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Indledning 
 
Denne publikation indeholder en gennemgang af ordningen om tilskud til at etablere friluftsfacilite-
ter i tilknytning til fortidsminder og fredede arealer under landdistriktsprogrammet 2007-2013. End-
videre indeholder publikationen en vejledning i at udfylde ansøgningsskemaet. 
 

Tilskudsordningens indhold 

Formål 

Formålet med ordningen er at give offentligheden adgang til flere og bedre naturoplevelser ved at 
etablere faciliteter til gavn for friluftslivet i projektområder, hvor offentligheden får mulighed for at 
opleve fortidsminder og fredede arealer. 

Hvem kan søge? 

Ansøger kan være:  

• Ejere og forpagtere der gennemfører projekter, hvor det enkelte projektområde i sin helhed 
omfatter arealer, der er ejet eller forpagtet af den pågældende ansøger på tidspunktet for an-
søgning om tilskud. 

• Interesseorganisationer, foreninger og sammenslutninger, hvis formål omfatter friluftsinte-
resser, og hvor Naturstyrelsen har modtaget kopi af gældende vedtægter. 

• Offentlige institutioner, offentlige virksomheder og kommunale fællesskaber. 
 

Krav til projektareal 

Der kan udelukkende opnås tilskud til projekter på private arealer 

• Tilskudsordningen er målrettet private arealer og tilsagn om tilskud kan derfor ikke omfatte 
projekter, hvor projektområdet på tidspunktet for ansøgning om tilskud helt eller delvis om-
fatter arealer, der er ejet eller forpagtet af en offentlig institution, en offentlig virksomhed el-
ler et kommunalt fællesskab. 

• Offentlige institutioner, offentlige virksomheder og kommunale fællesskaber vil således som 
tilsagnshavere være tilsagnshavere for projektområder, der på ansøgningstidspunktet er ejet 
eller forpagtet af private.  

• Hvis der opnås tilsagn kan det opretholdes i det tilfælde, hvor ejer- og forpagtningsforholde-
ne senere ændres, herunder, at arealer overgår til en offentlig institution, en offentlig virk-
somhed eller et kommunalt fællesskab. 
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Administration af ordningen 

Indsendelse af ansøgning og ansøgningsfrist 

Ansøgning om tilskud indgives på et særligt ansøgningsskema, der fås via NaturErhvervstyrelsens 
eller Naturstyrelsens hjemmeside eller ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen eller Naturstyrel-
sen.  
 
Ansøgningen skal være vedlagt et kort, hvorpå afgrænsningen af projektområdet og placeringen af 
de ansøgte friluftsfaciliteter er vist. Kortet skal endvidere vise en lovlig adgangsmulighed for offent-
ligheden op til projektområdet. 
 
Det udfyldte, printede og underskrevne ansøgningsmateriale sendes til Miljøministeriet, Naturstyrel-
sen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. eller på mail: NST@NST.dk. 
 
Naturstyrelsen kvitterer for modtagelse af ansøgningen. 
 
Naturstyrelsen foretager en vurdering af projektets indhold og økonomi og videresender ansøgnin-
gen med indstilling om afgørelse til NaturErhvervstyrelsen. 
 
NaturErhvervstyrelsen træffer afgørelse vedr. tilsagn om tilskud eller afslag på ansøgning og medde-
ler dette til ansøger. 
 
Ansøgninger skal være modtaget i Naturstyrelsen senest den 1. maj eller senest den 1. november i 
kalenderåret. Ansøgninger, der modtages i kalenderåret efter den 1. november, betragtes som ansøg-
ninger, der er modtaget inden fristen den 1. maj i det efterfølgende kalenderår. 
 

Offentliggørelse af oplysninger om ansøger og tilskudsbeløb 

Ved ansøgning om tilskud fra NaturErhvervstyrelsen gøres opmærksom på  
 

• at de afgivne oplysninger i ansøgningsskemaet vil blive behandlet i forbindelse med afgørel-
sen om udbetaling af tilskud fra NaturErhvervstyrelsen,  

• at oplysninger om navn, adresse samt størrelse af tilskudsbeløb kan blive offentliggjort på in-
ternettet, 

• at NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V er dataansvarlig. 
 
Endvidere gøres opmærksom på, at man i medfør af persondataloven har mulighed for 
 

• at anmode om indsigt i hvilke oplysninger, der behandles i forbindelse med ansøgningen, jf. 
persondatalovens § 31,  

• at man på begæring har krav på at få berigtiget, slettet eller blokeret oplysninger, der viser 
sig urigtige eller vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen, 
jf. persondataloven § 37. 

 
Nærmere oplysninger om ovenstående forhold og persondataloven generelt kan fås ved henvendelse 
til NaturErhvervstyrelsen, Juridisk Enhed. 
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Kontrol 

NaturErhvervstyrelsen udfører en administrativ kontrol af tilsagns- og tilskudsbetingelserne i for-
bindelse med sagsbehandling og udbetaling. Plantedirektoratet foretager den fysiske kontrol. Formå-
let med den fysiske kontrol er at sikre et korrekt grundlag for udbetaling af støtten. Tilsagnshaver 
skal sikre, at kontrolmyndighederne har adgang til projektområdet i forbindelse med kontrol. 
 

Tilskudsberettigede projekter 
 
Tilskud til etablering af friluftsfaciliteter kan omfatte projekter, der bidrager til at give offentlighe-
den adgang til flere naturoplevelser ved at etablere faciliteter til gavn for friluftslivet i projektområ-
der, hvor offentligheden får mulighed for at opleve fortidsminder og fredede arealer. 
 
Projektet kan omfatte nyetablering eller udskiftning af en eller flere friluftsfaciliteter som 
  

• borde,  

• bænke,  

• toiletter,  

• parkeringsområder,  

• mindre stier,  

• skiltning,  

• standere med information,  

• fugletårne 
 
Desuden kan projektet omfatte andre faciliteter af betydning for flere og bedre naturoplevelser for 
offentligheden. 
 
Projektområdet skal på tidspunktet for ansøgningen om tilskud omfatte arealer, hvorpå der er et eller 
flere fortidsminder, eller som er fredede. 
 
Nyetablering eller udskiftning af friluftsfaciliteter skal foregå på landbrugs- eller naturarealer. Her-
med forstås ikke arealer med skov eller beliggende i skov, herunder brandbælter. 
Projektområdet er det område hvor offentligheden skal have adgang. Projektområdet kan således 
omfatte andre arealtyper end landbrugs- eller naturarealer.  
 
Der skal på tidspunktet for ansøgningen være lovlig adgang for offentligheden op til projektområdet. 

Tilskudsbetingelser 
Følgende betingelser skal være opfyldt for at få tilskud: 
 

• Alle nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder opnås. 

• Ansøger afgiver de oplysninger, Naturstyrelsen eller NaturErhvervstyrelsen anmoder om til 
brug for sagsbehandlingen. 

• Projektet afsluttes senest på det tidspunkt, der er anført i ansøgningen, dog senest 1 år efter 
tilsagnsdatoen, og som efter ansøgning kan ændres. 

• Tilsagnshaver indsender udbetalingsanmodning og projektrapport rettidigt til NaturEr-
hvervstyrelsen. 
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• Projektet opretholdes i en periode på mindst 5 år regnet fra datoen, hvor projektet senest skal 
være afsluttet. 

• Udbetalingsanmodning med tilhørende originale regnskabsbilag holdes tilgængeligt i mindst 
5 år fra datoen for afsluttende udbetaling af tilskud. 

• Tilsagnshaver sikrer, at der i 5 år fra projektets afslutning er adgang til projektområdet for 
offentligheden, og som omfatter adgang for færdsel til fods og ophold fra kl. 6 til solnedgang 
og med mulighed for at medtage hunde, der føres i snor.  

• Tilsagnshaver sikrer at der i tilknytning til projektområdet opstilles et lovligt skilt, der orien-
terer om offentlighedens adgang til projektområdet. 

 

Forpligtelse til information 

I tilsagnet fastsætter NaturErhvervstyrelsen betingelser om, at tilsagnshaver skal informere om den 
offentlige medfinansiering af projektet og til i øvrigt at offentliggøre oplysninger om projektet i re-
levante dagblade, tidsskrifter og lignende eller f.eks. på tilsagnshavers hjemmeside på Internettet. 
For så vidt angår publikationer som brochurer, foldere og nyhedsbreve samt ved elektronisk 
formidling i form af websider skal der på titelbladet være en klar angivelse af, at Det Europæiske 
Fællesskab, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og NaturErhvervstyrelsen har deltaget i 
finansieringen af projektet. Hvis de samlede projektomkostninger hvortil der er ydet tilskud, udgør 
mere end 375.000 kr. skal tilsagnshaver opsætte et oplysningsskilt ved projektområdet udstyret med 
EU logoet efter nærmere retningslinjer. Se mere herom på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside:  
 
http://ferv.fvm.dk/Synligg%F8relse_af_tilskud_til_projekter.aspx?ID=52140 
 
Udgifter vedrørende denne forpligtelse er ikke tilskudsberettigede. 
 

Accept af tilsagn 

Det er en betingelse for tilskud til et projekt at ansøger underskriver tilsagnet og indgiver det under-
skrevne tilsagn til NaturErhvervstyrelsen, Ansøger kan benytte digital signatur ved indsendelse af 
underskrevet tilsagn. Det underskrevne tilsagn skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest 4 
uger efter ansøgers modtagelse af tilsagnet. NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere 
fra denne frist. 

 

Tilskudsberettigede udgifter 
De tilskudsberettigede udgifter kan kun omfatte udgifter, der er nødvendige for projektets gennem-
førelse. NaturErhvervstyrelsen kan godkende andre udgifter som tilskudsberettigede end de nedenfor 
nævnte, når udgifterne er af væsentlig betydning for projektets gennemførelse. 
 
Tilskud ydes med op til 100 pct. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.  
 
De tilskudsberettigede projektudgifter kan omfatte udgifter til: 
 

• Udgifter til investering i materiel. 

• Udgifter til anlægsarbejder. 

• Indirekte udgifter ved brug af egne maskiner og lignende. 

• Udgifter til leje med forkøbsmulighed af udstyr, der er direkte relateret til projektet. 
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• Løn til personale, der er beskæftiget med projektet, herunder løn til tilsagnshavers eget ar-
bejde, for så vidt disse udgifter ikke normalt finansieres af offentlige institutioner, offentlige 
virksomheder eller kommunale fællesskaber (se nedenfor). 

• Udgifter til projektrapport. 
 
Uanset at indirekte udgifter ved brug af egne maskiner og lignende samt løn til eget arbejde er til-
skudsberettigede, kan det udbetalte tilskud ikke overstige 100 % af de tilskudsberettigede udgifter 
med fradrag af indirekte udgifter ved brug af egne maskiner og lignende samt løn til eget arbejde. 
Udgifter til løn til personale, der er beskæftiget med projektet, skal kunne dokumenteres med et 
timeregnskab. Ved timeregnskab forstås en samlet opgørelse over en medarbejders tidsforbrug, 
hvoraf det fremgår, hvor mange timer, der er anvendt på projektet. Løn til personale udgør den di-
rekte udgift til løn incl. feriepenge, pension og sociale tillæg, men ikke overhead. Udgifter til husle-
je og kontorhold er ikke indeholdt.  
 
Opgørelse af indirekte udgifter ved brug af egne maskiner og lignende opgøres med udgangspunkt i 
de relevante lokale maskinstations- og entreprenørtakster og skal godkendes af NaturErhvervstyrel-
sen. 

Ikke tilskudsberettigede udgifter 

Følgende projektudgifter er ikke tilskudsberettigede: 
 

• Udgifter, som tilsagnshaver har afholdt inden tilsagnshavers underskrivelse af tilsagnet.  

• Udgifter vedrørende forhold, som tilsagnshaver eller en ejer eller forpagter af projektare-
aler er forpligtiget til at gennemføres i medfør af anden lovgivning. 

• Udgifter vedrørende forhold, som skal gennemføres i medfør af museumslovgivningen 
eller naturbeskyttelseslovgivningen. 

• Udgifter, hvortil der ydes offentlig støtte eller støtte i medfør af anden lovgivning. Det 
gælder dog ikke såfremt den offentlige medfinansiering sker indenfor de rammer til pro-
jekter som NaturErhvervstyrelsen kan udmelde og som medfinansieres af andre offentlige 
midler end midler fra NaturErhvervstyrelsen.  

• Finansierings- og pengeinstitutomkostninger. 

• Moms, medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver. 

• Udgifter til forskning og teknologisk udvikling. 

• Udgifter til køb, leje og leasing af brugt udstyr og brugt materiel. 

Udbudsbetingelser 

Et projekt, der modtager tilsagn om tilskud efter denne ordning, er et offentligt støttet projekt. Pro-
jekter som modtager offentlig støtte er underlagt reglerne i lov om indhentning af tilbud på visse of-
fentlige og offentligt støttede kontrakter, jf. lovbekendtgørelse nr.1410 af 7. december 2007. 
 
Det er ikke et krav, at der på ansøgningstidspunktet er indhentet flere konkurrerende tilbud. Lovens 
regler om indhentning af tilbud skal således først efterleves i forbindelse med at projektets anlægs-
arbejder påbegyndes og/eller ved indgåelse af vare- og tjenesteydelseskontrakter. 
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Ændring af projektet 

Ansøgning om ændring af projektet 

Ændring af et projekt kan godkendes af NaturErhvervstyrelsen på betingelse af at ændringen efter 
NaturErhvervstyrelsens vurdering er i overensstemmelse med projektets formål. Tilsagnsbeløbet kan 
ikke forhøjes i forbindelse med ændringer i projektet. 
 
NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning tillade, at en anden indtræder i et tilsagn om tilskud, når 
den pågældende opfylder betingelserne for at være tilsagnshaver. Den, der indtræder i tilsagnet, ind-
træder i rettigheder og forpligtelser efter tilsagnet.  
 
Ansøgning om ændringer skal indgives på et særligt skema, der fås på NaturErhvervstyrelsens 
hjemmeside. 

Udbetaling af tilskud 

Anmodning om udbetaling af tilskud 

NaturErhvervstyrelsen udbetaler tilskuddet på grundlag af tilsagnshavers opgørelse over de afholdte 
tilskudsberettigede projektudgifter, der skal kunne dokumenteres. Anmodning om udbetaling skal 
angives på et særligt skema, som fås via NaturErhvervstyrelsens hjemmeside eller ved henvendelse 
til NaturErhvervstyrelsen.. 
 
Anmodningen skal indeholde de oplysninger og være vedlagt de bilag, som NaturErhvervstyrelsen 
forlanger til brug for beregning og udbetaling af tilskuddet. 
 
Anmodning om udbetaling, bilagt projektrapport skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest 
3 måneder efter datoen hvor projektet senest skal være afsluttet. NaturErhvervstyrelsen kan i særlige 
tilfælde meddele dispensation fra denne frist. 
 
Tilskuddet overføres til tilsagnshavers NemKonto. 
 

Projektrapportering 

Projektrapporten skal indeholde en redegørelse for de aktiviteter, der er gennemført i forbindelse 
med projektets udførelse. Projektrapporten skal også indeholde dokumentation for offentlig informa-
tion om projektet. Derudover kan rapporten med fordel indeholde fotodokumentation. 

Nedsættelse af de tilskudsberettigede udgifter 

Såfremt der i udbetalingsanmodningen anføres udgifter, der ikke er tilskudsberettigede, fratrækker 
NaturErhvervstyrelsen disse udgifter ved beregningen af tilskuddet. 
 
Det kan være udgifter, der samlet udgør et større beløb end tilsagnsbeløbet, jf. det godkendte budget, 
eller udgifter, der ikke er tilskudsberettigede (f.eks. moms eller opgaver, der ikke er indeholdt i den 
godkendte projektbeskrivelse). 
 
Såfremt det samlede beløb på udbetalingsanmodningen overstiger det tilskudsberettigede beløb med 
mere end 3 pct., nedsættes udbetalingen efter EU-reglerne med forskellen mellem de to beløb. 
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Vær opmærksom på, at 3 pct.-afvigelsen udregnes på baggrund af det samlede beløb på udbetalings-
anmodningen og ikke på baggrund af de enkelte budgetposter. 

Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud 

Tilsagn om tilskud kan bortfalde i en række tilfælde, og NaturErhvervstyrelsen kan træffe afgørelse 
om, at udbetalt tilskud skal betales tilbage med tillæg af renter. Det kan eksempelvis forekomme, 
hvis betingelserne i tilsagnet ikke overholdes eller i tilfælde, hvor der er afgivet forkerte eller vild-
ledende oplysninger eller fortiet oplysninger, som har betydning for sagens afgørelse. 
 

Klageadgang 
NaturErhvervstyrelsens afgørelser kan senest 4 uger efter modtagelse af afgørelsen påklages til mi-
nisteren for fødevarer, landbrug og fiskeri. Klagen skal indgives gennem NaturErhvervstyrelsen. Na-
turErhvervstyrelsen kan genoptage en sag, efter der er indgivet klage. 
 

Straffebestemmelser 
Efter landdistriktslovens § 14 straffes med bøde den, der 
 

• afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for afgø-
relser, der træffes i henhold til loven eller de i medfør af loven fastsatte regler,  

• handler i strid med vilkår, der er fastsat i en afgørelse, der træffes i henhold til loven eller de 
i medfør af loven fastsatte regler,  

• undlader at afgive den dokumentation og de oplysninger, som den pågældende har pligt til at 
afgive i henhold til loven eller regler fastsat i medfør af loven,  

• afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger, som den pågældende 
har pligt til at afgive i henhold til loven eller regler fastsat i medfør af loven,  

• undlader at give kontrolmyndigheden adgang til virksomheden m.v. efter lovens § 11, stk. 1,  

• undlader at udlevere eller indsende materiale eller at yde kontrolmyndigheden bistand efter 
lovens § 11, stk. 2. 

 
Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. ka-
pitel.  
 

Retsgrundlag 
De relevante retsregler for tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder og fredede area-
ler fremgår af: 
 
Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 843 af 30. juni 2010 om tilskud til friluftsfaciliteter i til-
knytning til fortidsminder og fredede arealer. 
 
Lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (Landdistriktsloven). 
 
Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrik-
terne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (EUFUL).  
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Kommissionens forordning (EF) nr. 1320/2006 af 5. september 2006 om regler for overgangen til 
den ordning for støtte til udvikling af landdistrikterne, der er indført ved Rådets forordning (EF) nr. 
1698/2005.  
 
Kommissionens forordning (EF) nr. 1974/2006 af 15. december 2006 om gennemførelsesbestem-
melser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).  
 
Kommissionens forordning (EF) nr. 1975/2006 af 7. december 2006 om gennemførelsesbestemmel-
ser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 for så vidt angår kontrol og krydsoverensstemmelse i 
forbindelse med støtteforanstaltninger til udvikling af landdistrikterne.  
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Vejledning til udfyldelse af ansøgning om tilskud til friluftsfacilite-
ter i tilknytning til fortidsminder og fredede arealer 
 
Alle rubrikker i skemaet bedes udfyldt.  

A. Oplysning om ansøger 

Ved ansøger forstås den som er ansvarlig for projektets gennemførelse. CVR-nr anvendes ved udbe-
taling af tilskud. 
 
Ansøger bedes give et forslag til projektnavn, da det i flere sammenhænge er praktisk f.eks. ved 
henvendelse til Naturstyrelsen eller NaturErhvervstyrelsen eller ved omtale af projektet i f.eks. avi-
ser eller andre medier. Projektnavnet må gerne indeholde et stednavn, som kan være med til at place-
re projektet geografisk. 

B. Beskriv nærheden til større byer 

Nærheden til større byer indgår i prioriteringskriterierne, således at projekter i nærheden prioriteres 
før projekter der ligger fjernere fra større byer. 

C. Omfatter projektområdet arealer, der i kommuneplanen er udpeget som arealer af betydning for 
fritidsformål, naturbeskyttelse, kulturhistorie eller landskab 

Indgår i prioriteringskriterierne. 

D. Omfatter projektet (sæt kryds) 

Projekter der omfatter såvel fortidsminder som fredede arealer prioriteres forud for projekter der 
alene omfatter en af kategorierne.  
Hvorvidt et areal rummer et fortidsminde fremgår af  linket http://www.dkconline.dk  

På Naturstyrelsens hjemmeside 
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/National_naturbeskyttelse/Fredninger/fredningsregist
er.htm  kan du se hvor du finder kort over fredede arealer.  

E. Omfatter projektet formidlingen af de elementer, som indgår i Danmarks Naturkanon 

Projekter der omfatter formidling af elementer der indgår i Danmarks Naturkanon prioriteres forud 
for projekter der ikke omfatter formidling af sådanne elementer. 

F. Redegør for hvordan projektet bidrager til den samlede opfyldelse af formålet med ordningen 

Formålet med ordningen er at give offentligheden adgang til flere og bedre naturoplevelser ved at 
etablere faciliteter til gavn for friluftslivet i projektområder, hvor offentligheden får mulighed for at 
opleve fortidsminder og fredede arealer. 

G. Redegør for nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder   

Beskriv hvilke tilladelser der kræves for gennemførelse af projektet, samt evt. hvorvidt tilladelserne 
er opnået.  

H. Projektets realiserings- og udbetalingsplan 

Oplys hvornår projektet forventes påbegyndt og afsluttet. 
NaturErhvervstyrelsen fastsætter i tilsagnet en dato for, hvornår projektet senest skal være afsluttet. 
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I. Opgørelse af tilskudsgrundlag for ansøgt tilskud 

Ansøger skal angive de enkelte budgetudgifter i skemaet under de relevante poster. 
NaturErhvervstyrelsen kan godkende andre udgifter end dem der er nævnt i ansøgningsskemaet, hvis 
udgifterne er nødvendige for projektets gennemførelse. 

J. Indirekte udgifter ved brug af egne maskiner, løn til personale samt løn til eget arbejde 

Specifikation af oplysninger i afsnit I. 

K. Bilag 

Ansøger skal vedlægge et kort, der viser projektets afgrænsning. Kortet skal endvidere vise en lovlig 
adgangsmulighed for offentligheden op til projektområdet. 

L. Ejers erklæring og underskrift 

Såfremt ejer ikke er identisk med ansøger skal ejerne anføre datoen og med sin underskrift erklære 
at være indforstået med at der indgives ansøgning. 

M. Ansøgers erklæring og underskrift 

Ansøger skal datere og underskrive ansøgningen. Ansøger erklærer med sin underskrift, at oplysnin-
gerne i ansøgningsskemaet er i overensstemmelse med de faktiske forhold og er angivet uden forbe-
hold.
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