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Målsetting 
Målet for ordningen er å fremme friluftsliv som helsefremmende, 

trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen for 
øvrig, i hele Trøndelag. Gjennom god tilrettelegging skal 

friluftslivsområdene gjøres lett tilgjengelige og attraktive for allmenhetens 
friluftsliv. 

 
Type tiltak som kan støttes 

Midlene skal benyttes til mindre tilretteleggingstiltak som f.eks.: 
• Informasjon og parkering ved innfallsporten til turområdet 

 
• Plasser for opplevelser på turruta. Dette kan være gapahuk og 

padlehuk, fiske- og teltplasser, grill- og bålplasser, bord og 

benker, badeplasser (rydding, utbedring og fornying med egnet 
sand) 

 
Alle søknader/ prosjekt skal være vurdert i forhold til (1) universell 

utforming, for å øke tilgjengelighet for personer med nedsatt 
funksjonsevne og (2) miljømessige forhold som bidrar til redusert 

forsøpling av områdene.  
 

Hvem kan søke 
Kommuner, interkommunale friluftsråd og frivillige lag og organisasjoner 

registrert med organisasjonsnummer i frivillighetsregisteret kan søke om 
støtte. Kommunale foretak, stiftelser, selskap e.l. som er godkjente 

søkere ihht spillemiddelordningen, kan også søke. 
 

Generelle forutsetninger for tilskudd 

Tilretteleggingen må være åpen og tilgjengelig for alle. Det gis ikke støtte 
til drift og vedlikehold. 

 
Det må i størst mulig grad søkes spillemidler til bygging av nye større 

frilufts-/aktivitetsanlegg. 
 

Ved all fysisk tilrettelegging skal det foreligge grunneieravtale og en drifts- 
og vedlikeholdsplan for minst ti år.  

 
Tiltaket må være avklart med respektive kommune, og må registreres i 

Kartverkets database for tur- og friluftslivsruter (Rett i kartet) i ettertid. 
 

Tiltak skal kunne gjennomføres innen ett år fra tilsagnet er mottatt. 
 



Minste søknadssum er kr 25.000, maksimalt tilskudd er kr 200.000. 
Tilskuddet kan utgjøre maks 50% av prosjektets totale kostnad. 

Kostnaden/ verdien av eget arbeid og dugnadsarbeid kan settes til kr 

300 pr time (2019-kroner). 
 

Tiltak som vil bli prioritert 
• Tilrettelegging nær der folk bor og oppholder seg 

• Tilrettelegging av områder med forventet stor bruk 
• Tiltak for barn og unge og barnefamilier 

• Prosjekter som inngår i en helhetlig plan eller strategi 
 

Søknadens innhold 
 

Søknaden skal inneholde:  
1. Beskrivelse av tiltaket  

2. Detaljert kostnadsoverslag (enhet og mengde) 
3. Finansieringsplan  

4. Oversiktskart, målestokk 1:50.000 
5. Situasjonsplan som viser hvilket område som disponeres for 

anlegget, og dets beliggenhet i forhold til turstier, - løyper og -veier, 

innfallsporter etc.  

6. Tegninger av anlegget 

Søknader uten de 6 vedlegg, blir ikke godkjent. 
 

Rapportering og utbetaling 
Første del av støtten blir utbetalt med 50 % av tilsagnsbeløpet når 

vilkårene er oppfylt og en oppstartavtale er returnert.  
 

Her bekrefter søker at det foreligger grunneieravtaler og avtale om drift 

og vedlikehold. Resterende 50 % utbetales etter at sluttrapport og 
regnskap for prosjektet er levert. 

 
All rapportering skal skje på søkeportalen regionalforvaltning.no 
 

 


