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Postadress: 
Länsstyrelsen Västra 
Götalands län 
403 40 Göteborg 

 Telefon/Fax: 
010-224 40 00 (växel) 
010-224 40 22 (fax) 

Webbadress: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 

 

Sammanställning av bidrag till friluftsutveckling 

En sammanställning med fokus på bidrag för dig i Västra Götaland som vill jobba för 

att vi ska nå friluftsmålen. 

Målet med sammanställningen är att underlätta för kommuner, myndigheter, föreningar, 

företag och andra som vill arbeta aktivt med olika friluftsförbättrande åtgärder. 

 
Kontaktuppgifter: 

e-post: sofie.bernhardsson@lansstyrelsen.se 

Postadress: Länsstyrelsen Västra Götalands län, 403 40 Göteborg 

Telefon: 010-224 51 22 

 

 
Typ av bidrag Vem kan söka Sista ansökan Mer information 

Grönare städer Kommuner 14/9 2018 Åtgärder för att utveckla eller öka 
stadsgrönska och ekosystemtjänster 
i urbana miljöer. Exempel på stads-
grönska är naturmark, parker, plan-
teringar, stränder, våtmarker och 
dagvattenanläggningar 
 
Ansökan till Boverket 
 

 
 

https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/stod-for-gronare-stader/


Landsbygds- 
programmet  
 

Alla förutom privat-
personer 

Löpande Du kan få stöd för fysiska investe-
ringar i till exempel badplatser, lek-
platser eller leder för vandring, cy-
kel, kanot och skoter. Dessa ska vara 
fria att använda för allmänheten.  
 
Investeringar i rekreation och turism 
Investeringar i idrotts- och fritidsan-
läggningar 
Investeringsstöd till nya jobb på 
landsbygden 
Lista över Leaderområden 

LONA Kommuner och in-
tresseorganisationer 

1/12 2018 Projekten genomförs antingen i 
kommunens egen regi eller av en lo-
kal aktör som tecknat avtal med 
kommunen.  Exempel på projekt kan 
vara vård och förvaltning av områ-
den och åtgärder som främjar fri-
luftsliv i natur- och kulturmiljö.  
 
Information hos Länsstyrelsen 
Ansökan till Naturvårdsverket 

Statsbidraget för 
tidiga insatser 

Ideella föreningar, 
trossamfund, kom-
muner och kom-
munalförbund 

17/9 2018 Stadsbidraget för tidiga insatser (För-
ordning (2016:1364)) går att söka för 
aktiviteter inom friluftsliv. Statsbi-
draget riktar sig till insatser för asyl-
sökande, inte nyanlända. Bidraget 
kan bland annat sökas för samhälls-
information och hälsofrämjande in-
satser, i vilket både friluftsliv och in-
formation om allemansrätten till ex-
empel kan ingå. 
 
Ansök om tidiga insatser för asylsö-
kande hos Länsstyrelsen 

Regionalt bidrag för 
kulturmiljövård 

Föreningar, företag 
och kommer 

31 oktober Kulturhistoriskt värdefulla byggna-
der, miljöer och landskap i länet är 
en gemensam källa till kunskap och 
upplevelser. Kommuner kan söka 
statligt stöd från Länsstyrelsen för 
att vårda en kulturmiljö på ett så-
dant sätt att den bevaras för framti-
den eller för att göra den mer till-
gänglig och användbar för alla. 
 
Ansökan om bidrag till kulturhisto-
riska miljöer hos Länsstyrelsen 

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/lantbruk-och-landsbygd/utveckling-av-landsbygder/investeringar-i-rekreation-och-turism.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/lantbruk-och-landsbygd/utveckling-av-landsbygder/investeringar-i-idrotts--och-fritidsanlaggningar.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/lantbruk-och-landsbygd/utveckling-av-landsbygder/investeringar-i-idrotts--och-fritidsanlaggningar.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/lantbruk-och-landsbygd/utveckling-av-landsbygder/investeringsstod-till-nya-jobb-pa-landsbygden.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/lantbruk-och-landsbygd/utveckling-av-landsbygder/investeringsstod-till-nya-jobb-pa-landsbygden.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/landsbygdfiske/lokaltleddutvecklinggenomleader/lokaltleddutveckling20142020/godkandaleaderomraden.4.37e9ac46144f41921cd21299.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/stat-och-kommun/natur/stod-till-naturvard/lokala-naturvardsinsatser---lona.html
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Lokala-naturvardssatsningen/
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/stat-och-kommun/social-hallbarhet/integration/tidiga-insatser-for-asylsokande.html#0
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/stat-och-kommun/social-hallbarhet/integration/tidiga-insatser-for-asylsokande.html#0
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/forening/samhalle-och-kultur/kulturmiljo/bidrag-till-kulturhistoriska-miljoer.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/forening/samhalle-och-kultur/kulturmiljo/bidrag-till-kulturhistoriska-miljoer.html


Skolverkets bidrag 
för hälsofrämjande 
insatser 

Huvudmän för 
grund- och gymna-
sieskolan, även 
särskolan. 

17/9 2018 Syftet med bidraget är att stödja hu-
vudmän att arbeta med hälsofräm-
jande skolutveckling för en ökad 
måluppfyllelse. I bidragsomgången 
för 2018 är fokus på lärandet för ele-
ven som en hälsofrämjande faktor. 
 
Ansökan till Skolverket 

Svenskt friluftsliv Friluftsorganisation 
som är riksomfat-
tande med ett lokalt 
eller regionalt för-
ankrat föreningsliv i 
minst tio län. 

30/9 2018 Prioriterade områden är, ansök-
ningar som strävar mot att uppfylla 
de 10 friluftspolitiska målen samt 
satsningar på barn och ungdomar i 
friluftslivet. 
 
Ansökan till Svenskt friluftsliv  

Sparbankstiftelsen Prioriterade mål-
grupper är före-
ningar, förbund, 
klubbar och utbild-
ningsenheter 

Varierande be-
roende på 
Sparbankstif-
telse 

Exempel på bidrag att söka är att 
skolklasser får bidrag för att åka till 
ett naturum eller göra någon annan 
spännande dagstur. Inköp av utrust-
nings som tex tält och kanot.  Det 
finns flera regionala stiftelser i länet, 
nedan listas några. 
 
Ansök om bidrag till Sparbankstiftel-
sen Sjuhärad 
Ansökan om bidrag till Sparbankstif-
telsen Skaraborg 
Ansökan om bidrag till Sparbankstif-
telsen Alfta 

Allmänna Arvsfon-
den 

Ideella organisat-
ioner 

Löpande Stöttar projekt kopplat till barn, unga 
samt personer med funktionsned-
sättningar. 
 
Ansökan till Allmänna arvsfonden 

Skogsstyrelsens  
NOKÅS-stöd 

Markägare eller per-
son som har markä-
garens tillstånd 

Löpande Vill du utföra åtgärder i skogen som 
främjar naturvärden, äldre kulturmil-
jöer, landskapsbilden eller rekreation 
och friluftsliv? Då kan du söka No-
kås-stöd. Till exempel ges bidrag för 
att märka upp vandringsleder.  
 
Ansökan till NOKÅS-stöd 

Skogsstyrelsens 
Naturvårdsavtal 

Privat markägare och 
kommuner 

Löpande Naturvårdsavtal med skogens sociala 
värden som syfte  
 
Ansökan till Skogsstyrelsens Natur-
vårdsavtal 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-halsoframjande-skolutveckling-2018#h-Viktigadatumochbeslut
https://svensktfriluftsliv.se/ansoka-om-bidrag/
https://www.sbssjuharad.se/ansok-om-bidrag/index1,3.htm
https://www.sbssjuharad.se/ansok-om-bidrag/index1,3.htm
https://www.sparbanksstiftelsenskaraborg.se/ansokan/
https://www.sparbanksstiftelsenskaraborg.se/ansokan/
https://www.sparbanksstiftelsenskaraborg.se/ansokan/
https://www.sparbanksstiftelsenskaraborg.se/ansokan/
https://www.arvsfonden.se/ansok-om-pengar/blanketter-och-dokument
https://www.skogsstyrelsen.se/aga-skog/stod-och-bidrag/nokas/
https://www.skogsstyrelsen.se/aga-skog/skydda-skog/naturvardsavtal/
https://www.skogsstyrelsen.se/aga-skog/skydda-skog/naturvardsavtal/


 


