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Utfordring

• Anleggsmassen er ikke tilpasset aktivitetsprofilen

• Forskjellene i friluftsliv øker – barn som var lite ute før er 
mindre ute nå. 

• Få ombudsfolk i lokalmiljøene med tilstrekkelig engasjement 
for utvikling av friluftslivets infrastruktur. 
• Idrettslag er gode stiutviklere, men de prioriterer ofte andre mer 

kostbare ting. 

• Lange ventelister og knotete søknadsprosess svekker 
motivasjon og drive til gjennomføring.



Løsninger

• Anleggene må være tilpasset aktivitetsprofilen  - flere 
friluftslivs- og nærmiljøanlegg. Mer aktivitet for pengene.

• Behovsprøving av anleggstyper og ikke ventelister med 
selvprioriterte anlegg. 
• Flere stemmer enn bare idrettsrådets må legges til grunn i 

kommunestyrenes behandling. 

• Samsvar mellom spillemiddelordningen og handlingsplanen for 
fysisk aktivitet. 

• Videreføre høyere støtteandel for friluftslivsanlegg. 

• Avbyråkratisering og forenkling av små søknadsbeløp til enkle 
anlegg og tiltak med en raskere saksbehandlingstid. 



NJFF – jakt og skytebaner

• 13 000 nye jegere hvert år trenger en skytebane i utdanningen 
sin.

• 98 000 storviltjegere må ha årlige treningsskudd og oppskyting.

• 85 000 småviltjegere bør ha tilgang til skytebaner for å kunne 
utøve human jakt.

• Dagens vilkår bør i hovedsak videreføres.

• NJFF mener man må bygge de riktige anleggene tilpasset 
aktivitetsprofil og at tildelingen i større grad må være 
behovsprøvd. 

• Vilkårene for tilskudd bør i stor grad videreføres, men små 
anlegg (gapahuker, sanitæranlegg mv) bør få en forenklet 
søknadsordning og en egen pott i rammen fastsatt av 
departementet. 



Andre merknader

• Enkel tilrettelegging skaper et slags vern. 
Vanskeligere å bygge ut hundremeterskoger som har 
en gapahuk eller en merket sti. Vinn-vinn

• Avklaringer for å ivareta prinsippene i 
naturmangfoldlovens §§ 8-12 bør drøftes. Eksempler 
på at ansvaret for utredning pulveriseres mellom 
kommune og tilskuddsgiver. 
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