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Høring - Forslag til ny forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte 
kulturlandskap i jordbruket 

 
Saksopplysninger  
Viser til høringsbrev. 
 
Jfr. vedtak i Stortinget, skal ansvaret for forvaltningen av UKL-tilskudd til Utvalgte 
kulturlandskap i jordbruket overføres fra fylkesmannen til kommunen. For Kåfjord kommune, 
gjelder det for området Skardalen. Skardalen har vært Utvalgt nasjonalt kulturlandskap i 10 år.  
 
Høringen skal sendes til Landbruksdirektoratet: horinger@landbruksdirektoratet.no med 
referansenummer 19/27640  
 
Høringsfrist 16. september 2019  
 
Saken har vært behandlet den 26.08.2019 i Formannskap – Næring, i Kåfjord kommune, sak 
42/19.  
Saken ble ikke fremmet som en direkte høringssak, men om påførte kommunale ekstraoppgaver 
og ansvar, da det allerede er bestemt av Departementet at oppgavene skal overføres til 
kommunene.  
 
Vurderinger 
Endring i forskriften vil medføre at Kåfjord kommune, fra 01.01.2020 vil overta forvaltningen av 
UKL-midler og få større ansvar for prosessen i forbindelse med videreutvikling av Skardalen 
som Utvalgt nasjonalt kulturlandskap. 
Det er beklagelig at det ikke er lagt opp til øremerka midler til kommunene, for å forvalte 
ordningen. Jfr. fylkesmannen har det utgjort rundt 0,3 årsverk, for Fylkesmannen i Troms..  
 
Stadig tilførsel av nye oppgaver til kommunene, uten tilsvarende styrking av kommunalt 
saksbehandlingsapparat, vil det bli vanskelig å kunne «levere» opp til forventningene. Uten 
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øremerka midler til kommunalforvaltning av Utvalgt nasjonalt kulturlandskap, er det ikke 
realistisk per dagsdato at Kåfjord kommune, vil kunne bidra med så mye som 0,3 årsverk. Dette 
vil kunne føre til misnøye, og tale imot at kommunen skal forvalte tilskuddsordningen, og i 
tillegg bistå med utvikling utover kommunalt tilretteleggingsansvar.   
  
 
Vedtak 
Høringen tas til etterretning.   
 
Politisk vedtak Formannskap – Næringssaker sak 42/19: 
Det forutsettes ekstern finansiering av administrasjonskostnader.  
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Birger Olsen 
Jordbrukssjef/konsulent 
 
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga / 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.  
 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2015/12-179 
 

Vedlegg 
1 Særutskrift - Overføring av oppgaver fra Fylkesmannen til Kåfjord kommune fra den 

01.01.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 


