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Kontaktperson friluftsliv:
Lise-Berith Lian
lise-berith.lian@bfk.no
Tlf 99634732

Informasjon om tilskudd til friluftsliv
Buskerud fylkeskommune forvalter midler til friluftsformål. I tillegg bistår fylkeskommunen med
veiledning og rådgiving om tilskuddsordninger. Både kommuner, skoler og frivillige lag og
organisasjoner er målgruppe for tilskuddsordningene.
Oversikt over alle tilskuddsordningene som fylkeskommunen forvalter, uansett fagfelt, finnes her:
http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Soke-tilskudd/
Oversikt over tilskuddsordninger innen friluftsliv der fylkeskommunen har en forvaltningsrolle, finnes
her: http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Kultur-og-idrett/Friluftsliv/Tilskuddsordninger/ Her finnes
også mer informasjon om hver enkelt ordning med blant annet relevante linker.

1. Statlige tilskuddsordninger (Friluftslivstilskudd Miljødirektoratet)
Her presenteres de statlige tilskuddsordningene for friluftsliv som fylkeskommunen forvalter. Mer
utfyllende informasjon finnes på nettsidene til Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter
(https://soknadssenter.miljodirektoratet.no). Der skrives også søknader og rapporter til disse
ordningene.

A. Tilskudd til friluftslivsaktivitet
Mål: Å medvirke til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for
alle grupper i befolkninga.
Målgruppe: Frivillige organisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene) og
interkommunale friluftsråd som arbeider med aktivitetsfremmende tiltak for friluftsliv.
Søknadsfrist: 1. februar 2019
Rapporteringsfrist: 1. desember 2019
Retningslinjer: Fylkeskommunen prioriterer innkomne søknader etter nasjonalt regelverk (se
elektronisk søknadssenter) og lokale retningslinjer (se fylkeskommunens nettsider om
tilskuddsordninger til friluftsliv).

B. Tilskudd til sikring av friluftslivsområder
Mål: At allmennheten sikres tilgang til viktige friluftslivsområder gjennom offentlig erverv eller avtale
om varig bruksrett (servituttavtale). Sikring av område for friluftsliv i nærområde er et viktig
virkemiddel for å nå grupper som er lite aktive.
Målgruppe: Kommuner og interkommunale friluftsråd. Lokale lag og organisasjoner m.m. kan gjerne
ta initiativ overfor kommuner og friluftsråd om å fremme sikringssøknad.
Søknadsfrist: 15. januar 2019

1

Retningslinjer: Tilskuddet gis fra Miljødirektoratet og rapporteres etter krav i tilsagnsbrevet.
Fylkeskommunens rolle er å komme med faglig vurdering og prioritering av søknadene i fylket, og
være rådgiver for kommunene i søknadsprosessen.

C. Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde
Mål: Å medvirke til å fremme friluftsaktivitet i statlig sikra friluftslivsområder og i områder vernet
som friluftslivsområde etter markaloven. Gjennom naturvennlig tilrettelegging og skjøtsel skal
områdene gjøres lett tilgjengelige og attraktive for allmenhetens friluftsliv.
Målgruppe: 1) Kommuner og interkommunale friluftsråd som forvalter de statlige sikra
friluftsområdene 2) Aktuell forvaltningsmyndighet for områder vernet etter markaloven
Søknadsfrist: 1. februar 2019
Rapporteringsfrist: 1. desember 2019
Retningslinjer: Tiltak som det søkes tilskudd til, må være forankret i godkjent forvaltningsplan for
området. Fylkeskommunen bidrar med rådgiving ved utforming og revisjon av forvaltningsplaner.
Fylkesmannen godkjenner forvaltningsplanene. Godkjente forvaltningsplaner ligger på
Fylkesmannens nettsider: www.fylkesmannen.no/Buskerud/Miljo-og-klima/Friluftsliv/.
Tiltak som er spillemiddelberettiget, vil i hovedsak ikke bli prioritert, og det anbefales at
forvaltningsplan og tiltak forankres i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet (eller tilsvarende)
slik at det kan søkes spillemidler. Se mer her: https://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Soketilskudd/Idrett/Spillemidler-til-idrettsanlegg/

2. Spillemidler friluftsliv (Kulturdepartementet)
Turskiltprosjektet i Buskerud er nå avsluttet, og det har kommet på plass en ordning for å søke
tilskudd til merking og skilting gjennom Spillemidlene. Dette kommer i tillegg til å kunne søke tilskudd
til turstier og turveier, andre friluftslivsanlegg og nærmiljøanlegg.
Mål: At informasjon, skilting og merking skal øke ferdsel og aktivitet der folk bor og oppholder seg.
Målgruppe: Eier av anlegget 1) Frivillige lag og organisasjoner tilsluttet NIF, Norsk Friluftsliv og
Friluftsrådenes Landsforbund (inkludert Oslofjordens Friluftsråd) 2) Kommuner
Frister:
•
•
•

September/Oktober – frist for å sende inn søknad til kommunen anlegget ligger i.
15. november – Frist for å søke idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning til
Kulturdepartementet (alle anlegg som har en kostnadsramme over 80.000,-)
15. januar – Frist for kommunene for å oversende søknader om spillemidler til
fylkeskommunen.

Retningslinjer: Det utgis årlig Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet som
ligger på www.idrettsanlegg.no.
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Se mer om frister og rutiner her: https://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Soketilskudd/Idrett/Spillemidler-til-idrettsanlegg/

A. Ordinære anlegg
Friluftslivstiltak som kan få tilskudd:
•
•
•
•

Friluftslivsanlegg (skilting og merking, turveier og turstier (lenger enn 1 km), tur-/ skiløyper,
dagsturhytter, sanitæranlegg, turkart, turpadling, utendørs stupetårn)
Klatreruter (klatrefører, sikring av klatreruter og Via Farrata)
Sykkelanlegg (store BMX-/ offroad-/ trickløyper, downhill og andre typer anlegg for ulike
grener i sykling)
Vannsport (båthus, brygger og utsettingsramper)

B. Nærmiljøanlegg
Friluftslivstiltak som kan få tilskudd:
•
•
•

Friluftsliv (turvei/ turløype/ tursti lengre enn 500m, nærmiljøkart)
Vinteraktivitet (skileikanlegg, kunstisflater med mer)
Diverse anlegg (anlegg for parkour, trimparker, kurver til frisbeegolf med mer)

3. Fylkeskommunale midler
A. Merking og skilting av «Tunsbergleden», Pilegrimsleden gjennom Drammen, Lier
og Røyken
Fylkeskommunen har satt av 175.000 kr til formålet, og det forventes at de aktuelle kommunene
bidrar med 50% av tilskuddet. Søknader og rapporter skrives på eget skjema. Les mer på
https://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Kultur-og-idrett/Friluftsliv/Prosjekter-og-samarbeid1/Tilskuddtil-Pilegrimsleden/
Mål: At informasjon, skilting og merking skal øke ferdsel og aktivitet langs gjennomgående turruter.
Målgruppe: Kommunene Drammen, Lier og Røyken, gjerne i samarbeid med frivillige organisasjoner
Søknadsfrist: 1. februar 2019 (og deretter fortløpende hvis det er mer tilskudd igjen)
Rapporteringsfrist: 30. november 2019 (statusrapportering) og 1. juli 2020 (sluttrapportering)
Retningslinjer: Tilskuddet kan brukes til skilt, merking, informasjonstavler og turkort, festeordninger
til skilt og informasjonstavler samt arbeidet med design av informasjonstavler og turkort. Arbeidet
må følge Merkehåndbok for Pilegrimsleden og evt lokale retningslinjer for Tunsbergleden gjennom
Buskerud.
Fra 2018 har skilting og merking blitt eget tiltak under spillemidlene. Det søkes gjennom
kommunene. Se mer informasjon under «Spillemidler friluftsliv – ordinære anlegg». Det er ikke krav
om at skilting/ merking skal være en del av kommunal plan.

B. Tilskudd til Læringsstier
Tilskudd til kommuner og/ eller frivillige organisasjoner som bistår skoler som ønsker å teste ut
konseptet «Læringsstier» - merket og skiltet tursti i skolens nærområde som skal brukes i
skolehverdagen.
Mål: Teste ut skolenære merka og skilta turruter som skal brukes i undervisning.
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Målgruppe: Kommuner, skoler og/ eller frivillige organisasjoner i samarbeid.
Søknadsfrist: 1. februar 2019 (og deretter fortløpende hvis det er mer tilskudd igjen)
Rapporteringsfrist: 30. november 2019 (statusrapport) og 30. november 2020 (sluttrapport)
Les mer: https://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Kultur-og-idrett/Friluftsliv/Prosjekter-ogsamarbeid1/Tilskudd-til-Laringsstier/

C. Tilskudd til Smått er godt – små tiltak for økt tilrettelegging i friluftslivsområder
Fylkeskommunen har satt av 100.000 kr til små tiltak som kan gjøre en stor forskjell for at mennesker
med nedsatt funksjonsevne i større grad skal delta i friluftslivet.
Mål: Tilskuddet skal bidra til gjennomføring av små tiltak i friluftsområder som bedrer
tilgjengeligheten for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Målgruppe: Kommuner og frivillige organisasjoner
Søknads- og rapporteringsfrist: 1. februar 2019 - 1. november 2019
Les mer om ordningen her: https://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Kultur-ogidrett/Friluftsliv/Prosjekter-og-samarbeid1/Tilskudd-til-Smatt-er-godt/

4. Friluftslivskartlegging i Buskerud
Mål: Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Buskerud etter Miljødirektoratets veileder
«Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder» (M98-2013) slik at resultatene blir synlige i
www.naturbase.no.
Målgruppe: Kommuner
Søknadsfrist: Fortløpende
Rapporteringsfrist: 31.desember 2019
Retningslinjer: Hele kommunens areal må vurderes i kartleggingsarbeidet. Kommunen kan søke om
tilskudd til gjennomføring av kartlegging (30.000 kr/ kommune) og til digitaliseringsarbeidet (inntil kr
30.000). Les mer på: www.bfk.no/Tjenesteomrade/Kultur-ogidrett/Friluftsliv/Friluftslivskartlegging/

4

