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Svar - Høringsbrev - forskrifter knyttet til tilskuddsordninger 
under Klima- og miljødepartementet  
 
Viser til brev fra dere datert 30. juni 2014, med svarfrist 29. august, vedrørende høring av 
forskrifter knyttet til tilskuddsordninger under Klima- og miljødepartementet (KMD).  
I høringsbrevets vedlegg er forskriftene til de ulike tilskuddsordningene nummerert fra 1 til 
12. I det følgende redegjøres for fylkeskommunens bemerkninger til forskrifter med nummer 
11 og 12. Fylkeskommunen har ingen merknader til øvrige forskrifter. 
 
11. Forskrift om tilskudd til fiskeformål 
I dagens tilskuddsordning fordeles ingen midler fra KMD (via Miljødirektoratet) til 
fylkeskommunen relatert til denne tilskuddsordningen, og det er fylkesmannen eller 
Miljødirektoratet som er mottaker av søknader. I forslag til forskrift som nå er på høring er det 
imidlertid i § 3 skrevet at «For søknader om tilskudd til tiltak av lokal karakter velges 
fylkeskommunen som mottaker i søknadssenteret».  Hedmark fylkeskommune stiller spørsmål 
ved om dette er riktig, og om det ikke egentlig er ment at søknaden skal rettes til 
fylkesmannen evt. til begge jf. myndighetsfordelingen av innlandsfiskeforvaltingen. Dersom 
søknaden skal rettes til fylkeskommunen er dette en endring som vi ikke tidligere er informert 
om, og som må bety at vi fra og med 2015 skal viderefordele statlige midler til fisketiltak etter 
søknad. Dersom dette er tilfelle oppfattes det som en positiv endring med tanke på 
forvaltningen av innlandsfisk.   
 
12. Forskrift om tilskudd til viltformål 



 

 

Forslaget til forskrift oppfattes å ha samme intensjon og funksjon som dagens ordning og 
fylkeskommunen har ingen merknader til §§ 1, 2, 4, 5 og 6. I § 3 er det skrevet at 
fylkesmannen og Miljødirektoratet kan be om utfyllende opplysninger. Hedmark 
fylkeskommune mener at bestemmelsen også må inneholde fylkeskommunen, da de fleste 
søknader blir sendt direkte til dem.  
 
Med vennlig hilsen 
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