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Uttale til  høring forskrifter knyttet til tilskuddsordninger naturforvaltning, 

friluftsliv og forurensning kap. 1420 og 1425 
 

Fylkesmannen i Rogaland viser til høringsbrev av 30.06.2014, om forslag til forskrifter for 

tilskuddsordninger innen naturforvaltning, friluftsliv og forurensing. 

 

Vi har følgende merknader til enkelte av forskriftene, jamfør høringsbrevet: 

 

 

4 og 5  Forskrift om tilskudd til friluftslivaktivitet/Forskrift om tilskudd til friluftslivaktivitet for 

personer med innvandrerbakgrunn 

Vi viser til §2 - 2. ledd om tilskudd til for eksempel organiserte turer. Organiserte turer kan være så 

mangt. Her kunne det vært behov for noen retningsgivende eksempel. 

 

Ellers kan vi ikke se at Skjærgårdstjenesten kommer inn under tildelingskriteriene i §2 (forskrift 4). 

Slik vi kjenner tjenesten er den i all hovedsak rettet mot tilrettelegging og service, ikke 

aktivitetsfremmende tiltak. Det er også uklart om tilskuddene til Skjærgårdstjenesten fortsatt skal 

formidles via fylkesmannen eller ikke. 

 

7 Forskrift om tilskudd til verdiskaping naturarv 

Forskriften er klar på hvem som kan søke og hva det kan søkes om. Sammen med veiledningen i 

elektronisk søknadssenter tro vi dette vil fungere godt. Vi reiser likevel spørsmål til at 

fylkesmannen skal være mottaker av søknader (jfr. §4, første avsnitt). Det er Miljødirektoratet som 

har tatt hånd om prosjekt for næringsutvikling i verneområdene de senere år. 

 

8 og 9 Forskrift om tilskudd til tiltak for truede arter/ Forskrift om tilskudd til tiltak for truede 

naturtyper 

Det er en betydelig forbedring at forskriftene åpner for tilskudd også for trua arter og naturtyper, 

ikke bare prioriterte (PA og UN). Slik vil en også kunne fange opp mer krevende arter og 

naturtyper, som eksempelsvis åkerrikse.  

 

Samtidig ser vi at det sterkt utvida søknadsrommet vil kunne lede til et stort søknadsomfang, med 

påfølgende krevende behovsvurderinger og prioriteringer. Dette vil kreve betydelig innsats fra 
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fylkesmennene, og behov for mer konkrete avklaringer nasjonalt, for eksempel i forhold til 

konsistent bruk av kriterier som truethetskategorier, rødlister, eller reviderbare prioriteringslister. 

 

11 Forskrift om tilskudd til fiskeformål 

Mulig skrivefeil i §3, tredje setning  -  vi antar det skal stå «fylkesmannen» og ikke 

«fylkeskommunen» som mottaker i søknadssenteret. Jamfør også våre merknader til forskrift 12 

nedenfor. 

 

12 Forskrift om tilskudd til lokale vilttiltak 

Jamfør §3. Tildelingskriteriene er også i stor grad innrettet mot jaktbare viltarter. Fram til nå har det 

vært slik at fylkesmannen har behandlet lokale vilttiltak for ikke-jaktbare arter, fylkeskommunen 

behandler søknader om tilskudd til jaktbare arter. Det var en del av arbeidsdelingen som fulgte av 

regionreformen. Her legger tilsynelatende forskriften opp til en realitetsendring, i og med at 

fylkeskommunen skal behandle alle søknader av lokal/regional karakter. Vi gjør med dette 

oppmerksom på denne realitetsendringen. 
 

 
 
 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

May Britt Jensen Per Kristian Austbø 

Fylkesmiljøvernsjef Ass. fylkesmiljøvernsjef 
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