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Høringssvar på «Forslag til nytt regelverk for tilskudd til frivillige 

miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser » 
 

 

Norsk Zoologisk Forening (NZF) viser til tilsendte høringspapirer i ovennevnte sak datert 

28.03.11. Vi takker for anledningen til å uttale oss om forslaget også etter at den opprinnelige 

høringsfristen har gått ut. Styret som står bak denne uttalelsen ble valgt 18. juni 2011. 

 

Generelt 

NZF stiller seg positiv til at Miljøverndepartementet ønsker å fastsette forskrifter for tilskudd til 

frivillige miljøorganisasjoner. Vi støtter hovedlinjene i forskriftsutkastet, herunder forslaget om 

overføring av ansvaret for tildeling av tilskudd til naturfaglige organisasjoner til Direktoratet for 

naturforvaltning. Vi vil likevel understreke at forutsigbarhet i tildeling er av avgjørende betydning 

for vår forening, og på dette punktet er vi usikre på hva utfallet av de nye forskriftene vil bli 

(se også nedenfor om §§ 6 – 8). Vi finner ikke departementets redegjørelse i høringsbrevet 

klargjørende. Denne usikkerheten kunne et regneeksempel eller to trolig ha fjernet. 

 

I det følgende vil vi kommentere på noen utvalgte paragrafer hvor vi enten har synspunkter på 

innholdet, er usikre på tolkningen av paragrafen eller ønsker å framheve forhold som er spesielt 

viktige for vår organisasjon. 

 

 

§§ 1 – 4 

 

NZF har ingen bemerkninger til disse paragrafene. Kravene i § 2 er allerede innfridd for vår del 

og gjenspeiles i våre vedtekter, og § 3 berører oss ikke direkte. 

 

§ 5 

 

NZF aksepterer at myndighetene vil kreve en viss kontroll med medlemstall, kontingent-

innbetalinger og givervirksomhet gjennom revisjonen, og at revisor derfor må være uavhengig. 
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Vi forstår forslagets § 5 siste ledd til kun å gjelde medlemsregistrering på lokalt/ikke-sentralt hold, 

og at kravet om statsautorisert eller registrert revisor ikke vil gjelde for organisasjonens lokallag 

dersom et sentralt medlemsregister for hele organisasjonen eksisterer. 

 

§§ 6 – 8 

 

Forskriftsforslaget legger opp til en sammenligning av de naturfaglige organisasjonene, basert på 

visse vektingsfaktorer, når tilskuddet til den enkelte organisasjon skal avgjøres. Følgende setning 

i høringsbrevet, «De organisasjonene som overføres direktoratene, vil fortsatt få midler på dagens 

nivå», forstår vi derfor som at det er det samlede tilskuddet til disse organisasjonene som skal 

opprettholdes på dagens nivå. For den enkelte organisasjon kan utfallet dermed bli et ganske annet 

enn med dagens ordning. En slik «konkurranse» mellom organisasjonene om en begrenset 

tilskuddspott bekymrer oss, og vi tror NZF – med et meget begrenset antall lokallag – kan stå i 

fare for å tape i denne konkurransen. Vi tror ikke det er i samfunnets interesse at organisasjonene 

må rette en større del av sin fokus mot medlemsrekruttering for å oppnå «kjøttvekt» i konkurranse 

med andre organisasjoner. Den faglige virksomheten bør fortsatt få ha hovedfokus. 

 

For å unngå de uheldigste utslagene av et slikt scenario bør organisasjonene ha sikkerhet for et 

minstetilskudd også etter at de nye forskriftene eventuelt trer i kraft, et minstetilskudd som minst 

må være på nivå med dagens tilskudd. 

 

Vår organisasjon har i mange år konsentrert sin virksomhet rundt landsdekkende aktiviteter som 

utgivelse av medlemstidsskriftet og kildeskriftet Fauna (siden 1948) og landsdekkende 

kartleggingsprosjekter som Prosjekt Pattedyratlas (under avslutning). «Norsk Feltherpetologisk 

Forum» er også tilknyttet oss. Vår formålsparagraf (se www.zoologi.no/Vedtekter_20080531.pdf) 

vektlegger blant annet at foreningen skal være et bindeledd mellom landets zoologi-interesserte – 

enten disse er fagzoologer eller amatører – og dette understrekes ytterligere gjennom vedtektenes 

uttrykte ønske om å ha begge grupperinger representert i styret. Norsk Zoologisk Forening ble i 

2001 av Direktoratet for naturforvaltning utnevnt til norsk representant i EUROBATS’ Advisory 

Committee, en funksjon som ivaretas av én fast person. Alt dette er momenter som vi mener bør 

tillegges stor betydning når vår «samfunnsmessige betydning» skal skjønnsmessig vurderes. 

 

§§ 9 – 22 

Vi har ingen særskilte bemerkninger til disse paragrafene. Vi registrerer at det har sneket seg inn 

feil i nummereringen etter § 14, idet både § 15 og § 16 mangler i departementets forslag. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Norsk Zoologisk Forening 
 

 

 

 

v/ Kari Rigstad  /s./ 
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