
Oversikt over tilskuddsordninger: 
 
 

Nordland Fylkeskommune: 
www.nfk.no (klikk på tilskudd) 

 

 

Tilskudd til Folkehelsetiltak: 
 

Tiltak som er inkluderende og der søker aktivt rekrutterer nye grupper, samt tiltak som bidrar til å 

utjevne sosiale ulikheter, vil bli prioritert.  

 

Tiltak innen psykisk helse, trivsel, rusforebygging, fysisk aktivitet, ernæring og tiltak mot tobakk. 

 

Det gis ikke tilskudd til stillinger, ordinær drift, kostnadskrevende utstyr eller bygninger/anlegg fra 

denne ordningen. Det kan gis mindre tilskudd til innkjøp av enkelt utstyr og materiell som bidrar til å 

fremme det tiltaket det søkes tilskudd til.  

 

FRIST: 1. februar 

 

 

 

Tilskudd til friluftlivstiltak (regional ordning) 

• Informasjonstiltak 

• Fysisk tilrettelegging 

• Motivasjons- og stimuleringstiltak 

• Tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne 

• Tiltak rettet mot barn og unge 

• Tiltak som skaper mer aktivitet i eksisterende anlegg/områder 

• Tiltak som generelt medfører et økt engasjement for friluftsliv 

• Tiltak der søker aktiv rekrutterer nye grupper 

Tiltak som er inkluderende, samt bidrar til å utjevne sosiale ulikheter, vil bli prioritert. 

FRIST: 1. februar 

 

 

Tilskudd til friluftlivstiltak (statlig ordning) 
 

Primært tiltak som stimulerer til direkte friluftsaktivitet, som for eksempel organiserte turer, 

friluftsleirer, praktiske kurs og annen opplæring i friluftslivsaktiviteter. Mindre deler av tilskuddet kan 

brukes til innkjøp av enkelt utstyr og materiell som bidrar til å fremme den friluftslivsaktiviteten det 

søkes tilskudd til, for eksempel fiskestenger, kompass, et begrenset antall enkle telt mv. 

 

Det gis ikke tilskudd til kostnadskrevende utstyr, under dette utstyrssentraler, utstyrsbanker eller til 

lag/foreninger som vil supplere sitt eget utstyrslager. 

 

FRIST: 1. februar 

 

 

http://www.nfk.no/


Miljømillionen: 

 

Tiltak som har betydning for Nordland som region. Tiltak som omsetter lokalt engasjement til konkret 

handling, spesielt hos barn og unge. 

Internt miljøarbeid i fylkeskommunen i tråd med "Miljøfylket Nordland". 

 

FRIST: 1. februar 

 

 

Samiske tilskudd til aktivitet og til språktiltak 
 

Aktivitetstilskudd til enkeltstående prosjekter som hovedsakelig skal gjennomføres i søknadsåret. 

Tilskudd til språktiltak er ment for å stimulere til aktiv bruk av samiske språk. Prosjektene må være 

tidsavgrenset. 

 

FRIST: Løpende 

 

 

 

 

Sørfold kommune: 
www.Sorfold.kommune.no  

 

 

Fiske-, vilt – og friluftsfond  
Gerd Bente Jakobsen  gbj@sorfold.kommune.no  Tlf. 90 50 60 96 
 

Midlene blir ordinært utlyst hvert år i begynnelsen av april, med søknadsfrist i slutten av april, og 

behandling i Plan- og ressursutvalget (PRU) i siste møtet før sommeren. I år er dette møtet satt opp 

den 9. mai. Utlysning og søknadsfrist kan derfor bli tidligere på året, hvis ikke det blir satt opp et møte 

for PRU i juni. 

 

Opphjelp av fiske. 

Viltstelltiltak 

Friluftsfremmende tiltak 

 

Midler som evt. ikke blir brukt det enkelte året, tillegges fondskapitalen. 

Plan- og ressursutvalget kan bestemme at det i tillegg til de budsjetterte midlene det enkelte 

året, også kan brukes av fondskapitalen. 
 

Årlig budsjettramme / ramme for tildelinger: 

Fiskefond  ca kr. 170 000,- 

Viltfond  ca kr.   15 000,- 

Friluftsfond  ca kr.   15 000,- 

 

FRIST: 1. april 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sorfold.kommune.no/
mailto:gbj@sorfold.kommune.no


Kulturmidler (felles) 
Bente Braaten  kultur@sorfold.kommune.no  Tlf 97530437 

 

Kulturmidler (idrett) 
Sylvi Katrin Brandsæther  sylvi.brandsather@sorfold.kommune.no  Tlf 90727655 

 

Kriterier: 

• Økonomi i laget/ behov for tilskudd 

• Hvorvidt laget er nyoppstartet 

• Aktivitetsnivå (jfr. årsmelding og regnskap) 

• Dugnadsinnsats 

• Antall medlemmer: Antall aktive medlemmer (for lag som opererer med dette). Over 

og under 19 år-Fordelt på kjønn 

• Antall deltakere for tiltak/prosjekter som ikke opererer med medlemskap 

• Tilskudd tildeles hovedlaget. Undergrupper må innarbeide sine søknader i hovedlagets 

søknader. 

• Lag som mottar tilskudd plikter å avlegge regnskap som viser hvordan midlene har 

blitt brukt. Denne rapporteringen skjer neste gang de søker. Mottatt støtte til tiltak som 

ikke er gjennomført fører til redusert tilskudd neste gang. 

• Søkere som aktiviserer barn og unge skal ha vedtatte retningslinjer for 

holdningsskapende arbeid m.h.t. rus og mobbing. 

• For regionale foreninger er det en forutsetning for tilskudd at foreningen har 

medlemmer og aktivitet i Sørfold 

• Alle må levere siste års(revisorbekreftet) regnskap, årsmelding og budsjett for å få 

støtte. 
 

 

FRIST: 1. april 

 

 

 

 

Statskog 

 

Statskogmillionen 

www.statsskog.no  

Statskog gir en million kroner til gode krefter som jobber for friluftslivs, folkehelse og 

livskvalitet. I løpet av et år vil inntil 150 tiltak og aktiviteter i hele landet få støtte fra 

Statskog. 

FRIST: April og august 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kultur@sorfold.kommune.no
mailto:sylvi.brandsather@sorfold.kommune.no
http://www.statsskog.no/


Sparebankstiftelsen Nord-Norge 

• Trivselstiltak for eldre 

• Fritidstilbud rettet mot barn og unge (ikke generelle tiltak til idrettslag og lignende) 

• Friluftsliv 

• Stimulerende tiltak til praktisk/yrkesrettet utdanning som ikke inngår som en naturlig 

del av offentlig sektors ansvar 

 

FRIST: 15. februar, 15. april og 15. november 

 

 

 

 

Gjensidigestiftelsen 
www.gjensidigestiftelsen.no  

 

• Aktivitetstilbud 

• Aktivitetsutstyr 

• Bygg og anlegg 

• Byggeprosjekter 

• Fysisk aktivitet 

• Kosthold 

• Mestring og læring 

• Sikkerhet 

• Sosial inkludering og mangfold 

 

 

FRIST: 15. september (?) 

 

 

 

 

MOWI – sponsormidler 

mowi.com/no/sponsor 

 

Mowi ønsker å støtte opp om lokalsamfunnene hvor de har aktivitet. Derfor har de i en 

årrekke støttet ulike tiltak langs kysten i hele landet. Støtten går til aktivitet og tiltak i regi av 

frivillige som bidrar til å gjøre lokalsamfunnene enda bedre. 

Mowi ønsker å støtte aktivitet og tiltak som kommer flest mulig i lokalsamfunnet til gode. 

Lag og foreninger som driver kultur, fritids- eller idrettsaktiviteter er gode eksempler på dette. 

Mowi prioriterer særlig å støtte aktiviteter for barn og unge. 

 

FRIST: April 

 

 

 

http://www.gjensidigestiftelsen.no/

