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Tilskuddsordningen for tiltak mot marin forsøpling 2023



Størrelse på tilskuddsordningen

30 millioner kr i 2023

• Skal dekke Fishing for Litter (ca. 2,4 millioner kr)

• Skal dekke refusjonsordningen (ca. 3,8 millioner kr)

• Skal dekke flerårige prosjekter som ble tildelt i 2021 og 2022 
(ca. 6 millioner kr)

• Ca. 18 millioner kroner som kan fordeles i 2023

(+ tildelinger for 2024/2025, + tilbakebetalte midler fra 2022)



Tilskuddsordningen i 2021 og 2022

År Avsatte 

midler

Antall 

søknader

Totalt 

søkebeløp

Tilskudd Avslag Tildelt beløp

2021 70 000 000 91 161 371 840 45 46 73 052 416

2022 50 000 000 84 165 171 920 41 43 53 382 930

2023 30 000 000 ? ? ? ? ?



Viktige datoer

2. – 22. januar 2023: Søknadsskjemaet er åpent

Ca. 15. mars 2023: Tildelings- og avslagsbrevene sendes ut

Ca. 1. april 2023: Frist for å sende inn revidert budsjett 
+ første utbetalingene

1. desember 2023: Frist for delrapporter for flerårige prosjekter

15. januar 2024: Frist for sluttrapporter (ettårige prosjekter)

1. april 2024/25: Frist for sluttrapporter (flerårige prosjekter)



Hvem kan søke?

• Frivillige og ideelle organisasjoner og stiftelser registrert i 
enhetsregisteret 

• Private virksomheter som ikke er enkeltpersonforetak

• Selvstendige kommunale/interkommunale selskaper og 
samarbeidsorganer

Disse kan søke 

• Offentlige organer

• Privatpersoner og enkeltpersonforetak

Disse kan ikke søke 



Hva kan det søkes om?

Prosjekter som gjennomføres i Norge, inkludert Svalbard

Prosjekter som krever minst 300 000 NOK per år for å 
gjennomføres

Mindre prosjekter kan inkluderes i søknader fra større aktører



Hva kan det søkes om?

Opprydding av marin forsøpling 

• Hovedformålet med 
tilskuddsordningen

• Fokus på strandsonen

• Opp til 5 m dyp/marbakke

• Elver og innsjøer også mulig

Forebygging av marin forsøpling

• Retter seg mot spesifikke 
målgrupper eller næringer

• Konkrete mål om 
holdningsendringer



Hva støttes ikke?

Rene forskningsprosjekter Rene overvåkningsprosjekter Innovasjonsprosjekter

Utvikling av skolemateriell til 
grunnskoler og barnehager

Rene kunstprosjekter



Fokusområder i 2023

Frivillige aktører og aktører som tilrettelegger for frivillighet, 
bredt engasjement og bevisstgjøring i samfunnet

Større samordnende prosjekter

Fokus på opprydding i strandsonen



Prosjektets varighet

Ettårig: 1.04.2023 – 31.12.2023

Flerårig:
1.04.2023 – 15.03.2024

1.04.2023 – 15.03.2025

Ved langsiktig arbeid mot marin forsøpling:

Vurder å søke til 15. mars 2024 for minst mulig opphold mellom tildelingene



Prosjektbeskrivelsen

Godt beskrevet i veilederen

Ved store prosjekter: større krav til søknaden

• God begrunnelse for hvorfor tiltaket er viktig og skal prioriteres

• Godt budsjett som forklarer hva midlene brukes til

• Vurder en egen prosjektbeskrivelse som vedlegg

• Realistisk plan for gjennomføring



Budsjett

Grundig budsjett. Veldig overordnede budsjetter gir et dårlig bilde av hva pengene skal 
brukes til

Gjør rede for utgiftsposter over 100 000 kr

Flere finansieringskilder? Det skal dokumenteres - vær tydelig på hva som dekkes av hvilke 
midler

Kjøp av dyrt utstyr (ROV, båter, henger, vinsj etc.) dekkes ikke

Marfo dekker maks. 70% av de budsjetterte kostnadene

Fjernet minstesum for gjennomføring – beskriv hvordan prosjektet kan nedskaleres ved 
behov, eller hvorfor det ikke er mulig



Motivasjonsmidler

• Enkel bevertning under ryddeaksjonen

• Begrenset beløp for inntekt til lag og foreninger

• Innkjøp av mindre premier til konkurranser

• Motivasjonsmidler bør ikke utgjør en stor del av totalbudsjettet

• Beskriv godt behovet for motivasjonsmidler, hva de skal brukes 
til og hvordan de skal fordeles



Viktige vedlegg

• Detaljert prosjektbeskrivelse:
• Kan legges ved om det søkes på over 1 million kroner i tilskudd

• Opp til 10 sider

• Skriftlige avtaler med samarbeidspartnere

• Ved opprydding i verneområder: kontaktperson hos 
forvaltningsmyndighetene (oftest Statsforvalteren)

• Ved flerårige prosjekter: budsjett for hele prosjektperioden



Bruk av Rent hav

▪ Alle som får tilskudd fra Marfo skal bruke Rent 
hav

▪ Samarbeidspartnere (skoler, lag etc.) kan 
bruke Rydde

▪ Bruk av samme emneknagg i Rydde og Rent 
hav for å tilordne aksjoner til et prosjekt

▪ Enkelt å sammenstille liste over aksjoner

▪ Enkel oversikt over statistikk

▪ Eget webinar for tilskuddsmottakere i april



Spørsmål?

▪ Faglige spørsmål: tilskuddmf@marfo.no

▪ Tekniske spørsmål: esshjelp@miljodir.no

951 23 500 (man – fre kl. 10.00-14.00)

▪Marfo
▪ … har veiledningsplikt

▪ … vurderer ikke søknader på forhånd

▪ … etterspør ikke utfyllende informasjon

mailto:tilskuddmf@marfo.no
mailto:esshjelp@miljodir.no


marfosenteret

marfosenteret

marfosenteret

www.marfo.no

Takk for oss!
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