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Høringsuttalelse - forskriftsfesting for åtte tilskuddsordninger 

Landbruksdirektoratet viser til høring om forskriftsfesting av en rekke tilskuddsordninger 
under Klima- og miljødepartementets ansvarsområder, med høringsfrist 8. desember 
2020. 
 
Landbruksdirektoratet støtter forslaget om forskriftsfesting av de tilskuddsordninger som 
nevnt i høringen. I sammenheng med dette benytter vi anledningen til å gjøre 
oppmerksom på forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og 
verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap av 18.12.2019.   
 
Nevnte forskrift regulerer to tilskuddsordninger, hvor formålet med tilskudd til tiltak i den 
ene ordningen er å styrke landbruket i verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk 
fjordlandskap. Formålet med tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap er å bidra til å 
sikre verdier knyttet til landskap, biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer, 
herunder sikre langsiktig skjøtsel og drift.   
 
De to tilskuddsordningene har blitt utviklet og forvaltet gjennom et samarbeid mellom 
landbruks-, og natur- og kulturminnemyndigheten. Verdensarvområdeordningen over 
jordbruksavtalen ble etablert i 2008, og ordningen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket 
ble etablert i 2009, som et spleiselag mellom Landbruks- og matdepartementet og Klima- 
og miljødepartementet.  
 
Da vi ser at det kan være aktuelt for søkere å søke tilskudd i flere tilskuddsordninger som 
forvaltes av ulike instanser, vil det være viktig for den saksbehandlende instans å ha 
oversikt over andre aktuelle tilskuddsordninger. I forbindelse med utarbeidelse av 
veiledning til tilskuddsordningene kan det være en fordel å gjøre oppmerksom på 
tilskuddsordningene i forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket 
og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap. Landbruksdirektoratet ber 
dere vurdere om det kan være hensiktsmessig for noen av tilskuddsordningene omtalt i 
høringen.  
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Ut over dette har Landbruksdirektoratet ikke merknader til den enkelte forskrift. 
 
 
Med hilsen 
for Landbruksdirektoratet 
 
 
 

Aud-Ingrid Krefting Vibeke Godal 
seksjonssjef seniorrådgiver 
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