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Organisasjoner tilsluttet Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO):  Den Norske Turistforening, Forbundet Kysten, Norges Turmarsjforbund, 

Norges Jeger- og Fiskerforbund, KFUK - KFUM-Speiderne, Kristen Idrettskontakt, Norges Klatreforbund, Norsk Orientering, 4H Norge, 

Norges Padleforbund, Norges Røde Kors Hjelpekorps, Norges speiderforbund, Skiforeningen, Syklistenes Landsforening, Norsk Kennel Klub 
 

 

Informasjonsmøte for landsdekkende organisasjoner 
om Friluftslivets år 2015 

 

Tid: 19. mars kl. 12.00-14.30 (inkl. lettere servering) 
Sted: Sparebankstiftelsen, Forstanderskapssalen, Øvre Slottsgate 3 i Oslo 

Regjeringen har besluttet gjennomføring av Friluftslivets år i 2015. Det er foreløpig avsatt 15 
millioner kroner til aktivitet som skal fordeles til landsomfattende organisasjoner som vil 
iverksette aktivitetstiltak som fremmer de nasjonale målene for året. Deres organisasjon 
inviteres med dette til et møte hvor dere vil få informasjon om foreløpige planer om hva som 
vil skje, hvordan organisasjonen kan delta og hvordan søke om midler. 

 
Friluftslivets år (FÅ15) er en statlig initiert mobiliseringskampanje med mål om å gi friluftslivet økt 
oppmerksomhet og skape varige resultatet i form av økt deltagelse for alle deler av befolkningen. 
Friluftslivets år har tidligere blitt arrangert i 1993 og 2005. Det er ønske om deltakelse fra et bredt 
spekter av organisasjoner. 
 
Fundamentet i prosjektet kommer å bestå av lokal aktivitet i regi av organisasjoner, lag og 
foreninger. Året skal bidra til å synliggjøre og løfte frem all den flotte aktiviten som allerede finnes, i 
tillegg til å inspirere til nye prosjekter. Det er ønskelig å lage en rekke nasjonale kampanjer, 
arrangementer og prosjekter hvor de nasjonale organisasjonene er viktige aktører. 
  
Regjeringen har opprettet en egen tilskuddsordning for friluftslivstiltak som vil bidra til å markere 
Friluftslivets år i 2015. Rammen for tilskuddsordningen er på 15 millioner. Det vil bli gitt tilsagn om 
midler i 2014. Tiltakene må gjennomføres og midlene utbetales i 2015. Søknadsfristen for 
utlysningen er satt til den 10. juni 2014. 
 
Tilskuddsordningen skal gi landsdekkende organisasjoner mulighet til å planlegge, organisere og 
gjennomføre større koordinerte satsinger. Utlysningen administreres av Miljødirektoratet som i 
løpet av denne uken vil sende ut mer detaljert informasjon om søknadskriteriene. Dere finner også 
søknadskriteriene vedlagt i denne e-posten. 
 
Friluftslivets Fellesorganisasjon (FRIFO) har av Klima- og miljødepartementet blitt tildelt ansvar for 
planlegging og gjennomføring av året. FRIFO er en paraplyorganisasjon som samler 15 av de 
største friluftsorganisasjonene i landet. 
 
Vi håper at dere har lyst å bli med oss å feire Friluftslivets år og ønsker dere velkommen til et 
informasjons- og drøftingsmøte for å fortelle og drøfte planene for året og gi mer informasjon om 
utlysningen av midler. 

 
Påmelding skjer til prosjektleder Johanna Solberg per e-post: johanna.solberg@frifo.no 
senest den 14. mars.  
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Spørsmål vedrørende Friluftslivets år eller møtet kan rettes til Johanna Solberg på  
tlf. 412 56 696 eller på e-post: johanna.solberg@frifo.no. 
 
Vi håper å se dere på møtet! 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
Prosjektleder Johanna Solberg 
Informasjonsrådgiver Karoline Sandborg 
Prosjektmedarbeider Tonje Refseth 
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