
Tilskuddsordninger i NJFF
Status for støtteordningene 2023 



NJFFs søknadsportal

• www.njff.no eller www.njffsøknad.no

• Her har man oversikt over alle tilskuddsordninger og frister

• All kommunikasjon på ett sted

http://www.njff.no/
http://www.njffsøknad.no/










NJFFs søknadsportal
Hvordan fungerer det?

• Du må ha verv i foreningen for å kunne logge inn

• Innlogging med Vipps



NJFFs søknadsportal
Hvordan fungerer det?

• Logg inn med a-ID







NJFFs søknadsportal
Hvordan fungerer det?

• Logg inn med a-ID





Generelt om 
søknadsordningene
• Støtte til aktivitet i perioden 1. januar – 30. november

• Søknadsfrist: 15. mars

• Tilsagn: Mai 

• Rapporteringsfrist: 1. desember

• Utbetaling: Desember

• Forbehold om at sentralleddet mottar støtte fra myndighetene



Generelle kriterier

• Følg fristene

• Aktivitetene skal være åpne for alle

• Prisdifferensiering medlemmer/ikke-medlemmer

• Alle aktiviteter skal legges ut i aktivitetskalender på njff.no



To viktige kriterier

• Forholde seg til fristene

• Alle aktiviteter skal legges ut i aktivitetskalender på njff.no



Tilskuddsordningene



• Støtte: 3000 kr/arrangement

• Søknadsfrist: 15. mars

• Hvem kan søke: Foreninger

• Beskrivelse: Introjakter er praktisk 

jaktopplæring for nye jegere. 

• Kategori i aktivitetskalender: «Introjakt»

Introjakt



• Støtte: 1000- 5000 kr/arrangement

• Hvem kan søke: Foreninger. Regionlag kan søke 
om støtte til kvinnekontaktsamlinger.

• Beskrivelse: Stimulere til aktiviteter for kvinner 
i foreningene.

• Kategori i aktivitetskalender: “Kvinner”

Kvinneaktivitetsmidler



• Støtte: 6 000 kr/arrangement

• Beskrivelse: Lavterskelaktiviteter for urbane 
målgrupper.

• Kategori i aktivitetskalender: «Urban» 

• Ellers: Foreningene i Norges største tettsteder 
får støtte.

Høstingsbasert friluftsliv i 
urbane områder



• Støtte: 6000 kr/arrangement

• Hvem kan søke: Foreninger og regionslag

• Beskrivelse: Midlene skal stimulere til aktiviteter 
for personer med innvandrerbakgrunn. 

• Spesielle kriterier, utover standardkriterier: 
Standardkriteriene gjelder ikke.

• Kategori i aktivitetskalender: Ingen

Friluftsliv for personer 
med innvandrerbakgrunn



• Støtte: 8000 kr/arrangement

• Søknadsfrist: 15. mars

• NB! Rapporteringsfrist: 1. september

• NB! Aktivitetsperiode: 1. juni – 25. august

• Hvem kan søke: Foreninger.

• Beskrivelse: Gratis fiskeopplærings-

arrangementer for barn og familier.

• Spesielle kriterier, utover standardkriterier: 

Grunnlagsskjema må være levert for å kunne 

søke. Bruk opp midlene!

• Kategori i aktivitetskalender: «Barn og ungdom»

Fiskesommer



• For å motta Fiskesommer og FRIFOND tilskudd

• Send inn uansett!

• Skjemaet dokumenterer barne- og 
ungdomsaktivitet

• Skal oppgi
• Årsmøtedato
• Styremedlemmer
• En gjennomført aktivitet for barn og unge

• Frist: 31. desember

• Skjemaet ligger i søknadsportalen

Grunnlagsskjema



• Målgruppe: Unge 0 – 26 år

• Støtte: +- 1 500 kr/aktivitet

• Minimum 3 aktiviteter for å kunne søke

• Beskrivelse: Til foreningenes barne- og 
ungdomsvirksomhet

• NB! Aktivitetsperiode: Hele året

• NB! Søknadsfrist og rapporteringsfrist 1. november

• Krav: Grunnlagsskjema

• Kategori i aktivitetskalender: «Barn og ungdom»

• Bruk opp pengene – ellers tilbakebetaling!

FRIFOND-midler



• Støtte: 3 000 kr/arrangement

• Målgruppe: Familier

• Hvem kan søke: Foreninger

• Beskrivelse: Stimulere til aktivitet som retter seg 
mot hele familien

• Kategori i aktivitetskalender: «Barn og ungdom»

Familieaktivitetsmidler



Jakt- og fiskeskoler/ 
jaktskytterskoler

• Støtte: 15 000 kr/skole

• Hvem kan søke: Foreninger

• Beskrivelse: Bidra til kontinuitet i 
lokalforeningens aktiviteter mot barn/ungdom, 
på lik linje med idretten. 

• Krav: Det skal legges opp til minst 10 aktiviteter 
per skole for å motta midler. 

• Kategori i aktivitetskalender: “Barn- og ungdom»



NJFFs vilt- og 
fiskestellsfond

• Søknadsfrist: 31. desember

• Rapporteringsfrist: 31. desember

• Hva: Praktiske vilt- og fiskestellstiltak

• Aktivitetstiltak får ikke støtte

• Send søknad med budsjett og finansieringsplan





Momskompensasjon

• Kompensere kostnader til mva. ved kjøp av 
varer og tjenester

• Sentralleddet søker momskompensasjon på 
vegne av alle åpne foreninger

• Send inn skjema i søknadsportalen (nytt i 2023)

• Kriterier: 

• Regnskap og årsberetning for 2022 sendt inn 
via «Foreningsadministrasjon» 

• Registrert i Frivillighetsregisteret.

• Søknadsfrist: 1. mai



Studieforbundet natur 
og miljø

• Et serviceorgan for medlemsorganisasjonene

• Alle NJFFs foreninger har rett på støtte til kurs 
og studievirksomhet

• NJFF meldte inn i fjor 894 kurs, basert på 94 
forskjellige studieplaner! 

• NJFF har 162 stk studieplaner i sin portefølje

• 100 kr pr kurstime

• Våre foreninger fikk til sammen 2 239 000 kr 
utbetalt i tilskudd i 2022

• Søknadsskjema på www.naturogmiljø.no

http://www.naturogmiljø.no/


• Vi delte ut 11 455 629 kr 

i 2022 i prosjektstøtte

• Antall aktiviteter som 

fikk støtte var 3 335 

Oppsummert


	Lysbilde 1: Tilskuddsordninger i NJFF Status for støtteordningene 2023 
	Lysbilde 2: NJFFs søknadsportal
	Lysbilde 3
	Lysbilde 4
	Lysbilde 5
	Lysbilde 6
	Lysbilde 7: NJFFs søknadsportal Hvordan fungerer det?
	Lysbilde 8: NJFFs søknadsportal Hvordan fungerer det?
	Lysbilde 9
	Lysbilde 10
	Lysbilde 11: NJFFs søknadsportal Hvordan fungerer det?
	Lysbilde 12
	Lysbilde 13: Generelt om søknadsordningene
	Lysbilde 14: Generelle kriterier
	Lysbilde 15: To viktige kriterier
	Lysbilde 16: Tilskuddsordningene
	Lysbilde 17: Introjakt
	Lysbilde 18: Kvinneaktivitetsmidler
	Lysbilde 19: Høstingsbasert friluftsliv i urbane områder
	Lysbilde 20: Friluftsliv for personer med innvandrerbakgrunn
	Lysbilde 21: Fiskesommer
	Lysbilde 22: Grunnlagsskjema
	Lysbilde 23: FRIFOND-midler
	Lysbilde 24: Familieaktivitetsmidler
	Lysbilde 25: Jakt- og fiskeskoler/ jaktskytterskoler
	Lysbilde 26: NJFFs vilt- og fiskestellsfond
	Lysbilde 27
	Lysbilde 28: Momskompensasjon
	Lysbilde 29: Studieforbundet natur og miljø
	Lysbilde 30: Oppsummert

