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

Bakgrunn: 
Landbruksdirektoratet har på vegne av Landbruks- og matdepartementet og Klima- og 
miljødepartementet sendt forslag til ny forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i 
jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap på høring. 
Forslaget til ny forskrift er et ledd i oppfølgingen av Stortinget sitt vedtak om at ansvaret for 
forvaltingen av tilskudd til Utvalgte kulturlandskap i jordbruket kan overføres til kommunen. Det betyr at 
det blir en helt ny forvaltningsmodell for satsingen der kommuner, fylkesmenn og regional 
kulturminneforvaltning får nye roller og ansvar. 
 
Formålet med Utvalgte kulturlandskap vil fortsatt være den samme. Tilskuddsmidlene skal benyttes 
innenfor de utvalgte områdene, for gitte tiltak og med en frivillighet til å delta i ordningen fra grunneiere 
og aktører. Endring av forskrift vil i hovedsak regulere forvaltningsnivåene ved at kommunene får ansvar 
for å fatte vedtak.  I dette vil flere mindre endringer i oppgaver følge. I hovedsak gjelder endringen: 
 

• Kommunen  
- Utlyser tilskudd 
- Behandler søknader og gjør vedtak 
 

• Fylkesmannen  
- Fordeler midler til områdene ut fra samlet fylkestildeling (jf. SMIL) 
- Klageinstans på vedtak i kommune 
 
 

Vurderinger av endringer: 
Høringsnotatet gjennomgår forskriften og kommentarer til endringer. Vi har valgt å kommentere på de 
endringene som vi mener vil bety mest i områdene Færder, Jomfruland og Stråholmen og Hjartdal og 
Svartdal ut fra erfaringene med ordningen i disse områdene. 
 
Områdene i Vestfold og Telemark har benyttet søknadsskjema og rutiner for søknadsomgang med 
vedtaksbrev over flere år allerede. Grunneiere og søkere er derfor godt kjent med rutinene og en 
omlegging til elektronisk behandling vurderes ikke som altfor stor overgang. Likevel har det i områdene 
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vært pekt på behov for opplæring og hjelp til søknadene ved overgang til AGROS. Dette vil være naturlig 
at kommunen følger opp. Vi mener endringer både berører både kommune og 
fylkesmann/fylkeskommune. Overføringen vil gi kommunen flere oppgaver og bemanning vil være en 
kritisk faktor. Fylkesmannens rolle blir trolig fortsatt betydelig på veiledning og utviklingsarbeid i 
områdene. Mer om dette under punket «kommunens rolle». 
 
Til § 3 
Utlysing av alle tilskuddsmidler. Her mener vi kommunen i samarbeid med FM må kunne avsette midler 
til felles tiltak, planlegging, rapporter eller planer som vil være del av området uten at hele beløpet 
utlyses. For «våre» områder er dette midler som brukes i tråd med formålet, men ikke som 
enkelttilskudd til enkeltsøkere. Det kan også være samarbeid med andre aktører i området, eks 
Nasjonalpark. Det kan være formidling og arrangementer hvor det sendes faktura for momsregistrering 
og utbetaling av tilskudd derfor ikke kan gjøres. Det kan også være grunnlagsrapporter eller fellestiltak. 
Vi mener derfor at kommunen må kunne avsette midler til slik gjennomføring godkjent av FM. Utlysing 
av deler av tildelt pott vil derfor være mer aktuelt. 
 
 Til § 4 
Vi mener det bør settes som krav at tiltak ikke skal være påbegynt eller gjennomført. 
 
Til § 6 Delutbetaling  
Når det gjelder delutbetaling har vi satt en nedre grense for beløp til 10 000 kr. Vi foreslår at dette tas 
inn. 
 
   
Kommunens rolle 
Høringsnotatet har allerede pekt på store forskjeller i gjennomføring og modeller i kommunene idag. I 
Vestfold og Telemark er det forskjeller i hvor stor del kommunen har tatt del i arbeidet så langt. 
Fylkesmannens landbruksavdeling har hatt ansvaret og det har variert mellom kommunene hvor mye de 
har vært delaktig. Det er to kritiske faktorer: 

1. kapasitet til å være pådriver og forvalter i kommunes område.  
2. Faglig styrke i kommunen på natur, landbruk og kulturminne. 

 
 
 
Med hilsen 
 
Helge Nymoen (e.f.) 
direktør i Landbruksavdelingen 

  
 
Anne Aasmundsen 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Telemark fylkeskommune Postboks 2844 3702 SKIEN 
Hilde Marianne Lien    
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