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Tildeling til utvalgte kulturlandskap i jordbruket i Innlandet i 2020 

Tilskudd til Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vestnorsk fjordlandskap og 
Vegaøyan skal forvaltes etter forskrift for tilskuddsordningene. For 2020 er rammen for Utvalgte 
kulturlandskap i jordbruket 37,3 millioner kroner, og av dette er 7,1 millioner kroner tildelt 
områdene i Innlandet. I tillegg er det overført ca. 569 000 kroner fra 2019 som kan disponeres i år. 
 
Fylkesmannen skal tildele rammer til og veilede kommunene. Ved fordeling av rammer til 
kommunene skal fylkesmannen ifølge det nasjonale tildelingsbrevet legge særlig vekt på: 

 gjennomføringsevne, framdrift og oppnådde resultater i områdene 
 evnen til å etablere spleiselag med flere finansieringskilder 
 områdenes størrelse i areal, omfang av tiltak og antall eiere/drivere 
 variasjoner i behovene fra år til år, sammen med hensyn til forutsigbarhet og kontinuitet 
 gode planer og realistiske budsjettforslag/kostnadsoverslag 

 
Områdene i Innlandet har hatt svært forskjellig varighet som utvalgte kulturlandskap, og vi har i 
hovedsak lagt vekt på planene og budsjettene som er meldt inn samt områdenes størrelse, antall 
eiere/brukere etc. For området i Gran har vi dessuten tatt hensyn til at det potensielle behovet for 
midler trolig ikke blir realisert allerede i oppstartsåret. 
 
Vi fordeler med dette 7,5 millioner kroner på områdene med summene som går fram av tabellen 
under. De ansvarlige kommunene får med dette belastningsfullmakt for summen som er oppgitt. Vi 
forutsetter at Vestre Slidre og Våler kommuner har avtale om forvaltning av midlene med de øvrige 
kommunene som har deler av henholdsvis Stølsvidda og Finnskogen. Midlene til disse to områdene 
skal forvaltes uavhengig av tiltakenes kommunetilhørighet. 
 

Område Tildeling, kr Ansvarlig kommune 
Vangrøftdalen og Kjurrudalen 1 400 000 Os 
Nordherad 1 200 000 Vågå 
Helgøya 1 100 000 Ringsaker 
Stølsvidda 1 500 000 Vestre Slidre 
Finnskogen 1 000 000 Våler 
Gran (Granvollen-Tingelstad-Røykenvik) 1 300 000 Gran 

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-12-18-2024
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De tildelte summene er lagt inn som ramme for hvert område i Agros. Midler som blir inndratt går 
inn i rammen og kan brukes på nye tiltak i løpet av året. For å få en optimal bruk av 
tilskuddsmidlene, ber vi om en rapportering på behov for bruk av gjenstående midler eller behov for 
ekstra midler i oktober. Se nærmere om dette på side tre i brevet. Fylkesmannen har holdt igjen ca. 
169 000 kroner til felles tiltak for områdene i Innlandet og eventuell tildeling av ekstra midler. 
 
Fylkesmannens rolle i forvaltningen 
Arbeidet med fordeling av rammer og veiledning til kommunene skjer på bakgrunn av samarbeid 
mellom regional landbruks-, natur- og kulturminneforvaltning. Fylkesmannen og øvrig 
regionalforvaltning har et overordnet ansvar for å bidra til at helhetstenkning for å ivareta landskap, 
biologisk mangfold, kulturhistorie og jordbruksdrift, videreføres. Videre skal Fylkesmannen: 
 

 Sikre at ordningene forvaltes i tråd med forskriften og statens økonomireglement. 
Fylkesmannen må på vanlig måte utføre kontroll av ordningene hos kommunene og er også 
klageinstans. 

 Veilede kommunene i regelverksspørsmål og i bruk av søknads- og saksbehandlersystemet, 
Agros.  

 Overføre saker som ikke er avsluttet til kommunene. Det siste er vi nå i ferd med å gjøre, ved 
at saksdokumenter i hver enkeltsak blir sendt kommunens postmottak. 

 
Vi ønsker også å bistå kommunene med faglig veiledning og som diskusjonspartner for å bidra til 
langsiktig og helhetlig utvikling av områdene og for formidling av landskapsverdiene overfor 
allmenheten. Vi skal også veilede kommunene slik at kunnskapsinnhenting om miljøverdier (f.eks. 
arts- og naturtypekartlegging) som støttes over ordningene utføres i tråd med etablerte metoder og 
at data tilgjengeliggjøres gjennom offisielle nasjonale databaser som f.eks. Naturbase. 
 
Fylkesmannen vil vedlikeholde en temaside om hvert område på nettsiden vår med generell 
informasjon om ordningen og områdene. Løpende, aktuell informasjon om utlysing, aktiviteter, 
informasjonstiltak etc. må kommunen sjøl publisere. 
 
Kommunenes forvaltning av ordningen 
Kommunen skal utlyse alle tildelte tilskuddsmidler, det vil si at all bruk av midler fra ordningen skal 
foregå gjennom søknadsbehandling. Kommunen kan også søke om tilskudd. Dette vil spesielt være 
aktuelt for felles tiltak, som kan gjelde informasjon, møtevirksomhet, overordnet planlegging, 
kartlegging og andre tiltak som gjøres på vegne av området som helhet. Regler og satser for møte- 
og reisegodtgjørelser for privatpersoner som deltar i arbeids-/styringsgrupper bør avtales ut fra 
lokale vurderinger og behov. Fylkesmannen skal behandle søknader om tilskudd til tiltak på 
eiendommer som kommunen eier eller drifter. 
 
Ved utlysningen av tilskuddsordningen skal kommunen opplyse om hvilke tiltak det kan gis tilskudd 
til, satser og egenandeler for ulike tiltak, og om det er avsatt midler til felles tiltak for området. Det er 
viktig at informasjon om dette og om søknadsfrist, retningslinjer og prioriteringer for søknads-
behandlingen er tilgjengelig for alle aktuelle søkere, blant annet på kommunens nettside. 
 
Myndigheten til å forvalte tilskuddsordningene er tildelt kommunen ved kommunestyret, som må gi 
nødvendig delegering via rådmannen til den som godkjenner vedtak for ordningene. Kommunen må 
ha et delegeringsreglement som klart viser hvem som har myndighet til å fatte vedtak og hvem som 
har myndighet til å attestere/godkjenne.  
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Kommunen kan innvilge tilskudd i samsvar med formålet med tilskuddsordningen og målsettinger i 
eventuelle planer for området. I vurderingen av hvilke søknader og tiltak som skal prioriteres skal 
kommunen legge vekt på i hvilken grad: 

 kostnadene står i forhold til tiltakets mål og antatte effekt 
 tiltaket inngår i et målrettet og langsiktig arbeid som fremmer formålet med 

tilskuddsordningen  
 
Kommunen skal innhente nødvendig kunnskap om landbruk, natur og kulturminner før vedtak om 
tildeling av tilskudd (jf. § 3 i forskriften) for å kvalitetssikre faktagrunnlaget for vedtak. Det vil i stor 
grad være opp til kommunen å vurdere hvordan en skal innhente informasjonen og hva som anses 
som nødvendig kunnskap, ut fra en skjønnsmessig vurdering. 
 
Kommunen har ansvar for å utarbeide/vedlikeholde forvaltningsplaner eller lignende for områdene. 
Planene bør utarbeides i dialog med regional landbruks-, natur- og kulturminneforvaltning. De bør 
publiseres på kommunens hjemmeside og gjøres kjent i forbindelse med utlysing av tilskudd. 
 
Ved formidlingstiltak (nettsider, skilting, publikasjoner, arrangementer m.m.) skal ordningen være 
godt synlig gjennom bruk av logo og tilhørende felles nasjonal grafisk profil.  
 
Ansvarlig leder i kommunen må melde inn behov for brukertilganger i Agros for saksbehandlere og 
godkjennere til Fylkesmannen jf. melding med skjema for dette fra oss 15.1.2020. Spørsmål om 
funksjonalitet i Agros kan rettes til Fylkesmannen eller til support@landbruksdirektoratet.no. For å 
unngå utilsiktede inndragninger i en overgangsfase, er tidsrommet fra arbeidsfristen går ut til 
tilskuddet automatisk blir inndratt inntil videre utvidet fra 60 til 180 dager. 
 
Rapportering 
Kommunene må innen 15. oktober 2020 rapportere om de har behov for midlene som ikke er 
brukt, eventuelt om de har behov for ekstra midler. Fylkesmannen vil på forhånd sende et skjema til 
bruk for denne innmeldingen. På grunnlag av det behovet kommunene melder inn, vil 
Fylkesmannen eventuelt foreta en omfordeling av midler mellom områder med ubrukte midler og 
kommuner med ekstra behov. Alle ubrukte midler inndras ved årsskiftet til ny fordeling i 2021. 
 
Frist for å sende inn budsjett over behov for midler i 2021 er 15. november 2021. Vi vil sende ut 
budsjettskjema i god tid før dette. Fylkesmannen skal melde inn behov for midler til områdene i 
Innlandet innen 1. desember. 
 
Kontaktpersoner 
Kontaktpersonene har et felles ansvar for ordningen og alle områdene og vil utfylle hverandre når 
det gjelder lokalkunnskap, fagkompetanse og forvaltningsoppgaver. 
 
Karoline Finstad Vold  fmhekfv@fylkesmannen.no  
Stig Horsberg   fmopsho@fylkesmannen.no  
Jorunn Stubsjøen fmhejst@fylkesmannen.no  
 
Med hilsen 
 
Joar Brukvangen (e.f.) 
underdirektør 

  
 
Stig Horsberg 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 

mailto:support@landbruksdirektoratet.no
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Kopi til: 
Kongsvinger kommune Postboks 900 2226 KONGSVINGER 
Åsnes kommune Rådhusgata 1 2270 FLISA 
Innlandet 
fylkeskommune 

Pb. 4404 2325 HAMAR 

Nord-Aurdal kommune Postboks 143 2901 FAGERNES 
Grue kommune Pb 94 2261 KIRKENÆR 

 
 
Mottakerliste: 
Ringsaker kommune Pb 13 2381 BRUMUNDDAL 
Våler kommune Sentralgården 2436 VÅLER I SOLØR 
Vestre Slidre kommune Slidrevegen 16 2966 SLIDRE 
Gran kommune Rådhusvegen 39 2770 JAREN 
Landbrukskontoret for Sel og Vågå Edvard Storms veg 2 2680 VÅGÅ 
Os kommune Rytrøa 14 2550 OS I ØSTERDALEN 


