
Tilskuddsmidler Friluftslivets uke 2022 

I anledning Friluftslivets uke 3.-11. september 2022 utlyser Norsk Friluftsliv midler for å stimulere til 

åpne fellesarrangement. Midlene er gitt av Frivillighetens år 2022, og skal gå til åpne 

friluftsarrangementer og tiltak, som kan bidra til flere deltakere i friluftslivet.  

Om Friluftslivets uke:  

Friluftslivets uke er en landsdekkende årlig feiring av friluftslivet, og det er Norsk Friluftsliv og deres 

18 medlemsorganisasjoner som står bak uka. I 2021 ble det avholdt nærmere 1500 arrangementer, 

turer og kurs under Friluftslivets uke over hele landet. Friluftslivets uke arrangeres over hele landet 

hvert år, første uka i september. 

Dette er snakk om terminfestede arrangementer/turer/kurs, aktiviteter som er flyttet inn i 

tidsrommet Friluftslivets uke foregår, eller tiltak, aktivitetsdager og turer som er spesielt opprettet og 

avholdes i anledning Friluftslivets uke.  

Les mer om Friluftslivets uke og årlige nasjonale arrangementer som #nattinaturen og Tur med 

mening på fuke.no. 

Hvorfor Friluftslivets uke? 

Friluftslivets uke kan være en fin anledning til å skape noe hyggelig i lokalmiljøet, men også en 

anledning til å få vist frem ditt lokallag og aktivitetene dere representerer til potensielle medlemmer.  

 

Uka ble startet i 1993 av friluftsorganisasjonene, som ønsket seg et Friluftslivets år i miniatyr, og for å 

sette friluftslivet på agendaen fra Vadsø til Lindesnes første uka i september.  

Tilskuddsmidler:  

Lokale lag og foreninger som hører til Norsk Friluftsliv sine 18 medlemsorganisasjoner kan søke om et 

tilskudd på opptil 5000 kroner, som skal gå til å dekke kostnader for å avholde et fellesarrangement 

eller aktivitetsdag under Friluftslivets uke 3.-11.september.  

Rammen på tilskuddsordningen er på 200 000 kroner, gitt av Frivillighetens år 2022.  

Eksempler på arrangementer det gis tilskudd til:  

- Åpne aktivitetsdager 

- Åpne fellescamper i forbindelse med #nattinaturen lørdag 3. september (den årlige kvelden hvor 

hele Norge inviteres til å sove ute)  

- Åpne fellesturer  

- Åpne kurs 

- Fellesturer i anledning Tur med mening 9.-11. september (lavterskeldugnad for naturen – les mer på 

fuke.no) 

- Arrangement og aktiviteter som har til særlig hensikt å inkludere nye grupper i friluftslivet 

 

Kriterier for tildeling:  

- Arrangementet må være åpent og gratis for alle 

- Arrangementet skal registreres i aktivitetskalenderen for Friluftslivets uke – slik at det blir lett å 

finne for alle. Registreringen og kalenderen finner du på fuke.no. Kalenderen markedsføres bredt over 

hele landet gjennom sosiale medier, Google og lokalaviser. 

- Arrangementet merkes/markedsføres som en del av Friluftslivets uke 



Det er svært gledelig om man samarbeider med andre lokal lag og foreninger om arrangementer 

under Friluftslivets uke – men dette er ikke et kriterie for tilskuddsmidlene.  

 

Søknadsfrist er søndag 21. august. Vi godkjenner søknader fortløpende, og det er 

førstemann-til-mølla-prinsippet som vil gjelde.  

Dette må den kortfattede søknaden inneholde:  

- Informasjon om arrangør  

- To linjer om type arrangement og hvorfor man ønsker tilskudd 

- Navn på stedet hvor fellesarrangementet skal avholdes 

- Informasjon som trengs for utbetaling: Organisasjonsnavn, organisasjonsnummer, adresse, 

kontonummer og kontaktperson med telefonnummer.  

Søknaden sendes til: peter@norskfriluftsliv.no. 

 

 

 


