Strategi for bruk av midler til tiltak i verneomrader,
2020-2025
Innledning
Regjeringen vil bevare et representativt utvalg av norsk natur for kommende generasjoner, og en god
forvaltning av verneområder er viktig for å kunne nå dette målet. Regjeringen ferdigstilte i 2019
Handlingsplan for styrket forvaltning av verneområdene, og ett av tiltakene i planen er å oppdatere strategi for
bruk av midler til tiltak i verneområder innen 2021. Ifølge tildelingsbrevet til Miljødirektoratet for 2019 skal
"Styrket ivaretakelse av verneverdiene i verneområdene og oppfølging av handlingsplan for styrket forvaltning
av verneområdene" prioriteres. Tiltaksmidlene fordeles på bakgrunn av dagens trusselbilde og har som formål
å ivareta, samt forbedre tilstanden i verneområdene. Midlene prioriteres derfor til tiltak som virker avbøtende
på negative påvirkningsfaktorer der verneverdiene er truet.
Klimaendringene kan forventes å gi økt stress for mange av artene og naturtypene i verneområdene og kan gi
endringer i sammensetningen av arter. For å minimere de negative effektene av klimaendringer på
verneverdiene, må andre negative påvirkninger begrenses mest mulig. Eksempler på dette er gjengroing,
forstyrrelser og forurensning. I tillegg bør forvaltningen av verneområder nå ta ekstra hensyn til klimaeffekter i
planlegging av tiltak. Skjøtselstiltak, som fjerning av fremmede arter, må for eksempel antas å øke i omfang
som følge av klimaendringene, og planlegging av tilretteleggingstiltak som etablering av stier og broer, må ta
høyde for økte nedbørsmengder med påfølgende flom- og rasfare.

Tiltaksposten – Statsbudsjettets kap./post 1420.31
Det overordnede målet for forvaltning av verneområder er å ivareta verneformålet og verneverdiene i det
enkelte verneområde. Postbeskrivelsen for post 1420.31 Tiltak i verneområde, gir viktige formelle rammer for
hvordan tiltaksmidlene skal disponeres. Størrelsen på tiltaksposten avsettes i hvert års statsbudsjett og har i de
siste årene økt. I statsbudsjettet for 2019 (Prop.1S (2018-2019) står følgende:
"Midlane går til tiltak som er naudsynte for å ta vare på verneverdiane, inkludert utgreiingar som er naudsynte
før tiltak, informasjonstiltak og skjøtsels- og tilretteleggingstiltak. Tilretteleggingstiltaka omfattar opparbeiding
av stigar, klopping og merking for å betre tilgjenget i verneområda og samstundes styre ferdsla i og rundt
sårbar natur i verneområda. Midlane nyttast òg til informasjonstiltak i alle typar av verneområde i samband
med ny merkevare for Noregs nasjonalparkar og til utarbeiding av besøksstrategiar for nasjonalparkar og andre
verneområde med store besøkstal eller særskilde utfordringar. Alle tiltak skal vere i tråd med godkjent
forvaltings-/skjøtselsplan for verneområda og andre relevante styringsdokument."
Posten for tiltaksmidler er en statlig investeringspost for forvaltningsmyndighetenes prioriterte tiltak i
verneområder. Midlene skal derfor kun benyttes til tiltak i forvaltningsmyndighetens egen regi, ev. til kjøp av
tjenester for gjennomføring av tiltakene. Midlene kan ikke benyttes som tilskudd til andre aktører. Drift og
vedlikehold av infrastruktur (veier, toaletter, parkeringsplasser o.l) utenfor verneområdene
finansieres ikke over tiltaksmidlene.
For å kunne ivareta verneverdiene innenfor verneområder, vil det av og til være nødvendig å gjennomføre
tiltak også utenfor verneområdene. Dette betinger samarbeid og avtale med grunneiere. Et eksempel på et slikt
tiltak er når uttak av fremmede arter innenfor og utenfor vernegrensene må sees i sammenheng for at tiltaket
skal få optimal effekt.
For å oppnå en god forvaltning av verneområder, kan det være nødvendig med generelle naturkartlegginger,
sårbarhetsvurderinger, brukerundersøkelser, utarbeidelse av forvaltnings- og skjøtselsplaner, overvåking og

utarbeidelse av nettsider o.a. Slike tiltak finansieres ikke over kap./post 1420.31, men over andre
budsjettposter.

Forutsetning for tildeling av midler
Tiltak skal være forankret i en skjøtsels- eller forvaltningsplan, en besøksstrategi for området eller andre
relevante styringsdokumenter.
I forkant av innmeldingen må formaliteter rundt tiltaket være avklart, som planavklaringer og innhenting av
nødvendige tillatelser for gjennomføring av tiltaket. I tillegg må eierforhold og tilsyns-/drift- og
vedlikeholdsavtaler være avklart.
I Handlingsplan for styrket forvaltning av verneområdene er det presisert at "For større installasjoner som
fugletårn mv. er det krav om en betydelig samfinansiering fra andre for å kunne prioritere tiltaket. Videre må
eierforholdet og vedlikeholdsansvaret avklares på forhånd."

Prioriteringer ved bruk av midler til tiltak i verneomrader
Klima – og miljødepartementet har bedt om en styrket ivaretagelse av verneverdiene i verneområdene.
Bedring av tilstanden i verneområder, slik at antall truede verneområder reduseres, vil derfor ha fokus. De
største negative påvirkningsfaktorene er gjengroing, fremmede arter, forstyrrelse av dyrelivet, tekniske inngrep
og slitasje på vegetasjon, figur 1.
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Figur 1. Trusselfaktorer i verneområder pr 31.12.2017
Ved fordeling av midler til skjøtsel og besøksforvaltning, skal tiltakene som gir størst positiv effekt på tilstanden
og som direkte bidrar til å motvirke negative påvirkningsfaktorer prioriteres.
Etablerte skjøtselstiltak i naturtyper som krever kontinuerlig skjøtsel for å opprettholde god tilstand (løpende

skjøtsel), skal prioriteres høyere enn nye, større prosjekter. Det finnes likevel tilfeller der strakstiltak bør
prioriteres. Dette gjelder f.eks. der det oppdages nye forekomster av fremmede arter med stort
spredningspotensiale og der trua arter eller naturtyper står i fare for å gå tapt. Et annet eksempel kan være
sikkerhetstiltak knyttet til besøksforvaltningen.
I verneområder der verneformålet trues av manglende skjøtselstiltak, og der det er behov for oppstart av tiltak
umiddelbart, vil slike tiltak prioriteres foran besøksforvaltningstiltak som ikke er direkte knyttet til trusselbildet.
Tiltak for å styrke besøksforvaltningen kan eventuelt gå parallelt med nødvendige skjøtselstiltak.
Et delmål med budsjettposten er å tilrettelegge for de besøkende med informasjon i tråd med merkevaren
Norges nasjonalparker. I enkelte verneområder er det ikke ønskelig med økt ferdsel av hensyn til
verneverdiene. I slike områder er likevel god, oppdatert informasjon i tråd med merkevaren viktig.

Målet med forvaltningen av verneområdene er å redusere truslene mot verneverdiene og å ønske folk
velkommen inn for gode naturopplevelser.
Strategien vår for å nå dette målet, vil være å prioritere tiltak som innretter seg mot en bedret tilstand i
verneområdene. Dette vil være tiltak som innrettes mot trusselfaktorene for de aktuelle områdene, og
slike tiltak kan være både skjøtselstiltak og tilretteleggingstiltak. For å sikre en god opplevelse for
besøkende, vil vi følge opp tiltak som er fremmet i besøksstrategier, og inkludert er bruk av merkevaren
Norges nasjonalparker.

Prioriteringer ved bruk av tiltaksmidler:
1. Tiltak som direkte bidrar til å motvirke negative påvirkningsfaktorer knyttet til trusselbildet. Ramsarområder og truede naturtyper prioriteres høyest blant disse tiltakene
2. Løpende skjøtselstiltak
3. Vedlikehold av eksisterende tilrettelegging
4. Bruk av merkevaren Norges nasjonalparker i verneområder med høyt besøkstrykk
5. Bruk av merkevaren i øvrige verneområder
6. Besøksforvaltningstiltak som ikke er direkte knyttet til trusselbildet (slik som fugletårn mm.)

Finansiering av større tilretteleggingstiltak
Midler til opprettelse av installasjoner som informasjonspunkt, toalettbygg og parkeringsplasser i tilknytning til
verneområder, må være forankret i en godkjent besøksstrategi for å kunne bli prioritert. Tiltaksmidler kan
brukes til (primært å delfinansiere) gjennomføring av denne typen tilrettelegging, og søknader til slike anlegg
skal være godt begrunnet med bl.a. informasjon om besøkstall og eksisterende bruk av området.

Tilrettelegging etter universell utforming i verneomrader
Universell utforming av stier innebærer krav til dekke, terrengutforming og bredde som vanskeliggjør denne
typen tiltak i verneområder. I verneforskriftene er det et generelt forbud mot tyngre tekniske inngrep, og de
har som den klare hovedregel ikke dispensasjonsbestemmelser som hjemler universell tilrettelegging i
verneområdet. Den generelle dispensasjonsbestemmelsen i nml. § 48 første ledd, første alternativ, vil sjelden
kunne anvendes da universell utforming medfører terrenginngrep som strider mot verneformålet og påvirker
verneverdiene. Hvorvidt et omsøkt tiltak er i konflikt med forskriften må vurderes i det enkelte tilfellet.
Utenfor verneområdet, i tilknytning til innfallsporter eller startpunkt, kan det i enkelte tilfeller være aktuelt å
etablere tilretteleggingstiltak med universell utforming. Også utenfor verneområder bør forvaltningsmyndighet
være bevisst på inngrep som påføres terrenget og gjøre en vurdering av om behovet står i forhold til kostnader
og inngrep.
På denne bakgrunnen vil det være høy terskel for tildeling av midler utover det som kan defineres som
"enkel tilrettelegging" i verneområder.

Kulturminner i verneomrader
Kulturminner er en del av verneformålet i de aller fleste nasjonalparker og i enkelte andre verneområder .
Ansvaret for oppfølging og ivaretagelse av kulturminner ligger hos kulturminnemyndighetene. Det er egne
poster på statsbudsjettet for forvaltning av kulturminner, og tiltaksmidler prioriteres vanligvis ikke til dette
formålet. Skjøtsel av enkelte kulturminner, slik som steingjerder, gravrøyser og fangstsystemer, kan likevel
vurderes prioritert for samfinansiering med kulturminnemyndigheten. Eksempler på tiltak som ikke finansieres
av tiltaksmidler eller driftsmidler er vedlikehold av bygninger i verneområder. Ansvaret for finansiering av
vedlikehold og drift av bygninger ligger hos eier.

