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Kriterier for tildeling av statlige friluftsmidler 2019

Komitélederens forslag til vedtak
1.

2.

3.

Fra posten «Tiltak i statlig sikrede områder (kap 1420, post 78)» fordeles tilskuddene i
2019 til tiltak etter følgende kriterier:
a) Reduserer de fysiske hindringene for friluftsliv og legge til rette for økt
friluftsaktivitet for alle.
b) Hindrer at friluftsliv fører til unødige naturinngrep, slitasje og forstyrrelser på
plante- og dyrelivet, kulturminner og kulturmiljø.
c) Ivaretar kvaliteter knyttet til opplevelser i området, og legge til rette for gode
naturopplevelser.
d) Områder som ligger i eller nær byer og tettsteder.
e) Områder som blir eller har potensial for å bli mye brukt.
f) Områder med lite tilgjengelig strandsone og stort press på arealene.
g) Områder ved sentrale innlandsvassdrag.
Fra posten «Tilskudd til friluftsaktiviteter (kap. 1420, post 78)» fordeles tilskuddene i
2019 etter følgende kriterier:
a) Aktiviteter som er lite ressurskrevende og lett tilgjengelige for ulike
brukergrupper.
b) Tiltak som kan føre til økt deltagelse over tid.
c) Tiltak som gjennomføres i nærmiljøet – med særlig vekt på byer og tettsteder.
d) Tiltak som inkluderer en plan for markedsføring av tiltaket overfor ulike aktuelle
målgrupper.
Fylkesrådmannen gis fullmakt til å foreta den endelige fordelingen av tilskuddene.
Komiteen skal informeres om fordelingen på komitémøte 5. juni.

Komitélederens behandling
Ingen endring.

Sarpsborg, 5. mars 2019
Andreas Lervik
leder av Næring og kulturkomiteen

Fylkesrådmannens anbefaling
1.

2.

3.

Fra posten «Tiltak i statlig sikrede områder (kap 1420, post 78)» fordeles tilskuddene i
2019 til tiltak etter følgende kriterier:
h) Reduserer de fysiske hindringene for friluftsliv og legge til rette for økt
friluftsaktivitet for alle.
i) Hindrer at friluftsliv fører til unødige naturinngrep, slitasje og forstyrrelser på
plante- og dyrelivet, kulturminner og kulturmiljø.
j) Ivaretar kvaliteter knyttet til opplevelser i området, og legge til rette for gode
naturopplevelser.
k) Områder som ligger i eller nær byer og tettsteder.
l) Områder som blir eller har potensial for å bli mye brukt.
m) Områder med lite tilgjengelig strandsone og stort press på arealene.
n) Områder ved sentrale innlandsvassdrag.
Fra posten «Tilskudd til friluftsaktiviteter (kap. 1420, post 78)» fordeles tilskuddene i
2019 etter følgende kriterier:
e) Aktiviteter som er lite ressurskrevende og lett tilgjengelige for ulike
brukergrupper.
f) Tiltak som kan føre til økt deltagelse over tid.
g) Tiltak som gjennomføres i nærmiljøet – med særlig vekt på byer og tettsteder.
h) Tiltak som inkluderer en plan for markedsføring av tiltaket overfor ulike aktuelle
målgrupper.
Fylkesrådmannen gis fullmakt til å foreta den endelige fordelingen av tilskuddene.
Komiteen skal informeres om fordelingen på komitémøte 5. juni.

Sarpsborg, 5. februar 2019
Anne Skau
fylkesrådmann

Elin Tangen Skeide
fylkesdirektør
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Bakgrunn for saken
Fylkeskommunene er delegert fordeling av statlige friluftsmidler til tilrettelegging i statlig
sikrede friluftsområder og til friluftslivsaktiviteter. I Østfold er fordelingen delegert Næring- og
kulturkomiteen. Miljøverndepartementet har satt som krav at midlene skal være fordelt og
mottakerne meddelt innen 1. april. Søknadsfristene for ordningene er 1. februar. Tildelingen
til fylkene fra Miljødirektoratet foreligger ultimo februar.
I 2018 fikk Østfold 1 370 000 kroner til friluftslivsaktiviteter og 3 500 000 kroner til
tilrettelegging i statlige sikrede friluftsområder. Bevilgningene til aktiviteter i 2019 er
forventet å ligge lavere enn i 2018.
Midlene følges av et rundskriv fra Miljøverndepartementet som setter kriterier for tildelingen
(Rundskriv T-1/18).
Grunnet plasseringen av komiteens møter i 2019 (18. mars og 5. juni), er det vanskelig å få
behandlet selve tildelingen på disse møtene, og samtidig forholde seg til fristene fra
Miljødirektoratet. Fylkesrådmannen velger derfor å legge frem kriteriene for tildeling til
politisk behandling, og be om fullmakt til å foreta selve fordelingen og rapportere om dette i
etterhånd.

Fakta
Tiltak i statlig sikrede områder (kap. 1420, post 78)
Midlene skal benyttes til opparbeiding av området, tilrettelegging og skjøtsel i statlig sikra
friluftsområde. Tilrettelegginga har følgende hovedmål:
 Redusere de fysiske hindringene for friluftsliv og legge til rette for økt friluftsaktivitet for
alle.
 Hindre at friluftsliv fører til unødige naturinngrep, slitasje og forstyrrelser på plante- og
dyrelivet, kulturminner og kulturmiljø.
 Ivareta kvaliteter knyttet til opplevelser i området, og legge til rette for gode
naturopplevelser.
Hovedmålene fra Miljøverndepartementet er speilet i Regional plan for fysisk aktivitet –
Østfold i bevegelse.
Følgende typer av friluftslivsområder er prioritert av Miljøverndepartementet:
 Områder som ligger i eller nær byer og tettsteder.
 Områder som blir eller har potensial for å bli mye brukt.
 Områder med lite tilgjengelig strandsone og stort press på arealene.
 Sentrale områder ved innlandsvassdrag.
Det er også et krav at kommunene har en godkjent forvaltningsplan for de statlig sikrede
friluftsområdene det søkes midler for. Alle aktuelle kommuner i Østfold har slike planer.
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Tilskudd til friluftslivstiltak (kap 1420, post 78) (aktivitetsmidler)
Formålet med denne tilskuddsposten er å medvirke til stimuleringstiltak og
holdningsskapende arbeid for friluftsliv. Det skal prioriteres friluftstiltak som stimulerer til
direkte friluftsaktivitet, som organiserte turer, friluftsleirer, praktiske kurs og annen opplæring
i friluftslivsaktiviteter. Det kan også gis noe støtte til utstyr og materiell som medvirker til å
fremme friluftslivsaktivitetene, som fiskestenger og telt. Følgende typer av aktiviteter og tiltak
blir prioriterte av Miljøverndepartementet:
 Aktiviteter som er lite ressurskrevende og lett tilgjengelige for ulike brukergrupper.
 Tiltak som gjennomføres i nærmiljøet – med særlig vekt på byer og tettsteder.
 Tiltak som medvirker til økt deltagelse over tid.
 Tiltak som inkluderer en plan for markedsføring av tiltaket ovenfor aktuell målgruppe.
Følgende befolkningsgrupper blir prioritert av Miljøverndepartementet:
 Personer som er lite fysisk aktive.
 Barn, unge og barnefamilier.
 Personer med nedsatt funksjonsevne.

Fylkesrådmannens vurdering
Fylkesrådmannen anser det som svært viktig, for å oppnå best mulig effekt av tiltakene, at
tilsagn kommer så tidlig som mulig. Mange arrangementer og tiltak gjennomføres vår og tidlig
sommer, slik at en tildeling og informasjon om vedtaket bør skje i løpet av mars.
Fylkesrådmannen foreslår at komiteen vedtar kriteriene for fordeling av midlene, og
delegerer selve fordelingen til administrasjonen, med en informasjon om resultatet på
komiteens møte 5. juni 2019.
Tilrettelegging i statlige sikrede friluftsområder
Fylkesrådmannen foreslår, i tillegg til å følge retningslinjene fra Miljøverndepartementet, å
etterstrebe geografisk fordeling i fylket, og fordele midler slik at prosjekter kan ferdigstilles.
Det betyr at noen tiltak får større summer, mens andre ikke får støtte. Kommunenes egne
prioriteringer i forvaltningsplanene tillegges stor vekt.
Tilskudd til aktiviteter
Når det gjelder søknader om støtte til aktiviteter foreslår fylkesrådmannen å fordele midler til
søkere som oppfyller kriteriene fra Miljøverndepartementet og i Regional plan for fysisk
aktivitet – Østfold i bevegelse, vil prioritere aktiviteter i eget fylket, og som gir mest friluftsliv
for midlene. Fylkesrådmannen vil også her etterstrebe en god geografisk fordeling i fylket.
Fylkesrådmannen anser at prioriteringene fra Miljøverndepartementet er i tråd med
prioriteringene i Regional plan for fysisk aktivitet – Østfold i bevegelse.
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