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HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG TIL FORSKRIFT KNYTTA TIL 

TILSKUDDSORDNINGER UNDER KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 

 

Friluftsrådenes Landsforbund (FL) viser til høringsbrev datert 30. juni d.å. Vi minner om (jf 

e-post 10.7.) at vi aldri mottok dette direkte fordi en fire år gammel adresse blei brukt, og 

håper det nå er retta. Vi har først noen generelle kommentarer, og så kommentarer til noen av 

forskriftene. 

 

Generelt 

FL er positiv til at reglene for tilskuddsordningene under Klima- og miljødepartementet 

fastsettes som forskrifter med mål om bl.a. forenkling. Vi er opptatt av at forskrift vil gi bedre 

forutsigbarhet og i tillegg bidra til raskere behandling av søknadene. Det er svært viktig at de 

som skal utføre tiltakene så tidlig som mulig får svar på søknadene. Dette er avgjørende for å 

ta tilstrekkelig tid til å gjennomføre de aktuelle tiltakene i løpet av året - slik det forutsettes. 

FL mener det bør tas inn i forskriftene at det i departementets årlige rundskriv skal 

fastsettes frist for søknadsbehandling. 

 

Vi forstår det slik at det i forskriftene blir fastsatt hovedrammer for tilskuddsordningene som 

vil stå seg over flere år, og som bare kan endres etter forutgående høringsrunde. Det gir en 

ønska forutsigbarhet. Samtidig vil vi påpeke at det da er viktig at forskriften ikke blir for 

detaljert eller smal i sin vinkling, jf særlig formålet. Særlige utfordringer eller satsinger det 

enkelte år, bør komme gjennom departementets rundskriv og Stortingets behandling av 

budsjettet. 

 

Vi er tilfreds med at det fortsatt legges opp til at landsdekkende organisasjoner, som FL, kan 

søke Miljødirektoratet direkte via søknadssenteret. Det gjør det mulig å ha fellessatsinger i 

organisasjonene, og dermed får en kraftfull satsing over store deler av landet med felles 

kompetanseutvikling og erfaringsutveksling. Friluftsrådene har hatt glede av det bl.a. gjennom 

barnehage- og skoletiltaket "Læring i friluft" og kursopplegget for voksne med ansvar for 

barn med funksjonsnedsettelser - "Klart det går…". 

 

FL mener det i forskriftene bør innarbeides et punkt om prosedyrer for endring av forskriften. 
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Forskrift 4 Om tilskudd til friluftsaktivitet 

Tilskuddsordningen er svært viktig for å fremme friluftslivsaktivitet og har et relativt stort 

omfang. Sammenlikna med de fleste andre forskriftene er denne detaljert. Vi er spørrende til 

om opplistinga av typer aktiviteter og tiltak, samt grupper personer, er hensiktsmessig å ha 

med i forskriften. Det kan blokkere for kreativitet. Det heter "Det tildeles primært tilskudd til 

friluftstiltak som stimulerer til direkte friluftsaktivitet…" Vi frykter at dette medfører for sterk 

vektlegg av enkeltstående arrangementer og tiltak, og ikke i tilstrekkelig grad bidrar til å 

bygge varige strukturer og tiltak. 

 

FL foreslår følgende alternative formulering av §2 Tildelingskriterier. 

Tilskudd kan gis til frivillige organisasjoner og interkommunale friluftsråd som arbeider med 

aktivitetsfremmende tiltak for friluftsliv. 

Følgende tiltak prioriteres: 

a) Tiltak som bidrar til friluftsaktivitet over lengre tidsrom og varighet. 

b) Tiltak som bidrar til organisatorisk oppbygging og utvikling av varige friluftstilbud. 

c) Tilskudd til utstyr og materiell som fremmer friluftsaktivitet, herunder utstyrssentraler. 

d)Tiltak som bidrar til nyskaping, økt kunnskap og kompetanse. 

e) Lavterskel tiltak i nærmiljøet. 

 

Tiltak med følgende målgrupper prioriteres: 

a) Tiltak retta mot barn, unge og barnefamilier 

b)Tiltak retta mot mennesker som i utgangspunktet er lite fysisk aktive 

c)Tiltak retta mot mennesker med funksjonsnedsettelser. 

 

I § 3 "Krav til søknaden" bør det tas inn setningen (samme som i forskrift om tilskudd til 

kalking): 

For søknad fra landsdekkende organisasjoner velges Miljødirektoratet som mottaker. 

 

Forskrift 5 Om tilskudd til friluftsaktivitet for personer med innvandrerbakgrunn 

I hovedsak gjelder våre synspunkter knytta til "Forskrift om tilskudd til friluftsaktivitet" også 

denne ordningen.  

 

Vi registrerer at interkommunale friluftsråd ikke er nevnt i første setning i § 2 

Tildelingskriterier, og regner med at det er en forglemmelse. Friluftsrådene har i flere år søkt 

og fått tilskudd fra denne tilskuddsposten, og mange av friluftsrådene har stor aktivitet og 

betydelig kompetanse knytta til dette arbeidet.  

 

Siden det er en egen tilskuddspost for personer med innvandrerbakgrunn, er vi spørrende til at 

dette også er foreslått som prioritert målgruppe under ordningen "Tilskudd til 

friluftsaktivitet". Vi ville tro at det var mest hensiktsmessig å samle de særskilte tiltakene og 

prosjektene retta mot personer med innvandrerbakgrunn i størst mulig grad under denne 

ordningen. jf at vi foreslår at personer med innvandrerbakgrunn ikke er blant prioriterte 

målgrupper i Forskrift 4. 

 

Forskrift 6 Om tilskudd til tiltak i statlig sikra friluftslivsområder 

Målet med å sikre og tilrettelegge friluftsområder og ta vare på og tilrettelegge områder etter 

Markaloven er vel å fremme friluftslivsaktivitet. Da bør det også gå tydelig fram av formålet 

med tilskuddsordningen, § 1. Vi stusser på at ikke krav til å vurdere universell utforming eller 

god tilgjengelighet for mennesker med funksjonsnedsettelser er nevnt i forskriften. Alternativ 

formulering av formålet kan være: 



Tilskuddsordningen skal bidra til å fremme friluftsaktivitet i statlig sikra friluftsområder og 

områder verna etter Markaloven. Gjennom naturvennlig tilrettelegging og skjøtsel skal 

områdene gjøres lett tilgjengelige og attraktive for allment friluftsliv. Universell utforming 

eller god tilgjengelig for mennesker med funksjonsnedsettelser skal vurderes. 

 

Forskrift 7 Om tilskudd til verdiskaping naturarv 

Formålet med ordningen er å "…. slik at verneområder og andre verdifulle naturområder 

fortsatt kan være en viktig ressurs i samfunnsutviklingen". FL vil trekke fram de store 

naturverdiene knytta til en rekke av de sikra friluftsområdene med et stort potensial for bruk 

og verdiskaping, og mener at det bør hete: "… slik at verneområder, sikra friluftsområder og 

andre verdifulle naturområder…" 

 

Flere friluftsråd er allerede involvert i verdiskapingsprogram og -prosjekt, og vi mener det her 

er potensial for ytterligere engasjement gjennom vårt interkommunale samarbeid. Vi ber 

derfor om at "interkommunale friluftsråd" tas med i opplistinga i § 2. 

 

Interkommunale friluftsråd som søknadsberettiga i andre forskrifter 

I forskriftene brukes det ulike benevnelser på hvem som søknadsberettiga. Siden opplistinga 

for de fleste ordningene er relativt omfattende, ber vi om at interkommunale organ eller 

interkommunale friluftsråd tas med i forskriften til følgende ordninger: 

* Forskrift om tilskudd til tiltak for truede arter 

*Forskrift om tilskudd til tiltak for truede naturtyper 

* Forskrift om tilskudd til fiskeformål 

 

Dette er tilskuddsordninger som er relevante i forhold til det arbeidet friluftsrådene utfører for 

å ta vare naturmiljø og fremme friluftsliv i sikra friluftsområder og naturen for øvrig. FL 

mener det er viktig at arbeidet med å tilrettelegge og skjøtte friluftsområder ses i sammenheng 

med øvrige naturforvaltningstiltak, og ofte kan kompetanse og utstyr brukes felles. For de 

fleste av disse ordningene har friluftsrådene søkt og fått støtte. Vi tror at med økt ansvar for 

naturforvaltning til kommunene, vil det bli økt ønske om å bruke de interkommunale 

friluftsrådene til å ivareta oppgaver. 

 

 

 

Vennlig hilsen 

Friluftsrådenes Landsforbund 

 

 

Morten Dåsnes 

daglig leder 


