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Forskrifter knyttet til tilskuddsordninger - høringssvar

Akershus fylkeskommune viser til høring av forskrifter knyttet til tilskuddsordninger under Klima-
og miljødepartementet sendt 30.juni 2014.

Vi har gått igjennom forslagene knyttet til vannforvaltning, friluftsliv og forvaltning av fisk og vilt.

Forskrift om tilskudd til generell vannforvaltning
§ 2 b): Da tilskuddet kun skal gis til vannområder bør punktet ikke inkludere vannregioner. Dette er 
forvirrende. Vi antar at et vannområde ikke kan søke midler på vegne av en vannregion og teksten 
kan heller stå slik: «b) Tilrettelegging, organisering og informasjon knyttet til arbeidet i 
vannområdene.»

For øvrig vil det være gunstig om også vannregionene og fylkeskommunen kan søke midler til 
prosjekter hvor to eller flere vannområder har samme utfordringer. Dette vil kunne bidra til enda 
tettere samarbeid og ytterlige mulighet for å få gjennomført interessante prosjekter i en litt større 
skala.

Videre synes vi teksten under prioritering er noe forvirrende da det vil være underlig om 
vannområdene søker midler tilskudd til tiltak som inngår som en del av arbeidet med regional 
vannforvaltningsplan og tilhørende tiltaksprogram. Det er i hovedsak vannregionmyndighetene i 
samarbeid med fylkeskommunene som utarbeider disse dokumentene basert på de allerede 
ferdigstilte, lokale tiltaksanalysene.

Vi synes altså at teksten under forskrift 3 noe uklar angående rollefordeling mellom vannområder 
og vannregioner/fylkeskommuner. Dette kan bli tydeligere.

Friluftslivsaktivitet
Vi synes forslagene generelt er gode og gjør det lettere å forstå at det er aktivitetstiltak som er 
søknadsberettigede. Samtidig savner vi en oppfordring om å søke tilskudd til aktiviteter knyttet til 
Friluftslivets År 2015.

Hva gjelder punkt d) under hvilke tiltak som skal prioriteres, «Tiltak som innebærer utvikling av 
nye metoder», savner vi en forklaring på hva som menes med dette. I departementets rundskriv for 
2014 var denne setningen lenger, men allikevel uforståelig. Med tanke på at regelverket i seg selv 
skal være selvforklarende, mener vi det er et behov for å utdype det nevnte punktet.
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Tiltak i statlig sikrede friluftslivsområder
Vi synes forslaget er godt, spesielt nyttig er det med definisjonene som gjør det lettere for 
kommuner og friluftsråd å vite hva som ligger i sikringsinstituttet og hvilke tiltak som er 
søknadsberettigede.

Forskrift om tilskudd til fiskeformål
Forskrift om tilskudd til lokale vilttiltak
Begge disse søknadene inneholder samme feil under § 3 Krav til søknaden.
Det står at fylkeskommunen er mottaker for søknader til lokale tiltak, og at fylkesmannen kan be 
om utfyllende opplysning etc. Det bør være samsvar her.

Med vennlig hilsen

Øystein V. Strand
ass. fylkesdirektør

Axel Pettersen
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent.


