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Høringsbrev- Forskriftom tilskuddtil tiltaki Utvalgtekulturlandskapog
verdensarvområder

Porsanger kommune viser til høring på forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap
og verdensarvområder. På grunn av kort høringsfrist som også falt sammen med årets påskeferie,
har kommunen ikke hatt mulighet til å ta saken opp til politisk behandling.

Det har tidligere ikke vært forskrift som hjemler tilskudd til Utvalgt kulturlandskap og
Verdensarvområdene. I høringsnotatet heter det at å hjemle tilskuddsordningen i forskrift kan
bidra til å øke legitimiteten til ordningen, sikre likebehandling og gi klagerett. Forskriftenhjemles
i lov 12.mai 1995nr. 23 omjord (jordlova)§ 18.

Porsanger kommune vil komme med følgende administrative tilbakemelding i saken:
Fleksibilitet, frivillighet og dialog har vært sentralt for at satsingene har vært så vellykkede,
jf. evaluering av både Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Det anses som byråkratisk og
uheldig dersom det som følge av forskriften blir slik at bøndene må søke årlige tilskudd for
inngåtte flerårige avtaler. Dette punktet fremstår uklart i høringsnotatet, og forhold rundt
flerårige avtaler med bønder bør trolig gjennomgås i forhold til forskriften.
Det anses som positivt at det når kommer en 3-årig frist for gjennomføring av tiltak. Det
har tidligere vært et problem for flere søknader at en får svar på om det tildeles midler i
juni/juli og tiltaket må være utført og sendt rapport innen ca november samme år
Det anbefales at det i formålet for ordningen § 1 legges inn bidra til å sikre
formidle verdier 

Forskriftens tildelingskriterier i § 3 fordrer til en hver tid oppdaterte planer for området
dette kan blir en utfordring
Det bør ikke legges innskrenkinger på hvem som kan søke eller tildeles tilskudd slik det
også foreslås i høringen
Da største delen av utvalgt kulturlandskap i Finnmark er Finnmarkseiendommens grunn,
og mange bønder fester sine landbruksarealer bør det ikke settes absolutte krav om
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skriftlig tillatelse fra grunneier på fradelt del av Finnmarkseiendommen som bla festes
som del av driftsenheten.
Da største delen av utvalgt kulturlandskap i Finnmark er Finnmarkseiendommens grunn
med bla beiteområder med enorme verdier som bla naturtype naturbeitemark er det riktig
å ikke knyttet krav om landbrukseiendom for tilskudd slik det også foreslås i høringen
§ 4 det bør her fremkommer av selve forskriften at den er veiledende og ikke
uttømmende. Slik det fremstår nå kan formuleringen virke begrensende på
tiltaksmuligheter, og i verste faIl hindre tilskudd til gode tiltak.
Det fremstår som utydelig hva som ligger i begrepet gjennomføringsplan som er krav til
søknad jf § 5
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