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Bruk av tildelte friluftsmidler 2018 
 
Vi viser til deres tilsagnsbrev og vil på bakgrunn av dette rapportere bruken av de tildelte 

midlene for 2018. NFS har mottatt midler i flere år og vi mener vi nå har en effektiv og 

rasjonell fordeling og administrasjon av midlene ut til de ulike prosjektene.  

 

NFS mener arbeidet med rekruttering stadig blir viktigere. Vår målsetning med bruk av midler 

til rekrutteringstiltak er å bidra til at barn og ungdom rekrutteres til friluftsliv. Utøvelse av 

friluftsliv har mange positive effekter som vi ønsker skal videreføres for kommende 

generasjoner. NFS ønsker med midler fra Miljødirektoratet å rekruttere ungdom utenfor de 

tradisonelle allmenningsbygdene, noe vi mener vi til dels har lyktes med. I tillegg er det viktig 

at rekruttering innen friluftsliv videreføres, også ut fra et folkehelseperspektiv.  

 

NFS har i de siste årene hatt fokus på å synliggjøre fjellstyrenes over 300 hytter som 

allmennheten har mulighet for å leie for en rimelig penge. De fleste er tilgjengelig for kjøp og 

booking gjennom www.inatur.no. Mange fjellstyrer har opplevd en stor økning i antall 

utleiedøgn de siste året, en tendens som har vært økende siden inatur.no ble etablert. NFS vil 

fortsette arbeidet med å synliggjøre hyttene og våre jakt og fisketilbud, noe som bidrar til økt 

bruk av statsallmenningene.  

 

NFS og fjellstyrene har også i 2018 fortsatt sitt arbeid med å rekruttere flere fisker gjennom et 

eget prosjekt. Vi kan nå vise til gode resultater hos våe fem «Pilot-fjellstyrer» som viser stor 

aktivitet innen fiske. Prosjektet ble ansluttet i 2018 og vi er nå i gang med å oppsummere 

hvilke tiltake som er gjennomført og hvilken effekt disse har hatt på fiskeaktiviteten. På 

bakgruinn av dette vil vi komme med anbefalinger til alle fjellstyrene om aktuelle tiltak som 

vil ha positiv effekt på fiskeaktiviteten.  

 

I samarbeid med Statskog og NJFF har mange av fjellstyrene i 2018 også tilbydt 

opplæringskort på småvilt til ferske jegere. De som hadde avlagt jegerprøven i 2018 fikk 

bestilt disse kortene gratis på www.inatur.no. Det ble til sammen tildelt/kjøpt 140 slike kort. 

Med en snittpris på 250 kr representerer dette en verdi på 35.000 kr. Se 

https://www.fjellstyrene.no/aktuelt/gratsi-jaktkort-til-frstegangsjegere 

 

 Interessen for å få tildelt midler fra Miljødirektoratet gjennom NFS er stadig økende, noe som 

gjør at NFS kan velge å tildele midler til ulike fjellstyrer fra år til år, samt prioritere spesielt 

interessante prosjekt. NFS tror en av flere utfordring for fjellstyrene og mange andre 

rettighetshavere i tiden framover vil være å rekruttere nok ungdom til elg/hjortejakt og 

http://www.inatur.no/
http://www.inatur.no/
https://www.fjellstyrene.no/aktuelt/gratsi-jaktkort-til-frstegangsjegere
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villreinjakt. Vi ser allerede i dag en ”forgubbing” av jaktlag og jaktlag som stadig har mindre 

tid for å sette av til jaktutøvelse. Dette vil i framtiden også føre til utfordringer innen 

hjorteviltforvaltningen. Fjellstyrene videreutvikler stadig sine administrasjons- og 

forvaltningsmetoder for å ta høyde for dette.  

 

 

1. Fjellstyrenes egne tiltak 
På bakgrunn av de tildelte midlene ble alle fjellstyrer gitt mulighet til å søke om støtte fra 

NFS.  Det har vært stor interesse for å få tildelt midler fra NFS og fjellstyrene har hatt en lang 

rekke arrangement.  

 

Kort oppsummer har midlene helt eller delvis gått til å finansiere følgende tiltak:  

 

Fjellstyre Tiltak 
Tilskudd 
Miljødirektoratet 

 Aurland   Fiskedag skoleelever  13 000 

 Budal  Fiskedag skoleelever 15000 

 Dovre  
Aktivitetsdag, opplæringsjakt, 
fiskedag +++ 13000 

 Hol  Villmarkscamp 9000 

 Lom  Familiefiskedag, skoleklasser +++ 13000 

 Luster Austre  
Fiskecamp og fiskedag på 
Sognefjellet 13000 

 Nesset  
Skoledag på fjellet, Eikesdalsdagen, 
jegerprøven 13000 

 Reinsjø  Bufersdag, Fjelldag 6000 

 Røyrvik  Vinteraktivitet skole 10000 

 Sel  

Samarbeid skole- Fiske, 
naturkunnskap mv, Utplassering 
elever 10000 

 Singsås  Fiskedag skoleelever 15000 

 Soknedal  Fiskedag skoleelever 15000 

 Sunndal  Ferieklubb mv 13000 

Øystre Slidre 
Opplæringsjakt, familiefiskedag, 
tilrettelegging ++ 18000 

 Kvikne  
Opplæringsjakt, ørretfestival, 
Vollandagen 13000 

Haltdalen Skolejakt flere klasser 13000 

Eidfjord Fjellhelg ungdom 10000 

Lesja Opplæringsjakt og skoleprosjekter 18000 

 Ringebu  Gratis kort, opplæringsjakt +++ 10000 

SUM 
 

242 000 
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Fjellstyrenes rapporter samt noen bilder er tilgejngelig her www.fjellstyrene.no/friluftsmidler-

2018  

 

Vi har også publiser informasjon om mange av de gjennomførte tiltakene på våre nett- og 

facebooksider.  

 

 

Utgifter: 

Utbetaling av midler til fjellstyrene er foretatt i henhold til tabellen over, totalt 242 000.  

 

 

2. Opplæringsjakt elg/hjortejakt 28. sept - 01. oktober 
 
NFS og NJFF har siden 2011 tatt initiativ til å arrangere helgekurs (torsdag kveld til søndag) i 

elg/hjortejakt. Kursene har siden 2011 vært gjennomført i Gausdal. Det praktiske opplegget 

ble utført av Gausdal fjellstyre og Gausdal JFF i samråd med moderorganisasjonene. 

Kurskostnader ble dekt av NFS (friluftsmidler), NJFF og ved deltakeravgift. NFS tilskudd 

som er fakturert ”Friluftsmidler Miljødirektoratet” var på 10 000 kr.  

Se https://www.fjellstyrene.no/aktuelt/mye-elg-men-ingen-fall 

 

 

3. Opplæringsjakt småvilt 
I Sollia ble det høsten 2018 gjennomført opplæringsjakt for ungdom fra Solemaskogen JFF 

med utspring i Oslo. Sollia fjellstyre sto for deler av den praktiske gjennomføringen.   Det ble 

både jakt på rype, hare og skogsfugl, samt en halv dag på skytterbana med treningsskyting. 

NFS har i den siste tiden fokusert på at fjellstyrene også skal kunne være en ressurs for NJFFs 

byforeninger som ikke har så god tilgang til jakt og fiskeareal som fjellstyrenes lokale NJFF-

foreninger ofte har. Vi vil fokusere på dette også i 2019. 

 

NFS har dekt Sollia fjellstyres utgifter ved gjennomføringen, kr 14 551 kr. 

NJFFs lokallag dekte egen utgifter.  

 

 

Oppsummering 
 

Mange fjellstyrer driver et utstrakt rekrutteringsarbeid både inne jakt, fiske og annet friluftsliv. 

Flere andre fjellstyrer enn de som er omtalt i denne rapporten driver et omfattende 

rekrutteringsarbeid, ofte i samarbeid med frivillige organisasjoner. Arbeidet dekkes i 

hovedsak med midler fra fjellkassen. 

 

NFS fiskeprosjekt har også til hensikt å rekrutterer flere fiskere i tillegg til å få flere 

nåværende fiskere til oftere å benytte seg av de mulighetene som finnes på 

statsallmenningene. Prosjektet hadde i 2018 kostnader på ca 1,8 mill, hvorav ca 610.000 ble 

dekt av Grnneierfondet og det øvrige dekt av fjellstyrene selv samt andre.  

http://www.fjellstyrene.no/friluftsmidler-2018
http://www.fjellstyrene.no/friluftsmidler-2018
https://www.fjellstyrene.no/aktuelt/mye-elg-men-ingen-fall
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Mer informasjon om aktiviteten som fjellstyrene driver med innen rekruttering kan ses ved å 

oppsøke fjellstyrenes egne nettsider eller Facebooksider. En oversikt over disse finnes på 

www.fjellstyrene.no.  

 

NFS har i år brukt noen timer på å organisere søknader, tildeling, rapportering og utbetaling 

av midler. NFS har 40 timer på prosjektet, totalt 27.114 kr inkl timelønn, regnskap, 

kontrodrift mv Se fordeling i vedlegg «samlet regnskap.xls» 

 

Alle regnskap er ført uten mva og fjellstyrenes egeninnsats er samlet ca 340.000 kr, se 

vedlegg. Andre aktørers innsats inn i tiltakene (organisasjoner, skoler mv) er ikke regnet inn 

som egeninnsats, ei heller rekrutteringstiltak som gratis jaktkort til førstegangsjegere og arbeid 

med sette samt opplæringsjakt elg/småvilt. Arbeid med rekruttering gjennom NFS 

fiskeprosjekt er heller ikke regnet inn som egeninnsats. Røyrvik fjellstyre har fått tilsagn på 

10.000 kr til isfiskedag og vinteraktivitet for elever ved skolen. Dette tiltaket er ikke 

gjennomført, men vil bli det i løpet av viteren. Oppdatert rapport følger når dette er 

gjennomført. På gunn av sykdom har Hol fjellstyre ikke fått satt opp alle sine utgifter i 

vedlagte budsjettskjema, men sendt oss rapport og fakturaer som dokumenterer aktivitet og 

utgifter.   

 

Oppsummert er tilskuddet fordelt slik: 

 

Tiltak Sum 

Tiltak i regi fjellstyrene 242 000 

Elgjaktopplæring Gausdal fjellstyre/JFF 10 000 

Småviltopplæring 14 551 

Adm NFS  27 014 

Sum 293 565 

 

 

 

NFS har også bidratt til å spre informasjon om alle tiltak via sine nettside, sosiale medier og 

nyhetsbrev, i tillegg til den markedsføring fjellstyrene selv har gjort. Etter tilbakemelding fra 

Miljødirektoratet har NFS har lagt om rapporteringen, og håper rapporteringen nå er 

tilstrekkelig og på den måte direktoratet ønsker. Miljødirektoratet mottar de nødvendige 

regnskap og rapporter.Dersom Miljødirektoratet ønsker en annen form for rapportering ved 

eventuelle framtidige tildelinger, ber vi om tilbakemelding på dette. NFS mener vi har fått 

mye og variert aktivitet ut av de midlene som ble tildelt fra Miljødirektoratet. Vi takker for 

støtten i 2018, og håper på fortsatt støtte til nye tiltak i 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fjellstyrene.no/
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Hilsen 

Norges Fjellstyresamband 

 

 

Jan Borgnes (sign.) 

Daglig leder 

        

        

      

         Torgeir Lande  

           Rådgiver 

 
E-post: torgeir.lande@fjellstyrene.no 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg.  

-Regnskapsoversikt samlet.xls 

-Egenrapport fra fjellstyrene på www.fjellstyrene.no/friluftsmidler-2018 

 

 

 

 

http://www.fjellstyrene.no/friluftsmidler-2018

