
1. Forskrift om tilskudd til kalking som vannmiljøtiltak  

Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx. måned 2014 med hjemmel i lov 15. mai 1992 nr. 47 
om laksefisk og innlandsfisk mv § 26. Tilskuddsordningens prioriteringer og budsjett (jf. kap. 1420 
post 70, underpost 1) vedtas årlig av Stortinget gjennom Prop. 1 S for Klima- og miljødepartementet 
og Stortingets innstilling.   

§ 1 Formålet med ordningen 

Tilskuddsordningen skal bidra til å redusere de negative effektene av sur nedbør på 
naturmangfoldet i vassdrag.  

§ 2 Tildelingskriterier 

Tilskudd kan gis til organisasjoner, kommuner og interkommunale organer til: 
a) kjøp av kalk 
b) transport og spredning av kalk 
c) informasjon om effekter av utførte tiltak og veiledning om kalking i vassdrag  
d) reetablering av opprinnelig naturmangfold i kalkede/tidligere forsurede lokaliteter 
Det kan gis tilskudd til tiltak i områder der tålegrensen for menneskeskapt forsuring er overskredet, 

og hvor det kan påvises eller er sannsynlig at skader på naturmangfoldet skyldes forsuring. I områder 
der tålegrensen ikke lenger er overskredet, men hvor tidligere forsuring har ført til at det opprinnelige 
naturmangfoldet er borte, kan det gis tilskudd til å reetablere opprinnelig naturmangfold. Det gis ikke 
tilskudd til kalking av naturlig sure lokaliteter. 

Det gis bare tilskudd til søkere som bidrar med egeninnsats (økonomiske midler og/eller 
arbeidsinnsats). Det kan bare gis tilskudd hvis fisket i vassdraget blir åpnet for allmennheten. 
Allmennhetens tilgang til fiske gjelder det året søkeren mottar tilskudd. 

I tilfeller hvor det kalkes for å bevare truede eller sårbare arter og bestander, eller arter og bestander 
som av andre grunner ikke skal høstes, skal det ikke åpnes for fiske for allmennheten.    

§ 3 Krav til søknaden 

Søknad om tilskudd skal sendes i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter på internett innen 
de søknadsfristene som blir kunngjort i Klima- og miljødepartementets årlige rundskriv for 
tilskuddsordninger. Rundskrivet blir publisert om høsten på departementets nettside. For søknader fra 
lokale organisasjoner, kommuner og interkommunale organ velges fylkesmannen i det fylket søknaden 
gjelder som mottaker gjennom søknadssenteret. For søknader fra landsdekkende organisasjoner velges 
Miljødirektoratet som mottaker. 

Riktig utfylling i søknadssenteret oppfyller krav til innhold i søknaden. Fylkesmannen og 
Miljødirektoratet kan be om utfyllende opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden.  

§ 4 Krav om rapportering  

En søker som mottar tilskudd skal levere sluttrapport og sluttregnskap til organet som har gitt 
tilskuddet. Sluttrapporten og sluttregnskapet skal leveres i Miljødirektoratets elektroniske 
søknadssenter innen fristen fastsatt i vedtaksbrevet om tildeling av tilskudd. Nærmere krav om 
rapportering kan også gis i vedtaksbrevet. 

§ 5 Omgjøring og tilbakebetaling  

Tilskudd som ikke er brukt i samsvar med vilkårene i tildelingsvedtaket kan kreves tilbakebetalt.  

§ 6 Ikraftsetting 

Forskriften trer i kraft 1. januar 2015. 
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2. Forskrift om tilskudd til vannmiljøtiltak som gjelder anadrom laksefisk  

Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx. måned 2014. Tilskuddsordningens prioriteringer og 
budsjett (jf. kap. 1420 post 70, underpost 2) vedtas årlig av Stortinget gjennom Prop. 1 S for Klima- og 
miljødepartementet og Stortingets innstilling.   

§ 1 Formålet med ordningen 

Tilskuddsordningen skal bidra til å tilrettelegge for bevaring og forvaltning av vill anadrom 
laksefisk.  

§ 2 Tildelingskriterier 

Tilskuddet kan gis til organisasjoner, forskningsinstitusjoner, kommuner og interkommunale organ 
til: 

a) Tiltak knyttet til informasjon om og forvaltning av villaks, sjøørret og sjørøye, herunder 
bevarings- og kultiveringstiltak.  

b) Anvendt FoU-virksomhet og overvåking som grunnlag for blant annet lokal forvaltning av 
lakse- og sjøørretbestander. 

c) Tiltak for å bedre tilgangen til og muligheten for fiske for allmennheten. 

§ 3 Krav til søknaden 

Søknad om tilskudd skal sendes i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter på internett innen 
de søknadsfristene som blir kunngjort i Klima- og miljødepartementets årlige rundskriv for 
tilskuddsordninger. Rundskrivet blir publisert om høsten på departementets nettside. Mottaker av 
søknader er Miljødirektoratet. 

Riktig utfylling i søknadssenteret oppfyller krav til innhold i søknaden.  Miljødirektoratet kan be 
om utfyllende opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden.  
 

I tillegg gjelder følgende: 
a) Dersom søknaden inneholder flere prosjekt, må hvert prosjekt spesifiseres 
b) Miljødirektoratet kan kreve at søknaden er basert på en ferdig driftsplan eller stille som vilkår 

at driftsplan blir utarbeidet 
c) Søknaden skal dokumentere at tiltak som innebærer fysiske inngrep i naturen ikke er i strid 

med godkjent kommunal plan eller kommunalt vedtak 
d) Søknader om tilskudd til tekniske fiskeforsterkingstiltak skal inneholde opplysninger om 

området der tiltaket er lokalisert, blant annet geografisk navn, vassdrag og arealkategori i 
kommuneplan eller reguleringsplan. 

e) Søknader om tilskudd til fiskekultiveringstiltak og tekniske fiskeforsterkingstiltak forutsetter 
en tillatelse fra grunneier, uttalelse fra kommunen og uttalelse og eventuelt tillatelse fra 
Norges vassdrags- og energidirektorat eller fylkesmannen.  

§ 4 Krav om rapportering  

En søker som mottar tilskudd skal levere sluttrapport og sluttregnskap til organet som har gitt 
tilskuddet. Sluttrapporten og sluttregnskapet skal leveres i Miljødirektoratets elektroniske 
søknadssenter innen fristen fastsatt i vedtaksbrevet om tildeling av tilskudd. Nærmere krav om 
rapportering kan også gis i vedtaksbrevet. 

§ 5 Omgjøring og tilbakebetaling  

Tilskudd som ikke er brukt i samsvar med vilkårene i tildelingsvedtaket kan kreves tilbakebetalt.  

§ 6 Ikraftsetting 

Forskriften trer i kraft 1. januar 2015. 
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3. Forskrift om tilskudd til generell vannforvaltning  

Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx. måned 2014. Tilskuddsordningens prioriteringer og 
budsjett (jf. kap. 1420 post 70, underpost 3) vedtas årlig av Stortinget gjennom Prop. 1 S for Klima- og 
miljødepartementet og Stortingets innstilling.   

§ 1 Formålet med ordningen 

Tilskuddsordningen skal bidra til god økologisk og kjemisk tilstand i vann, jf. vannforskriften.  

§ 2 Tildelingskriterier 

Tilskuddet kan gis til vannområder med særskilte utfordringer til: 

a) Tiltak der målet er god økologisk og/eller kjemisk tilstand i vann. 
b) Tilrettelegging, organisering og informasjon knyttet til arbeidet i vannområder og 

vannregioner. 
c) Utredninger og andre tjenestekjøp knyttet til særskilte utfordringer i vannområdene. 

Søknader om tilskudd til tiltak som inngår som en del av arbeidet med regionale 
vannforvaltningsplaner og tilhørende tiltaksprogram, og prosjekter som har overføringsverdi til andre 
vannområder vil bli prioritert.   

§ 3 Krav til søknaden 

Søknad om tilskudd skal sendes i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter på internett innen 
de søknadsfristene som blir kunngjort i Klima- og miljødepartementets årlige rundskriv for 
tilskuddsordninger. Rundskrivet blir publisert om høsten på departementets nettside. Mottaker av 
søknader er Miljødirektoratet. 

Riktig utfylling i søknadssenteret oppfyller krav til innhold i søknaden. Miljødirektoratet kan be om 
utfyllende opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden.  

§ 4 Krav om rapportering  

En søker som mottar tilskudd skal levere sluttrapport og sluttregnskap til organet som har gitt 
tilskuddet. Sluttrapporten og sluttregnskapet skal leveres i Miljødirektoratets elektroniske 
søknadssenter innen fristen fastsatt i vedtaksbrevet om tildeling av tilskudd. Nærmere krav om 
rapportering kan også gis i vedtaksbrevet. 

§ 5 Omgjøring og tilbakebetaling  

Tilskudd som ikke er brukt i samsvar med vilkårene i tildelingsvedtaket kan kreves tilbakebetalt.  

§ 6 Ikraftsetting 

Forskriften trer i kraft 1. januar 2015. 
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4. Forskrift om tilskudd til friluftslivsaktivitet 

Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx. måned 2014. Tilskuddsordningens prioriteringer og 
budsjett (jf. kap. 1420 post 78) vedtas årlig av Stortinget gjennom Prop. 1 S for Klima- og 
miljødepartementet og Stortingets innstilling.   

§ 1 Formålet med ordningen 

Tilskuddsordningen skal bidra til økt deltakelse i helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig 
friluftsliv for alle grupper i befolkningen.  

§ 2 Tildelingskriterier 

Tilskudd kan gis til frivillige organisasjoner og interkommunale friluftsråd som arbeider med 
aktivitetsfremmede tiltak for friluftsliv.  

Det tildeles primært tilskudd til friluftslivstiltak som stimulerer til direkte friluftsaktivitet som for 
eksempel organiserte turer, friluftslivsleirer, praktiske kurs og annen opplæring i friluftslivsaktiviteter. 
Det kan også gis støtte til utstyr og materiell som bidrar til å fremme friluftslivsaktivitetene, for 
eksempel fiskestenger og telt. 

Følgende type aktiviteter og tiltak skal prioriteres: 
a) Aktiviteter som er lite ressurskrevende og lett tilgjengelige for ulike brukergrupper   
b) Tiltak som gjennomføres i nærmiljøet med særlig vekt på byer og tettsteder 
c) Tiltak som inkluderer en plan for markedsføring av tiltaket overfor aktuelle målgrupper 
d) Tiltak som innebærer utvikling av nye metoder  

 
Følgende grupper av personer skal prioriteres: 
a) Personer som er lite fysisk aktive 
b) Barn, unge og barnefamilier  
c) Personer med nedsatt funksjonsevne  
d) Personer med innvandrerbakgrunn 

§ 3 Krav til søknaden 

Søknad om tilskudd skal sendes i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter på internett innen 
de søknadsfristene som blir kunngjort i Klima- og miljødepartementets årlige rundskriv for 
tilskuddsordninger. Rundskrivet blir publisert om høsten på departementets nettside. 

Fylkeskommunen i det fylket der tiltaket skal gjennomføres velges som mottaker i søknadssenteret. 
Hvis tiltaket planlegges gjennomført i flere fylker, skal søknad sendes til hver av de aktuelle 
fylkeskommunene med opplysninger knyttet til planlagt aktivitet og behov for tilskudd i det gjeldende 
fylket.  

Når målgruppen for tiltaket er personer fra hele landet eller det er vanskelig å knytte tiltaket til ett 
bestemt fylke eller et begrenset antall fylker velges Miljødirektoratet som mottaker.  

Riktig utfylling i søknadssenteret oppfyller krav til innhold i søknaden. Fylkeskommunen og 
Miljødirektoratet kan be om utfyllende opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden.  

§ 4 Krav om rapportering  
En søker som mottar tilskudd skal levere sluttrapport og sluttregnskap til organet som har gitt 

tilskuddet. Sluttrapporten og sluttregnskapet skal leveres i Miljødirektoratets elektroniske 
søknadssenter innen fristen fastsatt i vedtaksbrevet om tildeling av tilskudd. Nærmere krav om 
rapportering kan også gis i vedtaksbrevet.   

§ 5 Omgjøring og tilbakebetaling  
Tilskudd som ikke er brukt i samsvar med vilkårene i tildelingsvedtaket kan kreves tilbakebetalt.  

§ 6 Ikraftsetting 
Forskriften trer i kraft 1. januar 2015. 

4 

 



5. Forskrift om tilskudd til friluftslivsaktivitet for personer med innvandrerbakgrunn  

Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx. måned 2014. Tilskuddsordningens prioriteringer og 
budsjett (jf. kap. 1420 post 78) vedtas årlig av Stortinget gjennom Prop. 1 S for Klima- og 
miljødepartementet og Stortingets innstilling.   

§ 1 Formålet med ordningen 

Tilskuddsordningen skal bidra til økt deltakelse i helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig 
friluftsliv for personer med innvandrerbakgrunn, samt bidra til å øke integreringen av personer med 
innvandrerbakgrunn i befolkningen for øvrig.   

§ 2 Tildelingskriterier 

Tilskudd kan gis til frivillige organisasjoner som arbeider med aktivitetsfremmende tiltak for 
friluftsliv for personer med innvandrerbakgrunn, særlig personer som er lite fysisk aktive, barn, unge 
og barnefamilier. Organisasjonen må  ha etablerte lokallag og aktivitet i tre eller flere fylker.   

Det tildeles  primært tilskudd til friluftslivstiltak som stimulerer til direkte friluftsaktivitet, som for 
eksempel organiserte turer, friluftslivsleirer, praktiske kurs og annen opplæring i friluftslivsaktiviteter. 
Det kan også gis tilskudd til utstyr og materiell som bidrar til å fremme friluftslivsaktivitetene, for 
eksempel fiskestenger og telt.  
 

Følgende type aktiviteter og tiltak skal prioriteres: 
a) Tiltak som er lite ressurskrevende og lett tilgjengelige.  
b) Tiltak som fører til økt integrering av personer med innvandrerbakgrunn i befolkningen 

for øvrig. 
c) Tiltak som gjennomføres i nærmiljøet med særlig vekt på byer og tettsteder. 
d) Tiltak som inkluderer en plan for markedsføring av tiltaket overfor aktuell målgruppe. 
e) Tiltak som innebærer utvikling av nye metoder  

§ 3 Krav til søknad 

Søknad om tilskudd skal sendes i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter på internett innen 
de søknadsfristene som blir kunngjort i Klima- og miljødepartementets årlige rundskriv for 
tilskuddsordninger. Rundskrivet blir publisert om høsten på departementets nettside. Mottaker av 
søknader er Miljødirektoratet. 

Riktig utfylling i søknadssenteret oppfyller krav til innhold i søknaden.  Miljødirektoratet kan be 
om utfyllende opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden.  

§ 4 Krav om rapportering 

En søker som mottar tilskudd skal levere sluttrapport og sluttregnskap til organet som har gitt 
tilskuddet. Sluttrapporten og sluttregnskapet skal leveres i Miljødirektoratets elektroniske 
søknadssenter innen fristen fastsatt i vedtaksbrevet om tildeling av tilskudd. Nærmere krav om 
rapportering kan også gis i vedtaksbrevet. 

§ 5 Omgjøring og tilbakebetaling  

Tilskudd som ikke er brukt i samsvar med vilkårene i tildelingsvedtaket kan kreves tilbakebetalt.  

§ 6 Ikraftsetting 

Forskriften trer i kraft 1. januar 2015. 
 
  

5 

 



6. Forskrift om tilskudd til tiltak i statlig sikrede friluftslivsområder  

Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx. måned 2014. Tilskuddsordningens prioriteringer og 
budsjett (jf. kap. 1420 post 78) vedtas årlig av Stortinget gjennom Prop. 1 S for Klima- og 
miljødepartementet og Stortingets innstilling.   

§ 1 Formålet med ordningen 

Tilskuddsordningen skal bidra til naturvennlig, fysisk tilrettelegging og skjøtsel i statlig sikrede 
friluftslivsområder og i områder vernet som friluftslivsområder etter markaloven, slik at områdene blir 
tilgjengelige og attraktive.  

 
Definisjon av statlig sikret friluftslivsområde 
Et friluftslivsområde er statlig sikret når staten har skaffet seg råderett over arealet for 

allmennhetens bruk som friluftslivsområde ved erverv/kjøp eller langvarig avtale om bruksrett 
(servituttavtale). Når staten ved Miljødirektoratet bidrar til sikring av friluftslivsområder uten å overta 
eiendomsretten til eiendommene, er det en forutsetning at det tinglyses en klausul (erklæring) på 
eiendommene om at de ikke kan omdisponeres til andre formål uten samtykke fra direktoratet. En slik 
klausul kan også opprettes på områder som allerede er i offentlig eie uten at det ytes økonomisk 
tilskudd til selve sikringen. 

 
Definisjon av skjøtsel 
Skjøtsel er de aktive tiltakene som gjennomføres for å opprettholde en bestemt natur- eller 

kulturtilstand. 

§ 2 Tildelingskriterier 

Tilskudd kan gis til kommuner og interkommunale friluftsråd. Forvaltningsansvarlig (kommune 
eller fylkesmann) kan motta tilskudd til friluftslivsområder vernet etter markaloven. 

Det tildeles tilskudd til tilrettelegging som har ett eller flere av følgende mål: 
a) Minske de fysiske hindringene for friluftsliv og legge til rette for økt friluftslivsaktivitet for 

alle. 
b) Ivareta opplevelseskvalitetene i området og legge til rette for gode naturopplevelser. 
c) Hindre at friluftsliv fører til unødige naturinngrep, slitasje og forstyrring på plante-  og 

dyrelivet, kulturminner og kulturmiljø. 
 
Aktuelle tiltak er for eksempel informasjonstavler, atkomstvei og parkeringsplass, turvei/tursti, 

fiskeplasser, tiltak for tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne, badeplass, brygge, 
toalett, søppelstativ, synliggjøring/formidling av kulturminner, tilplanting og skjøtsel.  

Tilskuddet kan bare gis der tiltaket inngår i en gjeldende og godkjent forvaltningsplan knyttet til 
tilrettelegging av statlig sikret friluftslivsområde. Forvaltningsplanen skal være utarbeidet i henhold til 
Miljødirektoratets «Mal for forvaltningsplan for statlig sikret friluftslivsområde». Unntak fra kravet 
om bruk av mal gjøres der kommune/friluftsråd på eget initiativ har utarbeidet forvaltningsplan. Det 
forutsettes da at planen inneholder de opplysninger det bes om i malen, og at forvaltningsplanen 
gjelder den aktuelle planperioden. Godkjenning av forvaltningsplan foretas av fylkesmannen.  

I tillegg kan fylkeskommunen stille andre vilkår knyttet til gjennomføring av tiltaket.   
For områder vernet som friluftslivsområde etter markaloven er det et vilkår at tiltakene er i tråd med 
verneforskrift og eventuell forvaltningsplan for området. 

Følgende type områder skal prioriteres: 
a) Friluftslivsområder som ligger i og ved byer og tettsteder. 
b) Friluftslivsområder som blir eller har potensial for å bli mye brukt. 
c) Friluftslivsområder som ligger i områder med lite tilgjengelig strandsone og stort press på 

arealene. 
d) Friluftslivsområder som ligger i tilknytning til innlandsvassdrag. 
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§ 3 Krav til søknaden 

Søknad om tilskudd skal sendes i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter på internett innen 
de søknadsfristene som blir kunngjort i Klima- og miljødepartementets årlige rundskriv for 
tilskuddsordninger. Rundskrivet blir publisert om høsten på departementets nettside. 

Søknader skal sendes gjennom søknadssenteret til fylkeskommunen i det fylket der det statlig 
sikrede friluftsområdet ligger. For søknader som gjelder tiltak i friluftslivsområder vernet etter 
markaloven velges Miljødirektoratet som mottaker i søknadssenteret. 

Riktig utfylling i søknadssenteret oppfyller krav til innhold i søknaden. Fylkeskommunen og 
Miljødirektoratet kan be om utfyllende opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden.  

§ 4 Krav om rapportering  

En søker som mottar tilskudd skal levere sluttrapport og sluttregnskap til organet som har gitt 
tilskuddet. Sluttrapporten og sluttregnskapet skal leveres i Miljødirektoratets elektroniske 
søknadssenter innen fristen fastsatt i vedtaksbrevet om tildeling av tilskudd. Nærmere krav om 
rapportering kan også gis i vedtaksbrevet. 

§ 5 Omgjøring og tilbakebetaling  

Tilskudd som ikke er brukt i samsvar med vilkårene i tildelingsvedtaket kan kreves tilbakebetalt.  

§ 6 Ikraftsetting 

Forskriften trer i kraft 1. januar 2015. 
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7. Forskrift om tilskudd til verdiskaping naturarv  

Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx. måned 2014. Tilskuddsordningens prioriteringer og 
budsjett (jf. kap. 1420 post 81) vedtas årlig av Stortinget gjennom Prop. 1 S for Klima- og 
miljødepartementet og Stortingets innstilling.   

§ 1 Formålet med ordningen 

Tilskuddsordningen skal bidra til at verneverdiene i verneområdene opprettholdes eller øker slik at 
verneområder og andre verdifulle naturområder fortsatt kan være en viktig ressurs i 
samfunnsutviklingen.   

§ 2 Tildelingskriterier 

Tilskudd kan gis til kommuner, frivillige organisasjoner, grunneiere og verneområdestyrer til: 
a) Tilrettelegging for ferdsel, herunder etablering av stier for korte turer og sykkelstier, 

etablering av innfallsporter og attraksjoner som kanaliserer ferdsel. 
b) Ulike typer informasjon, herunder nasjonalparker som merkevare for stedsutvikling.  
c) Naturfaglig kompetanseheving i reiselivsvirksomheter.  
d) Tiltak for å bedre samarbeid og kunnskap om verneområdene i koplingen mellom 

naturforvaltning, næring og lokalsamfunn. 
 
Tilskudd blir tildelt til konkrete tiltak knyttet til verdiskaping med utgangspunkt i naturarven, og til 

ledelse av de  prosjektene som får støtte. Prosjektene må ha potensial for miljømessig, sosial, kulturell 
og økonomisk verdiskaping, og ha overføringsverdi slik at kunnskap om naturarven kan bli spredt. 

Det gis bare tilskudd til prosjekter/søkere som bidrar med minst 50 prosent egeninnsats 
(økonomiske midler og /eller arbeidsinnsats).  

§ 3 Krav til søknad 

Søknad om tilskudd skal sendes i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter på internett innen 
de søknadsfristene som blir kunngjort i Klima- og miljødepartementets årlige rundskriv for 
tilskuddsordninger. Rundskrivet blir publisert om høsten på departementets nettside. Mottaker av 
søknaden er fylkesmannen. 

Riktig utfylling i søknadssenteret oppfyller krav til innhold i søknaden. Fylkesmannen kan be om 
utfyllende opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden.  

§ 4 Krav om rapportering  

En søker som mottar tilskudd skal levere sluttrapport og sluttregnskap til organet som har gitt 
tilskuddet. Sluttrapporten og sluttregnskapet skal leveres i Miljødirektoratets elektroniske 
søknadssenter innen fristen fastsatt i vedtaksbrevet om tildeling av tilskudd. Nærmere krav om 
rapportering kan også gis i vedtaksbrevet. 

§ 5 Omgjøring og tilbakebetaling  

Tilskudd som ikke er brukt i samsvar med vilkårene i tildelingsvedtaket kan kreves tilbakebetalt.  

§ 6 Ikraftsetting 

Forskriften trer i kraft 1. januar 2015. 
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8. Forskrift om tilskudd til tiltak for truede arter  

Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx. måned 2014. Tilskuddsordningens prioriteringer og 
budsjett (jf. kap. 1420 post 82, underpost 1) vedtas årlig av Stortinget gjennom Prop. 1 S for Klima- og 
miljødepartementet og Stortingets innstilling.   

§ 1 Formålet med ordningen 

Tilskuddsordningen skal bidra til å gjennomføre tiltak for å ta vare på truede plante- og dyrearter, 
inkludert arter som er valgt ut som priorterte arter. Ordningen inkluderer også økologiske 
funksjonsområder for prioriterte arter.  

§ 2 Tildelingskriterier  

Tiltakene skal være konkrete tiltak i felt. Tilskudd kan gis til grunneiere, privatpersoner, frivillige 
organisasjoner, kommuner og institusjoner til: 

a) Skjøtsel og vedlikehold, som for eksempel rydding, hogst, slått, brenning, bekjempelse av 
fremmede arter, trepleie, ringbarking og lauving. En plan for disse tiltakene må følge 
søknaden. 

b) Biotopforbedrende tiltak, som for eksempel graving av dam, masseuttak, planting, 
revegetering, tilrettelegge vandringskorridorer, lage overvintringsplasser. 

c) Tilpasset bruk på areal som inngår i driften av landbruksforetak. 
d) Restaurering, som for eksempel rydding av buskoppslag og trær, flytting av individer, 

reintroduksjon, innsamling av frø. 
e) Aktiv skjøtsel eller andre typer tiltak som er nødvendige for å ta vare på eller rette opp 

økologiske funksjonsområder for prioriterte arter.  
f) Gjerding. 
g) Nødvendig utstyr for å gjennomføre tiltak. 
h) Informasjon rettet lokalt/regionalt, for eksempel informasjon rettet mot lokal målgruppe eller 

informasjon om spesifikke lokaliteter/forekomster. 
i) Kartlegging i tilknytning til tiltak, for eksempel detaljkartlegging i en lokalitet der en vet at en 

aktuell prioritert arten finnes, og hvor kartlegging er nødvendig for å treffe best mulig med 
tiltaket en søker om midler til. 

j) Tiltak for hindre at hubro dør som følge av at de bruker strømstolper som sitteplass. For 
midlene som er øremerket hubro er målgruppen i første rekke eiere av strømnett.   

 
Tilskuddsordningen omfatter ikke kartlegging som ikke inngår som en del av et konkret tiltak eller 

forskning og overvåking. 
Fylkesmannen kan kreve at godkjent skjøtsels-/tiltaksplan blir utarbeidet. 

§ 3 Krav til søknad 

Søknad om tilskudd skal sendes i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter på internett innen 
de søknadsfristene som blir kunngjort i Klima- og miljødepartementets årlige rundskriv for 
tilskuddsordninger. Rundskrivet blir publisert om høsten på departementets nettside. Mottaker av 
søknaden er fylkesmannen i det fylket hvor tiltaket skal gjennomføres. 

Riktig utfylling i søknadssenteret oppfyller krav til innhold i søknaden. Fylkesmannen kan be om 
utfyllende opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden.  

§ 4 Krav om rapportering  

En søker som mottar tilskudd skal levere sluttrapport og sluttregnskap til organet som har gitt 
tilskuddet. Sluttrapporten og sluttregnskapet skal leveres i Miljødirektoratets elektroniske 
søknadssenter innen fristen fastsatt i vedtaksbrevet om tildeling av tilskudd. Nærmere krav om 
rapportering kan også gis i vedtaksbrevet. 

§ 5 Omgjøring og tilbakebetaling  
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Tilskudd som ikke er brukt i samsvar med vilkårene i tildelingsvedtaket kan kreves tilbakebetalt.  

§ 6 Ikraftsetting 

Forskriften trer i kraft 1. januar 2015. 
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9. Forskrift om tilskudd til tiltak for truede naturtyper  

Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx. måned 2014. Tilskuddsordningens prioriteringer og 
budsjett (jf. kap. 1420 post 82, underpost 2) vedtas årlig av Stortinget gjennom Prop. 1 S for Klima- og 
miljødepartementet og Stortingets innstilling.   

§ 1 Formålet med ordningen 

Tilskuddsordningen skal bidra til å gjennomføre tiltak og aktiv skjøtsel i truede naturtyper, 
inkludert naturtyper som har status som utvalgte naturtyper.  

§ 2 Tildelingskriterier  

Tiltakene skal være konkrete tiltak i felt. Tilskudd kan gis til grunneiere, privatpersoner, frivillige 
organisasjoner, kommuner og institusjoner til: 

a) Skjøtsel og vedlikehold, som for eksempel rydding, hogst, slått, brenning, bekjemping av 
fremmede arter, trepleie, ringbarking, lauving. En plan for disse tiltakene må følge søknaden. 

b) Tilpasset bruk på areal som inngår i driften av landbruksforetak. 
c) Restaurering, som for eksempel rydding av buskoppslag og trær, flytting av individer, 

reintroduksjon, innsamling av frø. 
d) Gjerding. 
e) Nødvendig utstyr for å gjennomføre tiltak. 
f) Informasjon rettet lokalt/regionalt, for eksempel informasjon rettet mot lokal målgruppe eller 

informasjon om spesifikke lokaliteter/forekomster. 
g) Kartlegging i tilknytning til tiltak, for eksempel detaljkartlegging i en lokalitet som er 

nødvendig for å treffe best mulig med tiltaket en søker om midler til. 
h) Utvikling av skjøtsels-/tiltaksplan for tiltaket som ønskes gjennomført. 

 
Tilskuddsordningen omfatter ikke kartlegging som ikke inngår som en del av et konkret tiltak eller 

forskning og overvåking. 
Fylkesmannen kan kreve at godkjent skjøtsels-/tiltaksplan blir utarbeidet. 

§ 3 Krav til søknad 

Søknad om tilskudd skal sendes i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter på internett innen 
de søknadsfristene som blir kunngjort i Klima- og miljødepartementets årlige rundskriv for 
tilskuddsordninger. Rundskrivet blir publisert om høsten på departementets nettside. Mottaker av 
søknaden er fylkesmannen i det fylket hvor tiltaket skal gjennomføres. 

Riktig utfylling i søknadssenteret oppfyller krav til innhold i søknaden. Fylkesmannen kan be om 
utfyllende opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden.  

§ 4 Krav om rapportering  

En søker som mottar tilskudd skal levere sluttrapport og sluttregnskap til organet som har gitt 
tilskuddet. Sluttrapporten og sluttregnskapet skal leveres i Miljødirektoratets elektroniske 
søknadssenter innen fristen fastsatt i vedtaksbrevet om tildeling av tilskudd. Nærmere krav om 
rapportering kan også gis i vedtaksbrevet.   

§ 5 Omgjøring og tilbakebetaling  

Tilskudd som ikke er brukt i samsvar med vilkårene i tildelingsvedtaket kan kreves tilbakebetalt.  

§ 6 Ikraftsetting 

Forskriften trer i kraft 1. januar 2015. 
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10. Forskrift om tilskudd til naturinformasjonssenter 

Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx. måned 2014. Tilskuddsordningens prioriteringer og 
budsjett (jf. kap. 1420 post 85) vedtas årlig av Stortinget gjennom Prop. 1 S for Klima- og 
miljødepartementet og Stortingets innstilling.   

§ 1 Formålet med ordningen 

Tilskuddsordningen skal bidra til drift, utvikling og etablering av naturinformasjonssenter.  

§ 2 Tildelingskriterier 

Autoriserte nasjonalpark- og naturinformasjonssenter kan søke om et årlig grunntilskudd til 
aktivitet knyttet til administrasjon, planlegging og gjennomføring av informasjonstiltak, 
naturveiledning m.m. Størrelsen på grunntilskuddet vil framgå av Klima- og miljødepartementets 
årlige budsjettproposisjon.  

Autoriserte sentre kan i tillegg søke om tilskudd for å etablere ekstra tilbud for publikum i sentre 
som har stort potensial for stor publikumstilstrømming og samarbeid med reiselivet, og 
kompetansetilskudd til oppgaver som nøytrale kunnskapsformidlere/kompetansesenter.  

Både autoriserte sentre, andre som arbeider med naturinformasjon (for eksempel museer og 
stiftelser) og naturinformasjonssentre som ikke er autoriserte kan søke om tilskudd til utstillinger og 
informasjonstiltak.  

§ 3 Krav til søknaden 

Søknad om tilskudd skal sendes i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter på internett innen 
de søknadsfristene som blir kunngjort i Klima- og miljødepartementets årlige rundskriv for 
tilskuddsordninger. Rundskrivet blir publisert om høsten på departementets nettside. Mottaker av 
søknader er Miljødirektoratet. 

Riktig utfylling i søknadssenteret oppfyller krav til innhold i søknaden. Miljødirektoratet kan be om 
utfyllende opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden.  

§ 4 Krav om rapportering  

En søker som mottar tilskudd skal levere sluttrapport og sluttregnskap til organet som har gitt 
tilskuddet. Sluttrapporten og sluttregnskapet skal leveres i Miljødirektoratets elektroniske 
søknadssenter innen fristen fastsatt i vedtaksbrevet om tildeling av tilskudd. Nærmere krav om 
rapportering kan også gis i vedtaksbrevet. 

§ 5 Omgjøring og tilbakebetaling  

Tilskudd som ikke er brukt i samsvar med vilkårene i tildelingsvedtaket kan kreves tilbakebetalt.  

§ 6 Ikraftsetting 

Forskriften trer i kraft 1. januar 2015. 
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11. Forskrift om tilskudd til fiskeformål 

Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx. måned 2014. Tilskuddsordningens prioriteringer og 
budsjett (jf. kap. 1425 post 70) vedtas årlig av Stortinget gjennom Prop. 1 S for Klima- og 
miljødepartementet og Stortingets innstilling.   

§ 1 Formålet med ordningen 

Tilskuddsordningen skal bidra til å sikre og utvikle bestander av vill anadrom laksefisk og legge til 
rette for og motivere til fiske.  

§ 2 Tildelingskriterier 

Tilskudd kan gis til organisasjoner, forskningsinstitusjoner, kommuner og interkommunale organ 
til:  

a) Tiltak knyttet til informasjon om og forvaltning av villaks, sjøørret og sjørøye, herunder 
kultiveringstiltak, driftsplanlegging, anvendt forskning og overvåking.  

b) Tiltak som bedrer tilgangen til og muligheten for fiske for allmennheten. 
c) Tiltak rettet mot rekruttering til eller stimulering til fiske. 

§ 3 Krav til søknaden 

Søknad om tilskudd skal sendes i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter på internett innen 
de søknadsfristene som blir kunngjort i Klima- og miljødepartementets årlige rundskriv for 
tilskuddsordninger. Rundskrivet blir publisert om høsten på departementets nettside. For søknader om 
tilskudd til tiltak av lokal karakter velges fylkeskommunen som mottaker i søknadssenteret. For 
søknader om tilskudd til nasjonale tiltak velges Miljødirektoratet som mottaker. 

Riktig utfylling i søknadssenteret oppfyller krav til innhold i søknaden. Fylkesmannen og 
Miljødirektoratet kan be om utfyllende opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden.  

I tillegg gjelder følgende: 

a) Dersom søknaden inneholder flere prosjekt må hvert prosjekt spesifiseres. 
b) Fylkesmannen kan kreve at søknaden er basert på en ferdig driftsplan eller stille som vilkår at 

driftsplan blir utarbeidet. 
c) Søknaden skal dokumentere at tiltak som innebærer fysiske inngrep i naturen ikke er i strid 

med godkjent kommunal plan eller kommunalt vedtak. 
d) Søknader om tilskudd til tekniske fiskeforsterkingstiltak skal inneholde opplysninger om 

området der tiltaket er lokalisert, blant annet geografisk navn, vassdrag og arealkategori i 
kommuneplan eller reguleringsplan. 

e) Søknader om tilskudd til fiskekultiveringstiltak og tekniske fiskeforsterkingstiltak forutsetter 
en tillatelse fra grunneier, uttalelse fra kommunen og uttalelse og eventuelt tillatelse fra 
Norges vassdrags- og energidirektorat eller fylkesmannen. 

§ 4 Krav om rapportering 

En søker som mottar tilskudd skal levere sluttrapport og sluttregnskap til organet som har gitt 
tilskuddet. Sluttrapporten og sluttregnskapet skal leveres i Miljødirektoratets elektroniske 
søknadssenter innen fristen fastsatt i vedtaksbrevet om tildeling av tilskudd. Nærmere krav om 
rapportering kan også gis i vedtaksbrevet. 

§ 5 Omgjøring og tilbakebetaling  

Tilskudd som ikke er brukt i samsvar med vilkårene i tildelingsvedtaket kan kreves tilbakebetalt.  

§ 6 Ikraftsetting 

Forskriften trer i kraft 1. januar 2015. 
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12. Forskrift om tilskudd til lokale vilttiltak  

Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx. måned 2014. Tilskuddsordningens prioriteringer og 
budsjett (jf. kap. 1425 post 71, underpost 3) vedtas årlig av Stortinget gjennom Prop. 1 S for Klima- og 
miljødepartementet og Stortingets innstilling.   

§ 1 Formålet med ordningen 

Tilskuddsordningen skal bidra til at det blir et høstningsverdig overskudd av viltet, og at naturens 
produktivitet og mangfold ivaretas både nasjonalt og regionalt.  

§ 2 Tildelingskriterier 

Tilskudd kan gis til frivillige organisasjoner, institusjoner, kommuner og enkeltpersoner til: 

a) Tilrettelegging, organisering og informasjon om jakt og jaktmuligheter. 
b) Kartlegging av viltressursene/viltets leveområde og viltinteresser i kommuner og regioner. 
c) Innarbeiding av viltets leveområde og viltinteresser i kommunale planar etter plan- og 

bygningsloven. 
d) Iverksetting av tiltak der formålet er bedre bestandsoversikt.  
e) Oppretting og drift av lokale samarbeidsråd. 
f) Deltakelse i rettighetshaverne sitt driftsplanarbeid. 
g) Forsknings- og studentoppgaver. 
h) Andre særlig prioriterte viltformål. 

Søknader om tilskudd til tiltak som inngår som en del av et planmessig arbeid vil bli prioritert.  

§ 3 Krav til søknaden 

Søknad om tilskudd skal sendes i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter på internett innen 
de søknadsfristene som blir kunngjort i Klima- og miljødepartementets årlige rundskriv for 
tilskuddsordninger. Rundskrivet blir publisert om høsten på departementets nettside. For søknader om 
tilskudd til tiltak av lokal karakter velges fylkeskommunen som mottaker i søknadssenteret. For 
søknader om tilskudd til nasjonale tiltak velges Miljødirektoratet som mottaker.  

Riktig utfylling i søknadssenteret oppfyller krav til innhold i søknaden. Fylkesmannen og 
Miljødirektoratet kan be om utfyllende opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden.  

Dersom søknaden inneholder flere prosjekt må hvert av disse spesifiseres. 

§ 4 Krav om rapportering   

En søker som mottar tilskudd skal levere sluttrapport og sluttregnskap til organet som har gitt 
tilskuddet. Sluttrapporten og sluttregnskapet skal leveres i Miljødirektoratets elektroniske 
søknadssenter innen fristen fastsatt i vedtaksbrevet om tildeling av tilskudd. Nærmere krav om 
rapportering kan også gis i vedtaksbrevet. 

§ 5 Omgjøring og tilbakebetaling  

Tilskudd som ikke er brukt i samsvar med vilkårene i tildelingsvedtaket kan kreves tilbakebetalt.  

§ 6 Ikraftsetting 

Forskriften trer i kraft 1. januar 2015. 
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