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Svar på høring - forskrifter knyttet til tilskuddsordninger under Klima- og 

miljødepartementet 

 
Vi viser til mottatt høring på forskrifter knyttet til tilskuddsordninger under Klima- og 

miljødepartementet.  

 

Norges Fjellstyresamband er interesseorganisasjon for de 94 fjellstyrene. Fjellstyrene forvalter 

jakt, fiske, setring, beite og andre bruksretter på 27 mill daa statsallmenningsareal i Sør- og 

Midt-Norge.  

 

Gjennomgående for alle forskriftene som er på høring ønsker NFS å påpeke at man må 

presisere hvem som kan søke de ulike tilskuddsordningene bedre. I flere av forskriftene er 

grunneiere, privatpersoner, frivillige organisasjoner, kommuner og institusjoner, 

forskningsinstitusjoner og interkommunale organ nevnt som noen av de som kan søke. 

Fjellstyrene har tidligere mottatt tilskudd til flere ulike typer tiltak. Fjellstyrene er en type 

organ som ikke er nevnt i forskriftene og som ikke dekkes opp av de nevnte kategoriene. 

Fjellstyrene er hverken grunneier, frivillig organisasjon, interkommunale/kommunale organ 

mv. Vi ber derfor at ordet «fjellstyrer» tas inn som en egen aktør som kan søke tilskudd. Dette 

siden vi ikke omfattes av noen av de andre definisjonene og slik sett kan risikere å falle 

utenfor ved tildeling etter de nye forskriftene.  

 

Vi ser positivt på departementets arbeid med å oppdatere regelverket samt gjøre dette om til 

forskrifter som skal være selvforklarende. Vi ser også positivt på at rapportering skal skje 

gjennom Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter, men håper denne rapporteringen kan 

bedres ved en gjennomgang og evaluering av parametre det rapporteres i henhold til. 

 

NFS skal behandle vår høringsuttalelse på styremøte 8.-9. september 2014. Vi tar forbehold 

om evt endringer og tilføyelser som vil ettersendes KLD. 

 

Vi har for øvrig ingen merknader til forskriftene. 
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