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Tilskudd til 

 
FYSAK-midlene 
(fysisk aktivitet) 

Friluftslivsaktivitet Fysisk 
tilrettelegging 
for friluftsliv  

Fysisk 
tilrettelegging i 
statlig sikrede 
friluftslivsområder 

Skilting og 
merking av 
turløyper 

Lokale vilttiltak 

Søknadsfrist 15. januar  15. januar 15. januar 15. januar 15. januar 15. januar 

Finansiering Helsedirektoratet 
og Troms 
fylkeskommune  

Klima- og 
miljødepartementet 

Troms 
fylkeskommune 

Klima- og 
miljødepartementet 

Gjensidigestiftelsen og 
Troms fylkeskommune 

Klima- og 
miljødepartementet 

Tilskuddsbeløp 2014 1 800 000,- 700 000,- 770 000,- 860 000,- 2 000 000,- 200 000,- 

Formål  Stimulere til 
lavterskel fysisk 
aktivitet 

Øke deltakelsen i 
helsefremmende, 
trivselsskapende og 
miljøvennlig friluftsliv 

Medvirke til 
lavterskel fysisk 
aktivitet og 
tilrettelegging for 
friluftsliv i 
nærmiljøet 

Naturvennlig, fysisk 
tilrettelegging og 
skjøtsel i statlig 
sikrede 
friluftslivsområder 

Formålet med 
turskiltprosjektet er 
gjennom informasjon, 
skilting og merking å 
bidra til økt og trygg 
friluftferdsel der folk 
bor og oppholder seg. 
  

Bidra til et 
høstingsverdig 
overskudd av viltet, 
og at naturens 
produktivitet og 
mangfold ivaretas  

Hva kan støttes? Lavterskel fysisk 
aktivitet som: 
Bassengaktiviteter, 
regelmessig 
gymnastikk/trim/ 
dans,  
åpen hall for 
barn/ungdom, 
turer med 
overnatting/leir 
 
Kompetanseheving 
Informasjonstiltak 
 

Friluftslivstiltak som 
stimulerer til direkte 
friluftslivsaktivitet som 
organiserte turer, 
friluftslivsleirer, 
praktiske kurs og 
annen opplæring i 
friluftslivsaktiviteter. 
Kan gis støtte til lite 
kostnadskrevende 
utstyr og materiell 
som bidrar til å 
fremme 
friluftslivsaktivitetene 
f.eks fiskestenger og 
telt. 

Tilrettelegging som 
fremmer lavterskel 
fysisk aktivitet og 
friluftsliv i 
nærmiljøet. 
Tilrettelegging i 
forbindelse med 
eksisterende 
turløyper/ 
turområder som 
raste- og 
bålplasser, 
fiskeplasser, 
klopping, enkle 
bruer, 
tilrettelegging 

Aktuelle tiltak er 
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. 
 

Innkjøp og produksjon 
av skilt, merking og 
infotavler (inkl. 
innfestings-materiell / 
annet festemateriell) 
samt til informasjon 
knyttet til tavlene.  
 
Merking og skilting av 
turruter skal være i 
tråd med 
Merkehåndboka. 
 
 
Det gis ikke støtte til 
prosjektering, 

Tilrettelegging, 
organisering og 
informasjon om jakt 
og jaktmuligheter. 
Kartlegging av 
viltressursene/viltets 
leveområde og 
viltinteresser i 
kommuner og 
regioner. 
Innarbeiding av 
viltets leveområde 
og viltinteresser i 
kommunale planer 
etter plan- og 
bygningsloven. 



omkrig 
kulturminner, 
utsiktspunkt, 
gapahuk/lavvo.  
 
Drift og vedlikehold 
støttes ikke. 

Drift og vedlikehold 
støttes ikke. 

infomateriell, 
utbedring av selve 
turruta eller til 
markedsføring.  
 

Iverksetting av tiltak 
der formålet er 
bedre 
bestandsoversikt. 
Oppretting og drift 
av lokale 
samarbeidsråd. 
Deltakelse i 
rettighetshavernes 
driftsplanarbeid. 
 

Hvem kan søke? Frivillige 
organisasjoner 
(registrert med 
organisasjonsnr. i 
det off. 
frivillighetsreg.), 
interkommunale 
friluftsråd 

Frivillige 
organisasjoner 
(registrert med 
organisasjonsnr. i det 
off. frivillighetsreg.), 
interkommunale 
friluftsråd 

Frivillige 
organisasjoner 
(registrert med 
organisasjonsnr. i 
det off. 
frivillighetsreg.), 
interkommunale 
friluftsråd 

Kommuner og 
interkommunale 
friluftsråd 

Frivillige 
organisasjoner 
(registrert med 
organisasjonsnr. i det 
off. frivillighetsreg.) og  
interkommunale 
friluftsråd.  
Kommuner, 
reiselivsorganisasjoner 
og andre interessenter 
kan søke sammen 
med en frivillig 
organisasjon eller et 
interkommunalt 
friluftsråd 
 

Frivillige 
organisasjoner, 
institusjoner, 
kommuner og 
enkeltpersoner 

Søknadsskjema Elektronisk 
søknadsskjema 
www.tromsfylke.no 
 

Miljødirektoratets 
elektroniske 
søknadssenter 
www.miljodir.no 
 

Søknadsskjema kan 
lastes ned på 
www.tromsfylke.no 
 

Miljødirektoratets 
elektroniske 
søknadssenter 
www.miljodir.no 

Søknadsskjema kan 
lastes ned på 
www.tromsfylke.no 
 

Miljødirektoratets 
elektroniske 
søknadssenter 
www.miljodir.no 
 
 
 
 
 

http://www.tromsfylke.no/
http://www.miljodir.no/
http://www.tromsfylke.no/
http://www.miljodir.no/
http://www.tromsfylke.no/
http://www.miljodir.no/


Viktig å huske på 
når du skal søke: 

Husk å holde søknadsfristen. 
Sjekk søknadskriteriene.  
Beskriv tiltak og omfang godt (hvem, hva, hvordan og hvorfor). 
Legg fram et realistisk budsjett. 
Oppgi egeninnsats både i økonomiske midler, som dugnad eller annet. 
Samarbeid gjerne med andre om større prosjekter. 
 
Rapportering er et krav for å få utbetalt tilskuddet. Rapportering skjer på eget skjema for hver ordning. Ta vare på faktura og regninger. 
Rapporter så snart tiltaket er ferdig og regnskapet er klart. Siste frist er vanligvis 1. november innværende år (unntak for turskiltprosjektet, 
hvor rapportering er året etter gitt tilskudd). Dette vil være presisert i tilsagnsbrevet. 
 
Når prosjekter/tiltak som får støtte presenteres i media, på internett eller på andre måter skal det oppgis at Troms fylkeskommune har vært 
med å finansiere tiltaket. 
 
Det tas forbehold om årlige budsjettvedtak for de enkelte ordningene. 
 
I friluftslivets år 2015 vil tiltak knyttet mot det bli prioritert. Les mer om Friluftslivets år 2015 på www.frifo.no 
 

Kontaktinformasjon: Toril Skoglund 
e-post: toril.skoglund@tromsfylke.no 
tlf.: 77 78 81 79 
 
FYSAK-midlene: 
Helga Anette Melhus 
e-post: helga.anette.melhus@tromsfylke.no 
tlf.: 77 78 82 14 
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