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Høringsuttalelse - forskrifter knyttet til tilskuddsordninger innen 

naturforvaltning under Klima- og miljødepartementet 
 

Statskog SF viser til deres høringsbrev av 30. juni 2014 vedrørende forskrifter knyttet til tilskuddsordninger 

under Klima- og miljødepartementet med høringsfrist 29. august 2014.  

 

Statskog SF er positiv til endringen som medfører at utvalgte tilskuddsordninger innenfor fagfeltet 

naturforvaltning og friluftsliv gis i form av forskrifter.  

 

Vi legger merke til at målgruppen for de enkelte tilskuddsordningene til dels er ulike. Grunneiere kan søke 

om tilskudd etter en del av tilskuddsordningene, f.eks. forskrift om tilskudd til verdiskapning naturarv, 

mens andre tilskudd er forbeholdt organisasjoner, foreninger, kommune osv.  

 

Statskog SF kan ikke se at hensynene bak, og formålet for de enkelte tilskuddsordningene begrunner at 

grunneiere ikke skal kunne søke på et flertall av de aktuelle tilskuddsordningene.  

 

Det uttales i departementes høringsbrev at  

 

 […] formål for ordningen, målgruppe og tildelingskriterier er de samme som i dag. 

 

Statskog mener at etablering av forskrifter også er en god anledning til å vurdere målgruppene til de enkelte 

tilskuddsordningene.  

 

Et eksempel på tilskuddsordning som grunneiere burde kunne søke tilskudd etter er kalking som 

vannmiljøtiltak. Statskog tar initiativ til kalking hvert år. Arbeidet gjøres i stor utstrekning i samarbeid med 

lokale organisasjoner og foreninger. Slik tilskuddsordningen er utformet vil det være den lokale 

organisasjonen som må stå som søker av tilskuddet.  Etter vår oppfatning vil formålet med 

tilskuddsordningen tale for at målgruppen utvides til også å omfatte grunneiere.  
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Etter Statskogs oppfatning taler hensynene bak de enkelte tilskuddsordningene, med unntak av forskrift om 

tilskudd til naturinformasjonssenter, for at også grunneierne bør omfattes av den definerte målgruppen for 

de enkelte tilskudd.  

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Frode Finstad 

advokatfullmektig 
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