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Svar på høring om Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap og 
verdensarvområder

Vi viser til deres brev datert 14.03.16 om høringsuttalelse til forslag om forskrift.

Nåværende ordning og praksis
Arbeidet med utvalgt kulturlandskap Vest-Lista har hele veien vært tuftet på frivillighet, 
samarbeid, dialog og avtaler i samsvar med rammene som er gitt i Forvaltningsplanen for 
utvalgt kulturlandskap, Vest-Lista. En arbeidsgruppe bestående av representanter fra 
grunneierne, kommunen, museet, fylkeskommunen og Fylkesmannen har vært rådgivende for 
Fylkesmannen som tilskuddsforvalter. Årlig er det sendt ut et skjema med søknadsfrist 1. juni 
for innmelding av skjøtsel- eller restaureringstiltak. I tillegg har arbeidsgruppen tatt initiativ til 
«felles» tiltak som til turstier, skilting, kulturlandskapsutstilling mv. 

Organisering og arbeidsmetode har fungert svært bra, men vi ser behovet for å formalisere 
arbeidet mer enn i dag. Vi er enig i at en egen forskrift kan bidra til å øke legitimiteten til 
ordningen, sikre likebehandling og gi klagerett. Det er samtidig viktig å videreføre frivilligheten 
og fleksibiliteten som har vært viktig for å ha god dialog og oppnå gode resultater i området.

Kommentarer til forskrifta
§ 1. Formålet med ordningen
Formålet med tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap er å bidra til å sikre verdier knyttet til 
biologisk mangfold, landskap, kulturminner og kulturmiljøer. (og formidling av disse)

Vi mener formidling er en viktig del av formålet og dette bør komme fram i 
formålsparagrafen. Formidling er ellers nevnt i § 4. Vårt forslag er skrevet i parentes over.

§ 5. Krav til søknad
Søknad om tilskudd skal sendes Fylkesmannen innen (sett inn dato). 
Søknad om tilskudd skal angi søker, inneholde beskrivelse av området søknaden gjelder, tiltaket 
som gjennomføres, budsjett og gjennomføringsplan. 
Fylkesmannen kan sette krav om at det benyttes søknadsskjema og sette ytterligere krav 
til innhold i søknad.
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Teksten i denne paragrafen bryter med den fungerende praksisen på Vest-Lista.

Vi vil gjerne fortsette med vår praksis med innmelding av søknad/ tiltak innen en frist. Budsjett/ 
godkjent kostnadsoverslag blir så sett opp i samarbeid med restaureringskyndig fagperson. 
Dette fritar søker for en vanskelig vurdering og bidrar til likebehandling av søknadene. Vilkår 
og gjennomføringsplan blir så videre utarbeid i dialog med søker.

Vårt forslag er å ta ut det andre avsnittet over slik at paragrafen blir seende ut slik:

§ 5. Krav til søknad
Søknad om tilskudd skal sendes Fylkesmannen innen (sett inn dato). 
Fylkesmannen kan sette krav om at det benyttes søknadsskjema og sette ytterligere krav til 
innhold i søknad.

Ellers har vi ingen kommentarer til selve forskriften.

Når forskriften trer i kraft, regner vi med at for nye restaureringstiltak vil støtten til disse komme 
i et vedtaksbrev med vilkår. Det vil normalt ikke være behov for avtaler, som vi har utarbeidd til 
nå, og dette vil være en forenkling.

Ved skjøtselstiltak, turstitiltak mv., vil det i tillegg til vedtaksbrev bli utarbeidd skjøtselsplan 
eller avtale.  

Med hilsen

Unni Svagård (e.f.) Ole Steffen Gusdal 
ass. landbruksdirektør fylkesagronom

Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
Saksbehandler: Ole Steffen Gusdal, tlf: 38 17 61 88


