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Forslag til nytt regelverk for tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner 

og allmennyttige miljøstiftelser - Høringssvar fra NOF 
 

NOF takker for tilsendt høringsbrev, og kommer herved med vår høringsuttalelse. 

 

Vedrørende MDs vurdering av NOF i forhold til denne forskriften 

Det fremgår av høringsbrevet at NOF i utgangspunktet ikke er ment å bli omfattet av den 

foreslåtte forskriften. I følgebrevets avsnitt om Omorganisering og omplassering på MDs 

budsjett omtales NOF som del av en gruppe med ”fagspesifikke miljøorganisasjoner” eller 

”naturfaglige organisasjoner”. Disse organisasjonene foreslås overført til DNs budsjett og vil 

fortsatt få midler på dagens nivå. Vi ser imidlertid ikke verken logikken eller nødvendigheten 

av å kategorisere organisasjonene på måten. NOF etterlyser i så fall en bedre argumentasjon 

og bakgrunn for den valgte inndelingen. Særlig for NOF sin del synes plasseringen unaturlig 

og kanskje litt tilfeldig. Vi oppfatter ikke at NOF hører hjemme i denne gruppen av 

organisasjoner som foreslås overført til DNs budsjett. Vi anser at NOF må betraktes som en 

helhetlig naturvernorganisasjon, som naturlig faller inn under virkeområdet til den nye 

forskriften. NOF har riktignok et stort fokus på arbeid knyttet til artsgruppen fugler, men dette 

begrenser ikke vårt mandat fra å jobbe bredt med miljøspørsmål. NOFs formål fremgår av 

formålsparagrafen i foreningens vedtekter, og vi viser særlig til formålsparagrafens to første 

punkt, som sier at NOF ser som sine viktigste oppgaver: ”Å verne om naturen, særlig 

fuglefaunaen” og ”Å fremme interessen for og bedre kunnskapen om fuglene og deres 

livsmiljø”. Understreket tekst medfører at NOF kan og skal arbeide helhetlig med naturvern 

og fremme interessen for og bedre kunnskapen om naturen og ting som påvirker miljøet 

(fuglenes livsmiljø). Det kan hende at miljøforvaltningen oftest har møtt den fuglefaglige 

siden av NOF gjennom aktuelle saker og arbeid. De fleste store miljøutfordringer kan 

effektivt adresseres og kommuniseres med fugler som eksempler, og dette er ofte NOFs måte 

å arbeide på i forhold til mer generelle miljøspørsmål. Avslutningsvis vil vi kommentere at 

NOF er en organisasjon med vid representasjon i hele landet og totalt ca. 10 000 medlemmer, 

noe som i seg selv burde være nok til å omfattes av forskriftens virkeområde. 

 

Kommentarer til forskriftsteksten 

NOF er generelt positiv til forskriftens formålsparagraf og hovedgrep. Vi understreker 

betydningen av at tilskuddsordningen må stimulere til et bredt folkelig engasjement for 

miljøsaker, hos organisasjoner med aktivitet på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. For en  
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grasrotbasert, naturvernorganisasjon som NOF er driftstilskuddet fra staten viktig for å kunne 

fylle vår rolle over tid uten å måtte bli for kommersialisert. 

 

Forskriften setter en del krav til vedtektene for at en organisasjon skal være kvalifisert til å 

motta tilskudd. Noen av paragrafene (§§ 2c ”at organisasjonen har et landsmøte minst annet 

hvert år der representanter valgt av og blant medlemmene i organisasjonen har stemmerett” og 

7d ”Valg blant medlemmene på representanter til landsmøtet eller til et organisatorisk 

mellomledd som velger representanter til landsmøtet”) passer imidlertid dårlig med NOFs 

nåværende vedtekter, og kan medføre at NOF må gjennomføre omfattende vedtektsendringer 

for å kunne omfattes av forskriften (§ 2c), og få uttelling for vårt etablerte og høyst reelle 

nettverk av lokallag (§ 7d). I NOF er det slik at alle medlemmene har stemmerett på årsmøtet 

direkte. Vi har ikke et delegatsystem, som en del andre organisasjoner har. Det er likevel 

praksis at fylkesavdelinger og lokallag sender representanter til årsmøtet, uten at dette er en 

del av vedtektene. Vi anser imidlertid at NOF uten problemer oppfyller det er som intensjonen 

bak disse to paragrafene (nemlig en svært demokratisk organisasjonsform) og anmoder derfor 

på det sterkeste om at disse paragrafene endres slik at NOFs organisasjonsform aksepteres 

innenfor forskriften. NOFs ønske om å bli omfattet av denne forskriften forutsetter at endelig 

formulering av §§ 2c og 7d gir full uttelling også med NOFs måte å organisere medlemmenes 

demokratiske rettigheter på. 
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