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Direktør Jan Olli og styreleder Raymond Robertsen håper enda flere skal få glede av Grønne midler når ordningen utvides fra 2018.   Foto: Eirik Palm  

   

 

Enda flere skal få Grønne midler 

Ordningen med Grønne midler utvides i størrelse og omfang. Neste år skal 1,2 millioner kroner 

deles ut til gode formål i Finnmark. I tillegg økes den øvre grensen for størrelsen på tilskudd. 

 

Siden oppstart har FeFo delt ut 10,7 millioner kroner til frivillige lag og foreninger gjennom 

tilskuddsordningen Grønne midler. 20. desember vedtok styret å utvide ordningen i størrelse og omfang:  

 I 2018 skal FeFo dele ut 1,2 millioner kroner.  



 

 

 Mens ordningen tidligere var avgrenset til mindre beløp, økes nå denne rammen. Dermed kan FeFo 

gå inn med større støttesummer i enkelte tiltak som kommer under ordningen. 

 Dessuten blir behandling av søknader om grunneiers tillatelse om enkel tilrettelegging for 

friluftslivet gratis. 

 

«Vi opplever at Grønne midler er viktig for lokalmiljøene i Finnmark, og blir vært godt mottatt. Vi ønsker at 

fellesskapets penger skal fordeles over hele fylket, og gikk i 2017 over til to årlige tildelinger, samtidig som 

vi har prioritert områder hvor vi erfaringsmessig har mottatt få søknader. Nå tar vi enda et skritt», sier 

direktør Jan Olli. 

 

815 tilsagn 

Grønne midler er ment som et lavterskeltilbud for frivillige lag og foreninger. Siden 2007 har FeFo mottatt 

over 1.500 søknader fra lag og foreninger i Finnmark. Av disse har 815 fått tilsagn på støtte.  

 

Samtidig viser erfaringene at den geografiske fordelingen kan bli enda bedre. Mens enkelte deler av 

Finnmark har vært flinke til å søke om midler, har andelen søknader fra andre deler av fylket vært mer 

beskjeden. FeFo har gjennomført en evaluering av Grønne midler. Konklusjonen er at ordningen bør utvides 

i størrelse og omfang.  

 

Styret var enstemmig da saken med endringer i tilskuddsordningen ble behandlet i desembermøtet. 

 

«Grønne midler har vært en suksess, og har blitt en sterk merkevare. Pågangen har vært stor, og svært 

mange finnmarkinger har mottatt støtte til tiltak som fremmer trivsel, bolyst og folkehelse. Nå ønsker vi at 

enda flere skal få glede av det», sier styreleder Raymond Robertsen. 

 

Åpner for større tilskudd 

Dagens retningslinjer for Grønne midler ble vedtatt av styret i 2010, og beskriver blant annet formål, 

prioriterte tiltak og hvem som kan søke. Vedtaket 20. desember åpner for at FeFo nå også kan støtte større 

tiltak, dersom de tilfredsstiller kriteriene. 

 

http://www.fefo.no/no/Friluftsliv/Sider/Gronnemidler.aspx


 

 

Fra 1. januar 2018 er ansvaret for Grønne midler overført til avdeling for kommunikasjon og 

samfunnskontakt.  

 

 «Responsen er særdeles- og utelukkende god, både i sosiale- og redigerte medier. Det er en svært ønsket 

ordning fra folk i Finnmark, og det er klart at når innbyggerne - som eier oss - vil ha mer, så skal vi gjøre vårt 

beste. Søknadsfristen er 15. februar», sier leder for kommunikasjon og samfunnskontakt, Eirik Palm. 

 

Lavere avgifter 

Samtidig blir enkelte avgifter justert eller fjernet.  

 

Dette gjelder behandlingen av søknader om grunneiers tillatelse om enkel tilrettelegging for friluftslivet, slik 

det fremkommer i friluftsloven § 35, som fra 2018 blir gratis.  

 

Avgifter for permanente byggverk, som for eksempel gapahuker, vil heretter vurderes ut fra om tiltaket er 

for allmennheten eller ikke. Tiltak som er godt tilrettelagt for allmennheten, skal prises lavt.  

 

 

  

 

 

 

KONTAKTPERSON / GULAHALLANOLMMOŠ:   

Jan Olli, direktør, tlf. 958 20 286 

Eirik Palm, leder kommunikasjon og samfunnskontakt, tlf. 976 19 594 

 

 

 

 

 



 

 

 

Følg oss på            

 

https://www.facebook.com/Finnmarkseiendommen
https://twitter.com/FeFo_no
https://www.linkedin.com/company/finnmarkseiendommen
http://www.fefo.no/no/presse/_layouts/listfeed.aspx?List={FCF1A413-1B29-40CD-868C-984D2C6526EF}

