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UTVALGTE KULTURLANDSKAP OG VERDENSARVOMRÅDER, HØRING AV 

FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL TILTAK. HØRINGSSVAR FRA OSLO 

KOMMUNE 

 

 

Jeg viser til brev av 14.03.2016 fra Landbruks- og matdepartementet vedlagt forslag til 

Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene 

Vegaøyane og Vestnorsk fjordlandskap. 

 

I Oslo er markaplassene Finnerud, Slagtern, Blankvannsbråten og Svartorseter valgt ut som 

representanter i "Utvalgte kulturlandskap i jordbruket". De fire plassene ligger forholdsvis nær 

hverandre i Nordmarka og er gamle husmannsplasser under storgårder i Oslo. Plassene er valgt 

ut på grunn av rike kulturlandskap med biologisk mangfold og interessant kulturhistorie.  

 

Vurdering 

Innføringen av forskriften har som formål å videreføre dagens forvaltningspraksis, men skal 

bidra positivt til økt legitimitet, sikre likebehandling og å gi klagerett. Oslo kommune støtter 

denne endringen. Som påpekt er det samtidig vesentlig å sikre rom for lokal tilpasning, 

ettersom aktivt skjøtselsarbeid som dette må være basert på god lokal dialog og frivillighet. 

Forskriften synes i det vesentlige å ha funnet en god balanse her. 

 

Tilskuddene i Oslo har i hovedsak vært brukt til vegetasjonsskjøtsel, og i forhold til slike tiltak 

synes forskriften å være dekkende. Forskriften åpner imidlertid også for tilskudd til bl.a. 

istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av bygninger og andre kulturminner. Dette er positivt, 

men her stilles det ingen forutsetning om at fylkesmannen som del av sin tilskuddsbehandling 

har noen prosess opp mot andre fagmyndigheter, eller knytter til seg adekvat fagkompetanse for 

vurdering av om de omsøkte tiltakene vil sikre verdiene slik forutsatt i § 1- Formålet med 

tiltaket. Dette burde etter vårt skjønn vært lagt til grunn ved kulturminnetiltak eller eventuelle 

andre fagfelt fylkesmannen ikke har bygd opp egen kompetanse på. Ved ukyndig planlegging 

og utførelse vil offentlige tilskudd kunne medføre større skade på verneverdiene enn om 

tilskuddet ikke fantes. 

 

Riktignok angis i merknadene til § 3 - Tildelingskriterier, at tildelingene også skal være i tråd 

med områdets forvaltningsplan/områdeplan/tiltaksplan og at disse forutsettes å være utarbeidet 
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i dialog med berørte aktører, blant annet fylkeskommunen. Men mange slike planer vil nok 

være såpass overordnede at det stadig vil være nødvendig med relevant fagkompetanse for å 

vurdere om de praktiske tiltakene er i tråd med forutsetningene, og eventuelt angi relevante 

vilkår for tilskuddet for å sikre dette. 

 

På samme vis savner jeg et krav om dokumentasjon av arbeidsutførelse under § 7 - Utbetaling 

av tilskudd og krav om rapportering. En dokumentasjon av riktig utførelse i tråd med gitte 

vilkår og fagmessig veiledning burde etter vårt skjønn være lagt til grunn ved utbetaling av 

offentlige tilskudd. 

 

Det anses at endringen av forskriften ikke er av prinsipiell betydning. Myndighet til å avgi 

høringsuttalelser i slike saker er delegert til byrådene, jf. byrådets vedtak 03.07.2001 sak 1360 

og bystyrets vedtak 30.05.2001 sak 218. 
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