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Deres ref: 02.07.2019 19/27640-1 

Til  
Landbruksdirektoratet  
Postboks 1450 Vika  

0116 OSLO 

 

 

Høringssvar til forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i 
jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap 

 

Verdensarvrådet for Røros bergstad og Circumferensen har gått gjennom 
høringsdokumentene i forbindelse med at Landbruksdirektoratet foreslår ny forskrift om 
tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og 
Vestnorsk fjordlandskap. I forskriften foreslås det å flytte ansvaret for behandlingen av 
søknader om tilskudd fra det regionale nivået til kommunene.  

Ordningen med tilskudd etter forskriften omfatter i dag et 50-tallskommuner, deriblant 
kommunene i de to verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap.  

Verdensarvrådet for Røros bergstad og Circumferensen er positiv til at ansvaret for 
forvaltningen av forskriften overføres til kommunene, og forskriftens øvrige punkter.  

Verdensarvrådet for Røros bergstad og Circumferensen har i forbindelse med de to siste 
jordbruksoppgjørene bedt om at også verdensarven Røros bergstad og Circumferensen 
innlemmes i denne tilskuddsordningen. Verdensarvverdiene knyttet til landbrukets 
kulturlandskap, både innenfor verdensarvområdet og i hele Circumferensen er store, og det 
er av vesentlig betydning at jordbrukets kulturlandskap opprettholdes og ikke legges brakk 
over lengre tid slik at det ror igjen.  
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På oppdrag fra verdensarvrådet utarbeidet landbrukskontoret for Os, Røros og Holtålen en 
oversikt over hvor store arealer av fulldyrket, overflatedyrket og beitemark som er ute av 
drift pr. i dag innenfor Circumferensen. Under er satt opp en enkel tabell som viser status pr. 
2018;  

 Fulldyrket Overflatedyrket Innmarksbeite 
PT 2018 85577 513 10574 
PT 2017 86122 490 11056 
Jotrdregister 091512,4 1144,1 15135,9 
    
Ikke i drift 2018 8880 631,1 4561,9 
-prosent 9,40% 55,16% 30,14% 
    
Ikke i drift 2017 8335 654,1 4079,9 
-prosent 8,82% 57,17% 26,96% 

 

Rapporten er vedlagt. 

Verdensarvrådet for Røros bergstad og Circumferensen vil derfor be om at også 
verdensarven Røros bergstad og Circumferensen og andre verdensarvrområder hvor 
forskriften er relevant, blir tatt inn under den nye forskriftens bestemmelser.  

 

 Med hilsen  

 

Runa Finborud 

Leder av Verdensarvrådet for Røros bergstad og Circumferensen 
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