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Fakta om puljen 

• Udlodningsmidler til friluftsliv (tidligere Tips- og 

Lottomidler) udgør 3,39% af overskuddet fra 

Danske Lotteri Spil og Klasselotteriet 

• 2014: 66 mio. kr. uddelt til 580 projekter 

• 65% af ansøgerne fik tilsagn 

• Læs vores årsberetning med alle bevillinger 



Puljens formål er at støtte … 

initiativer, der giver befolkningen bedre 

muligheder for et aktivt friluftsliv  

og større naturforståelse 
 

Alle kan søge puljen. 

 

 

 



Puljens generelle principper 

Støtte kan gives til projekter, der: 

• Er almennyttige 

• Fremmer lokalt friluftsliv med et naturformidlende sigte 

• Er nye for ansøger 

Projekter støttes med delfinansiering. Øvrig 

finansiering kan komme fra andre fonde, sponsorer, 

egne midler mv. Udbetaling sker ved 

regnskabsaflægning efter projektet er færdigt.  

 
 

 





Ansøgninger vurderes samlet ud 

fra disse kriterier 

• Projektets betydning for friluftslivet i lokalområdet 

(nye muligheder?) 

• Indholdet af naturforståelse 

• Omfanget/inddragelsen af frivilligt arbejde 

(behøver ikke prissættes) 

• Målgruppens størrelse og sammensætning (nye 

målgrupper?) 

• Lokal forankring (samarbejder/partnerskaber?) 

• Finansieringsbehovet 
 

 



Aktuelle fokusområder  

• Nye frivillige i naturen 

• Grejbanker 

• Naturens Dag arrangementer 

• Naturrum 

• Sheltere 

• Rekreative stier 

• Udendørs undervisning og friluftsliv i folkeskolen 

• Grønne forsamlingshuse 

• Temamøder for frilufts- og naturorganisationer 

• Friluftsliv i Naturparker 

• Friluftsliv og naturoplevelser for 0-6 årige 







Vær opmærksom på 

• Ved projekter på institutioners egne arealer 

lægges vægt på fuld offentlig adgang, og at 

projektet i væsentligt omfang også tilgodeser og 

inddrager andre målgrupper end institutionens 

egne brugere 

• Gælder ikke 0-6 årige 

• Idrætsformål støttes ikke 

• Projektet må ikke være gået i gang ved 

ansøgningstidspunktet (men gerne planlagt ) 

 

 

 

 

 



Hvordan og hvornår søges tilskud? 

 

• Du søger via online skema på 

www.friluftsraadet.dk/tilskud  

• Frister: 1. juli, 1. november, 1. marts 

• Løbende sagsbehandling igennem 3 

behandlere 

• Beslutning tages i bestyrelsen 





Ønsker du inspiration? 

• Ring til os på 33 79 00 79 (tryk 2) 

 

• Se vores hjemmeside, hvor du finder: 

• beskrivelse af fokusområder 

• eksempler på støttede projekter 

• Årsberetningerne med beskrivelse af alle 

bevillinger 

 



Har du spørgsmål eller ønsker 

vejledning, så kontakt os  

 

33 79 00 79 (tryk 2) 

tips@friluftsraadet.dk 

 

eller se mere på hjemmesiden 

www.friluftsraadet.dk/tilskud 

http://www.friluftsrådet.dk/tilskud

