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Svar - Høringsbrev - Forslag til ny forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte 

kulturlandskap i jordbruk 

et og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap referanse nr 

19/27640 

 

Alstahaug kommune har noen innspill til ny forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte 

kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyene og Vestnorsk 

fjordlandskap.  

§3 Utlysning og kriterier for tildeling av tilskudd.  

Det er viktig at midlene kan forvaltes på en smidig måte. Det bør derfor være mulighet 

til at noe av midlene kan disponeres utenom ordinær søknadsfrist. I noen tilfeller kan det 

være behov for å sette av midler før en søknadsfrist. Det samme gjelder hvis man ser at 

noen prosjekter ikke blir gjennomført eller ikke blir så resurskrevende som først antatt. I 

slike tilfeller bør det være mulighet til å disponere midler også utenom ordinær 

søknadsfrist. En tenker her på midler til prosessmidler, fellestiltak, skjøtselsplaner, 

tilstandsrapporter og lignende.  

§4 krav til søknad og søknadsfrist 

Det er viktig at elektronisk søknadskjema på Agros er fleksibel. Dette for å innhente 

ytterligere opplysninger. Dette bør det kunne gjøres ved et lokalt skjema som lastes opp 

som et vedlegg i Agros. 

Det er bra at alle kan søke men da er det viktig at alle kan logge seg inn i Agros for å 

levere søknad. I UKL Blomsøy, Hestøy og Skålvær er det noen få landbruksforetak, men 

mange andre grunneiere som ikke nødvendigvis har eget foretak. Disse må også kunne 

levere søknader.  

§6 rapportering og utbetaling 

Det er viktig at man enkelt kan hente ut informasjon om gjennomførte tiltak også lokalt. 

Og det er viktig at det oppfordres til å sende inn flere bilder av gjennomførte tiltak for 

dokumentasjon. 

 

Denne høringsuttalelsen er behandlet administrativt.  

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Hans Løvmo  Ragna Gunn Bye 

Landbruk og miljøvernsjef Skogbrukssjef 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur. 

 

  

 


