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Høringsuttalelse vedr: Forskrift om midlertidig tilskudd til frivillighets- og idrettssektoren som følge 
av covid-19-utbruddet  
 
Norsk Friluftsliv vil takke for at vi får gi innspill. Vi oppfatter at regjeringens mål er å gi støtte til 
aktiviteter og arrangementer som er tilpasset smittevernreglene, slik at mest mulig av aktivitetene 
kan opprettholdes i frivillig sektor. Vi setter stor pris på at regjeringen anerkjenner frivillighetens 
posisjon på denne måten. 
 
Pandemien har rammet frivillige friluftslivsorganisasjoner hardt, selv om rekordmange bruker 
naturen som aktivitetsarena under pandemien, mister organisasjoner, lag og foreninger medlemmer, 
mange arrangementer avlyses og det er fortsatt aktivitet som ikke får lov til å starte opp.  
 
Norsk Friluftsliv er bekymret for om den foreslåtte ordningen ivaretar behovene våre 
medlemsorganisasjoner har. Vi synliggjør dette via to eksempler. 
 

1. Skiforeningene eier og drifter Skimuseet, som er pålagt å holde stengt. Dette medfører tap av 
store og viktige inntekter for Skiforeningen, i form av billettinntekter, salg i museumsbutikk 
og museumscafe. Inntekter som brukes til å ivareta museet, og til å tilrettelegge for idrett og 
friluftsliv i marka, som å kjøre skispor, skilte, rydde, merke løyper og stier. Et bortfall av 
inntektene vil medføre mindre ressurser til å gi innbyggere i Oslo et godt tilbud i marka 
uavhengig av medlemskap. 

 
2. Den Norske Turistforening, ønsker årlig tusenvis av gjester til sine hytter i hele Norge. For å 

ivareta smittevernet har organisasjonen imidlertid ikke kunnet leie ut senger, kun hele hytter 
til en betydelig lavere pris, også deres betjente hytter har også måtte drifte med færre 
gjester enn normalt. Dette gir naturligvis store økonomiske konsekvenser, og inntektene de 
får brukes til dekning av kostnader for drift av hyttene. 
 

 
Vi mener derfor er derfor at §4c må omfatte både tapte billettinntekter og bortfall av inntekter 
tett knyttet til billettsalg, som for eksempel museum og tapt utleieinntekt der utleie gjennomføres 
på lavere nivå enn ved en normalsituasjon.  

Viser til øvrige høringssvar fra friluftsorganisasjonene. 
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