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Kulturlandskapsprisen i Vest-Agder 2017
Fylkesmannen inviterer på vegne av Kulturlandskapsgruppa i Vest-Agder til å sende inn
forslag til kandidater til kulturlandskapsprisen i Vest-Agder 2017.
Frist for innsending er 1. juni 2017.
Aktuelle kandidater kan være enkeltpersoner, nabolag eller organisasjoner som har gjort en
spesiell innsats for å ta vare på, formidle og/eller videreutvikle kulturlandskapet. Prisen kan
deles mellom flere dersom det er hensiktsmessig.
Kulturlandskapsgruppa består av representanter fra Vest-Agder bondelag, Vest-Agder bondeog småbrukerlag, kommunene i Vest-Agder, Norsk Landbruksrådgivning Agder, Vest-Agder
fylkeskommune og Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.
Formål
Hensikten med å dele ut kulturlandskapsprisen er å:
 Bevisstgjøre allmennheten på utfordringer i forhold til kulturlandskapsverdier
 Øke kunnskapsnivået om kulturlandskap
 Bevisstgjøre om miljøverdiene i kulturlandskapet
 Stimulere til å ta vare på og utvikle kulturlandskapet gjennom gode eksempler
Årets tema
Kulturlandskapsgruppa har valgt følgende tema til årets pris:
«God bevaring av bygninger, bygningsmiljøer og tun på gårdsbruk.»

Kriterier
For valg av kandidat skal følgende kriterier vurderes der flest mulig, men ikke nødvendigvis
alle må være oppfylt fullt ut:
 Det skal være gjort en ekstra innsats for kulturlandskapet
 Det skal bidra til helhet og mangfold i /for kulturlandskapet
 Det skal bevare og synliggjøre kulturlandskapet
 Det skal øke tilgjengeligheten for allmennheten til kulturlandskapet
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Det skal ha læringseffekt om kulturlandskapet
Det skal forankre norsk kulturarv i kulturlandskapet
Det skal vise sammenhengen mellom natur og bygninger i kulturlandskapet

Hvordan fremme forslag
Alle kan fremme forslag! Vi oppfordrer spesielt kommuner, landbruksrådgivingen og faglagene
til å komme med forslag på minst en kandidat. Flere kan gjerne gå sammen om ett forslag.
Vi ber forslagsstillerne fylle ut vedlagte skjema slik at vi får nødvendig informasjon om
kandidatene. I tillegg ber vi om at dere sender inn bilder slik at vi også får et inntrykk av
kulturlandskapet/gårdstunet som kandidatene forvalter.

Med hilsen
Unni Svagård
Ass. landbruksdirektør

Ellen Synnøve Eskeland
seniorrådgiver

Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
Saksbehandler: Ellen Synnøve Eskeland, tlf.: 38 17 61 98
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Sendt til:
Vest-Agder bondelag
Vest-Agder bonde- og småbrukarlag
Vest-Agder fylkeskommune
Norsk landbruksrådgivning Agder
Kommunene i Vest-Agder
Fylkesmannens miljøvernavdeling
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