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VEDLEGG 2 - KILDER TIL FINANSIERING 

 

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 

Støtte til mindre tilretteleggingstiltak: Fylkeskommunen tildeler midler etter søknad til mindre 

tilretteleggingstiltak for å gjøre friluftsområdene lett tilgjengelige og attraktive for allmennhetens 

friluftsliv. Målet for ordningen er å fremme friluftsliv som helsefremmende, trivselsskapende og 

miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen for øvrig i hele Trøndelag.  

MILJØDIREKTORATET 

Statlige midler til friluftsaktivitet: Ordning rettet mot frivillige lag og foreninger som etter søknad 

kan motta midler til friluftsaktiviteter. Målgruppen er barn og unge, samt de lite aktive. Aktiviteter i 

nærmiljøet prioriteres. Det tildeles også støtte til friluftsaktivitet rettet mot personer med 

innvandrerbakgrunn.  

Statlige midler til tiltak i statlige sikrede friluftsområder: Ordning rettet mot kommuner med statlig 

sikrede friluftsområder som etter søknad kan motta midler til opparbeidelse, fysisk tilrettelegging og 

skjøtsel. Aktuelle tiltak er parkeringsplasser, turveger og turstier, fiskeplasser, badeplasser, brygger 

og toalett.  

Statlige midler til sikring av friluftsområder: Ordning rettet mot kommuner som kan motta tilskudd 

etter søknad for å sikre areal som friluftsområder for allmennheten gjennom erverv eller avtale om 

varig bruksrett.  

SPILLEMIDLER  

Løypetiltak i fjellet og overnattingshytter: Fjellstyrer, organisasjoner tilsluttet DNT, eller en annen 

frivillig forening med tilsvarende formål, kan søke Kulturdepartementet om løypetiltak i fjellet og 

overnattingshytter. En hovedregel for å motta tilskudd er at tiltaket en del av et rutenett som binder 

sammen overnattingsmulighetene i fjellet.  

Tilskudd til friluftsanlegg og nærmiljøanlegg: I tillegg til de som kan søke om alle typer anlegg 

gjennom spillemiddelordningen, kan lag, foreninger og organisasjonsledd i Friluftsrådenes 

Landsforbund, Norsk friluftsliv og Oslofjordens friluftsråd søke om tilskudd til friluftsanlegg og 

nærmiljøanlegg.  

KOMMUNEN 

Kommunen mottar midler fra fylkesmannen til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL). Formålet med 

ordningen er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapene til jordbruket. Søker må 

være et foretak som har en tilskuddsberettiget produksjon og det må foreligge tillatelse fra grunneier 

før søknad innvilges tilskudd. Kommunen har også budsjettposter rettet mot idretts- og 

friluftsaktiviteter.  

GJENSIDIGESTIFTELSEN 

Gjensidigestiftelsen støtter bygging og tilrettelegging av anlegg og områder for ulike fysisk aktivitet 

som idrett og friluftsliv samt aktivitetsutstyr. Målet med ordninger er at tiltakene skal inkludere flest 

mulig, men spesielt de som mangler et tilbud.  
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TURSKILTPROSJEKTET 

Turskiltprosjektet er et nasjonalt skilt- og merkeprosjekt i regi av Gjensidigestiftelsen og 

fylkeskommunen. Ordningen gir støtte til merking, skilting og informasjonstiltak knyttet til turruter. 

Tiltakene må utføres i overenstemmelse med retningslinjene for prosjektet og merkehåndboka. 

Prosjektet skal videreføres som en permanent ordning.  

PRIVAT NÆRINGSLIV 

Det private næringslivet kan som sponsorer bidra til å støtte ulike tiltak.  

FELLESGODEFINANSIERINGEN 

Fellesgodefinansieringen i Oppdal er et spleiselag mellom næringslivet og kommunen. Midlene går til 

preparering av skiløyper, markedsføring, forskjønning av sentrum med mer. Prosjektet «sykkel og 

vandring» har blant annet mottatt midler gjennom fellesgodefinansieringen etter søknad. 


