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FRILUFTSMIDLER 2017 - RAPPORT OG REGNSKAPSOVERSIKT 

 

Under følger regnskapsoversikt og rapport for rekrutteringstiltak til friluftsliv. 

 

Utgifter: 

Gratis utleie av Imsdalsskolen til skoler i Ringebu  kr 22 500,- 

Gratis fiskekort for ungdom, 16-18 år (4 stk, stang og is): kr 1 730,- 

Gratis småviltkort for ungdom, 16-18 år (6 stk)   kr 6 000,- 

Gratis kalvekort villrein, førstegangsjegere (8 stk)  kr 9 600,- 

2 stk fellingstillatelser på rein, opplæringsjakt OJFF  kr 6 300,- 

1 stk kalvekort til Ringebu skole       kr   1 200,- 

1 stk fellingstillatelse på rein, skytterlaget    kr  3 500,- 

Totalt             kr 50 830,-    

 

Ringebu fjellstyre gir skoler og lag/ foreninger innen Ringebu kommune muligheten til 

å leie Imsdalsskolen gratis. Dette er et svært populært tilbud som skolene vet å benytte 

seg av. Det er tre barneskoler, en ungdomsskole og en folkehøgskole i bygda, og 

nesten alle skolene har benytta seg av denne muligheten Skolene har totalt hatt 9 

utleiedøgn i Imsdalsskolen. På barneskolene er det 6. og 7. klasse som har vært der, 

mens det er 9. klasse fra ungdomsskolen. De hadde også i år beversafari der 

fjelloppsynet i Ringebu stilte opp. Siden det er hele klasser som drar, kan en anta at det 

er mange som får noen av sine første «smakebiter» på friluftsliv i Imsdalen. 

Forhåpentligvis vil mange av dem få lyst til å være mer ute i naturen etter gode 

opplevelser der både utendørs og i lavvoen. 

 

All ungdom fra 16 til 18 år som ønsker det, gis muligheten til å fiske gratis i 

statsallmenningene i Ringebu. Det har i år blitt gitt ut 4 frikort for fiske. 

 

All ungdom som vil jakte på småvilt, får gratis jaktadgang til og med det året de fyller 

18 år når de jakter sammen med en eldre fadder som har løst jaktkort. Det forutsettes 

at de som jakter på denne måten har løst jegeravgift og jegerprøve på vanlig måte. I 
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tillegg kan alle førstegangsjegere jakte gratis på samme måten, eller sjølstendig det 

året som jegerprøven avlegges for første gang. Det gjelder uansett alder over 16 år.  

Seks ungdommer fikk gratis jaktkort på småvilt. 

 

Alle innenbygds førstegangsjegere i alderen 16 til 19 år får mulighet til et gratis 

kalvekort i forbindelse med reinsjakta. I år benytta 8 førstegangsjegere seg av 

muligheten for gratis kalvekort. 

 

Det ble gjennomført et opplæringskurs i villreinjakt i regi av Ringebu-Fåvang jeger og 

fiskeforening, NJFF Oppland og Ringebu fjellstyre. Lørdag til søndag var satt av til 

opplæringsjakt. Jegerne hadde ett fritt under 50 kg og ett kalvekort til disposisjon. 

 

I tillegg fikk 6. klasse ved Ringebu skole et kalvekort til bruk i 

undervisningssammenheng, samt at skytterlaget fikk et gratis kort på rein (Fritt under 

50 kg). 

 

Vi er takknemlige for all støtte vi får, slik at vi kan fortsette å gi noe tilbake til 

nærmiljøet. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Fjellstyrekontoret 

 

Gunny Beate Segelstad 

kontorsekretær 

 

 

   

 

 
 

 

 

 


