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Høringsbrev - Forskrift om tilskudd til utsiktsrydding i 
kulturlandskapet 

  

Norges Bondelag viser til brev fra Landbruks- og Matdepartementet 14. mars angående 

høring om forslag til forskrift om tilskudd til utsiktsrydding i kulturlandskapet. Forskriften 

er en oppfølging av Jordbruksoppgjøret 2015 hvor avtalepartene ble enige om å etablere en 

ny ordning for rydding av kulturlandskap, veikanter og utsiktspunkt av særlig verdifull 

karakter sett ut fra landbrukets og reiselivsnæringens side jf. Prop. 127 S (2014-2015).  

 

For å sikre varig effekt av ordningen mener Norges Bondelag at tilskuddet må prioriteres 

til områder som har aktive beitebrukere. Det bør stilles vilkår om at det skal komme 

beitedyr inn på området etter at det er ryddet. Rydding av skog på arealer hvor det ikke 

tilrettelegges for beiting i etterkant, gror raskt til igjen og gir en kortvarig effekt.  

 

Ved å få inn egnede beitedyr etter rydding, som for eksempel geit og sau, vil arealene 

forbli åpne. Å se et åpent, aktivt jordbrukslandskap med beitende husdyr vil øke 

opplevelsesverdien for turistene. På denne måten vil også tilskuddet bidra til målet om økt 

kjøttproduksjon med basis i beiteressursene. Norges Bondelag mener det er svært viktig å 

koble bruken av dette tilskuddet til beitebruk. Norges Bondelag ser det som viktig at 

reiselivsnæringen stimuleres til å bruke kjøtt fra de beitende husdyra i matserveringen. 

Turistene vil kunne få en større opplevelse og identitet til stedet når de får servert mat fra 

lokale råvarer. På den måten kan det skapes synergier mellom landbruket og 

reiselivsnæringa. 

 

Ivaretakelse av de spesielt verdifulle områdene forutsetter motiverte grunneiere og 

stimulans til den driften som skaper kulturlandskapsverdiene.  

 

 

Norges Bondelag forutsetter at fylkesmannen har nær dialog med landbruksnæringa når de 

fylkesvise retningslinjene for prioritering av søknader utarbeides. Norges Bondelag 

forutsetter at fylkesbondelagene i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Hordaland 

involveres i prioriteringen av midlene. 
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Norges Bondelag mener det er viktig at ordningen stimulerer til at rydningsvirket brukes til 

bioenergiformål. Det må være økonomisk lønnsomt å frakte vekk rydningsvirket fra 

området slik at en unngår store oppsamlinger med rydningsvirke ved områdene som 

ryddes. Den foreslåtte egenandelen på 30 prosent utgjør et vesentlig element i tiltakenes 

lønnsomhet. Norges Bondelag forutsetter at departementet vurderer denne etter hvert som 

en får praktisk erfaringer.  

 

Navnet på forskriften 

Da ordningen er en del av jordbruksavtalen, forutsetter Norges Bondelag et det er i 

tilknytning til landbrukets kulturlandskap at utsiktryddingen skal foregå. Norges Bondelag 

mener at forskriftens navn må endres til:  

 

Forskrift om tilskudd til utsiktsrydding i landbrukets kulturlandskap.  

 

§ 1 Formål  

Norges Bondelag krever at begrepet «landbrukets kulturlandskap» tas inn i ordlyden: 

 

Formålet med tilskudd til utsiktsrydding i landbrukets kulturlandskap er å bidra til 

utsikt og å fremme verdier knyttet til landbrukets kulturlandskap. Det er videre et 

formål å gi klimagevinster ved å bruke ………….. 

 

§ 3 Vilkår 

Norges Bondelag mener det er viktig at tilskuddet ikke bare er rettet mot bilveg, men også 

andre ferdselsårer som kan vise landbrukets kulturlandskap.  

 

For at arealer som ryddes skal kunne brukes til beiting må det settes opp gjerde rundt. Da 

det ofte kan være små arealer, vil gjerdekostnaden per arealenhet kunne bli stor. For 

beitebruker vil det i tillegg være økte arbeidskostnader knyttet til å flytte dyr mellom små 

beitearealer. Med begrunnelse i dette, krever Norges Bondelag at følgende avsnitt tas inn i 

første ledd 2. avsnitt: 

 

Det gis tilskudd for rydding av vegetasjon. Rydding kan forgå på flere måter. Det 

kan også gis tilskudd til gjerding, dersom oppfølgende beiting etter rydding er en 

del av planen. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 

 

Arild Bustnes Finn Erlend Ødegård 

          

 


