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Direktoratet for naturforvaltning

Oslo, 9.10.2012

OPPRETTELSE AV MILJØVEDTAKSREGISTER - HØRINGSUTTALELSE
Vi viser til deres brev av 29.6.2012 angående høring om forskrift om miljøvedtaksregister. Vi
beklager at denne høringsuttalelsen kommer noe sent, men viser i den forbindelse til e-postkontakt
med Hege Langeland om dette.
Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) representerer de 15 største friluftslivsorganisasjonene i
Norge med til sammen nærmere 700.000 medlemskap. En av hovedoppgavene til FRIFO er å
ivareta allemannsretten og det enkle og naturvennlige friluftslivets vilkår i Norge, herunder
naturgrunnlaget for å drive friluftsliv. Som ledd i dette arbeidet er FRIFO opptatt av allmennheten
og organisasjonenes mulighet til innsyn og medvirkning i ulike prosesser og vedtak som fattes.
Bakgrunn for opprettelsen av miljøvedtaksregisteret er § 68 i naturmangfoldloven som åpner for
etableringen av et slikt register. Formålet med miljøvedtaksregisteret er å gi allmennheten innsyn og
informasjon om vedtak som berører naturmangfold.
FRIFO mener det er viktig å legge til rette for medvirkning og innsyn fra allmennheten og
organisasjonene i alle saker som berører natur og friluftslivsinteresser. Vi støtter derfor forslaget til
forskrift om opprettelse av Miljøvedtaksregisteret etter naturmangfoldloven.
I utgangspunktet mener vi mest mulig av relevante vedtak skal legges inn i dette registeret, men vi
har i øyeblikket ingen konkrete forslag utover det som er foreslått i forskriften og omtalt i
høringsbrevet. Det er likevel viktig at registeret gir muligheter for utvidelser når det er behov eller
det viser seg hensiktsmessig.
FRIFO er opptatt av et slikt register skal være brukervennlig, åpen og gratis for alle. Det er viktig at
registeret gir rask og enkel oversikt over den informasjonen som finnes i registeret og at det gis
kartfestet informasjon. I tillegg mener vi det må være enkelt å holde seg oppdatert på nyheter i
registeret. Vi mener derfor det er meget viktig å kunne abonnere på nyheter fra registeret på e-post,
slik det også er foreslått.
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Organisasjoner tilsluttet Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO): 4H Norge, Den Norske Turistforening,
Forbundet KYSTEN, Kristen Idrettskontakt, Norges Turmarsjforbund, Norges Jeger- og fiskerforbund, KFUKKFUM speiderne, Norges klatreforbund, Norsk Orientering, Norges Padleforbund, Norges Røde Kors
Hjelpekorps, Norges speiderforbund, Norsk Kennel Klub, Skiforeningen, Syklistenes landsforening.
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Natur- og friluftslivsorganisasjoner kan påklage vedtak som skal legges inn registeret. Det er derfor
vesentlig at organisasjonene kan stole på at alle vedtak som skal inn i registeret, faktisk blir
registrert slik at klagefristen kan overholdes når det er aktuelt. For å sikre at de ansvarlige
myndighetene faktisk legger ut sine vedtak i registeret, mener FRIFO at klagefristen ikke bør
begynne å løpe før vedtaket er lagt inn i registeret. Dette vil også sikre at de aktuelle myndigheter
har en egeninteresse av å legge inn sine vedtak i registeret.
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