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Emne: Forslag til nytt regelverk for tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner og 
allmennyttige miljøstiftelser - Høring  
 
NOAH - for dyrs rettigheter vil svært gjerne svare på den aktuelle høringen, og 
samtidig ytre vår mening om at NOAH bør høre inn under de 
organisasjoner/stiftelser/foreninger som mottar grunnstøtte fra 
Miljøverndepartementet.  
 
NOAH arbeider for dyrs rettigheter, og derigjennom også for det felles miljø som dyr 
og mennesker er avhengige av. Blant de arbeidsområder hvor NOAHs virksomhet 
ligger i særlig grad under Miljøverndepartementets ansvarsområde, nevner vi: 
 
• Arbeid for vern av ville dyr generelt: Herunder arbeid for overholdelse av 
fredningsbestemmelser, yngletidsfredning, hensyn til ville dyr i konfliktsituasjoner med 
samfunnet m.m. Vi arbeider også for forebygging/ tiltak overfor ville dyr som blir 
skadelidende p.g.a. menneskelig aktivitet - bl.a. oljesøl, påkjørsler m.m. 
 
• Arbeid for forståelse for rovdyr i norsk natur: NOAH arbeider for forståelse av at våre 
landlevende ville rovdyr (ulv, bjørn, jerv, gaupe m.m.) hører hjemme i naturen, og at 
konflikter bør løses på måter som tar hensyn til dyrene. På samme måte motvirker vi 
negative holdninger til mindre rovdyr/rovfugl og havlevende rovdyr (sjøfugler, kystsel 
m.m.). 
 
• Arbeid for økt vegetarisk forbruk: Våre animalske spisevaner er av flere 
miljørapporter fra FN (FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations): 
Livestocks Long Shadows – environmental issues and options. Rome, 2006; 
International Panel for Sustainable Resource Management: Assessing the 
Environmental Impacts of Consumption and Production: Priority Products and 
Materials. United Nations Environmental Program, 2010) utpekt som den kanskje 
største trussel mot miljøet. NOAH er en aktiv pådriver i samfunnet for å følge de 
miljøråd som eksisterer og vri kostholdet over fra animalske varer til vegetabilske. 
NOAH fremmer dette aktivt overfor publikum, politikere og næringsliv, og er en av de 
fremste aktørene i mediadebatten på dette området. 
 
Med dette som bakgrunn, ønsker NOAH å få tilsendt søknadsskjema som omtalt i 
forskriftsutkastet. Under er noen korte innspill til utkastet: 
 
NOAH vil først si at den økte objektiviteten i tildelingsprosessen og synliggjøringen av 
departementets vurderinger er viktig. Imidlertid mener vi at den nåværende forskriften 
risikerer å utelukke enkelte organisasjoner basert på organisasjonsform: 
 



Demokrati og stiftelser 
De to organisasjonsformene som departementet nevner er demokratiske, 
lokallagsoppbygde organisasjoner og stiftelser. Imidlertid finnes organisasjoner og 
foreninger som ikke er stiftelser, men likevel har en lignende oppbygning. NOAH 
foreslår derfor følgende endringer til §3: 
 
§ 3 Allmennyttige miljøstiftelser og -foreninger som kan motta tilskudd  
Tilskudd kan gis til allmennyttige stiftelser og foreninger 
a) med hovedformål for virksomheten innenfor miljøforvaltningens ansvarsområder  
b) som ikke har fortjeneste som formål  
c) som har faglig kompetanse  
d) som er registrert i Stiftelsesregisteret eller Frivillighetsregisteret 
e) som avgir eget årsregnskap og årsmelding  
 
Stiftelser og foreninger som søker om å få beregnet tilskudd, må ha et register over 
personlige givere og gavebeløp for hver enkelt giver som er fradragsberettiget etter 
ligningsloven i året før søknadsåret  
 
NOAH har også i forslaget over strøket "av nasjonal betydning" og "spiss" i punkt c). 
De to uttrykkene fremstår som vage - "spisskompetanse" kan defineres som 
kompetanse på et svært smalt område, og det kan lett bli diskusjon om hvor "spisset" 
kompetansen bør være. Slik NOAH ser det bør fagkompetanse være ønsket i 
organisasjons-Norge uansett om den er "spisset" inn på et smalt fagfelt eller er av mer 
generell natur. NOAH mener også at "nasjonal betydning" i denne sammenhengen er 
uheldig, da det signaliserer at myndighetene skal bedømme hvilken  
fagkompetanse som er betydningsfull, og hvilken som ikke er det. Fagkompetanse 
innenfor miljø-området kan være viktig selv om ikke sittende miljømyndigheter skulle 
verdsette den som av "nasjonal betydning". 
 
Lokal frivillighet 
 
NOAH erkjenner at lokaldemokrati krever tid og penger, og derfor også støtte. 
Imidlertid savnes forståelse for andre typer organisasjonsformer enn de to som er nevn 
i forskriften. Poeng for lokallag begrunnes i behovet "for å styrke og opprettholde 
frivillig engasjement og utløse aktiviteter i befolkningen, samt for å stimulere til 
demokratisk deltakelse og opplæring." Opplæring og deltakelse i samfunnsdemokratiet 
betinger ikke en lokaldemokratisk organisasjonsform, likevel kan det være forståelig at 
man for enkelhets skyld mener dette. Imidlertid savner NOAH forståelse for at det er 
mange organisatoriske muligheter som vil "styrke og opprettholde frivillig engasjement 
og utløse aktiviteter i befolkningen". NOAH har som eksempel gått bort i fra 
lokalgrupper, og over til en struktur med nasjonalt aktivistnettverk og  
ansvars-avtaler med aktive som ønsker å nedlegge spesiell innsats i frivillig aktivisme. 
Siden dette nye systemet har kommet i orden, har NOAHs lokale aktivitet økt. NOAH 
satser på grasrotaktivisme, og benytter derfor noen av sine sparsomme midler på 
nettopp organisering og oppmuntring til frivilllig aktivitet. Vi tør påstå at vi genererer 



større lokal aktivitet og engasjement enn flere organisasjoner med en mer tradisjonell 
modell. NOAH har eksempelvis organisert Norges største dyrevernarrangement 
noensinne med vårt Fakkeltog mot pelsdyroppdrett i 2010 - både i Oslo, Tromsø, 
Stavanger, Bergen, Trondheim og Kristiansand representerte markeringen den hittil 
største frivillige markeringen av foks støtte til en dyrevernsak. Ikke minst holder vi 
fokus på at de aktive skal få ta direkte del i arbeid for våre kampanjer og kamp-saker, og 
kutter bevisst ned tiden på organisasjonsbyråkrati (som eksempel holder vi 
"medlemsmøter" på et minimumsnivå, og arrangerer heller dugnader, kurs, 
forberedelsesmøter for konkrete arrangementer, kampanjemøter o.l.). Vår modell gir 
mulighet til direkte kontakt mellom de mest aktive over hele landet, og 
sentralorganisasjonen. Det kan diskuteres om vår modell egentlig er mindre eller mer 
demokratisk enn den tradisjonelle - men vi ser i det minste på resultatene at den har 
generert mer lokal, frivillig aktivitet. 
 
NOAH foreslår derfor at det i tillegg til poeng for antall lokal-lag også skal kunne gis 
poeng for dokumentert lokal aktivitet som er organisert på annen måte enn i lokallag.  
 
Samfunnsnytte 
 
NOAH har merket seg Grønn Hverdags forslag om at også delen som går på 
samfunnsnytte ikke kun skal vurderes skjønnsmessig, men ha noen objektive 
retningslinjer. NOAH støtter dette forslaget. 
 
 
Medlemmer og givere 
 
Når det gjelder medlemmer og givere kan dette ofte være en og samme person, og 
NOAH håper at søknadsskjemaer vil være enkle i forhold til at man ikke kunstig må 
skille mellom de medlemmer som også er givere og de som kun betaler minimums-
kontigent. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Siri Martinsen 
Veterinær/ Leder 
siri@dyrsrettigheter.no 
959 444 99 
 
NOAH - for dyrs rettigheter 
Osterhausgate 12 
0183 Oslo 
Tlf./ fax: 22 11 41 63  
www.dyrsrettigheter.no 



 
Kontonr.: 7878.05.14336 
Organisasjonsnr.: 971 275 510 
 
Dyrene trenger din støtte! Bli medlem: http://www.dyrsrettigheter.no/stott-
oss/manedsgiver/ 


