
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informasjon om tilskuddsordninger til naturforvaltningstiltak med 
søknadsfrist 15. januar 2018 
 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus ønsker med dette å informere om en rekke tilskuddsordninger 
for økonomisk støtte til kommuner, organisasjoner, forskningsinstitusjoner, private virksomheter 
og privatpersoner som vil sette i verk tiltak for å bedre miljøtilstanden i Norge. 

I vedlegget har vi oppsummert aktuelle ordninger som behandles av Fylkesmannens 
miljøvernavdeling. Vi gjør oppmerksom på at listen ikke er uttømmende og at det finnes en rekke 
andre ordninger. Full oversikt over tilskuddsordninger finner dere på Klima- og 
miljødepartementets sider:  
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tilskotsordningar-for-2018/id2577758/  

Vi ber mottakere av denne informasjonen sende videre til aktuelle søkere, og ber særlig om 
at organisasjoner videresender til sine region- og lokallag. 

Søknadsfristen er 15. januar 2018 (om ikke annet er opplyst). 

Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen bidrar gjerne til å besvare spørsmål eller gi veiledning. 

Hvordan søke: 
Miljødirektoratet sitt søknadssystem på internett skal brukes: 
https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/  
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Tilskuddsordninger for naturforvaltningstiltak 2018: 
Frist for å søke er 15, januar med mindre noe annet er oppgitt. 
 
Tilskudd til truede arter  
Det kan søkes om tilskudd til tiltak som bidrar til å ta vare på truede arter. Truede arter er alle 
arter som er plassert i Norsk rødliste for arter i kategoriene kritisk truet (CR), sterkt truet (EN) 
eller sårbar (VU). Du kan lese mer om rødlistede arter på Artsdatabankens nettsider: 
http://www.artsdatabanken.no/.  
Ordningen gjelder også tiltak for å ivareta prioriterte arter etter naturmangfoldloven §§ 23 og 24. 
Av de prioriterte artene er det er kun planten dragehode som finnes i Oslo og Akershus. 
 
Det kan gis tilskudd til blant annet: kartlegging og overvåking i tilknytning til tiltak, informasjon, 
skjøtsel og vedlikehold, biotopforbedrende tiltak, slått, rydding, hogst, restaurering, gjerding, 
tilpasse driftsform i jord- og skogbruk og lignende. 
For grunneiere, lag, organisasjoner, privatpersoner, kommuner m fl. 
 
Tilskudd til truede naturtyper  
Det kan søkes om tilskudd til tiltak og aktiv skjøtsel for å ta vare på truede naturtyper og 
utvalgte naturtyper og mangfoldet av arter som kjennetegner den enkelte naturtypen, som f. 
eks. slått, rydding, fjerning av fremmede arter, tilpasse driftsform i jord- og skogbruk. 
 
Truede naturtyper er alle typer av natur som er plassert på norsk rødliste for naturtyper i 
kategoriene kritisk truet (CR), sterkt truet (EN) og sårbar (VU). Du kan lese mer om rødlistede 
naturtyper på Artsdatabankens nettsider: http://www.artsdatabanken.no/. De naturtyper som er 
utpekt som en utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven kap. V eller foreslått utvalgt, og som 
er aktuelle i Oslo og Akershus, er slåttemark, slåttemyr, hule eiker, kalklindeskog, åpen 
grunnlendt kalkmark og kalksjøer.  
For grunneiere, lag, organisasjoner, privatpersoner, kommuner m fl. 
 
Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket 
Ordningen skal medvirke til å sikre verdier knyttet til naturmangfold, landskap, kulturminner 
og kulturmiljø. Målgruppen er grunneiere, privatpersoner, lag og foreninger på lokalt og 
regionalt nivå, organisasjoner, kommuner og institusjoner.  
 
Tilskudd til prioriterte kulturlandskapsområder 
Ordningen skal medvirke til god forvaltning av naturmangfoldet i prioriterte 
kulturlandskapsområder. Målgruppen er grunneiere, privatpersoner, lag og foreninger på lokalt 
og regionalt nivå, organisasjoner, kommuner og institusjoner. 
 
Tilskudd til pollinerende insekter 
Ordningen skal medvirke til å sikre eller bedre leveområdene til vill pollinerende insekter. 
Målgruppen er grunneiere, privatpersoner, lag og foreninger på lokalt og regionalt nivå, 
organisasjoner, kommuner og institusjoner. Søknadsfrist er 1. mars. 
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Tilskudd til fisketiltak 
Tilskuddsordningen skal medvirke til å sikre og utvikle bestander av anadrome laksefisk og legge 
til rette for fiske etter anadrome laksefisk. Det kan gi tilskudd til blant annet informasjon, 
anvendt forskning og overvåking, tiltak for å bedre tilgangen og muligheten til fiske for 
allmennheten samt tiltak rettet mot rekruttering eller stimulering til fiske. 
Målgruppen er frivillige organisasjoner, forskningsinstitusjoner, kommuner og interkommunale 
organer.   
 
Tilskudd til kalking 
Formålet med tilskuddsordningen er å redusere negative effekter på naturmangfoldet i vassdrag 
som følge av sur nedbør. Det kan gis støtte til kjøp av kalk, transport og spredning av kalk, 
informasjon og veiledning og reetablering av opprinnelig naturmangfold.  
Målgruppen er frivillige organisasjoner, kommuner, interkommunale organ og fiskerettshavere.  
 
Tilskudd til anadrome laksefisk 
Formålet med ordningen er å legge til rette for bevaring og forvaltning av ville anadrome 
laksefisk. Det kan gi tilskudd til blant annet forvaltning av- og informasjon om villaks, sjøørret 
og sjørøye. Det kan også gis tilskudd til praktisk rettet FoU-virksomhet og overvåking som 
grunnlag for lokal forvaltning. (Søknaden behandles av Miljødirektoratet) 
Målgruppen er frivillige organisasjoner, forskningsinstitusjoner, kommuner og interkommunale 
organ.  
 
Tilskudd til generell vannforvaltning 
Tilskuddet skal bidra til å nå miljømålene i vannforskriften. Målgruppen er vannområdeutvalg, 
interkommunale vannprosjekt, kommuner, forskningsinstitusjoner og frivillige organisasjoner. 
(Søknaden behandles av Miljødirektoratet)  
 
Tilskudd til verdiskapning basert på naturarven 
Ordningen skal medvirke til at verneområder og andre verdifulle naturområder blir en del av en 
bred verdiskapning som har langsiktig positiv effekt på natur, lokalsamfunn og næringsutvikling. 
Det kan gis tilskudd til blant annet: attraksjoner og tiltak for kanalisering av ferdsel, ulike typer 
informasjon naturfaglig kompetanseheving i reiselivsbransjen, tiltak for å bedre samarbeidet 
mellom naturforvaltning, næring og lokalsamfunn. Det kreves minst 50 % egeninnsats og 
tiltakene som får tilskudd skal være åpne for allmennheten.  
Målgruppen er kommuner, regionråd, frivillige organisasjoner, virksomheter, grunneiere, 
naturinformasjonssenter, tilsynsutvalg og verneområdestyre.   
 
Tilskudd til kommuner med ulverevir i Hedmark, Østfold og Akershus 
Ordningen skal medvirke til konfliktdemping i kommuner med ulverevir. Målgruppen er 
kommuner i Hedmark, Akershus og Østfold som har ett eller flere ulverevir pr 1. juni i 
inneværende år. Søknadsfristen er 1. september.  
 
Tilskudd til viltformål 
Ordningen skal bidra til et høstingsverdig overskudd av vilt. Søknader som gjelder høstbare arter 
behandles av fylkeskommunen og søknader som gjelder ikke-høstbare arter behandles av 
Fylkesmannen.  Det kan gis tilskudd til blant annet tilrettelegging for jakt, informasjon om jakt, 
kartlegging av viltressursene og viltets leveområder.  
 



Målgruppen er frivillige organisasjoner, institusjoner, kommuner og privatpersoner.  
 
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. 
fl. 
Søknad om tiltak som forventes å ha direkte tapsreduserende effekt. Tiltak som omfatter 
fellesløsninger med flere besetninger, hele beitelag, sankelag m.v. vil bli prioriterte for tilskudd 
framfor tiltak i den enkelte besetning.  
 
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl. 
Tiltak som gjør lokalsamfunn som berøres av rovvilt, og særlig bjørn og ulv, bedre i stand til å 
håndtere konflikter som disse artene kan skape. Tiltakene skal bidra til økt kunnskap om og 
forståelse for rovvilt og rovviltforvaltning. 
 
Erstatning for beitedyr tatt av rovvilt 
Ordningen skal sikre full erstatning for dokumenterte og sannsynliggjorte rovviltskader på 
husdyr og tamrein slik dette er nedfelt i naturmangfoldloven.  
Søknadsfristen er 1. november. 
 

Omstillingstiltak 
Det gis tilskudd til saueeiere for omstilling til annen næringsrettet landbruksvirksomhet med det 
formål å redusere tap av sau og risiko for dyreliding. 
Målgruppa er dyreeiere med utmarksbasert sauehold i særlig utsette rovviltområde med mye 
rovviltskader. Søknadsfrist: 15. februar 
 

 
Tilskudd til naturinformasjonssenter 
Ordningen skal bidra til drift, utvikling og etablering av naturinformasjonssenter. Målgruppen er 
autoriserte naturinformasjonssenter og andre som arbeider med naturinformasjon. (Søknaden 
behandles av Miljødirektoratet. 
 
Tilskudd til tiltak mot fremmede, skadelige organismer 
Frivillige organisasjoner, institusjoner, internasjonale organisasjoner og private virksomheter kan 
søke om økonomisk støtte til tiltak mot fremmede organismer som for eksempel 
informasjonstiltak og kartlegging.  
 

Andre tilskuddsmidler 
 
Rundskrivet inneholder en rekke andre tilskuddsordninger innen følgende tema: 
 

 Tilskudd til friluftsliv 
 Tilskudd til forurensningsområde 
 Tilskudd til kulturminnetiltak 
 Tilskudd til klimatiltak 
 Andre tilskuddsordninger 


