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1. Innledning 

  
Forum for Natur og Friluftsliv i Nordland (FNF Nordland) er et nettverk for 14 natur- og 

friluftslivsorganisasjoner i Nordland med til sammen ca. 22 000 medlemskap. FNF Nordland arbeider 

for å sette friluftslivet og dets behov på dagsorden og øke bevisstheten om helse og livskvalitet samt 

viktigheten av å ta vare på naturen og miljøet rundt oss. FNF Nordland arbeider også for å sikre 

arealer for et aktivt friluftsliv for alle.  

 

FNF Nordland skal blant annet arbeide med tiltak som skal være aktivitetsfremmede for våre 

medlemsorganisasjoner. Formålet med denne oversikten er å bistå organisasjonenes arbeid med 

finansiering av nye prosjekter og aktiviteter. I tillegg til en formidabel dugnadsinnsats fra 

organisasjonenes medlemmer kreves det også eksterne midler til å drive fram aktivitetene.  

 

Siden 2002 har FNF Nordland oppdatert og sendt ut denne oversikten over tilskuddsordninger og 

søknadsmuligheter med frivillige friluftslivsorganisasjoner som målgruppe. Noen av disse ordningene 

eksisterer fortsatt, mens noen har falt bort og nye er kommet til. Oversikten er ikke fullstendig og det 

vil alltid være behov for oppdateringer. FNF Nordland setter derfor stor pris på tilbakemeldinger på 

denne oversikten eller tips om andre aktuelle tilskuddsordninger. 

 

FNF Nordland håper de frivillige natur- og friluftslivsorganisasjonene vil ha nytte av denne oversikten 

til bruk i arbeidet med planlegging og finansiering av nye prosjekter. 

 

Lykke til! 

 

 

2. Informasjon og noen tips:  
  

De fleste tilskuddsordninger har egne søknadsskjema. Bruk disse og få med alle nødvendige data.  

Sjekk eventuelt veiledninger/rettledninger og bruk formuleringer og målsettinger som mest mulig 

samsvarer med veiledningen.  

 

Husk å få med timer for dugnadsinnsats. Dette representerer en stor verdi i et samlet budsjett og viser 

hva som er søkerorganisasjonenes egeninnsats i prosjektene. Enkelte tilskuddsordninger gir et tilskudd 

som tilsvarer en prosentandel av samlet budsjett, og her er det ekstra viktig å synliggjøre alle verdier. 

 

Send realistiske søknader og vær mest mulig sikker på at prosjektet blir gjennomført hvis dere får 

penger. Bruk tid på å utforme søknader og eventuelle prosjektbeskrivelser. 

 

Tiltakene det søkes midler til bør være forankret som satsningsområder i søkerorganisasjonens planer 

og budsjetter. 

 

Ta gjerne kontakt med saksbehandler for å avklare spørsmål før søknaden sendes. 

 

For prosjekter som går over lengre tid – før prosjektlogg og dugnadslogg. 

Når tiltaksrapporter skal skrives og regnskap sendes inn er det viktig å ha en oversikt over det som har 

foregått. For større prosjekter som går over lengre tid er det fort gjort å miste oversikten. Dette gjelder 
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særlig for dugnadsinnsatsen som kanskje har blitt gjennomført av mange forskjellige mennesker over 

et lengre tidsrom. 

 

Hold prosjektregnskap adskilt fra organisasjonens eget driftsregnskap. Det skal til enhver tid være 

etterrettelig hvordan eksterne tilskuddsmidler blir brukt. 

 

▪ Se over og gjør deg/dere kjent med vilkårene og rapporteringsfristen for tilskuddet Dersom 

prosjektet ikke blir ferdigstilt innen tidsfristen er det viktig å være ute i god tid med å søke om 

utsettelse for å sende inn rapport og regnskap. 

 

▪ For tilskudd over kr 100 000,- kreves som regel en revisjon av autorisert revisor. 

 

▪ Henvis til prosjektets bidragsytere i annonsering, mediaomtale mv. 

 

 

 

3. Statlige midler 
 

Klima og Miljøverndepartementet utarbeider årlig et eget rundskriv for de statlige tilskuddsordningene 

for miljøtiltak. Her finner du en oversikt over en rekke elektroniske søknader forvaltet av 

Miljødirektoratet. 

 

 

Tilskuddsordninger Søknadsfrist Link 

 

Tilskudd til miljøtiltak 2020 15. januar 

 

Merk at her er det flere 

søknadsfrister. Trykk på 

linken til høyre for en 

fullstendig oversikt. 

 

Alle målgrupper  

(Kommuner, kommunale og 

interkommunale organer, lag 

og foreninger og 

enkeltpersoner) 

 

https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/ 

 

 
 

Fylkesmannen i Nordland 
https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Tilskuddskalender/ 

 

 

 

 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tilskotsordningar-for-2020/id2677913/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tilskotsordningar-for-2020/id2677913/
https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/
https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/
https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Tilskuddskalender/
https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Tilskuddskalender/
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4. Nordland fylkeskommune 
 

Nettsider:  

https://www.nfk.no/om-nordland-fylkeskommune/tilskudd/ 

https://www.nfk.no/tjenester/folkehelse/soknadsfrister-2020-kultur-miljo-og-folkehelse.1027598.aspx 

 

Fylkeskommunen styres av valgte politikere fra fylket gjennom Fylkestinget. Fylkeskommunen er 

bl.a. ansvarlig for regional idretts-, friluftslivs- og miljøpolitikk. Fylkeskommunen er også 

planmyndighet og utarbeider fylkeskommunale og regionale planer og strategier for blant annet fysisk 

aktivitet, kultur og folkehelsearbeid. Dette er planverk som legger føringer for hvilke 

satsningsområder fylkeskommunen skal ha blant annet gjennom sine tilskuddsordninger. 

 

Nordland fylkeskommune har på deres nettsider en oversikt som viser hvilke tilskuddsordninger de 

har for frivillige lag og foreninger.  

 

 

 

5. Spillemidler 
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/bestemmelser-om-tilskudd-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet---

2019-v-0732-b/id2667319/ 

 

Spillemiddelordningen er overskuddet fra Norsk Tipping som fordeles mellom idretts- og 

kulturformål. Ordningen administreres av fylkeskommunen. Alle søknader om spillemidler skal gå 

gjennom kommunen. Kommunene prioriterer satsningsområder gjennom sin «Kommunedelplan for 

fysisk aktivitet og naturopplevelse». Organisasjoner som er aktivt med i disse planprosessene har 

større sjanser for å nå igjennom med sine ønsker og behov. Spillemidlene til idrettsformål kan også til 

en viss grad benyttes til tilrettelegging for fysisk aktivitet innenfor friluftsliv. 

 

Spillemidler idrettsanlegg (Nordland fylkeskommune): 
https://www.nfk.no/om-nordland-fylkeskommune/tilskudd/spillemidler-idrettsanlegg.749587.aspx 

 

 

 

6. Kommunene 
  
Kommunene kan ha ulike ordninger for tilskudd og det er ofte nødvendig å ta kontakt med flere etater 

for å få full oversikt. Mest vanlig er kommunale tilskudd til kulturformål. En del kommuner forvalter 

fond som er gitt av utbyggere i kommunen som en ”erstatning” for natur- og friluftslivsområder som 

har blitt berørt av diverse inngrep og utbygginger. Disse fondene er ofte øremerket til 

friluftslivsformål med frivillige organisasjoner som målgruppe. Ta kontakt med kommunen for å 

undersøke disse mulighetene og for å få tilgang på søknadskriterier. 

 

 

 

 

 

https://www.nfk.no/om-nordland-fylkeskommune/tilskudd/
https://www.nfk.no/tjenester/folkehelse/soknadsfrister-2020-kultur-miljo-og-folkehelse.1027598.aspx
https://www.nfk.no/om-nordland-fylkeskommune/tilskudd/lag-og-foreninger/
https://www.nfk.no/om-nordland-fylkeskommune/tilskudd/lag-og-foreninger/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/bestemmelser-om-tilskudd-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet---2019-v-0732-b/id2667319/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/bestemmelser-om-tilskudd-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet---2019-v-0732-b/id2667319/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/bestemmelser-om-tilskudd-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet---2019-v-0732-b/id2667319/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/bestemmelser-om-tilskudd-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet---2019-v-0732-b/id2667319/
https://www.nfk.no/om-nordland-fylkeskommune/tilskudd/spillemidler-idrettsanlegg.749587.aspx
https://www.nfk.no/om-nordland-fylkeskommune/tilskudd/spillemidler-idrettsanlegg.749587.aspx
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7. Studieforbund – Voksenopplæring 
 

Opplæring etter voksenopplæringsloven i regi av frivillige organisasjoner er tilskuddsberettiget og 

disse tilskuddsmidlene administreres av studieforbund som de ulike organisasjonene er medlem av.  

 

FNF Nordlands medlemsorganisasjoner er medlem av:  

Studieforbundet Natur & Miljø  http://www.naturogmiljo.no/   
Norsk Kirkelig Studieråd  http://www.nkrs.no   

Idrettens Studieforbund   http://www.idrettskurs.no/ 

 

Studieforbundene gir tilskudd til enkeltstående kurs med godkjent studieplan. Ta kontakt med det 

enkelte studieforbund for mer informasjon. 

 

 

 

8. Tilskudd til aktivitetsfremmende tiltak for funksjonshemmede 
 

For denne gruppen finnes det en rekke ordninger som hver enkelt deltaker/bruker individuelt kan søke 

på. De fleste av disse er knyttet opp mot habiliterings- og trygdeytelser. Her har vi bare tatt med 

tilskuddsordninger som er aktuell for natur- og friluftsorganisasjonene som kurs- eller 

aktivitetsarrangør å søke på. 

 

Tilskuddsordning 

 

Søknad sendes til Frist Link 

Kultur-, idretts- og fritidstiltak Stiftelsen Sophies 

Minde  

6. juni https://www.ssm.no/kultur-idretts-

og-fritidstiltak-81s.html 

 

Tubfrim-midler Nasjonalforeningen 

for folkehelsen 

 

15. mars http://www.tubfrim.no/subdet6.htm 

 

Ferie- og velferdstiltak for 

personer med nedsatt 

funksjonsevne 

Sosial og 

Helsedirektoratet 

8. desember http://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke

_om_tilskudd/Likestilling_og_inklu

dering/Ferie_velferd_nedsatt_funksj

onsevne/ 

 

Tiltaksmidler til 

funksjonshemmede barn 

Prinsesse Märtha 

Louises Fond 

 http://www.kongehuset.no/artikkel.h

tml?tid=27575 

 

Legatmidler Cathrine og Nils 

Hals’legat for 

funksjonshemmede 

 

 e-post: tom@stavnes.no  

 

 

 

 

 

http://www.naturogmiljo.no/
http://www.nkrs.no/
http://www.nkrs.no/
http://www.idrettskurs.no/
http://www.idrettskurs.no/
https://www.ssm.no/kultur-idretts-og-fritidstiltak-81s.html
https://www.ssm.no/kultur-idretts-og-fritidstiltak-81s.html
https://www.ssm.no/kultur-idretts-og-fritidstiltak-81s.html
https://www.ssm.no/kultur-idretts-og-fritidstiltak-81s.html
http://www.tubfrim.no/subdet6.htm
http://www.tubfrim.no/subdet6.htm
http://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Likestilling_og_inkludering/Ferie_velferd_nedsatt_funksjonsevne/
http://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Likestilling_og_inkludering/Ferie_velferd_nedsatt_funksjonsevne/
http://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Likestilling_og_inkludering/Ferie_velferd_nedsatt_funksjonsevne/
http://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Likestilling_og_inkludering/Ferie_velferd_nedsatt_funksjonsevne/
http://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Likestilling_og_inkludering/Ferie_velferd_nedsatt_funksjonsevne/
http://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Likestilling_og_inkludering/Ferie_velferd_nedsatt_funksjonsevne/
http://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Likestilling_og_inkludering/Ferie_velferd_nedsatt_funksjonsevne/
http://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Likestilling_og_inkludering/Ferie_velferd_nedsatt_funksjonsevne/
http://www.kongehuset.no/artikkel.html?tid=27575
http://www.kongehuset.no/artikkel.html?tid=27575
http://www.kongehuset.no/artikkel.html?tid=27575
http://www.kongehuset.no/artikkel.html?tid=27575
mailto:tom@stavnes.no
mailto:tom@stavnes.no
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9. Andre stiftelser, fond og legater 

 
Her er en tabell med oversikt over stiftelser og fond som har naturvern, friluftsliv, folkehelse og 

allmennytte som formål eller delformål. 

 

Stiftelse/fond  

 

Søknadsfrist Link 

Sparebankstiftelsen  2 ganger årlig  http://sparebankstiftelsen.no/ 

 

Finsefondet- stipend til 

arbeid for vern av norsk 

fjellnatur 

 

1. mars http://www.finsefondet.no  

Kavlifondet Fortløpende 

behandling 

http://www.kavlifondet.no 

Olav Thons Legat  https://otss.olavthonstiftelser.no/soknad/ 

 

Anders Jahres 

humanitære stiftelse 

 

15. april http://www.ajhs.no  

Helle Bennets 

allmennyttige fond 

 

 E-post: kristian@wilhelmsen.no 

 

Frifond  https://www.frifond.no/om-frifond/ 

 

Stiftelsen Scheibler  

 

 www.scheibler.no  

Major og advokat 

Eckbos legat VI ”Til 

fremme av folkehelsen” 

 

1. november http://www.eckbos-legater.no/  

Tryg Allmennyttige 

Stiftelse 

 http://www.tryg.no/om-tryg/samfunnsansvar/tryg-allmennyttige-

stiftelse/index.html 

 

Gjensidigestiftelsen 15. september http://www.gjensidigestiftelsen.no/gavevirksomheten 

 

Du kan - konkurransen 1. april og  

1. oktober 

 

https://www.storebrand.no/om-storebrand/vi-heier-pa-

konkurransen 

 

Sparebank 1 Nord-

Norges gavefond 

 

 http://snnsamfunn.no/ 

 

 

 

For mer informasjon om stipend og legater anbefaler vi legathåndboka - 

http://www.legathandboken.no/ 
 

 

 

http://sparebankstiftelsen.no/
http://sparebankstiftelsen.no/
http://www.finsefondet.no/
http://www.finsefondet.no/
http://www.kavlifondet.no/
http://www.kavlifondet.no/
https://otss.olavthonstiftelser.no/soknad/
https://otss.olavthonstiftelser.no/soknad/
http://www.ajhs.no/
http://www.ajhs.no/
mailto:kristian@wilhelmsen.no
mailto:kristian@wilhelmsen.no
https://www.frifond.no/om-frifond/
https://www.frifond.no/om-frifond/
http://www.scheibler.no/
http://www.scheibler.no/
http://www.eckbos-legater.no/
http://www.eckbos-legater.no/
http://www.tryg.no/om-tryg/samfunnsansvar/tryg-allmennyttige-stiftelse/index.html
http://www.tryg.no/om-tryg/samfunnsansvar/tryg-allmennyttige-stiftelse/index.html
http://www.tryg.no/om-tryg/samfunnsansvar/tryg-allmennyttige-stiftelse/index.html
http://www.tryg.no/om-tryg/samfunnsansvar/tryg-allmennyttige-stiftelse/index.html
http://www.gjensidigestiftelsen.no/gavevirksomheten
http://www.gjensidigestiftelsen.no/gavevirksomheten
https://www.storebrand.no/om-storebrand/vi-heier-pa-konkurransen
https://www.storebrand.no/om-storebrand/vi-heier-pa-konkurransen
https://www.storebrand.no/om-storebrand/vi-heier-pa-konkurransen
https://www.storebrand.no/om-storebrand/vi-heier-pa-konkurransen
http://snnsamfunn.no/
http://snnsamfunn.no/
http://www.legathandboken.no/
http://www.legathandboken.no/


 
 
 
 

Eiaveien 5, 8208 Fauske 
 
nordland@fnf-nett.no / 90 80 61 46  

       www.fnf-nett.no/nordland   
  

Org. nr.: 983267998 

 

8 

10. Momskompensasjon 
 

I 2010 ble det vedtatt en tilskuddsordning der frivillige organisasjoner kan søke om å få kompensert 

kostnader til merverdiavgift som de har hatt ved kjøp av varer og tjenester, basert på årsregnskap ett år 

tilbake i tid. Denne tilskuddsordningen kaller vi for momskompensasjon generell ordning.  

 

Dette er altså ingen tilskuddsordning men en viktig ordning som skal fremme frivillig arbeid. Les mer. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Følgende organisasjoner har sluttet seg til FNF Nordland:  

 

4H Nordland   

KFUM/ KFUK Speidere på Helgeland  

Naturvernforbundet i Nordland  

NOF Nordland  

Nordland Orienteringskrets  

Norges Jeger- og Fiskerforbund, Nordland  

Leknes Padleklubb  

Midtre Hålogaland Friluftsråd  

Polarsirkelen Friluftsråd  

Salten krets av Norges speiderforbund  

Salten Naturlag  

Syklistenes landsforening, BodøSyklistene  

Turistforeningene i Nordland  

Vesterålen Friluftsråd  

 

                   

           

https://lottstift.no/nb/tilskuddsordninger/om-momskompensasjon-generell-ordning/
http://www.4h.no/nordland/
http://www.4h.no/nordland/
https://kmspeider.no/helgeland/category1059.html
https://kmspeider.no/helgeland/category1059.html
http://naturvernforbundet.no/nordland/
http://naturvernforbundet.no/nordland/
http://www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/nordland/
http://www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/nordland/
http://www.nook.no/
http://www.nook.no/
https://www.njff.no/fylkeslag/nordland
https://www.njff.no/fylkeslag/nordland
http://www.leknes-padleklubb.com/index.php?lang=nb
http://www.leknes-padleklubb.com/index.php?lang=nb
http://halogaland-friluftsrad.no/190.160.Hovedsiden.html
http://halogaland-friluftsrad.no/190.160.Hovedsiden.html
http://www.friluftsrad.no/polarsirkelen/1895.1905.Polarsirkelen.html
http://www.friluftsrad.no/polarsirkelen/1895.1905.Polarsirkelen.html
http://salten.scout.no/
http://salten.scout.no/
http://www.salten-naturlag.com/SN/Velkommen.html
http://www.salten-naturlag.com/SN/Velkommen.html
http://www.syklistene.no/lokallag/bodo/
http://www.syklistene.no/lokallag/bodo/
http://www.bot.no/
http://www.bot.no/
http://friluftsrad.vestreg.no/Aktuelt
http://friluftsrad.vestreg.no/Aktuelt
http://friluftsrad.vestreg.no/Aktuelt
http://friluftsrad.vestreg.no/Aktuelt
http://gammel.friluftsrad.no/polarsirkelen/1895.1905.Polarsirkelen.html
http://gammel.friluftsrad.no/polarsirkelen/1895.1905.Polarsirkelen.html
https://www.njff.no/fylkeslag/nordland
https://www.njff.no/fylkeslag/nordland
https://naturvernforbundet.no/nordland/
https://naturvernforbundet.no/nordland/
http://www.4h.no/nordland/
http://www.4h.no/nordland/
https://kmspeider.no/helgeland/category1059.html
https://kmspeider.no/helgeland/category1059.html
http://www.leknes-padleklubb.com/?lang=nb
http://www.leknes-padleklubb.com/?lang=nb
http://salten-naturlag.webnode.com/
http://salten-naturlag.webnode.com/
http://halogaland-friluftsrad.no/190.160.Hovedsiden.html
http://halogaland-friluftsrad.no/190.160.Hovedsiden.html
http://friluftsrad.vestreg.no/Aktuelt
http://friluftsrad.vestreg.no/Aktuelt
https://syklistene.no/lokallag/bodo/
https://syklistene.no/lokallag/bodo/
http://salten.scout.no/
http://salten.scout.no/
https://www.dnt.no/foreninger/
https://www.dnt.no/foreninger/

