksrett (servituttavtale). Når staten ved Miljødirektoratet bidrar til sikring av 
friluftslivsområder uten å overta eiendomsretten til eiendommene, er det en forutsetning 
at det tinglyses en klausul (erklæring) på eiendommene om at de ikke kan omdisponeres til 
andre formål uten samtykke fra direktoratet. En slik klausul kan også opprettes på områder 
som allerede er i offentlig eie uten at det ytes økonomisk tilskudd til selve sikringen. 

Definisjon av skjøtsel 
Skjøtsel er de aktive tiltakene som gjennomføres for å opprettholde en bestemt natur-
eller kulturtilstand. 

§ 2 Tildelingskriterier 

Tilskudd kan gis til kommuner og interkommunale friluftsråd. Forvaltningsansvarlig 
(kommune eller fylkesmann) kan motta tilskudd til friluftslivsområder vernet etter 
markaloven. 
Det tildeles tilskudd til tilrettelegging som har ett eller flere av følgende mål: 
a) Minske de fysiske hindringene for friluftsliv og legge til rette for økt friluftslivsaktivitet 
for alle. 
b) Ivareta opplevelseskvalitetene i området og legge til rette for gode naturopplevelser. 
c) Hindre at friluftsliv fører til unødige naturinngrep, slitasje og forstyrring på plante- og 
dyrelivet, kulturminner og kulturmiljø. 

Aktuelle tiltak er for eksempel informasjonstavler, atkomstvei og parkeringsplass, 
turvei/tursti, fiskeplasser, tiltak for tilgjengelighet for personer med nedsatt 
funksjonsevne, badeplass, brygge, toalett, søppelstativ, synliggjøring/formidling av 
kulturminner, tilplanting og skjøtsel. 
Tilskuddet kan bare gis der tiltaket inngår i en gjeldende og godkjent forvaltningsplan 
knyttet til tilrettelegging av statlig sikret friluftslivsområde. Forvaltningsplanen skal være 
utarbeidet i henhold til Miljødirektoratets «Mal for forvaltningsplan for statlig sikret 
friluftslivsområde». Unntak fra kravet om bruk av mal gjøres der kommune/friluftsråd på 
eget initiativ har utarbeidet forvaltningsplan. Det forutsettes da at planen inneholder de 
opplysninger det bes om i malen, og at forvaltningsplanen gjelder den aktuelle 
planperioden. Godkjenning av forvaltningsplan foretas av fylkesmannen. 
I tillegg kan fylkeskommunen stille andre vilkår knyttet til gjennomføring av tiltaket. 
For områder vernet som friluftslivsområde etter markaloven er det et vilkår at tiltakene er 
i tråd med verneforskrift og eventuell forvaltningsplan for området. 
Følgende type områder skal prioriteres: 
a) Friluftslivsområder som ligger i og ved byer og tettsteder. 
b) Friluftslivsområder som blir eller har potensial for å bli mye brukt. 
c) Friluftslivsområder som ligger i områder med lite tilgjengelig strandsone og stort press 
på arealene. 
d) Friluftslivsområder som ligger i tilknytning til innlandsvassdrag.

For øvrig vil prioriteringer framgå i den årlige Prop. 1 S for Klima- og miljødepartementet.

§ 3 Krav til søknaden 

Søknad om tilskudd skal sendes i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter på internett 
innen de søknadsfristene som blir kunngjort i Klima- og miljødepartementets årlige 
rundskriv for tilskuddsordninger. Rundskrivet blir publisert om høsten på departementets 
nettside. 



Side 5 av 5

Søknader skal sendes gjennom søknadssenteret til fylkeskommunen i det fylket der det 
statlig sikrede friluftsområdet ligger. For søknader som gjelder tiltak i friluftslivsområder 
vernet etter markaloven velges Miljødirektoratet som mottaker i søknadssenteret. 
Riktig utfylling i søknadssenteret oppfyller krav til innhold i søknaden. Fylkeskommunen og 
Miljødirektoratet kan be om utfyllende opplysninger som er nødvendige for å behandle 
søknaden. 

§ 4 Krav om rapportering

En søker som mottar tilskudd skal levere sluttrapport og sluttregnskap til organet som har 
gitt tilskuddet. Sluttrapporten og sluttregnskapet skal leveres i Miljødirektoratets 
elektroniske søknadssenter innen fristen fastsatt i vedtaksbrevet om tildeling av tilskudd. 
Nærmere krav om rapportering kan også gis i vedtaksbrevet.

§ 5 Omgjøring og tilbakebetaling

Tilskudd som ikke er brukt i samsvar med vilkårene i tildelingsvedtaket kan kreves 
tilbakebetalt.

§ 6 Ikraftsetting

Forskriften trer i kraft 1. januar 2015.

Forskrift om tilskudd til fiskeformål 

Direktoratet antar at det skal stå «Fylkesmannen» istedenfor «fylkeskommunen» i 
§ 3, 3. setning, i Forskrift om tilskudd til fiskeformål. Fylkeskommunen har ingen 
rolle i forvaltning av vill anadrom laksefisk.

Forskrift om tilskudd til viltformål

Det blir noe tilsvarende som under tilskudd til fiskeformål og direktoratet foreslår 
følgende justering i teksten:

Søknad om tilskudd skal sendes i Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssenter 
på internett innen 
de søknadsfristene som blir kunngjort i Klima- og miljødepartementets årlige 
rundskriv for 
tilskuddsordninger. Rundskrivet blir publisert om høsten på departementets 
nettside. For søknader om 
tilskudd til tiltak på høstbare arter av lokal/regional karakter velges 
fylkeskommunen som mottaker i søknadssenteret. Gjelder det søknader på ikke-
høstbare arter velges fylkesmannen som mottaker av. For søknader om tilskudd til 
nasjonale tiltak velges Miljødirektoratet som mottaker. 
Riktig utfylling i søknadssenteret oppfyller krav til innhold i søknaden. 
Fylkeskommunen, Fylkesmannen og 
Miljødirektoratet kan be om utfyllende opplysninger som er nødvendige for å 
behandle søknaden. 
Dersom søknaden inneholder flere prosjekt må hvert av disse spesifiseres.


