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Høring - Forskrift om tilskudd til utsiktsrydding i kulturlandskapet 

Klima- og miljødepartementet viser til brev fra LMD datert 14. mars 2016.  

 

Når en nå skal tildele midler for å bedre utsikten på enkelte punkter/strekninger langs noen av 

våre veier, er vår vurdering at en også bør se på muligheten for å kunne ivareta ulike verdier i 

tilknytning til jordbrukets kulturlandskap. KLD mener derfor at områder hvor enten viktig 

naturmangfold eller kulturmiljø/kulturminner kan bli bedre ivaretatt ved fjerning av 

kratt/busker bør inngå som en del av de kriteriene som skal legges til grunn for utvelging av 

områder. Vi legger for øvrig til grunn at tildelingen av dette tilskuddet ikke må få negative 

konsekvenser for nasjonalt/regionalt naturmangfold eller viktig kulturmiljø eller kulturminner.  

 

Innspill til punkt 4. Kriterier for tildeling av tilskudd 

Vi mener kriteriene bør suppleres med følgende punkter: 

 

- Prosjekter som omfatter områder med særskilte landskapsverdier 

- Prosjekter som bidrar til å ivareta særskilt biologisk mangfold, kulturmiljø eller 

kulturminner  

- Prosjekter som har vedlikeholdsplan for området som skal ryddes 

Innspill til forskriften 

Vilkår 

I samsvar med bakgrunnen for opprettelsen av forskriften står det at områdene som skal 

ryddes skal være av verdifull karakter sett fra landbruket og reiselivsnæringens side. Vi har 



Side 2 

 

forståelse for at dette er et bærende vilkår i forskriften, men vår vurdering er at grunnlaget for 

utvelging av områder, hvor en slik utsiktsrydding skal skje, også bør inneholde begrep som 

utfyller kriteriet over. For å sikre utvelging av de prosjektene som vil gi best samfunnsmessig 

gevinst er vi at av den oppfatning at i tillegg til de vurderingene som gjøres av landbruket og 

reiselivsnæringen bør utvelgingen av strekninger/områder, så langt som mulig, også basere 

seg på tilgjengelig og systematisert kunnskap om landskap, kulturmiljø, kulturminner og 

biologisk mangfold. Vi tror at vilkår som at ryddingen vil kunne bidra til å sikre utsikt til 

verdifulle deler av jordbrukets kulturlandskap eller til verdifullt naturlandskap, eller at 

ryddingen skal bidra til at viktige naturverdier, kulturmiljø eller kulturminner blir ivaretatt, vil 

kunne føre til at ryddingen skjer på de strekningene som gir størst samfunnsmessig gevinst.  

Vi foreslår derfor at elementer som nevnt over tas inn som elementer for den utvelgelsen av 

områder som skje etter forskriften. 

  

Innspill til merknader til de enkelte bestemmelsene 

Formål  

Vi mener det er viktig å ha en presis og effektiv forskrift. Vi anbefaler derfor at ordningen 

primært gjelder jordbrukets kulturlandskap. Selv om landbruket og reiselivsnæringen er 

spesifikt nevnt i grunnlaget for opprettelsen av forskriften foreslår vi at eksisterende registrert 

kunnskap om landskap, naturmangfold, kulturmiljø og kulturminner også trekkes aktivt inn i 

den vurderingen som skal gjøres av de innkomne søknadene og før beslutning om å gi 

tilskudd fattes. Vi mener at en tydeliggjøring av hva både kulturlandskapet er og skal 

inneholde av verdier vil gjøre både veilednings- og vedtaksjobben til Fylkesmannen enklere 

og mer systematisk. Vi foreslår derfor at registrerte verdier som finnes i kulturlandskapet 

tydeliggjøres og tas med inn i veiledningen til formålsparagrafen.  

 

Vilkår 

I bakgrunnsmaterialet er det under punkt 4 kommentert kriterier for tildeling av tilskudd. Vår 

vurdering er at disse kriteriene bør kunne tas inn under § 3 – vilkår. Det gjelder både de som 

LMD har skissert samt de som vi har foreslått foran. Innhenting av informasjon fra 

Naturbasen og Askeladden bør inngå som et vilkår for den enkelte søknad eventuelt i dialog 

med regional kulturminnemyndighet og naturforvaltningsmyndighet.  

 

 

Med hilsen  

 

 

Torbjørn Lange (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Morten Gluva 

 seniorrådgiver 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur. 
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