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Hvad er Friluftsrådet?

• Friluftsrådet er en selvstændig, ikke-statslig paraplyorganisation, som samler 85 organisationer.

• Gennem politisk interessevaretagelse, projekter og kampagner forbedrer Friluftsrådet mulighederne og rammerne for 
danskernes friluftsliv.

• Friluftsrådets medlemsorganisationer har det til fælles, at deres aktiviteter handler om natur, miljø eller friluftsliv - men 
derudover kan medlemmerne have mange forskellige interesser i at bruge og opleve naturen.

• Friluftsrådets vision er: Friluftsliv for alle - i en rig natur, og på et bæredygtigt grundlag.

• Friluftsrådet har 23 lokale friluftsråd, der hver omfatter én til otte kommuner. De lokale friluftsråd engagerer mere end 200 
frivillige, som arbejder målrettet for at skabe endnu bedre rammer for friluftslivet og foreningerne.

• Friluftsrådet administrerer forskellige puljer til friluftsliv, primært Udlodningsmidler til Friluftsliv. Pengene er en del af 
overskuddet i Danske Lotteri Spil og udbytte fra Det Danske Klasselotteri. I 2018 blev der uddelt i alt 37,8 mio. kr. til 233
projekter.



Tilgang

Politisk fortaler-
virksomhed

Projekter

Partnerskaber og 
videns-opbygning

Muligheder for rekreation 
og naturoplevelser

Adgang til natur

Uddannelse og 
naturforståelse

Naturbeskyttelse og 
landskabsplanlægning



Fire aktueller 
fokusområder

• Natur og fysisk planlægning

• Adgang til naturen

• Friluftslivet betydning for sundheden

• Friluftsliv for børn og unge



Friluftsrådet

Initierer og medvirker i forskellige projekter, programmer og 
samarbejder omkring Friluftsliv.



Støttede projekter i Ringkøbing-Skjern Kommune

• Rækker Mølle Foreningsråd; aktivitets- og opholdsområde ved Rækker Mølle 
Sø (200.000 kr.)

• DDS 1. Ringkøbing gruppe; flydebro til læring om vandhullets dyre- og 
planteliv for spejdere, skoleelever mv. (65.100 kr.)

• Bork Havn Handelsforening; fiskeklappebassin til formidling af fisk og 
fjordmiljøet i Bork Havn (66.000 kr.)

• Hoven Borgerforening; bålhytter, shelter og multtoilet (50.000 kr.)

• Tarm Udviklingsforum; fælles byhave og grøn kile til aktiviteter på tværs af 
byens borgere (32.500 kr.)

• Holmsland Sogneforening; madpakkehus og træsti gennem rørskov         
(160.900 kr.)



Men Friluftsrådet støtter på en ny måde nu…

• Derfor er det ikke sikkert at helt ens projekter vil kunne få støtte igen

• For at optimere at udlodningsmidlerne støtter bedst muligt op om friluftslivet 
har man ændret på hvordan man kan søge.

• Udlodningsmidlerne følger nu temaer udpeget af bestyrelsen. 

• For hvert tema vil der være en udviklingspulje og lokalpulje. Lokalpuljen er det 
interessante for jer.

• Hvis projekterne passer til det aktuelle tema kan projekter som minder om de 
tidligere godt stadig få støtte. 



Udlodningsmidler til Friluftsliv

• Formål: at støtte projekter, der skaber nye muligheder for at opleve naturen, støtter det frivillige 
engagement og udvikler de lokale fællesskaber med friluftslivet som omdrejningspunkt. 

• Midler til uddeling: afhænger af det årlige overskud i Danske Lotteri Spil og udbyttet fra Det Danske 
Klasselotteri.

• Støtteområder: Friluftsrådets bestyrelse beslutter løbende nye temaer og kriterier for støtte. De 
aktuelle temaer og ansøgningsfrister fremgår altid af Friluftsrådets hjemmeside.

• Hvordan søger man? For at søge skal man udfylde ansøgningsskemaet på Friluftsrådets hjemmeside. 
Du kan forvente svar 2-4 måneder efter hver ansøgningsfrist.



Udlodningsmidler til Friluftsliv – aktuelle temaer

• Tema: Friluftsliv skaber sundhed – tilskud til lokale initiativer

• Hvad? Der gives tilskud til lokale projekter, hvor frivillige foreninger skaber nye, lokale tilbud om 
sundhedsfremmende aktiviteter gennem friluftsliv og naturoplevelser.

Projektet skal være særligt målrettet grupper med en sundhedsmæssig udfordring, fx fysisk inaktive, 
kronisk syge, overvægtige, stressramte …. og indeholde konkrete aktiviteter i den nære natur.

• Hvem? Puljen kan søges af almennyttige foreninger

• Hvor meget? Der kan søges mellem 20.000 og 100.000 kr. Der er i alt afsat 2 mio. kr.

• Hvornår? Ansøgningsfristen er 1. oktober 2019



Puljen Vores Natur

• Baggrund: Et partnerskab mellem DR, Danske Naturhistoriske Museer, Friluftsrådet og Naturstyrelsen 
vil i 2020 sætte fokus på Danmarks natur og oplevelser i naturen gennem formidlingstiltag og konkrete 
aktiviteter.

I den forbindelse er der oprettet en puljen, der har til formål at skabe aktiviteter, hvor foreninger 
formidler den lokale natur, samt skaber oplevelser og mulighed for at være aktiv i naturen. 

Aktiviteterne skal foregå i perioden fra 1. april til og med 1. november 2020.

• Hvem? Puljen kan søges af almennyttige foreninger, organisationer og forbund.

• Hvor meget? Der kan søges mellem 20.000 og 100.000 kr. Der er i alt afsat 6 mio. kr.

• Hvornår? Ansøgningsfristen er 1. november 2019.



Puljen Vores Natur

Der gives tilskud til foreningers aktiviteter inden for følgende temaer:

• Naturstafetten - Aktiviteter der formidler den lokale natur og skaber mulighed for og inspirerer til at 
opleve den. F.eks. arrangementer for børn og unge i naturen i nærområdet.

• Nat i naturen - Aktiviteter der giver mulighed for naturoplevelser om natten. F.eks. arrangementer 
med overnatning i det fri eller formidlingsture om natten.

• Danmark under vandet - Aktiviteter der formidler naturen under vandoverfladen og/eller skaber 
mulighed for at prøve friluftsaktiviteter ved havet, søer, åer og vandløb.

• Vild mad - Aktiviteter der formidler naturens råvarer og inviterer flere ud for at finde, fange og smage 
på naturen. F.eks. sanketure eller fælles madlavning med naturens råvarer.

• Vild natur hvor du bor - Aktiviteter der skaber interesse for bolignær vild natur, herunder udvikling af 
vild bynatur. F.eks. såning af vilde planter i forbindelse med sportspladser, parker eller private arealer. 
Eller events, som gør opmærksom på den vilde natur, hvor du bor. 



Puljen Vores Natur

• Temaerne svarer til de såkaldte ”fyrtårnsprojekter” under projektet Vores Natur.

• Puljen støtter aktiviteter, som på lokalt plan understøtter fyrtårnsprojekternes formål, og 
som så vidt muligt finder sted samtidigt med fyrtårnsprojekternes aktiviteter.

• Puljen er finansieret af Nordea-fonden, AAGE V JENSEN NATURFOND, 15. Juni Fonden og 
Udlodningsmidler til Friluftsliv.

• Læs mere på: https://friluftsraadet.dk/vores-natur-puljen



Lokalforeningspuljen

• Hvad? Der gives tilskud til aktiviteter og projekter, der styrker foreningernes frivillige arbejde med 
friluftsliv, og til materialer og faciliteter, der forbedrer rammerne for foreningsarbejdet.

• Hvem? Puljen kan søges af lokalforeninger under Friluftsrådets medlemsorganisationer

• Hvor meget? Der kan søges op til 50.000 kr. Puljen er i alt på ca. 2,5 mio. kr.

• Hvornår? Seneste ansøgningsfrist var 1. september 2019. En ny frist vil blive meldt ud i 2020.

• Tidligere tilskud: 

• Civile Hundeførerforening Vojens: 30.000 kr. i støtte til strøm i klubhus

• Nappedam Vinterbadere: 16.000 kr. til et omklædningsrum

• FDF Stenløse-Veksø: 13.000 kr. til hængekøjer til overnatning i det fri

Alle tilskud ses på https://friluftsraadet.dk/lokalforeningspuljen



Har du spørgsmål?

• Kontakt Friluftsrådets sekretariat (København SV) på telefon 33 79 00 79 (tast 2) eller 
tips@friluftsraadet.dk

• Se ansøgningsfrister og læs mere om kriterierne for tilskud (fx hvad der lægges vægt på i behandlingen 
af ansøgninger, og hvad der ikke støttes) på Friluftsrådets hjemmeside:

https://friluftsraadet.dk/tilskud-til-projekter

• Nye ansøgningsfrister og temaer for støtte vil løbende blive annonceret på Friluftsrådet hjemmeside 
og nyhedsbrev.


