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HØRING NY FORSKRIFT OM UTVALGTE KULTURLANDSKAP I JORDBRUKET OG 
VERDENARVOMRÅDENE VEGAØYA OG VESTNORSK FJORDLANDSKAP 

 
Vi viser til høringsbrev fra Landbruksdirektoratet av 02.07.2019.  
 
Bymiljøetaten avgir denne høringsuttalelsen på vegne av Oslo kommune etter delegert  
myndighet, jf. bystyrets vedtak av 30.05.2001 sak 218, byrådets vedtak av 03.07.2001 sak 
1360, og byråden for miljø og samferdsels vedtak av 01.08.2001. 
 
Oslo kommune har felles landbrukskontor med fire kommuner på Romerike (Skedsmo, 
Nittedal, Rælingen og Lørenskog); Regionkontor Landbruk. Bymiljøetaten har innhentet 
synspunkter fra Regionkontor Landbruk i saken ettersom det er landbrukskontoret som til 
daglig arbeider med de utvalgte kulturlandskapene i Oslo. Det er to utvalgte 
kulturlandskapsområder (UKL-områder) i Oslo, Nordmarksplassene og Sørkedalen.  
 
Kommentarene våre gjelder kun til den delen i forskriften som handler om utvalgte 
kulturlandskap.  
 
 

1) Prioriteringskriterier og satser jf. § 3 i forslag til forskrift 
Forslaget legger opp til nye reguleringer hvor kommunen må lage bestemmelser om 
prioriteringskriterier og satser. Det kommer ikke frem hvilket krav forskriften stiller til 
forankring av disse bestemmelsene, om de skal utarbeides av administrasjonen, eller i 
samarbeid med grunneiere, og om de bør politisk forankres i kommunen. Samtidig er det også 
viktig å vite om disse bestemmelsene skal være flerårige, likt tiltaksstrategiene for SMIL-
ordningen, eller kun årlige veiledende retningslinjer forankret i forvaltningsplanen. Uansett, 
mener vi at dette vil kreve en god del prosessarbeid i forkant. 
 

2) Midler til fellestiltak jf.§ 3 i forslag til forskrift 
Jf. s.6 i høringsnotat: «Kommunen kan ikke holde igjen deler av tilskuddsmidler til bruk til 
fellestiltak. Dersom fellestiltak skal gjennomføres må kommunen selv søke og stå som 
prosjekteier». Det kommer ikke fram hvilken instans som fatter vedtak om tilskudd til 
fellestiltak. Denne avklaringen er spesielt viktig for Oslo kommune ettersom kommunen er 
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grunneier i begge de to UKL-områdene (én av de fire Nordmarksplassene og Bogstad gård i 
Sørkedalen), og blir mest sannsynlig involvert i prosjekter som gjelder fellestiltak.  
 
 

3) Samarbeidsavtaler jf. § 3 i forslag til forskrift 
Dagens avtaler er inngått mellom fylkesmannen og grunneier. Det er uklart om kommunen skal 
arve disse avtalene, eller inngår nye samarbeidsavtaler med grunneier. Det er også uklart hvem 
som overtar samarbeidsavtalene der kommunen står som grunneier. 
 

4) Kommunen skal innhente nødvendige kunnskap jf. § 3 i forslag til forskrift 
Vi merker oss at det skal innhentes kunnskap om landbruk, natur og kulturminner før vedtak 
om tildeling av tilskudd treffes, og dette innebærer behov for avklaring. Skal sakene sendes på 
intern høring i kommunen eller er det tilfredsstillende at de presenteres foran et rådgivende 
organ bestående av fagpersoner i kommunen? 
 

5) Fylkesmannens behandling av søknader hvor kommunen er grunneier 
I saker hvor kommunen selv er grunneier og søker om UKL-midler kan det bli forsinkelser i 
saksbehandlingstiden grunnet kompliserende forhold rundt kriteria for fordeling av tilskuddet. 
Når kommunen eier og søker selv, må avgjørelsen fra fylkesmannen være klar før kommunen 
tar stilling til fordeling av resterende midler i området. 
 

6) Rollefordelingen 
Det er viktig at kommunen er forberedt på å ta over oppgavene fra fylkesmannen. 
Fylkesmannens veiledende rolle mot kommunene vil blir sterkt begrenset, da fylkesmannen 
også skal være klageinstans. Vi mener at fylkesmannen fortsatt bør ha en viktig rolle i UKL-
ordningen. Det er viktig at UKL-nettverket bygges opp og styrkes og her kunne fylkesmannen 
spille en viktig rolle, ved å opprette et forum/nettverk på fylkesnivå, bestående av 
representanter fra miljø-, landbruk- og kulturminneforvaltningen. Forumet kunne fungere som 
en arena for erfaringsutveksling på tvers, og møtes flere ganger i året.  
 

7) Økonomiske og administrative konsekvenser 
Kommunens landbrukskontor trenger store nok ressurser til å ta over og forvalte UKL- 
ordningen. Hittil har kommunens bidrag i administrering av UKL-ordningen i Oslo så langt 
vært på frivillig basis, etter en avtale som ble inngått mellom kommunen og Fylkesmannen i 
Oslo og Akershus. Bidraget fra kommunen i både saksbehandling av UKL-søknader og bistand 
i prosessarbeidet har skjedd uten økonomisk kompensasjon for den kommunale 
landbruksforvaltningen. I fylkesmannens rapportering av ressursbruk til UKL- ordningen ble 
ikke kommunens ressursbruk kartlagt. Vi mener sistnevnte er en svakhet, og at det er viktig at 
grunnlaget for de økonomiske ordningene settes opp riktig og tilgodese kommunene. Hensikten 
med å delegere oppgavene fra fylkesmennene kan ikke være å spare penger for staten.  
 
Oslo kommune har 2 UKL-områder som har egne styringsgrupper, arbeidsgrupper, 
forvaltningsplaner og prioriteringskriterier. Dermed må landbrukskontoret sette av nok 
ressurser til å administrere disse to områdene. Erfaring fra Regionkontor Landbruk tilsier bruk 
av ca. 15 - 20 % stilling pr. område, som tilsvarer ca. 35 % stilling for to UKL-områder i Oslo 
kommune. 
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Med vennlig hilsen  
 
 
 
Trond Enkerud Lise Jørstad  
seksjonssjef seniorkonsulent 
 
 
 
Kopi til: Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, Regionkontor Landbruk 
 
 
   
 


