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SVAR PÅ HØRINGSBREV - FORSKRIFTER KNYTTET TIL TILSKUDDSORDNINGER 
UNDER KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 
 
Det vises til brev av 30. juni 2014 fra Klima- og miljødepartementet vedr. forskrifter knyttet 
til tilskuddsordninger under klima- og miljødepartementet. Av de 12 tilskuddsordninger 
med forskrift på høring, administrer Rogaland fylkeskommunen 5: 

 Tilskudd til generell vannforvaltning 

 Tilskudd til friluftslivsaktivitet 

 Tilskudd til tiltak i statlig sikrede friluftslivsområder 

 Tilskudd til fiskeformål 

 Tilskudd til lokale vilttiltak 

Dette brevet er derfor kun svar på høring av forskriftene innen for de for fylkeskommunen 
relevante områder, vann, friluftsliv, vilt og fiske. Hver av disse områder besvares for seg. 
 
Generelt er Rogaland fylkeskommune positive til at reglene og føringene for 
tilskuddsordningene under Klima- og miljødepartementet blir fast satt i forskrifter og i 
tillegg forenklet og forbedret språklig.  
 
Vann og fiske 
 
Rogaland fylkeskommune er vannregionmyndighet for vannregion Rogaland og har vært 
ansvarlig for å utarbeide forslag til regional plan og forslag til regionalt tiltaksprogram for 
vannforvaltning, som nå er på høring i perioden 1. juli – 31. desember 2014. 
Høringsdokumentene for vannregion Rogaland, dokumenterer at det er stort behov for 
både omfattende tiltak og utredninger av tiltaksbehov for å nå målene om god økologisk 
og kjemisk tilstand i vann, jf. vannforskriften. 
 
Videre viser høringsdokumentene at mange vannforekomster med redusert miljøtilstand er 
påvirket av flere ulike påvirkninger og at miljøpåvirkningene er sammensatte. For 
vannforekomster med sammensatte og komplekse miljøpåvirkninger kan det være 
vanskelig, samt direkte feil, å legge all skyld for redusert miljøtilstand over på en sektor. 
Ofte vil det også være behov for relativt omfattende utredninger og kildekartlegginger før 
konkret tiltaksgjennomføring. Dette uten at det vil være tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag i de 



 

aktuelle sektorregelverkene, til å kreve at den enkelte sektor eller kildeeier utreder utover 
eget sektor-/ kildeansvar. En samlet og helhetlig kildekartlegging fra alle sektorer, slik 
vannforskriften og EU`s vannrammedirektiv legger opp til, er ikke enkelt å pålegge eller 
iverksette der det er mange potensielle kilder og årsaker. Statlige tilskudd til tiltak og 
utredninger vil kunne være et svært positivt incitament for å få til helhetlige utredninger av 
tiltaksbehov, spleiselag om tiltak og felles tverrsektoriell innsats, som uten statlige 
incitament trolig ikke ville være mulig å gjennomføre.  
 
Rogaland fylkeskommune mener, med bakgrunn i ovennevnte, at det er svært positivt og 
helt nødvendig med en egen tilskuddsordning til generell vannforvaltning. 
 
Det fremkommer ikke av forskriftsforslaget, hvem som kan søke på midlene. Er meningen 
at alle som ønsker å søke kan gjøre det, eller er ordningen ment å være forbeholdt 
kommuner, vannområder og/eller vannregioner?   
 
Vi foreslår at det i forskriften inntas en ny § hvor det fremkommer tydelig, hvem som kan 
søke på midlene. 
 
Forslag til forskriftene «2. Forskrift om tilskudd til vannmiljøtiltak som gjelder anadrom 
laksefisk» og «11. Forskrift om tilskudd til fiskeformål» er begge foreslått å gjelde kun for 
anadrom laksefisk. Tildelingskriteriene for disse to forskriftsforslagene er svært like, og det 
samme gjelder formålsparagrafene til de to forskriftsforslagene. 
 
Det fremkommer i siste del av forslag til formålsparagraf for «11. Forskrift om tilskudd til 
fiskeformål», at «og legge til rette for og motivere til fiske». Dersom hensikten med 
forskrifta er å motivere til fiske, så bør «forskrift om tilskudd til fiskeformål» også gjelde for 
alle typer av innlandsfisk, samt legge til rette for og motivere til økt innlandsfiske. Anadrom 
laksefisk er trolig det mest attraktive fritidsfisket vi har i Norge i dag, og det er trolig ikke 
disse fiskeartene det er mest behov for å motivere til fiske etter. Det er en rekke trusler 
mot bestandene av anadrom laksefisk i norske vassdrag og årlig innføres straks tiltak for å 
begrense beskatningen fra fritidsfiske, herunder bruk av forskrifter om midlertidig stopp i 
fisket flere av vassdragene. Tiltak som motiverer til økt fiske på disse bestandene kan 
bidra til økt beskatning både på bestandene av parr i elvene og på gytefisken som kommer 
tilbake til vassdragene for å sikre fremtidige generasjoner. For mange av vassdragene 
med kun innlandsfisk er situasjonen helt motsatt, da mange av vassdragene er tett 
«overbefolket» og fisken blir småfallen og lite attraktiv å fiske etter. En av flere årsakene til 
dette, er redusert fiske på innlandsfiskearter og derav redusert beskatning, som igjen 
medfører småfallende bestander som bidrar til å gjøre innlandsfiske mindre attraktivt. 
 
Rogaland fylkeskommune som forvaltningsmyndighet for innlandsfisk, mottar med jevne 
mellomrom henvendelser og søknader fra grunneierlag og jeger- og fiskeforeninger som 
ønsker støtte til tiltak som fremmer innlandsfiske og/eller tiltak som skal motivere til fiske. 
Dette er henvendelser som er kommet uten invitasjon fra oss, vi tror derfor det kan være 
større interesse for støtte til innlandsfisktiltak enn det som er kjent. Videre tror vi at det vil 
være et positivt tiltak for å fremme fiske og fiskeinteressen, dersom stønadsordningen 
utvides til i noe grad og også gjelde innlandsfisketiltak og tiltak som fremmer innlandsfiske. 
 
Med bakgrunn i ovennevnte foreslår Rogaland fylkeskommune: 
 

1. Fortrinnsvis ønsker vi at «11. Forskrift om tilskudd til fiskeformål», også gjøres 

gjeldende for innlandsfisk. 



 

 

2. Dersom dette ikke kan gjøres bør de to forskriftene slås sammen til en forskrift, da 

de er svært like og begge gjelder for anadrom laksefisk. Da bør det også 

fremkomme i titlene til begge forskriftene at de kun gjelder for anadrom laksefisk. 

 
Friluftsliv 
 
Når det gjelder tilskuddsordningene innen for friluftsliv har Rogaland fylkeskommune ingen 
stor innvendinger til forskriftenes innhold. 
 
Vi så likevel gjerne at det i forskrift om tilskudd til friluftslivsaktivitet ble åpnet opp for at 
også kommuner kan søke, slik det har vært tidligere. Vår erfaring er at kommunene har 
god gjennomføringskraft og sitter med et nettverk som gir et bredt utslags område. Det vil 
derfor være fordelaktig å utnytte dette til å oppnå ordningens formål.  
 
I forskrift om tilskudd til tiltak i statlig sikrede friluftslivsområder gis det en definisjon av 
skjøtsel. Rogaland fylkeskommune skulle gjerne ha en litt mer utdypende definisjon, som 
vil gjøre det mulig å skille mellom skjøtsel og vanlig drift. Skjøtselstiltak kan utføres med alt 
fra et års mellomrom til ti års mellomrom. Utføres skjøtselstiltaket med kun et års 
mellomrom kan det lett oppfattes som vanlig drift, hvilket ordningen ikke skal dekke. En 
klargjøring av dette vil kunne unngå misforståelser i fremtiden. I øvrig så Rogaland 
fylkeskommune gjerne at staten bidra med et vesentlig høyere beløp til drift av de statlig 
sikrede områder som forvaltes av de interkommunale friluftsrådene. Friluftsråd og 
kommuner er under stadig større økonomisk press ettersom antallet av sikrede arealer 
stiger og dermed øker driftsomkostningene. 
 
Vilt 
 
Rogaland fylkeskommune har ingen vesentlige kommentarer til forskrift om tilskudd til 
lokale vilttiltak, men vil kommentere at i § 3, andre avsnitt, står det at "Fylkesmannen og 
Miljødirektoratet kan be om utfyllende opplysninger..." her mangler åpenbart 
fylkeskommunen. Videre er dette første gang Fylkesmannen er nevnt. Dersom 
Fylkesmannen skal tildele midler innenfor sine ansvarsarter bør også dette komme frem 
tidligere i § 3. 
 
 

Med hilsen 
 
 
 

Christine Haver 
regionalplansjef 

 
 

Thorsten Gøtterup 
rådgiver 
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