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Høring – Prop. 1S (2010-2011)
Resultatområde 1 naturmangfold og friluftsliv
Forvaltning og skjøtsel av nasjonalparker og større verneområder
Det framgår av budsjettet at midler til forvaltning og skjøtsel av verneområder er økt med
20 millioner kroner og at disse retter seg mot etablering av en ny modell for lokal
forvaltning. Regjeringen har nylig vedtatt at nasjonalparker og store verneområder skal
forvaltes lokalt (Prp.1 S(2009-2010)). Det betyr at de kommuner som ønsker det nå vil få
overført forvaltningsmyndighet og skal styres gjennom et interkommunalt politisk
sammensatt nasjonalparkstyre. NORSKOG mener dette er en riktig og viktig endring og som
vil gi en god og lokal forankret forvaltning av nasjonalparkene i årene framover.
Når oppgaver overføres til kommunene må også de økonomiske ressursene til forvaltningsog skjøtselsoppgaver følge etter. I dag er det SNO som forvalter disse midlene under post
1426 og det foreslås i budsjettet en økning både til nye naturoppsynstillinger og til konkrete
tiltak i nasjonalparkene. NORSKOG mener at:
• Midlene til tiltak i nasjonalparkene og andre naturvernområder under kap 1426 må
overføres til og forvaltes av de aktuelle kommunene.
• Med ny lokal forvaltningsmodell kan dette ikke være nødvendig med økte stillinger i
SNO for å styrke forvaltningen av nasjonalparker. Disse ressursene må kanaliseres til
kommunene.

Skogvern
NORSKOG er tilfreds med at det det i budsjettet avsettes 137 millioner kroner til erstatning
for skogvern.

Prioriterte arter og utvalgte naturtyper
NORSKOG mener det er bra at miljøvernmyndighetene parallelt med iverksetting av
naturmangfoldloven har etablert en egen tilskuddsordning for finansiering av nødvendige
tiltak i forbindelse med forvaltning og skjøtsel av prioriterte arter og utvalgte naturtyper.
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For 2011 foreslås det å øke denne ordningen til 28 millioner kroner. Det foreslås videre å
avsette 12 millioner kroner til forberedelse og gjennomføring av selve tilskuddsordningen.

NORSKOG mener at :
• Miljøvernmyndighetenes ambisjoner knyttet til antall prioriterte arter og utvalgte
naturtyper må stå i forhold til de reelle kostnadene ved gjennomføring av de enkelte
handlingsplanene. Det må derfor ikke vedtas flere arter og naturtyper enn det det er
mulig å følge opp økonomisk.
• 12 millioner kroner kan umulig være nødvendig for å forvalte en tilskuddsordning på
28 millioner kroner. En vesentlig del av disse midlene bør derfor overføres til selve
ordningen og til gjennomføring av handlingsplaner og avtaler mellom myndigheter og
grunneiere.
• Energi- og miljøvernkomiteen må medvirke til at Regjeringen ved vedtak om
prioriterte arter legger til grunn Stortingets klare merknader om hvordan dette skal
forstås. Dette gjelder særlig størrelse på funksjonsområder og valg av best egnet
virkemiddel for å ivareta arten.

Rovvilt
Regjeringen foreslår i sitt budsjettforslag å avsette 251 millioner kroner.
Dette er en økning på 19 millioner kroner fra 2010 og skyldes vesentlig behovet for økte
utbetalinger til erstatning for tap av beitedyr. I tillegg kommer tap av inntekter knyttet til
utleie av jakt. Behovet for økte midler til erstatning viser tydelig at Regjeringens klare mål
om å redusere konflikten knyttet til rovviltpolitikken ikke på langt nær er nådd.
Tvert i mot har bestander av rovvilt, tap av husdyr og jaktinntekter økt, samt en økende
mistillit mellom forvaltning og næring. Soria Moria 2 legger gode rammer for å lykkes men
det haster med å gjennomføre tiltakene i praksis. NORSKOG mener at:
• Nye bestandsmål for bjørn og ulv og nødverge for hund må på plass og gjennom et
bredt forlik i Stortinget.
• Rovvilt som gjør eller representerer et skadepotensial må tas ut langt raskere enn i
dag.
• Stortinget må medvirke til at Regjeringen følger opp landbruks- og
jegerorganisasjonenes initiativ for å gjøre lisensjakt på jerv og bjørn mer effektiv og
dermed redusere behovet for skadefelling.
• Det må innføres en ordning for å kompensere tap i utmarksnæring som følge
av rovdyr. Dette kan gjøres via statlig leie av jaktterreng i områder med etablerte
ulverevir.
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Resultatområde 2 kulturminner og kulturmiljø
Bygninger av kulturhistorisk verdi
I 2005 ble ordningen med å utgiftsføre kostnader til vedlikehold av våningshus i landbruket
tatt bort. Resultatet er at stadig flere eiere har problemer med å ta vare på bygninger av
kulturhistorisk betydning. Ordningen innebar lite byråkrati, var lett å administrere og lett å
benytte for seg av for eiere og forvaltere av kulturarven.
Stortinget har tidligere bedt om at behovet for å finne fram til nye ordninger med tilvarende
effekt blir vurdert. Dette er ikke fulgt opp av myndighetene og dagens tilskuddordninger kan
på ingen måte kompensere for tapet av en slik fradragsordning. NORSKOG mener at:
• Regjeringen nå må legge fram forslag til skattepolitiske grep for å sikre at
bygninger av kulturhistorisk verdi blir tatt vare for framtiden.

Med hilsen

NORSKOG
Cesilie Aurbakken
Næringspolitisk rådgiver
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