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”Inatur” – DELTAKING FRÅ FJELLSTYRET
NFS skriv i brev datert 19.12.02 følgjande:
Etablering av Inatur
De fleste av dere har gjennom den siste tiden hørt om Inatur. Det nærmer seg nå lansering. Inatur er en
internettsatsing som eies av Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Skogeierforbund, Statskog SF og
Norges Fjellstyresamband.
Fra Sambandets side er det fire hovedgrunner til vårt engasjement i Inatur:
1. Internett har kommet for å bli og spiller en stadig viktigere rolle i samfunnet. Norges
Fjellstyresamband og Fjellstyrene må på ett eller annet nivå forholde seg til dette mediet.
Deltagelse i Inatur gir oss anledning til å være med å utvikle en internettjeneste for fjellstyrene
med en kvalitet vi ikke hadde hatt mulighet til med egne ressurser.
2. Inatur vil gi oss og fjellstyrene en unik mulighet til å informere om og synliggjøre fjellstyrene og å
øke kunnskap om og forståelse for fjellstyresystemet.
3. Inatur skal bidra til å forenkle/forbedre fjellstyrenes administrasjon.
4. Inatur skal bidra til økt salg av det fjellstyrene ønsker å selge mer av.
Norges Fjellstyresamband har deltatt aktivt i utviklingen av Inatur fra de første ideer til det nå nærmer seg
lansering. Vi håper og tror at resultatet blir bra for fjellstyrene. Vi vil legge stor vekt på at også
videreutviklingen tilpasser seg fjellstyrenes behov.
Stort volum av tilbud, er avgjørende for at Inatur skal lykkes. Fjellstyrene representerer med sine store og
attraktive tilbud, en nøkkelrolle i den sammenheng. Også fjellstyresystemet vil være tjent med bred
deltagelse og god synliggjøring av fjellstyrene på Inatur.
For å redusere terskelen for fjellstyrenes deltagelse, vil NFS dekke kostnadene for ett års abonnement på
”tilbyderinformasjon” for alle fjellstyrer. Dette vil i praksis skje ved at den informasjonen om hvert enkelt
fjellstyre som i dag ligger på våre hjemmesider (www.fjellstyrene.no) oppdateres og overføres til Inatur
uten kostnad for fjellstyrene. Gjennomføringen av dette vil vi komme nærmere tilbake til.
De fjellstyrer som ønsker å ta i bruk andre produkter fra Inatur (utover ”tilbyderinformasjonen”) kan ta
kontakt med Inatur fra 15. januar. Inatur treffes på e-post: steinar.lio@inatur.no eller tlf. 74 21 30 90.
Styret i Norges Fjellstyresamband har i sak 47/02 behandlet etablering av Inatur og har enstemmig
vedtatt å anbefale at landets fjellstyrer tar Inatur i bruk!
Inatur skal ikkje erstatte dei vanlege internettside, men funger som eit tillegg. Det vil bli linking til våre
eigne internettsider.
Fjellstyret har uttala at informasjonsarbeid er eit prioritert felt. Vi bør derfor delta på ein eller annan måte,
men spørsmålet er kor mykje. Årleg kostnad for kvar informasjonsside er ca. kr 1000, side for søknad
eller rapportering kr 2000 og kostnad for booking/handel er 10 % av omsetning.
Vi må vurdere om det er nødvendig med informasjon ut over ”tilbyderinformasjon”. Her vil det stå kort om
allmenningen og jakt/fiske med vidarekopling til våre eigne internettsider. Vi kunne kanskje hatt sal av
fiskekort gjennom Inatur.
VEDTAK:
Fjellstyret deltek berre med ”tilbyderinformasjon”.
Vedtaket er einstemmig .
Vestre Slidre fjellstyre den 12.2.03
Harald Ranum
sekretær
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