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Søk støtte til miljøtiltak 
 
Forbundet KYSTEN har fått innvilget 600 000 kroner i prosjektmidler fra Stiftelsen UNI. Pengene 
skal brukes til å muliggjøre noen av kystlagenes ønskede miljøtiltak rundt deres fartøyer og anlegg. 
Naturvernforbundet bidrar med sin fagkompetanse i fordelingen av midlene, for å sikre at vi får 
mest mulig miljøgevinst ut av prosjektet. 
 
Marin forsøpling og miljøforurensning er et problem og en bekymring for alle som virker på kysten, 
også oss. 
Forbundet KYSTEN og Stiftelsen UNI ønsker å bidra positivt i arbeidet for et rent miljø i havet og på 
kysten. Derfor vil vi nå muliggjøre noen av de tiltakene kystlagene lokalt ønsker å gjennomføre for at 
deres virksomhet skal bli enda mer miljøvennlig.  
 
Send oss en kortfattet søknad via dette skjemaet 
 
Søknadsfrist 20. april 
Sammen med Naturvernforbundet vil vi behandle søknadene raskt, og gi beskjed om hvordan 
midlene fordeles innen 15. mai. 
 
Følgende søknadskriterier vil bli lagt til grunn for fordeling av midler: 
 

 Tiltaket skal føre til en varig forbedring som gjør kystlagets drift mer miljøvennlig. 

 Miljøhensyn skal være hovedmotivasjonen bak tiltaket. Det er ikke nok at tiltaket også har en 

gunstig miljøeffekt. 

 Tiltaket skal være basert på frivillig arbeid så langt det lar seg gjøre. 

 Ønsket tiltak skal ikke være dekket av andre kjente tilskudds- eller refusjonsordninger.  

 Eventuelle store tiltak på kystlagenes områder må utføres i dialog med kommunen. 

 Mottakeren må levere en kortfattet rapport om hva som er utbedret og hvordan pengene er 

brukt, samt to-tre bilder innen utgangen av 2018. Store tiltak vil kunne søke utsettelse til 

tiltaket er klart hvis 2018 blir for kort tidshorisont. 

Spørsmål om prosjektet rettes til Tuva Løkse i sekretariatet på tuva@kysten.no eller telefon  

976 16 957. 

Vi ser frem til å høre fra dere! 
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