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Vedlegg 8 – Tilskuddsordninger for tiltak i utvalgte kulturlandskap 
 

Tilskuddsordning Beskrivelse Hvem kan søke Søknadsfrist Les mer her Søk her 

Tilskudd til utvalgte 
kulturlandskap (UKL) 

Tilskudd til tiltak i 
Utvalgte kulturlandskap, 
for å bidra til å sikre 
verdier knyttet til 
biologisk mangfold, 
landskap, kulturminner 
og kulturmiljø, herunder 
sikre langsiktig skjøtsel og 
drift 

Grunneiere, lag og 
foreninger, 
landbruksfortak og 
kunnskapsmiljø innenfor 
området 

Mars Info om tilskudd UKL Søknadsskjema UKL 

Spesielle miljøtiltak i 
jordbruket (SMIL) 

Formålet er å fremme 
natur- og 
kulturminneverdiene i 
jordbrukets 
kulturlandskap og 
redusere forurensningen 
fra jordbruket 

Søkere som er berettiget til 
produksjonstilskudd 

1.mai og 
1.september 

Info om SMIL Søknadsskjema SMIL 

Tilskuddsordning for trua og 
utvalgte naturtyper  

Støtte til tiltak og aktiv 
skjøtsel for å ta vare på 
den utvalgte naturtypen 
slåttemark 

Grunneiere, 
privatpersoner, frivillige 
organisasjoner, 
kommuner, virksomheter 
og institusjoner 

15.januar 

Info om 
tilskuddsordning for 
trua og utvalgte 
naturtyper 

Søknadssenter 
Miljødirektoratet 

Regionale miljøtilskudd 
(RMP) 

Støtte til tiltak som bidrar 
til at jordbruket i 
Finnmark fylke drives 
miljøforsvarlig og ivaretar 
kulturlandskapet 

Gårdbrukere 
1.oktober 
(1.november for 
beitelag) 

Info om RMP Søknadsskjema RMP 

  

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/kulturlandskap/utvalgte-kulturlandskap
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/utvalgte-kulturlandskap-i-jordbruket/
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/om-tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket#hvordan-soeke-smil-tilskudd-
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-smil/
https://tema.miljodirektoratet.no/no/Tema/For-offentlig-sektor/Tilskuddsordninger/Tilskuddsordning-for-utvalgte-naturtyper/
https://tema.miljodirektoratet.no/no/Tema/For-offentlig-sektor/Tilskuddsordninger/Tilskuddsordning-for-utvalgte-naturtyper/
https://tema.miljodirektoratet.no/no/Tema/For-offentlig-sektor/Tilskuddsordninger/Tilskuddsordning-for-utvalgte-naturtyper/
https://tema.miljodirektoratet.no/no/Tema/For-offentlig-sektor/Tilskuddsordninger/Tilskuddsordning-for-utvalgte-naturtyper/
https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/
https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/
https://www.fylkesmannen.no/nn/troms-finnmark/landbruk-og-mat/jordbruk/miljotiltak/regionale-miljotilskudd/
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/soknad-om-regionalt-miljotilskudd/
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Tilskuddsordning Beskrivelse Hvem kan søke Søknadsfrist Les mer her Søk her 

Klima- og miljøprogrammet 
(KMP) 

Tilskudd til nasjonale 
prosjekter. Klima- og 
miljøprogrammet skal 
gjennom utredninger og 
informasjonstiltak bidra 
til å oppnå 
landbrukspolitikkens 
målsettinger på klima- og 
miljøområdet. 

Kunnskapsutvikling eller 
kunnskapsformidling: 
utrednings- og 
forskingsvirksomheter, fag- 
eller 
næringsorganisasjonar, 
andre foretak 

14.oktober Info om KMP Søknadsskjema KMP 

“Grønne midler” FeFo 

Støtter tiltak som bidrar 
til økt friluftsliv, trivsel og 
bolyst, samt å styrke 
folkehelsen 

Friville lag og foreninger 
15.februar og 
15.august 

Info om Grønne 
midler 

Søknadsskjema Grønne 
midler 

Sametinget - Næring 

Flere tilskuddsordninger 
for primærnæringer, 
nyetableringer, kreativ 
næring og samisk reiseliv 

Foretak, institusjoner, 
organisasjoner og eiere av 
verneverdige samiske bygg 

Varierer fra år 
til år 

Info om sametingets 
støtteordninger 
næring 

Info om søknadsprosess 

Sametinget - Miljø, areal og 
kulturvern 

Flere tilskuddsordninger 
til samiske kulturminner 
og freda samiske bygg 

Foretak, institusjoner, 
organisasjoner og eiere av 
verneverdige samiske bygg 

Varierer fra år 
til år 

Info om sametingets 
støtteordninger miljø 

Info om søknadsprosess 

Fylkeskommunens midler til 
fredede bygg, anlegg og 
kystkultur 

Støtte til bygg og anlegg 
som er fredet etter 
kulturminneloven, 
privateide bygg som er 
erklært automatisk fredet 
og verneverdige bygg 
relatert til kystkultur 

Private eiere av fredede 
hus og anlegg 

Varierer fra år 
til år 

Info om midler til 
ferdede bygg og 
anlegg 

Info om søknadsprosess 

  

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/klima-og-miljoprogrammet/tilskudd-kmp
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/klima--og-miljoprogrammet-kmp--tilskudd-til-nasjonale-prosjekter/#klima--og-miljoeprogrammet--kmp----tilskudd-til-nasjonale-prosjekter
https://www.fefo.no/friluftsliv/gronne-midler-stotteordning/
https://www.fefo.no/friluftsliv/gronne-midler-stotteordning/
https://skjema.fefo.no/skjema/FEFO009/
https://skjema.fefo.no/skjema/FEFO009/
https://www.sametinget.no/Tilskudd-og-stipend?tag=89
https://www.sametinget.no/Tilskudd-og-stipend?tag=89
https://www.sametinget.no/Tilskudd-og-stipend?tag=89
https://www.sametinget.no/Tilskudd-og-stipend?tag=89
https://www.sametinget.no/Tilskudd-og-stipend?tag=91
https://www.sametinget.no/Tilskudd-og-stipend?tag=91
https://www.sametinget.no/Tilskudd-og-stipend?tag=91
https://www.tffk.no/tjenester/sok-tilskudd/sok-tilskudd-kulturarv/tilskudd-til-istandsetting-av-verneverdige-og-freda-bygg-og-anlegg/
https://www.tffk.no/tjenester/sok-tilskudd/sok-tilskudd-kulturarv/tilskudd-til-istandsetting-av-verneverdige-og-freda-bygg-og-anlegg/
https://www.tffk.no/tjenester/sok-tilskudd/sok-tilskudd-kulturarv/tilskudd-til-istandsetting-av-verneverdige-og-freda-bygg-og-anlegg/
https://www.tffk.no/tjenester/sok-tilskudd/sok-tilskudd-kulturarv/tilskudd-til-istandsetting-av-verneverdige-og-freda-bygg-og-anlegg/
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Tilskuddsordning Beskrivelse Hvem kan søke Søknadsfrist Les mer her Søk her 

BARK - Bevaringsprogram 
for utvalgte 
arkeologiske kulturminner og 
kulturmiljø 

Målet med programmet 
er å sørge for at et 
representativt utvalg 
kulturminner blir sikret 
og gjort tilgjengelige 

Grunneiere, 
privatpersoner, frivillige 
organisasjoner, 
kommuner, virksomheter 
og institusjoner 

10.januar Info om BARK Søknadsskjema BARK 

Tilskudd til friluftstiltak 

Målet med ordningen er 
å medvirke til økt 
deltakelse i 
helsefremmende, 
trivselsskapende og 
miljøvennlig friluftsliv for 
alle grupper i befolkninga 

Frivillige organisasjoner og 
interkommunale friluftsråd 

1.februar 
Info om tilskudd til 
friluftstiltak 

Søknadssenter 
Miljødirektoratet 

Norsk kulturminnefond 

Kulturminnefondet er en 
tilskuddsordning for 
bevaring av kulturminner 
og kulturmiljøer 

Private eiere av 
verneverdige kulturminner 
og frivillige lag og 
organisasjoner 

Løpende 
Info om 
kulturminnefondet 

Søknadsskjema 
kulturminnefondet 

Stiftelsen UNI 

Økonomisk støtte til 
prosjekter for å fremme 
allmennyttig virksomhet 
innen skade- og 
miljøvern, for derved å 
bidra til en trygg utvikling 
i det norske samfunn 

Privatpersoner, frivillige 
organisasjoner, 
kommuner, virksomheter 
og institusjoner 

Løpende 
Info om stiftelsen 
UNI 

Info om søknadsprosess 

Lån i Husbanken 
Husbanken kan gi 
utbedringslån til bolighus 
med antikvarisk verdi 

Privatpersoner, 
kommuner, 
fylkeskommuner og 
branjeaktører 

Løpende 
Info om lån i 
husbanken 

Ta kontakt for å søke lån 

Ta et tak - Norsk Kulturarv 

Støtte til tiltak rettet mot 
våningshus og 
driftsbygninger med 
kulturhistorisk verdi, 
eldre enn 100 år 

Privatpersoner, lag, 
foreninger, byggfagklasser 
og organisasjoner  

1.april Info om ta et tak Søknadsskjema ta et tak 

https://www.tffk.no/tjenester/sok-tilskudd/sok-tilskudd-kulturarv/bevaringsprogrammet-for-utvalgte-arkeologiske-kulturminner-bark/
https://www.tffk.no/tjenester/sok-tilskudd/sok-tilskudd-kulturarv/bevaringsprogrammet-for-utvalgte-arkeologiske-kulturminner-bark/
https://www.tffk.no/tjenester/sok-tilskudd/sok-tilskudd-folkehelse-idrett-og-friluftsliv/tilskudd-til-friluftslivsaktivitet/
https://www.tffk.no/tjenester/sok-tilskudd/sok-tilskudd-folkehelse-idrett-og-friluftsliv/tilskudd-til-friluftslivsaktivitet/
https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/
https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/
https://kulturminnefondet.no/soknad/
https://kulturminnefondet.no/soknad/
https://soknadssenter.kulturminnefondet.no/Hjem/Forsiden
https://soknadssenter.kulturminnefondet.no/Hjem/Forsiden
http://www.stiftelsen-uni.no/index.html
http://www.stiftelsen-uni.no/index.html
http://www.stiftelsen-uni.no/soknaden.html
https://nedlasting.husbanken.no/Filer/7b18.pdf
https://nedlasting.husbanken.no/Filer/7b18.pdf
https://www.husbanken.no/om-husbanken/kontakt/
http://www.kulturarv.no/aksjoner/ta-et-tak-aksjonen
https://soweb.aspnett.no/15847/service/scripts/customer.exe?action=formFrame&formId=1
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Tilskuddsordning Beskrivelse Hvem kan søke Søknadsfrist Les mer her Søk her 

Rydd et kulturminne - Norsk 
Kulturarv 

Stipend på kr 4.000,- for å 
rydde og gjøre det 
tilgjengelig omkring et 
kulturminne i nærmiljøet 

Skoler, barnehager og 
idrettslag 

Løpende 
Info om rydd et 
kulturminne 

Send en enkel søknad og 
tre bilder av prosjektet 
som skal ryddes 
til randi@kulturarv.no  

Tilskudd til utrednings- og 
tilretteleggingstiltak (BU-
midler) 

Tilskudd til økt 
matproduksjon, og til 
utvikling og 
modernisering av det 
tradisjonelle landbruket, 
samt til utvikling av andre 
landbruksbaserte 
næringer 

Organisasjoner, 
institusjoner, kommuner 
og ulike former for 
samarbeidsorgan 

1.april 2022 (3-
års perioder) 

Info om BU-midler 

Ikke tilgjengelig per mars 
2020 

Innovasjon Norge  

Innovasjon Norge kan gi 
midler til prosjekter som 
dreier seg om utbygging, 
modernisering, 
omstilling, utvikling eller 
nyetablering 

Privatpersoner, bedrifter, 
samarbeidsorgan 

Varierer fra 
ordning til 
ordning 

Info om tjenester fra 
Innovasjon Norge 

Info om tjenester fra 
Innovasjon Norge 

 

 

http://www.kulturarv.no/aksjoner/rydd-et-kulturminne
http://www.kulturarv.no/aksjoner/rydd-et-kulturminne
mailto:randi@kulturarv.no?subject=Rydd%20et%20kulturminne
mailto:randi@kulturarv.no?subject=Rydd%20et%20kulturminne
mailto:randi@kulturarv.no?subject=Rydd%20et%20kulturminne
mailto:randi@kulturarv.no?subject=Rydd%20et%20kulturminne
https://www.fylkesmannen.no/troms-finnmark/tilskudd/2019/01/utviklings--og-tilretteleggingstilskudd-landbruk/
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/

