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Ber om forslag på kandidat(er) til Kulturlandskapsprisen Nordland 
2018  

Fylkesmannen i Nordland ønsker, sammen med Landbruksforum Nordland, å sette fokus på 
den viktige rollen landbruket har som forvalter av kulturlandskapet og bærer av tradisjoner. 
Derfor deler vi årlig ut Kulturlandskapsprisen Nordland.  
 
Prisen skal bidra til oppmerksomhet rundt bærekraftig drift av landbruksarealene i fylket og 
sette fokus på de nærings- og samfunnsmessige verdiene som kulturlandskapet 
representerer. Den skal være en påskjønnelse for særlig innsats i dette arbeidet.  
 
Hvem som kan motta prisen  
Kulturlandskapsprisen Nordland kan deles ut til aktive gårdbrukere som forvalter miljø- og 
kulturlandskapsverdiene på en særdeles god måte. Prisen kan også gis til organisasjoner, 
bygdelag, grunneierlag eller andre typer fellestiltak.  
 
Den/de som får prisen skal ha gjort en særlig innsats for å ta vare på kvalitetene og utvikle 
mulighetene i landbrukets kulturlandskap og/eller ved å ivareta landbrukets tradisjoner.  
 
Eksempler på innsats  

✓ skjøtsel av kulturminner og kulturmiljøer  
✓ fremme eller bevare biologisk mangfold  
✓ gjøre landbrukets kulturlandskap tilgjengelig for allmennheten  
✓ formidle lokal landbrukshistorie  
✓ ta vare på/finne ny bruk av tunanlegg, eldre bygninger osv  
✓ videreføring av tradisjonsrike driftsformer, materialbruk eller håndverk.  
✓ ta vare på mattradisjoner  
✓ samling av gamle stedsnavn  
✓ nyskapende virksomhet som ivaretar kulturlandskapsverdier og tradisjoner  
✓ bruk av kulturlandskapet som ressurs for ny utvikling på gården  
✓ miljøvennlige nybygg som er spesielt tilpasset kulturlandskapet  

 
Praktiske opplysninger om prisen 

✓ Prisen deles ut i forbindelse med åpningen av fylkestinget i november/desember 
hvert år. 

✓ Prisen består av et kunstverk av en nordlandskunstner og en ljå. 
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✓ Prisen ble første gang delt ut i 1997, det betyr at det i år blir 22. gang prisen deles ut. 
Liste over tidligere mottakere følger vedlagt. 

✓ Landbruksforum Nordland er jury og fatter et begrunnet vedtak om hvem som skal 
motta prisen. 

 
Hvordan fremme forslag på kandidater? 
Alle kan fremme forslag på kandidater og vi oppfordrer spesielt kommuner, landbruksråd-
givingen og faglagene til å komme med forslag på minst en kandidat. Flere kan gjerne gå 
sammen om ett forslag.  
 
Forslaget fremmes på vedlagte skjema. Eventuell utfyllende informasjon kan følge som 
vedlegg. Skjemaet kan også lastes ned fra vår nettside. Alle forslag skal være begrunnet og 
dokumentert med foto.  
 
Kandidater som er foreslått tidligere kan renomineres. I slike tilfeller trenger vi oppdaterte 
opplysninger om kandidaten. Alle forslag som er fremmet i løpet av de siste åra vil i 
utgangspunktet bli vurdert på nytt. Vi vil derfor kontakte forslagsstiller for å sjekke om 
kandidaturet opprettholdes, og om det er noen endringer av beskrivelsen. Kandidater som er 
forslått mer enn 5 år tilbake kan også renomineres av forslagsstiller. 
 
Forslaget sendes helst per e-post til fmnopost@fylkesmannen.no eventuelt som vanlig brev 
til Fylkesmannen i Nordland, Moloveien 10, 2002 Bodø. 
 
Frist for å komme med forslag på kandidater til Kulturlandskapsprisen Nordland 2018 er  
5. oktober.   
 
Annet 
Vi ber om at kommunene distribuerer brevet internt til aktuelle instanser/personer som kan 
tenkes å fremme forslag til kandidat(er). Vi ber også om at Nordland Bonde- og 
småbrukarlag og Nordland Bondelag videresender brevet til alle sine lokallag. Norsk 
landbruksrådgivning Nord Norge bes om å videresende brevet til sine ansatte i Nordland. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Magne Totland (e.f.)  
underdirektør Åsa Hellem 
 rådgiver 

 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
 
 
Vedlegg: 
1 Oversikt over tidligere mottakere av prisen 
2 Retningslinjer for Kulturlandskapsprisen Nordland 
3 Skjema for å fremme forslag 
4 Oversikt over medlemmer i Landbruksforum 
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Mottakerliste: 
Fauske kommune Postboks 93 8201 Fauske 
Saltdal kommune Kirkegt. 23 8250 Rognan 
Steigen kommune Rådhuset 8281 Leinesfjord 
Sømna kommune  8920 Sømna 
NORDLAND BONDE & SMÅBRUKARLAG c/o Astrid T. Olsen Kjerringøyveien 1154 8093 KJERRINGØY 
Gildeskål kommune Postboks 54 8138 Inndyr 
Narvik kommune Postmottak 8512 Narvik 
Nesna kommune Moveien 24 8700 Nesna 
Rødøy kommune  8185 Vågaholmen 
NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORD 
NORGE 

Sortland videregående skole Kleiva 8406 SORTLAND 

Bindal kommune Rådhuset 7980 Terråk 
Bø kommune Rådhuset 8475 Straumsjøen 
Hamarøy kommune Oppeid 8294 Hamarøy 
Hattfjelldal kommune O.T. Olsens vei 3 A 8690 Hattfjelldal 
Herøy kommune  8850 Herøy 
Sortland kommune Postboks 117 8401 Sortland 
Sørfold kommune Rådhuset 8226 Straumen 
Tjeldsund kommune  9444 Hol I Tjeldsund 
Øksnes kommune Storgata 27 8430 MYRE 
Hadsel kommune Rådhuset 8452 Stokmarknes 
Lødingen kommune Postboks 83 8411 Lødingen 
Vega kommune Gladstad 8980 Vega 
Vestvågøy kommune Postboks 203 8376 Leknes 
Nordland Bondelag Postboks 383 8001 BODØ 
Evenes kommune Postboks 43 8539 Bogen i Ofoten 
Hemnes kommune Sentrumsveien 1 8646 Korgen 
Leirfjord kommune  8890 Leirfjord 
Moskenes kommune  8390 Reine 
Vevelstad kommune  8976 Vevelstad 
Brønnøy kommune Rådhuset 8905 Brønnøysund 
Dønna kommune  8820 Dønna 
Flakstad kommune  8380 Ramberg 
Grane kommune Rådhuset 8680 Trofors 
Meløy kommune Gammelveien 5 8150 Ørnes 
Røst kommune  8064 Røst 
Tysfjord kommune Postboks 104 8591 Kjøpsvik 
Andøy kommune Postboks 187 8483 ANDENES 
Ballangen kommune Postboks 44 8546 Ballangen 
Lurøy kommune  8766 Lurøy 
Træna kommune  8770 Træna 
Vefsn kommune Postboks 560 8651 Mosjøen 
Værøy kommune Postboks 2523 8063 Værøy 
Alstahaug kommune Rådhuset 8805 Sandnessjøen 
Beiarn kommune  8110 Moldjord 
Bodø kommune Postboks 319 8001 Bodø 
Rana kommune Postboks 173 8601 MO i RANA 
Vågan kommune Postboks 802 8305 Svolvær 

 


