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

Vi viser til høringsbrev 15.03.16 med forslag til forskrifter for UKL og verdensarvområdene 
Vegaøyan og Vestnorsk Fjordlandskap.

Fylkesmannen i Telemark har forvaltningsansvar for UKL-områdene Stråholmen og Jomfruland. 
Forslagene er vurdert av FMTE og sendt Fylkeskommunen, Kragerø kommune, arbeidsgrupper 
samt grunneiere og involverte i UKL-arbeidet på Jomfruland og Stråholmen for innspill. Vi sender 
over en samlet tilbakemelding.

For UKL Jomfruland og Stråholmen er det vedtatt lokale retningslinjer og det er utearbeidet 
søknadsskjema med frist for innsendinga av søknader hvert år. Forslagene til forskriftene er 
formulert på en slik måte at lokale retningslinjer og vilkår fortsatt kan gjelde, jf. §3. Dette har 
fordeler for lokal medvirkning og områdetilpasset forvaltning. Forutsatt at dette blir stående, er det 
kun enkelte kommentarer vi belyser nedenfor:

§ 1 Formålet med ordningen.

De to ulike formålsområdene legger ulikt trykk på landbruket, og det er viktig å tydeliggjøre 
landbruket sin rolle i UKL i lys av kulturlandskapsverdiene. Det har derfor vært en vurdering om en 
ny formulering vil innarbeide landbruksformålet i UKL områdene bedre. Det har vært diskusjon og 
nedenfor gjengis to ulike forslag ut fra vurderingen som har vært:  

1. Ved å slå sammen målsettingene:

«Formålet med tilskudd til verdensarvområdene og Utvalgte kulturlandskap er å styrke landbruket 
og sikre langsiktig drift, og samtidig bidra til å sikre en særskilt forvaltning av biologisk mangfold, 
landskap, kulturminner og kulturmiljøer i samsvar med godkjente forvaltningsplaner».

2. Ved å la to målsettinger stå, men med ny formulering for UKL:

«Formålet med tilskudd til Utvalgte kulturlandskap er å sikre verdier knyttet til biologisk mangfold, 
landskap, kulturminner og kulturmiljøer, gjennom særskilte tiltak som bygger opp under langsiktig 
landbruksdrift.»



Side 2

§4 Tiltak

Forslag til ny formulering for kulepunkt 1.

«Tiltak til tilskudd skal være i samsvar med gjeldende planer. Slike tiltak kan være:

 Restaurering og skjøtsel av arealer, herunder bruk av beitedyr

Begrunnelse: Den største utfordringen for alle disse områdene er at beitedyrene uteblir, da 
forsvinner også kulturlandskapsverdiene. Områdene gror igjen. Selv om restaurering og skjøtsel 
normalt også bør innbefatte beite, er beitedyr så viktig at dette bør fremgå av paragrafen.

§5 Søknadsfrist.
Det bør fastsettes en individuell søknadsfrist. En felles frist vil slå ulikt ut og vil kunne berøre 
saksbehandlingen ulikt mellom områdene.   

Med hilsen

Helge Nymoen Anne Aasmundsen
landbruksdirektør Rådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift


