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Uttalelse fra Farsund kommune - Forslag til ny forskrift om tilskudd til tiltak i 
Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og 
Vestnorsk fjordlandskap 
 
Vi viser til høringsnotat datert 02.07.19. 
Vi innser fordelen og nødvendigheten av at tilskuddsforvaltningen skal være lik i alle UKL-
områdene. Vi mener ny forskrift legger til rette for dette. 
 
Farsund kommune skal overta forvaltningen av Utvalgt kulturlandskap Vest-Lista. 
Vi har følgende merknader til forslaget: 
 
§3: 
Ny bestemmelse innebærer at alle tilskuddsmidler heretter skal utlyses. 
Endringen medfører også at kommunen må søke tilskudd og stå som prosjekteier av 
fellestiltak.  
I UKL Vest-Lista har arbeidsgruppa organisert informasjonstiltak, utarbeidet 
informasjonsmateriell, delfinansiert arrangementer m.m. 
Arbeidsgruppa har vært fleksibel når gode forslag på fellestiltak har oppstått i løpet av året. 
Det vil være en stor utfordring å klare å håndtere tidsaktuelle tiltak like fleksibelt med ny 
bestemmelse. 
 
Vi mener tiltakslisten (tiltak det kan gis tilskudd til) må være tilstrekkelig romslige. Vi 
oppfatter at foreslåtte tiltak i bestemmelsen er det. 
 
Vi mener de to prioriteringskriteriene som har kommet til i bestemmelsen er naturlige og 
kan være til hjelp i kommunens prioritering mellom søknader. 
 
Vi mener nytt siste ledd i bestemmelsen er unødvendig og kan stå i konflikt med annet 
regelverk. Alle offentlige tilskudd skal vurderes etter naturmangfoldloven §7. Når det 
gjelder gjennomføring av tiltak må disse avklares i forhold både til forskrift om 
produksjonstilskudd §4, fylkeskonservator/kulturminneloven, plan- og bygningsloven m.m. 
Vi mener derfor at nytt siste ledd er overflødig og unødvendig. 
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§4: 
Kommunen er godt kjent med Agros gjennom forvaltningen av SMIL-tilskudd, tilskudd til 
drenering og avløsing i jordbruket. Medarbeidere tilknyttet kommunens landbrukskontor 
har gode erfaringer med Agros. 
Vi mener det er naturlig å bruke samme digitale løsning for UKL-tilskudd. Mange eiere av 
landbrukseiendom innenfor UKL-området vil være kjent med Agros.  
 
I UKL Vest-Lista er det en rekke grunneiere som ikke eier/driver landbrukseiendom. Det vil 
være mer krevende å veilede disse ift elektronisk søknadsportal og kommunen påregner 
at det vil medgå mye mer tid til søknadsprosessen på grunn av dette.  
I ny digital løsning er det derfor nødvendig at kommunens saksbehandler kan legge inn 
søknader for søkere – slik det er i Agros i dag. 
 
Arbeidsgruppa har vært svært behjelpelig med søknader om tilskudd og det er viktig og 
ønskelig å videreføre et godt servicenivå. 
 
§5: 
Arbeidsfrist for tiltak på 3 år med mulighet for ytterlig utvidelse til 5 år etter søknad er lik 
som for SMIL-tilskudd. Vi mener det er en fordel at tilskuddsordninger innenfor 
sammenlignbare fagområder har lik oppbygging og slutter oss derfor til denne endringen. 
 
 
Oppsummering: 
Forskriftsendringen vil kreve ekstra ressurser i kommunen. Alle etablerte rutiner for 
behandling av innmeldte tiltak må legges om. I tillegg kommer nye forskriftsregulerte 
oppgaver. 
 
I høringsnotatet kap. 4, side 11-12, omtales økonomiske og administrative konsekvenser. 
Det er i årsrapportene fra fylkesmannen pekt på at forvaltningen av UKL krever mye tid, 
kapasitet og ressurser. Vi mener denne tilbakemeldingen mangler drøfting og svar.  
Det skrives at elektronisk søknadssystem vil kunne effektivisere arbeidet med 
saksbehandling og rapportering. Det framgår ikke hvordan kommunene skal finansiere 
øvrige administrative oppgaver.  
 
Vi er bekymret for at det ikke følger administrative ressurser verken til kommunaliseringen 
av UKL i 2020 eller til kommunens framtidige administrasjon av ordningen. Vi anmoder om 
at dette tas opp av direktoratene. 
 
Utvalgte kulturlandskap og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk 
fjordlandskap er et vellykket samarbeid på tvers mellom Landbruksdirektoratet, 
Miljødirektoratet og Riksantikvaren.  
Kommunen ønsker å gjøre en god jobb i den videre forvaltningen.  
Vi har viljen og evnen, men trenger også midler for å kunne gjøre dette! 
 
 
Ved skriftlig henvendelse vennligst referer til saksnr 2017/89. 
  
 
Med vennlig hilsen 
 
Aud Irene Vatland 

Jordbrukssjef 
 
Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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Kopi til: 
FYLKESMANNEN I AGDER Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL  
 
 
 
 
 


