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Høringsuttalelse - forslag til ny forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte 
kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og 
Vestnorsk fjordlandskap 

Vi viser til høringsbrev av 02.07.2019 med forslag til ny forskrift til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i 
jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap.  
 
Høringsforslaget inneholder både et forslag til ny forskrift, og har kapitler som omhandler ordningen 
på et mer overordnet nivå, blant annet hvor økonomiske og administrative konsekvenser diskuteres. 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark kommer derfor med høringsinnspill som både tar for seg 
konkrete formuleringer i forskriften, og har innspill til konsekvensene ved endringen av ordningen.  
 
Vi ser det som positivt at forskriften nå er blitt mer detaljert på § 3 Utlysning av og kriterier for 
tildeling av tilskudd og § 4 Krav til søknad og søknadsfrist. Dette vil trolig gjøre det enklere for 
kommunene å administrere utlysning av midler og søknadsbehandlingen. Kommunene kan med 
dette enkelt overføre kriteriene fra forskriften når tilskuddene skal lyses ut og i vedtaksbrevet.  
 
Overføringen av koordineringen av satsningen, og forvaltningen av tilskuddet til kommunene har 
ført til usikkerhet omkring myndighetsfordeling og ressurser til UKL-arbeid på regionalt og 
kommunalt nivå. I forslaget til ny forskrift framstår det fortsatt som uklart hvordan dette er tenkt. 
 
Under § 7 Myndighet og klage i kapittel 3 står det «Fylkesmannen fatter vedtak dersom kommunene 
selv søker tilskudd til tiltak på eiendommer som kommunene eier eller drifter». På side 6, i 
kommentarer til § 3 Utlysning av og kriterier for tildeling av tilskudd, står det at dersom fellestiltak 
skal gjennomføres må kommunen selv søke og stå som prosjekteier. Betyr det at det er 
Fylkesmannen som skal behandle disse søknadene, eller gjelder dette kun der kommunens 
eiendommer er involvert? 
 
Dersom kommunen ikke kan holde igjen midler til fellestiltak, betyr dette videre at kommunen kan 
øremerke midler til tilrettelegging som samlinger, felles formidlingstiltak m.m. i det årlige budsjettet 
for UKL-området? Eller er det en presisering om at kommunen må søke og skrive vedtaksbrev for 
alle poster i budsjettet? 
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I høringsutkastet vurderes økonomiske og administrative konsekvenser av å flytte 
vedtaksmyndigheten til kommunene. Det pekes på at kapasitet og kompetanse på kommunalt nivå 
er kritiske faktorer for å kunne forvalte tilskuddsordninger på en god måte. I høringsutkastet 
kommer det ikke noen svar på hvordan kommunene kan få økt kapasitet til å ivareta UKL-ordningen. 
Det har ved flere anledninger blitt meldt fra at det er svært viktig for kommunene at det følger med 
øremerkede midler i overføringen, slik at kommunen har nok ressurser til arbeidet med UKL i 
kommunen og eventuelt til en lokal koordinator.  
 
Forvaltning og involvering av regionalt nivå er også lite berørt i høringsutkastet. Det er for eksempel 
uklart om det vil bli satt av en egen pott med tilretteleggingsmidler på regionalt nivå, som gjør det 
mulig å for eksempel arrangere regionale fagsamlinger og ivareta andre fellestiltak på regionalt nivå.  
 
Regionalt nivå har i Troms og Finnmark til nå vært fast organisert i styringsgrupper eller 
referansegrupper der kulturminnevernet i Sametinget og fylkeskommunen, og miljø og landbruk hos 
Fylkesmannen har hatt klare roller. I høringsutkastet er det uklart i hvilken grad disse instansene skal 
ha en faglig rolle framover.  
 
Den gode erfaringen vi har med tverrfaglig gruppe bestående av alle involverte parter og 
faginstanser bør fortsette også når kommunene overtar ansvaret. Det vil være svært positivt i UKL-
arbeidet at man til enhver tid har ulik kompetanse med i arbeidet og at man kan diskuteres seg frem 
til gode tiltak og løsninger. Det vil da være relativt enkelt å innhente nødvendig fagkunnskap. 
Betydningen av å ha både landbruk, natur og kulturminner fra regionalt nivå inne i arbeidet bør 
komme tydeligere frem i forskriften. Slik det står i høringsutkastet ser det ut til at kommunene kan 
innhente kunnskap fra regional forvaltning kun ved behov (kap. 5). 
 
Vi mener at det er svært viktig at vi får mulighet til å bygge videre på de gode strukturene som har 
vokst fram innenfor ordningen både i enkelte UKL-områdene og på regionalt nivå. UKL-satsningen er 
mer enn en ren tilskuddsordning, det er fagkrefter og lokale krefter som sammen løfter fram 
nasjonalt viktige landskapsverdier.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Berit Nergård Nyre 
landbruksdirektør 

  
 
Synnøve Thingnæs 
fylkesagronom 
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