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Det frivillige Skyttervesen sin rolle i totalforsvaret 

Det frivillige Skyttervesen (DFS) er en frivillig forsvarsrelatert organisasjon oppretta av 
Stortinget. DFS sitt formål ble sist godkjent av Stortinget i 2016, og er: Det frivillige 
Skyttervesens formål er å fremme god våpenkultur og praktiske skyteferdigheter, samt sikre 
tilgang til en desentralisert skytebanestruktur, til nytte for Forsvaret og samfunnet for øvrig. 
 
DFS har et nært samarbeid med Forsvaret, og Heimevernet (HV) spesielt. Samarbeidet er av 
strategisk og operativ betydning for begge parter. DFS har egen samarbeidsavtale med 
Heimevernet, som forsterker DFS sin viktige betydning for totalforsvaret.   

Storsamfunnet er i en krevende sikkerhetspolitisk tid. DFS som en av de største frivillige 
støtteorganisasjonene til Forsvaret opplever større oppmerksomhet om våre aktiviteter og 
betydning for totalforsvaret. Krigen i Ukraina har vist at forsvarsvilje har stor betydning for 
nasjonens evne til å forsvare seg. DFS mener at våre aktiviteter og infrastruktur er viktig for 
forsvarsviljen og forsvarsevnen i landet vårt.  

I dette innspillet ønsker vi å belyse noen viktige punkt som er sentrale for DFS sitt bidrag til 
totalforsvaret:  

- Verdien av våpenopplæring og praktiske skyteferdigheter 
o Skytterlagene driver en bred våpenopplæring og øving i praktiske skyteferdigheter 

gjennom bl.a. skyteskoler, ulike skyteaktiviteter, trening og konkurranser. For DFS er 
det viktig at flest mulig lærer seg å skyte på en sikker og god måte, og samtidig lærer 
seg respekt for våpen og medmennesker. 

o Det vil alltid være en styrke for forsvarsvilje og forsvarsevne at folk kan å skyte. 
 

- Bygge og vedlikeholde skytebaner 
o Stortinget ga DFS et utvidet oppdrag i 2016, der «sikre tilgang til en desentralisert 

skytebanestruktur» ble tatt inn i vår formålsparagraf. Etter grunnreglenes § 1-11 skal 
Forsvaret, og spesielt Heimevernet, så langt som mulig gis anledning til å benytte 
skytterlagenes baner, etter avtale med det enkelte skytterlag.  

o Skytterlagene har i dag ca. 750 skytebaner over hele landet. 
o Heimevernet har de siste årene hatt en betydelig økning i øvelse og trening, og 

bruker i varierende omfang ca. 150-200 av skytterlagenes baner til formålet.  
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- Betydning i en krise- og krigssituasjon, jf. NATOs resolusjon fra toppmøtet i Madrid 
o I en krise- og krigssituasjon kan forsvarsvilje og den gripbare frivillige innsatsen på 

flere områder være avgjørende for utfallet av situasjonen. DFS vil med sine ca. 
135 000 medlemmer (ca. 120 000 over 18 år) være viktig for totalforsvaret. 

 

- Totalforsvaret er samfunnets egen motstandskraft 
o Norge er et langstrakt land med forholdsvis få innbyggere, og hele folket må bidra i 

forsvaret av landet vårt. DFS har sterk lokal forankring i hele landet, og er viktig for å 
bidra til å bygge motstandskraft i samfunnet vårt.  

o DFS har skyttere overalt med god kompetanse, som med kort responstid kan bidra 
ved behov. 

Hvordan styrke samarbeidet mellom Forsvaret og DFS? 

- Hvordan kan DFS bidra mer for å bygge forsvarsvilje og forsvarsvilje?  
o Rekruttere flere skyttere som får sin våpenopplæring gjennom DFS. DFS arbeider 

aktivt for å rekruttere ungdom av begge kjønn til skyttersporten. Den våpen-
opplæringen man gir gjennom skytterlagene gjør også at Forsvaret får bedre 
soldater inn til tjeneste. Skyting er et bærende element i Forsvaret, så gode 
skyteferdigheter er etter vårt syn positivt for Forsvaret. 

o Bidra til å sikre tilgang på skytebaner og lokaler over hele landet som Forsvaret og 
spesielt HV kan bruke til øving og trening av soldater – også der det er mest 
hensiktsmessig for effektiv trening og beredskap. Skal HV være skodd til krig og 
krise, må de ha et sted å trene. Derfor har HV sammenfallende interesser med DFS. 

o DFS må arbeide for å sikre rammevilkår slik at skytterlagene opprettholder en 
desentralisert skytebanestruktur. Et eksempel her er den krevende blysaken i EU 
som kan få store konsekvenser for skytterlagene.  

o For å sikre den frivillige dugnadsinnsatsen som skal til for å opprettholde skyte-
banene, er det viktig å opprettholde skyteaktiviteten. For tida er den utfordrende å 
få nok ammunisjon til å trene og vedlikeholde skyteferdighetene. Her vil et godt 
samarbeid mellom Forsvaret og DFS være viktig for den totale beredskapen.  

 
Oppsummering: 

DFS representerer viktig beredskap for landet vårt, der organisasjonen bidrar til å utvikle 
skyteferdighetene i befolkningen og samtidig sikre tilgang på skytebaner over hele landet. 
Frivillighetsinnsatsen i skytterlagene har stor verdi for forsvarsviljen, og dyktiggjøringen gjør 
noe med forsvarsevnen. Det gode og tette samarbeidet med HV er avgjørende for at HV-
soldatene får gjennomført sin tjeneste på en effektiv og god måte. Det er mer effektivt for HV 
å trene nær der soldatene bor. Derfor er DFS, med skytterlagenes aktiviteter og skytebane-
anlegg, viktig for totalforsvaret i Norge.  
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