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Ber om oversikt over tilretteleggingsbehovet i 

statlig sikrede friluftslivsområder 
 

Miljødirektoratet ber fylkeskommunene om oppdatert oversikt over behovet for tiltaksmidler i 

statlig sikrede friluftslivsområder for perioden 2023 – 2027. Oversikten skal utarbeides på 

grunnlag av godkjente forvaltningsplaner utarbeidet av kommuner og interkommunale 

friluftsråd.  

 

Godkjent forvaltningsplan er vilkår for støtte fra tilskuddsordningen «Tiltak i statlig sikret 

friluftslivsområder». Målet med ordningen er å medvirke til at fremme friluftsaktivitet i statlig 

sikrede friluftslivsområder og friluftslivsområder vernet etter markaloven. Naturvennlig 

tilrettelegging og skjøtsel fører til at områdene blir tilgjengelige og attraktive for allmennheten.  

  

Vi ber fylkeskommunene om å sende inn oppdaterte tall i vedlagte tabell. Det er tall fra 

forvaltningsplaner som er godkjente i 2023 – 2027 som skal tas med i tabellen. For at oversikten 

blir mest mulig korrekt ber vi fylkeskommunene om å ikke ta med tiltak som er gjennomførte.  

Vi vil sende tabellen i Excel-format direkte til kontaktpersonene i fylkeskommunene.  

  

Miljødirektoratet bruker oversikten som grunnlag for fordeling av midlene mellom fylkene, og 

brukes ellers som grunnlag i budsjettarbeid. Forrige landsoversikt viste at det var utarbeidet 

godkjente forvaltningsplaner for 960 statlige friluftslivsområder (ca. 50 % av områdene). Samlet 

behov for tiltaksmidler var 520 mill. kroner.  

  

Frist for innsending av oppdatert oversikt er 1. desember 2022.  

  

Veiledere på vår nettside: 

• Forvaltning av statlig sikra friluftslivsområder - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)  

• Følge opp innvilget søknad - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no) (om forvaltningsplan) 

• Miljødirektoratet - Søknadssenter (miljodirektoratet.no)  

 

Hilsen 

Miljødirektoratet 

 

 

«MottakerNavn» 

«Adresse» 

«PostNr»  «PostSted» 

«Kontakt» 

 

 

Trondheim, 15.09.2022 

 

 
Deres ref.: 
«REF»Ingen ref. 

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 
2014/9592 

Saksbehandler: 
Ann Jori Romundstad 

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/friluftsliv/myndigheter/forvaltning-statlig-sikrede-friluftslivsomrader/
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/friluftsliv/myndigheter/soke-om-statlig-sikring-av-friluftslivsomrader/folge-opp-innvilget-soknad/
https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/
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Dette dokumentet er elektronisk godkjent 

 

Terje Qvam Ann Jori Romundstad 

seksjonsleder seniorrådgiver 

 

 

 

 

Vedlegg 

1 Tabell mal 2023 tiltaksmidler 

 

 


