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Oslo, 13. juni 2019 

Til Miljødirektoratet 

 
 

Høring – forslag til forskrift om tilskudd til tiltak for å gi barn og unge økt 

forståelse for bruk av utmarksressursene 

 

Norsk Friluftsliv viser til deres brev av 30.04.2019 angående høring av forslag til forskrift om 

tilskudd til tiltak for å gi barn og unge økt forståelse for bruk av utmarksressursene (deres ref 

2019/2162). 

 

Norsk Friluftsliv representerer de 17 største frivillige friluftslivsorganisasjonene i Norge med til 

sammen rundt 950.000 medlemskap og rundt 5.000 lokale lag og foreninger. En av 

hovedoppgavene for Norsk Friluftsliv er å ivareta allemannsretten og det enkle og naturvennlige 

friluftslivets vilkår i Norge.  

 

Landbruks- og matdepartementet har i budsjettet for 2019 etablert en ny ordning for å stimulere 

barn og unge til økt forståelse for bruk av utmarksressursene. Forslaget til forskrift om tilskudd 

skal bidra til å fremme jaktbasert friluftsliv og vilt som høstbar ressurs. Tildelingen for 2019 er på 

ca. 2,1 millioner kroner. Vi anser denne tilskuddsordningen som et viktig tiltak for videreføring 

av kunnskap om allemannsrettens høstingstradisjon av vilt.  

 

Norsk Friluftslivs innspill 

Friluftslivets kulturarv har særlig lange røtter i det høstingsbaserte friluftslivet; hvor urter, bær, 

fisk og kjøtt blir tatt ut i bærekraftige mengder. Det er lange tradisjoner for jakt i Norge, og det er 

stor aksept i samfunnet for vilt som høstingsressurs. Jegerne er også forvaltningens viktigste aktør 

for regulering av bestander, men jakta må reguleres slik at naturens produktivitet og artsrikdom 

bevares. 

 

Jakt er en immateriell kulturarv, som omhandler overleverte tankesett, levemåter, prosesser og 

kunnskap. Denne kulturarven har tidligere blitt overlevert fra foreldregenerasjon til barn. Mye 

tyder på at denne rekrutteringen er svekket på bygdene og tilnærmet borte i byene. Vi ser at 

gjennomsnittsalderen på den norske jegeren øker1. For at norske jakttradisjoner skal videreføres, 

 
1 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-18-20152016/id2479100/sec9 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-18-20152016/id2479100/sec9
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er det behov for arenaer hvor barn tidlig introduseres for jaktbasert friluftsliv. Tilskuddsordninger 

lik forslaget i denne høringen er sentrale i videreformidlingen av norske jakttradisjoner. Slike 

tilskuddsordninger legger til rette for møteplasser hvor barn og unge kan lære om 

jakttradisjonene, men også om jakt som en viktig del av løsningen for å sikre god forvaltning av 

viltet. God kunnskap bidrar til at jakt foregår på en bærekraftig måte, som igjen også bidrar til å 

opprettholde den høye aksepten for jakt i befolkningen. 

 

Norsk Friluftsliv synes det er svært positivt at staten setter av mer penger med formål om å 

stimulere til tiltak i frivillige organisasjoner. Vi støtter Miljødirektoratets forslag om forskrift om 

tilskudd til tiltak for å gi barn og unge økt forståelse for bruk av utmarksressursene. Vi ønsker 

imidlertid å påpeke at det kan være hensiktsmessig å øke rammene i eksisterende og lignende 

tilskuddsordninger, i stedet for stadig flere tilskuddsordninger som delvis overlapper hverandre. 

For frivillige organisasjoner vil det være mer oversiktlig og håndterbart med færre 

tilskuddsordninger. Dette tror vi kan være en bedre løsning for fremtidens tilskuddsordninger, 

som skal stimulere barn og unge til økt forståelse for bruk av utmarksressursene.   
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