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Lena Kristiansen er glad for at Grønne midler er populær, men oppfordrer lag og foreninger fra områder med få søknader om å søke på 

støtteordningen.                          Foto: Eirik Palm 

 

Disse har søkt om Grønne midler 
FeFo har mottatt 75 søknader om støtte gjennom Grønne midler-ordningen. Lag og foreninger 
fra 17 av fylkets 19 kommuner er representert. 
 
Dette er første gangen FeFo gjennomfører to tildelinger i løpet 
av året. Den nye ordningen ble annonsert i fjor, og målet er å 
få en best mulig spredning, både når det gjelder geografi og 
aktiviteter. 
 
Fra 17 kommuner 
Med unntak av Hasvik og Gamvik var det ved fristens utløp 
kommet inn søknader fra samtlige kommuner i Finnmark.  
Hovedtyngden av søknader kommer fra Alta, Porsanger, Vadsø 
og Sør-Varanger, hvor FeFo har kontorer.  
 
«I antall er dette omtrent som forventet siden vi har ny 
tildeling til høsten, og dermed også som tidligere år», sier 
utmarksforvalter Lena Kristiansen, som er ansvarlig for 
tilskuddsordningen Grønne midler.  
 



 

 

 
Enkelt og ubyråkratisk 
«Dette er et lavterskeltilbud til lag og foreninger, hvor målet er å fremme bolyst, aktivitet og god folkehelse, og det 
skal være enkelt å søke. Vi håper vi fremover også vil se enda flere søknader fra områder vi vanligvis ikke har hørt så 
mye fra», framholder hun. 
 
Her finner du oversikt over søkerne 
 
Fordelt på kategorier er det søkt om 613.650 kroner til turer, aktiviteter og arrangementer, mens det er søkt om 
386.260 kroner til ulike tilretteleggingstiltak. For kurs, utstyr og «annet» utgjør søknadssummene totalt henholdsvis 
170.500, 358.920 og 244.000 kroner. 
 
 
Ny tildeling i september 
Søknadsfristen gikk ut 15. februar, og tildelingen er ventet å skje i begynnelsen av mars måned. 
 
Neste søknadsfrist blir 15. august med tildeling i september. FeFo oppfordrer særlig lag og foreninger fra områder 
med få søknader til å søke om Grønne midler. 
 
«Det er en populær ordning. De som får tilskudd ved denne tildelingen, vil ikke få tilskudd under høsttildelingen. Men 
de kan søke igjen neste år. Vi ønsker aktivitet i nærområdet», sier Lena Kristiansen. 
 

 
Her finner du mer om Grønne midler  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
KONTAKTPERSON / GULAHALLANOLMMOŠ:   
Lena Kristiansen, utmarksforvalter, tlf. 901 88 790 
 
 

 

 

Følg FeFo på            

http://www.fefo.no/no/Friluftsliv/Documents/Gronne%20midler/Gr%C3%B8nne%20midler%202017/Gr%C3%B8nne%20midler_s%C3%B8kere_v%C3%A5r2017.pdf.pdf
http://www.fefo.no/no/Friluftsliv/Sider/Gronnemidler.aspx
https://www.facebook.com/Finnmarkseiendommen
https://twitter.com/FeFo_no
https://www.linkedin.com/company/finnmarkseiendommen
https://instagram.com/finnmarkseiendommen
http://www.fefo.no/no/presse/_layouts/listfeed.aspx?List={FCF1A413-1B29-40CD-868C-984D2C6526EF}

