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1. Indledning 

For at give offentligheden bedre adgang til naturen og nye muligheder for friluftsoplevelser afsatte 

aftaleparterne (Regeringen (Venstre), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative 

Folkeparti) med Naturpakken i 2016 bl.a: ”nationale midler til, at kommuner, stat og lodsejere kan 

etablere friluftsfaciliteter i forbindelse med de mange nye naturprojekter under 

Landdistriktsprogrammet. Midlerne kan fx gives som støtte til kommuner, stat og lodsejere til 

etablering af: vandrestier, fugletårne, shelters, badebroer eller cykelruter. Det er en forudsætning, 

at der kan foretages en klar afgrænsning til indsatser finansieret af landdistriktsprogrammet.” 

(Kilde – Aftale om Naturpakke, maj 2016).  

2. Hvad kan der søges til? 

Et eller flerårige friluftsprojekter, som medvirker til, at give bedre adgang til og nye muligheder for 

friluftsoplevelser i forbindelse med naturområder, der har modtaget projektstøtte fra EUs 

landdistriktsprogram. Det kan for eksempel være vandrerstier, fugletårne, shelters, badebroer eller 

cykelruter. 

Der ydes ikke tilskud til jordkøb eller indsatser, der er omfattet af landdistriktsprogrammets 

støttemuligheder. 

Der ydes som udgangspunkt ikke tilskud til driftsudgifter. 

3. Tilskuddets størrelse 

Som udgangspunkt vil der blive givet tilskud på mellem 100.000 kr. og 1 mio. kr. til de udvalgte 

friluftsprojekter.  

Det er muligt at pulje forskellige tiltag på en række arealer, så længe der er tale om et samlet 

friluftsprojekt, der giver bedre adgang til et naturområde. 

Miljøstyrelsen kan vælge at støtte en ansøgning fuldt ud, med en del af det ansøgte beløb eller give 

afslag. 

Der er ikke krav om medfinansiering fra anden side til de enkelte projekter.  

Et projekt, der opfylder formål, kriterier mv., kan risikere at få afslag, fordi det har været 

nødvendigt at prioritere mellem ansøgningerne. 

4. Hvem kan søge tilskud? 

Der kan ydes tilskud til kommuner, stat og lodsejere – gerne i en form for partnerskaber. 

5. Tildelings- og prioriteringskriterier ved udvælgelse af projekter 

Ved vurdering, prioritering og udvælgelse af ansøgninger vil Miljøstyrelsen lægge særlig vægt på 

projekter: 
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1. Der giver offentligheden bedre adgang til et naturområde, hvor der enten ikke har været lovlig 

adgang i henhold til naturbeskyttelsesloven tidligere eller hvor projektet nu udvider 

offentlighedens adgang.  

2. Der giver nye muligheder for friluftsoplevelser i et naturområde. 

3. Der er med til at binde naturområder sammen, hvor der allerede er offentlig adgang.  

4. Hvor hele eller dele af projektidéen vil kunne inspirere andre.  

Projektansøgningerne scores i overensstemmelse med ovenfor beskrevne kriterier med den angivne 

vægtning. Projekter skal opnå en vægtet score på mindst 12 point for at kunne finansieres.  

I tilfælde af, at ansøgninger står lige pointmæssigt, vil et projekt blive højere prioriteret, såfremt der 

er: 

 En høj grad af inddragelse af et områdes uudnyttede potentiale for naturoplevelser  

 Medfinansiering fra anden side, for eksempel i form af tilskud fra andre, egenfinansiering eller 

egne lagte timer eller frivillighedstimer 

 Relativt få administrative udgifter, eksempelvis løn til tilskudsmodtager 

 Indarbejdet forankring og økonomisk fremtidssikring, for eksempel i form af lokal opbakning 

til at vedligeholde faciliteten 

 Planlagt en relevant form – og niveau – for effektvurdering, det kan eksempelvis blot være en 

besøgstælling, udleverede foldere eller antal likes   
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Kriterie Vægt Kriteriebeskrivelse for at opnå scoren 

  0 1 3 5 

1. Ny adgang eller 

bedre adgang til 

et naturområde 

 

4 Uændrede 

adgangsforhold til 

projektområdet 

Eksisterende 

adgang forbedres, 

f.eks. ved at 

stisystem udvides  

Som noget nyt 

gives der offentlig 

adgang til 

projektområdet 

Som noget nyt gives 

der mulighed for fri 

fladefærdsel i hele 

projektområdet 

 

2. Nye muligheder 

for frilufts-

oplevelser i et 

naturområde 

 

4 Ingen nye 

friluftsfaciliteter og 

ny formidling af 

områdets 

friluftsmuligheder 

Projektet omfatter 

en enkelt ny 

friluftsfacilitet 

Projektet omfatter 

flere nye 

friluftsfaciliteter  

Projektet omfatter 

både en eller flere 

nye frilufts-

faciliteter og 

formidling af 

områdets 

friluftsmuligheder 

 

3. Binder 

naturområder 

sammen, der er 

tilgængelige for 

offentligheden 

 

3 Området vil 

komme til at ligge 

som en ”isoleret ø” i 

landskabet uden 

forbindelse til 

andre 

naturarealer, hvor 

der er offentlig 

adgang 

Der skabes 

adgangs-

forbindelse til et 

tilstødende 

naturareal med 

offentlig adgang 

(herunder 

forbindelse til en 

eksisterende vej 

eller sti med 

offentlig adgang)  

 

Der skabes 

adgangs-

forbindelser til 

flere tilstødende 

naturarealer med 

offentlig adgang 

(herunder 

forbindelse til en 

eksisterende veje 

eller stier med 

offentlig adgang) 

Projektet 

understøtter 

mærkbart 

offentlighedens 

mulighed for at 

bruge de nationale 

eller regionale 

vandre- og 

cykelruter 

4. Hvor hele eller 

dele af 

projektidéen vil 

kunne inspirere 

andre  

 

1 Projektidé som er 

brugt andre steder   

Friluftsprojekt, 

hvor en mindre del 

kan inspirere 

andre 

Friluftsprojekt, 

hvor en større del 

kan inspirere 

andre 

Helt ny type 

friluftstilbud 

 

6. Hvad skal ansøgningen indeholde? 

 Ansøgningsskema, budgetbilag og tidsplan.  

 Dokumentation for støtte fra EU's landdistriktsprogram.  

 Ansøgningen skal være vedlagt et kort, hvorpå afgrænsningen af projektområdet og forslag til 

placeringen af de ansøgte friluftsfaciliteter er vist  

 Kortet skal endvidere vise adgangsmuligheder, hvor offentligheden kan eller vil kunne komme 

til projektområdet 

Hvis ansøgningen ikke indeholder de ovennævnte bilag vurderes ansøgningen som mangelfuld og 

vil få afslag. 

Derudover kan ansøgningen indeholde: 
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 Max 3 siders projektbeskrivelse med billeder. 

 Tilkendegivelse om at samtlige lodsejere er indstillet på projektet, hvis ansøgningen vedrører 

flere lodsejere. 

Ansøgere skal indsende elektronisk ansøgningsskema inkl. budgetbilag og tidsplan. Disse findes på 
https://mst.dk/natur-vand/natur/tilskud-til-skov-og-naturprojekter/friluftsordningen/.   

Linket til ansøgningsskema kan endvidere findes via www.statens-tilskudspuljer.dk/. 

Ansøgninger sendes til privatskovtilskud@mst.dk. Emnefeltet udfyldes med ansøgers navn 

efterfulgt af ”Ansøgning om tilskud fra Friluftsordningen”. Der skal indsendes 1 skema med bilag 

per ansøgning. 

7. Behandling af ansøgningerne og betingelser for tildeling af tilskud 

Miljøstyrelsen vil behandle alle ansøgninger og beslutte hvilke friluftsprojekter, der skal have 

tilskud. 

Miljøstyrelsen forventer i september 2019 at meddele de enkelte ansøgere tilsagn om tilskud eller 

afslag. 

Samtidig med tilsagn om tilskud, vil ansøgeren modtage et tilsagnsbrev med vilkår i forhold til bl.a. 

udbetaling, eventuelle tidsfrister, kontrol, skattepligt og afrapportering.  

Et projekt vil ikke kunne opnå mere end 100 % statslig finansiering fx hvis friluftsprojektet 

samtidig modtager tilskud via udlodningsmidlerne til friluftsliv. Det betyder, at projektet ikke må 

modtage fuld finansiering fra flere statslige fonde samtidig. Et projekt må gerne modtage støtte fra 

flere statslige fonde, således at finansieringen tilsammen udgør 100 %. 

Projektet afsluttes senest på det tidspunkt, der er anført i tilsagnet. Tilskudsmodtager kan dog søge 

om Miljøstyrelsens godkendelse af, at afslutningstidspunktet ændres.  

Projektet opretholdes i en periode på mindst 5 år regnet fra datoen, hvor projektet senest skal være 

afsluttet. I denne periode skal tilskudsmodtager sikre, at der er offentlig adgang til projektområdet 

som beskrevet i projektansøgning. 

8. Udbetaling af tilskud 

Miljøstyrelsen udbetaler som udgangspunkt tilskud efter gennemførelse af projekter. Ved særlige 

tilfælde kan der, på baggrund af faktura, foretages deludbetalinger. 

Der skal indsendes faktura og revisorpåtegnet regnskab for afsluttede projekter, før udbetaling kan 

finde sted. Tilskuddet dækker kun faktisk afholdte udgifter. 

Hvis det i forbindelse med det revisorgodkendte endelige projektregnskab viser sig, at et projekt 

har opnået mere end 100 % finansiering via statslige midler, forbeholder Miljøstyrelsen sig retten 

til at reducere et tilskud med et beløb svarende til overskridelsen.  

https://mst.dk/natur-vand/natur/tilskud-til-skov-og-naturprojekter/friluftsordningen/
https://www.statens-tilskudspuljer.dk/
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9. Offentliggørelse og formidling 

Igangsatte og gennemførte projekter vil indgå i formidlingsaktiviteter i regi af Miljø- og 

Fødevareministeriet. Tilskudsmodtager skal bidrage til formidlingen, for eksempel med billeder og 

tekst. 

Miljøstyrelsen og Miljø- og Fødevareministeriet forbeholder sig ret til at offentliggøre og informere 

både nationalt og internationalt om projektets resultater. 

10. Bortfald af tilsagn 

Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om, at tilsagn om tilskud helt eller delvist bortfalder, hvis: 

 Ansøger har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning 

for afgørelsen, eller 

 Betingelserne for at yde tilsagn ikke længere er til stede. 

 

Hvis tilskuddet er udbetalt, kan tilskuddet eller dele heraf kræves tilbagebetalt.  

11. Ansøgningsfrist 

Ansøgninger til puljen skal indsendes senest søndag den 30. juni 2019. Ansøgninger, der 

kommer Miljøstyrelsen i hænde efter dette tidspunkt, vil ikke komme i betragtning.  
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