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Det vises til høringsbrev og notat sendt oss, samt vår anmodning om utsatt høringsfrist. 

 

Fylkesutvalget i Trøndelag Fylkeskommune behandlet saken 17.09.2019. Vedlagt finner 

dere vedtak og saksutredning. 
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Saksbehandler Lars Forseth 

 

Saksgang Møtedato Utvalgssaksnr 
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Forslag t i l  ny  forskr i ft  om t i lskudd t i l  
t i l tak  i  Utvalgte kultur landskap i  
jordbruket  og verdensarvområdene 
Vegaøyan og Vestnorsk f jord landskap  

 

Fylkesrådmannens innstilling: 
1. Fylkeskommunen slutter seg til forslaget om ny forskrift for tilskudd til 

Utvalgte Kulturlandskap (UKL) og verdensarvområdene Vegaøyan og 

Vestnorsk fjordlandskap. 

2. Kommunene må sikre fortsatt godt samarbeide med regional 

kulturminnemyndighet slik at søkere kan få god faglig oppfølging og råd om 

skjøtsel og restaurering av kulturminner. 

 

 

  



 

 Trøndelag fylkeskommune 
 Click or tap here to enter text. 

Dokumentnr.: 201943569-3  side 2 av 4 

 

 
Vedlegg  

 

Nummererte vedlegg som følger saken: 

201943569-1 Høringsnotat – UKL og verdensarv 

 

Andre refererte dokumenter i saken: 

 

 

Sammendrag 

Landbruksdirektoratet har sendt på høring forslag til ny forskrift om tilskudd til 

tiltak i Utvalgte kulturlandskap (UKL) i jordbruket og verdensarvområdene 

Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap. Ordningen er også en del av SMIL 

(Spesielle Miljøtiltak i Landbruket).  

 

Utvalgte kulturlandskap er en ordning med bakgrunn i Landbruk og 

matdepartementets St.prp. nr. 1 (2005-2006). Ordningen har vært virksom siden 

2008/9.  

 

I Trøndelag er det nå 7 områder som er med.  

 Budalen (Midtre Gauldal) 

 Skeisnesset (Leka)  

 Tarva (Bjugn)  

 Kvelia (Lierne)  

 Frostating (Frosta),  

 Kleivgardane -Sliper- Detli (Oppdal)  

 Austrått (Ørlandet).  

 

Områdene og ordningen har fungert godt. Ordningen er viktig for å sikre god 

skjøtsel, vedlikehold, restaurering og formidling av kulturminner og kulturlandskap 

innen UKL områder og verdensarvområder. Ordningen sikrer at eiere innenfor 

UKL-områdene og Verdensarvområdene kan søke midler over landbrukets 

tilskuddsordninger. Fylkeskommunen har som kulturminnemyndighet deltatt i 

samarbeidsgrupper i de ulike UKL områdene i Trøndelag. Riksantikvaren og 

Miljødirektoratet deltar i nasjonal samarbeidsgruppe for UKL. Tilskudd fra denne 

ordningen kan kombineres med midler fra Riksantikvaren, fylkeskommunens 

handlingsplanmidler (kulturminnevern), turstimidler, spillemidler og kommunale 

midler og egeninnsats.  

 

Bakgrunn 

Det er besluttet (Stortinget 2017) at søknadsbehandlingen for ordningen skal 

overføres til kommunene fra 1.1.2020. Dette som del av regionreformen. Hittil har 

ordningene vært håndtert av fylkesmannen. Fylkeskommunen har vært involvert 

helt siden 2008 i utvelgelse av områder og deltagelse i samarbeidsutvalg for de 

enkelte områdene.  

 

UKL har vist seg å være en god ordning for å sikre kulturlandskap god skjøtsel og i 

det også sikre og skjøtte kulturminner. Ordningen bygger på frivillighet og 

koordinering mellom kommunen som primær forvalter og regional kulturminne- 

landbruk- og miljømyndighet (fylkeskommunen og fylkesmannen). 
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Faktiske opplysninger 

På landsbasis er det nå to områder med verdensarv med på ordningen. 44 

utvalgte kulturlandskapsområder finnes, ytterligere 2 områder kommer inn i 

ordningen fra 2020. I Trøndelag er det 7 områder i UKL. For budsjettåret 2019 er i 

statsbudsjettet bevilget 32,7 millioner til UKL og 7,5 millioner til 

verdensarvområdene. UKL-midlene, SMIL-midler og Regionalt miljøprogram er 

årlig del av jordbruksoppgjøret. 

 

Midlene tildeles fylkesmennenes landbruksavdelinger. Fylkesmennene vil nå 

fordele midlene på kommunene som har UKL eller Verdensarvområder. 

Kommunene vil så foreta behandling av søknader. Kommunene må utlyse midlene. 

Det er 3 års arbeids/ferdigstillingsfrist på innvilgede søknader. 

 

Drøftinger 

Utvalgte Kulturlandskap er ordningen som er viktig for bevaring av kulturlandskap 

i Trøndelag. Områdene som er valgt ut er områder med viktige kulturminner og 

samtidig har de mange bruk i aktiv drift. Ordningen sikrer at vi kan ivareta viktige 

utsnitt av kulturarven i fylket – fra steinalderen til 1900-tallet. Arkeologiske 

kulturminner står i sterk grad i fare for å bli usynlige gjennom gjengroing. En 

kulturlandskapstype som kystlynghei er sterkt truet av gjengroing og 

klimaendringer. Denne kulturlandskapstypen finnes fra Portugal i syd til Lofoten i 

nord.  

 

UKL ordningen åpner for utstrakt samarbeid mellom grunneiere, kommunen og 

fylkeskommunen om ivaretakelse av kulturminner og formidling av disse. 

 

De utvalgte områdene i Trøndelag sikrer viktige landskapstyper. Frostating og 

Austrått representerer fjordlandskapet. Tarva og Skeisnesset sikrer kystlynghei. 

Mens Budalen, Kvelia og Kleivgardane sikrer dalføre og seterlandskap.  

 

Etter fylkesrådmannens vurdering det ikke knyttet store utfordringer til å overføre 

ordningen til kommunene. Fylkesmannen vil føre kontroll med vedtak og være 

klageinstans. Kompetanse og kapasitet hos kommunene finnes nok i ulik grad. Det 

vil derfor være viktig å videreføre samarbeidet mellom kommunene, 

fylkeskommunen og fylkesmannen, blant annet gjennom styringsgrupper i de 

enkelte UKL områdene. Gjennom samarbeidsarenaene må vi formidle at 

kommuner og eiere må kontakte fylkeskommunen når saker om kulturminner skal 

behandles slik at de kan få råd om best mulig skjøtsel av arkeologiske 

kulturminner og vedlikehold/restaurering av bygninger. 

 

 

Fylkesrådmannens konklusjon 

Overføring av disse ordningene til kommunene vil plassere ansvar for førstelinjes 

saksbehandling av søknader og vedtak hos nærmeste relevante myndighet, slik 

det i dag er for SMIL-ordningen. Fylkesmannen vil være kontroll- og 

klagemyndighet. Utlysning av midlene vil sikre at alle som kan få mulighet til å 

søke. Det forutsettes at kommunene sikrer fortsatt godt samarbeide med regional 

kulturminnemyndighet slik at søkere kan få god faglig oppfølging og råd om 

skjøtsel og restaurering av kulturminner 
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Fylkesutvalget 2017-2019 har behandlet saken i møte 17.09.2019 sak 

221/19 

 

Fylkesutvalget 2017-2019 sitt vedtak  

1. Fylkeskommunen slutter seg til forslaget om ny forskrift for tilskudd til Utvalgte 

Kulturlandskap (UKL) og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk 

fjordlandskap.  

2. Kommunene må sikre fortsatt godt samarbeide med regional 

kulturminnemyndighet slik at søkere kan få god faglig oppfølging og råd om 

skjøtsel og restaurering av kulturminner. 

 

 

Votering 

Fylkesrådmannens innstilling Enstemmig vedtatt 
 

 

Fylkesrådmannens innstilling:  

1. Fylkeskommunen slutter seg til forslaget om ny forskrift for tilskudd til Utvalgte 

Kulturlandskap (UKL) og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk 

fjordlandskap.  

2. Kommunene må sikre fortsatt godt samarbeide med regional 

kulturminnemyndighet slik at søkere kan få god faglig oppfølging og råd om 

skjøtsel og restaurering av kulturminner. 
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