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Friluftsrådet 
 
 

 
 

Tilskudsmuligheder 
 
 



 
 
 

Vision 
Friluftsliv for alle i en rig natur,  
og på et bæredygtigt grundlag 
 
Selvstændig, ikke-statslig paraplyorganisation, der 
samler 91 organisationer. 
 
Fælles er: Aktiviteter om natur, miljø eller friluftsliv 
 
 
 

Foto: Caper Lindemann 

Friluftsrådet kort fortalt 



 
 
 

Friluftsrådet udvikler, udbreder og understøtter friluftsliv.  
 

Friluftsrådet synliggør friluftslivets betydning for   
folkesundhed, social integration og samfundsøkonomi. 
 

Friluftsrådet arbejder for mere og bedre natur i Danmark. 
 

Friluftsrådet udvikler og fremmer initiativer, der skaber bedre 
naturoplevelser og kvalificerer befolkningens forståelse for natur og miljø. 
 

Friluftsrådet arbejder som paraplyorganisation gennem velfungerede 
samarbejdsrelationer med medlemsorganisationerne  og andre 
interessenter for at finde samfundsansvarlige løsninger og fremme en 
bæredygtig udvikling. 
 

Friluftsrådet skaber og påvirker nationale og internationale trends, som 
bidrager til at realisere Friluftsrådets vision. 

Mission 



 
 
 
 
 
  
Ligger i København 
 
Støtte til det lokale arbejde 
Politisk interessevaretagelse 
Programmer/ Projekter/ Kampagner 
Udlodningsmidler til friluftsliv 
 
…og vi vil gerne hjælpe! 

Hvad er sekretariatet?  
 

Foto: Mia Blaabjerg 



 
 
 
 
 
 
 
 
Kløverstier 
Flink af Natur-kampagne 
Blå Flag 
Grønt Flag Grøn Skole  
Grønne spirer  
Naturparker 

Foto: Caper Lindemann 

Eksempler på Friluftsrådets 
programmer/projekter/kampagner  
 
 



 
 
 
 
Tidligere ”Tips- og Lottomidler til Friluftslivet” 
3,39 % af overskuddet fra Danske Spil og Klasselotteriet 
 
66 mio. kr. i 2014 fordelt på 580 projekter 
 
65% af ansøgerne fik tilsagn 
 
 I kan søge og sprede kendskabet 
 
 
Alle kan søge, og vi støtter store og små projekter!  
For eksempel… 

foto: Maria Kock-Jensen 

Udlodningsmidler til friluftsliv 



 
 
 
 
Naturformidlingskufferter til sejlklubber 
Oplevelseshavne 
Flydende sheltere 
Naturformidlingsture i RIB-båd 
Blå stier – naturformidling fra SUP 
Havkajakker 
Regionale friluftskort 
Overnatningsbøjer 
Optagningsplads 
Informationstavler 
Kystnære overnatningspladser 
 

Foto: Ulrik Boll 

Støttede projekter 



 
 
 
 
 
Formål  
 Gennem økonomisk tilskud at give befolkningen større 
 naturforståelse og et mere aktivt friluftsliv.  
 
Prioriterer 
 Frivillig arbejdskraft 
 Partnerskaber 
 Multifunktionalitet 
 Nyskabende – inspiration for andre 
 

Principperne 

Foto: Michael Hansen 



 
 
 
 
Nye aktiviteter 
 
Hjælp til selvhjælp 
 
Bred (og ny) målgruppe 

Foto: Lene Schack-Nielsen 

Når vi støtter 



Foto: Colourbox 

 
 
 
Projekttilskud gives til: 
 
Igangsættelse af nye satsninger 
f.eks. 
- nye målgrupper 
- samarbejde med nye partnere 
- anlæg af nye faciliteter (bred målgruppe) 
- indkøb af friluftsudstyr til nye aktiviteter (bred målgruppe)  
 
Projekter med start- og slutdato 
 
Eksterne udgifter 
 
÷ drift, klubbens kerneaktiviteter og løn til klubbens medlemmer  

Nye aktiviteter 



 
 
 
 
Tilskud afhænger af: 
 
Økonomisk trang 
 
Tilskudsprocent afhænger af: 
 
Frivillig arbejdskraft 
Partnerskaber 
Multifunktionalitet 
Nyskabende – inspiration for andre 

Foto: Lene Schack-Nielsen 

Hjælp til selvhjælp 



 
 
 
 
Projektets målgruppe skal være: 
 
Bredest mulig 
Bredere end klubbens egne medlemmer 
Gerne helt nye målgrupper 
Gerne folk som ikke normalt dyrker friluftsliv  

Foto: Geir Haukursson 

Bred (og ny) målgruppe 

Eksempler på 
prioriterede målgrupper: 
 
Folkeskoleelever 
Plejehjemsbeboere 
Børnehavebørn 
Beboere på botilbud 
Asylansøgere 
Kørestolsbrugere 
Specialskoler 
Socialt udsatte 



 
 
 
 
 
Har I nogle relevante projekter?  
 

Jeres projekter 
 
• Større naturforståelse  
• Aktivt friluftsliv.  
• Almennyttigt 

 
• Frivillig arbejdskraft 
• Partnerskaber 
• Multifunktionalitet 
• Nyskabende  
 



 
 
 
 
Særlig pulje  
Projekter der: 
 involverer nye frivillige 
 er til gavn for naturen 
 er til gavn for friluftslivet 
 
Støtte til fortæring, annoncering, 
transport 
 
Op til 10.000 kr. 

Foto: Nanna Johansen 

Flere Frivillige 



 
 
 
 
 
Ring for råd og vejledning på 33 79 00 79 (tryk 2) 
 
Ansøgningsskema online www.friluftsraadet.dk/tilskud  
 
Ansøgningsfrister: 1. november, 1. marts, 1. juli 
 
Processen 
 Sagsbehandling 
 Bestyrelsesmøde 
 Gennemføre projekt 
 Udbetaling af tilskud 

Foto: Caper Lindemann 

Hvordan søger man  

http://www.friluftsraadet.dk/tilskud








 
 
Kristian Blicher Jepsen  
Afdeling for Friluftsaktiviteter 
 
kbj@friluftsraadet.dk 
24 63 68 58 

Tak for opmærksomheden 

Foto: Vadehavscentret 
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