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HØRINGSUTTALELSE TIL FORSKRIFTER  KNYTTET TIL 
TILSKUDDSORDNINGER UNDER KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 
 
Viser til Høringsbrev av 30.06.2014, med forslag til forskrifter, og vil herved komme med en 
høringsuttalelse til to av forskriftene. 
 
Forslag nr. 7) Forskrift om tilskudd til verdiskaping naturarv 
 
Vi viser til § 2 Tildelingskriterier, og registrerer at de tiltak det der kan gis tilskudd til er helt i 
tråd med det vi oppfatter som vårt mandat.  
Vi tilrettelegger for bærekraftig bruk av verneområder og har ansvaret for informasjonen på 
innfallsportene til Lierne og Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalparker. Vi deltar i arbeidet med å 
synliggjøre Snåsa og Lierne som nasjonalparkkommuner. Vi arrangerer flere kurs og sørger 
for kompetanseheving blant de som planlegger å starte opp eller driver med naturbasert 
reiseliv. Vi har status som Forvaltningsknutepunkt, og samarbeider tett med 
nasjonalparkforvalter, oppsyn, kommunalt næringsapparat og FoU-miljø, for å bidra til 
bærekraftig bruk og innovative løsninger når det gjelder utviklingen av naturbasert næring i 
regionen. Vi driver naturformidling bl.a gjennom undervisningsopplegget «Leve med 
rovdyr», der vi årlig tar i mot over 1000 skoleelever fra hele Trøndelag. 
Vi går dermed ut fra at vi som et naturinformasjonssenter inngår i opplistingen av de som 
kan motta tilskudd, selv om ikke vi kan lese det direkte ut fra tildelingskriteriene.  
 
Oppgavelista over tiltak som kan gis tilskudd er lang og omfattende. Det er viktig at trykket 
blir holdt oppe på dette området og at det bygges på den kunnskap mange har opparbeidet 
seg gjennom Naturarv-prosjektet. Vi vil anmode om at man tenker langsiktig når man skal 
bestemme størrelsen på denne tilskuddspotten, og det blir midler som monner til dette 
viktige arbeidet. 
 
 
Forslag nr. 10) Forskrift om tilskudd til naturinformasjonssenter 
 
Vi registrerer at det åpnes opp for ikke autoriserte naturinformasjonssenter til å søke 
tilskuddsmidler til utstilling og informasjonstiltak, jfr § 2 Tildelingskriterier. Denne potten er 
allerede liten, og grunntilskuddet er for lavt til å kunne drive og utvikle de autoriserte 
naturinformasjonssentra. 
Dersom det er tenkt at ikke autoriserte naturinformasjonssenter skal kunne søke og få tildelt 
tilskudd på lik linje med autoriserte naturinformasjonssenter, så er det helt tydelig at 
totalpotten på dette området må økes. Dette for å sikre forsvarlig drift av de sentra som 
allerede er etablert, samt sørge for en positiv utvikling av både dem og ikke autoriserte 
senter. 
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