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Høringsuttalelse - forskrifter knyttet til tilskuddsordninger

Under følger våre merknader til forskrifter knyttet til tilskuddsordninger som ligger ute på 
høring. 

Forskrift om tilskudd til kalking som vannmiljøtiltak:

I tidligere retningslinjer for tilskuddsordningen har det vært åpnet for å gi tilskudd til 
«fiskekultiveringstiltak og andre tiltak for å styrke fiskebestandene i kalka vassdrag». Dette 
formålet er ikke foreslått videreført i den nye forskriften. 

Vi mener at det fortsatt bør være mulighet til å gi tilskudd til fiskekultiveringstiltak. 
Tilskuddsmidlene går i dag hovedsakelig til innkjøp av kalk, mens de lokale lagene legger 
ned betydelig innsats i form av dugnadsarbeid. For staten er dette en billig måte å kalke på, 
men er avhengig av lokalt engasjement. Motivasjonen for å drive med dugnadskalking er i de 
fleste tilfeller å få til gode fiskevann. Ved å tillate at en liten del av summen kan gå til å
kultivere fiskebestanden vil man få igjen i form av lokalt engasjement og innsats. Vi mener 
det er mye å vinne og lite å tape på å kunne beholde denne muligheten. 

Tilskudd til tiltak i statlig sikrede friluftslivsområder

Staten har i flere omganger bidratt til sikring av friluftslivsområder i skjærgården i alle 
kystkommunene i Vest-Agder.
Dette er områder av nasjonal eller regional viktighet, til dels brukes de også av internasjonale 
turister. Områdene er svært attraktive og har et svært høyt antall brukere i sommerhalvåret.

Sikringen har skjedd ved inngåelse av evigvarende servituttavtaler (skjærgårdsparkavtale) der 
grunneier frasier seg retten til å utnytte områdene til annet enn nærmere tradisjonelle 
næringsaktiviteter. Staten har på sin side fått rett til tilrettelegging i henhold til 
forvaltningsplan. Staten har forpliktet seg til å betale for en tilrettelegging av høy kvalitet.
I tillegg bidrar staten med midler til årlig drift gjennom den kommunale Skjærgårdstjenesten.

Tilretteleggingstiltakene må med mellomrom vedlikeholdes, byttes ut eller utvides på grunn 
av slitasje og økt bruk. Dette vil normalt berettige kommunene til tilskudd til tiltak i statlig 
sikrede friluftslivsområder. Skjærgårdsparkområdene er ikke prioritert. 
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Vi mener at på bakgrunn av avtalen om frivillig sikring av private arealer må det sikres 
tilgang på tiltaksmidler til å opprettholde kvaliteten på tiltakene i de sikra områdene.
Vi tilrår derfor at prioriteringene utvides til også å omfatte skjærgårdsparkene.

Med hilsen

Magnus Thomassen (e.f.) Birgit Solberg
fung. miljøverndirektør senioringeniør
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