
 
  
 
 
 
 

 

Retningslinjer for tilskudd til tiltak innenfor 

Sääʹmsijdd/Skoltebyen/Kolttakylä utvalgt kulturlandskap 

(UKL) for 2019 

Utvalgt kulturlandskap i jordbruket – en nasjonal tverrfaglig satsing  

Kulturlandskap er det landskapet som er skapt av samspillet mellom mennesker, natur og 

landbruksaktivitet over lang tid.  

Satsingen Utvalgte kulturlandskap (UKL) i jordbruket er en oppfølging av nasjonale mål om å 

ivareta kulturlandskapet. Arbeidet på nasjonalt nivå ledes av et sekretariat med 

representanter fra Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet og Riksantikvaren. Midler til 

arbeidet tildeles over jordbruksavtalen og fra Klima- og miljødepartementet. Satsingen er 

basert på frivillige avtaler mellom staten og grunneierne.  

Formålet med tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap er å bidra til å sikre verdier 

knyttet til biologisk mangfold, landskap, kulturminner og kulturmiljø, herunder sikre 

langsiktig skjøtsel og drift.  

Verdier i Sääʹmsijdd/Skoltebyen/Kolttakylä utvalgt kulturlandskap 

I Finnmark er Sääʹmsijdd/Skoltebyen/Kolttakylä valgt sammen med Goarahat og 

Sandvikhalvøya til å representere fylket på grunn av de unike verdiene som finnes i 

områdene. Sääʹmsijdd/Skoltebyen/Kolttakylä kom med i ordningen i 2019.  

Skoltebyen i Neiden er fredet som kulturmiljø etter fredningslovens § 20. UKL-området har 

samme avgrensing som fredningsgrensa til Skoltebyen kulturmiljø. 

Skoltebyen er en gammel vår- og sommerboplass for skoltesamene som brukte områdene 

langs Neiden- og Munkelvvassdragene. Etter grenseoppgangen i 1826 ble Neiden 

skoltesamiske området delt mellom Norge og Russland og Skoltebyen ble etter hvert en 

helårig boplass. Skoltebyen er fredet som kulturmiljø for å bevare kulturhistoriske, religiøse 

og landskapsmessige verdier. Spor etter tidligere tiders bruk er mange. En ortodoks 



gravplass, spor etter gammer/torvhus, rester etter badstugamme og et lite ortodoks kapell – 

St. Georgs kapell - er blant flere automatisk fredede kulturminner. I tillegg til de automatisk 

freda bygningene, inngår også bygninger fra gjenreisningstida i kulturmiljøet. Skoltefossen i 

Neidenelva er kjent for Käpälä-fiske - tradisjonelt skoltesamisk laksefiske med kastenot. 

Området har artsrike eng som har vært gammel slåtteng, med arter som silkenellik og 

sibirgressløk.  

Prioritering av midler til Sääʹmsijdd/Skoltebyen/Kolttakylä UKL 2019  
Tildeling av midler vil prioriteres etter gjeldende Forvaltningsplan for Skoltebyen kulturmiljø 

(2002) utarbeidet av Sametinget og skjøtselsplan for Skoltebyen kulturmiljø 

(Sametinget/PLAN arkitekter AS 2011). I tillegg ønsker vi å fremme aktiviteter som formidler 

verdiene i området og som bidrar til samhold og kunnskapsoverføring av tradisjonell 

kunnskap.  

Eksempler på tiltak/arrangement: 

Ryddeaksjoner, fjerning av sølvbunke, hesjing, stell av skog/kantsone elv, håndverkskurs, 

mattradisjoner, turløp, natursti, småskala næringsutvikling/reiseliv, 

ungdomstiltak/aktiviteter i kulturlandskapet, barnearrangement med natur og kultur i fokus, 

fortellerkvelder, språk-arrangement. 

 

Alle skjøtsels- og ryddetiltak må være i henhold til vedtatt skjøtselsplan for området.  

Hvem kan søke?  

Målgruppen for ordningen er virksomheter som arbeider med å oppnå målene i 
forvaltningsplanen og skjøtselsplaner.  
 
Slike virksomheter kan være:  

• grunneiere   

• landbruksforetak 

• lag og foreninger  

• kunnskapsmiljø 
 
Hvis tiltaket skal gjøres på annen eiendom enn søkers, må det foreligge samtykke fra 
grunneier. 

Søknadsfrist 

Søknader behandles fortløpende for 2019, men siste søknadsfrist er 30. september. 

Ordningen kunngjøres på Fylkesmannens nettsider www.fylkesmannen.no/Troms-

Finnmark/, kommunens nettside, og ved annonse i Sør-Varanger Avis og Finnmarken.  



Søknad 

Søknad sendes på eget søknadsskjema som finnes på Fylkesmannens nettside. Søknaden 

skal inneholde en kortfattet beskrivelse av tiltaket som inneholder blant annet:  

• formål med tiltaket  

• hvordan tiltaket skal gjennomføres  

• når tiltaket skal gjennomføres  

• hvem skal utføre tiltaket   

• kostnader og finansiering  

• kartfesting av tiltak 
 

Alle felt i søknadsskjemaet skal være utfylt.  

Satser for tilskudd 

Timepris på arbeid:  

• kr 250,- for personarbeid  
• kr 400,- for maskinarbeid med traktor og lignende m/ fører 

 

Tildeling av tilskudd  

Fylkesmannen i Troms og Finnmark utlyser og behandler søknad om tilskudd, etter Forskrift 

om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene 

Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap (FOR-2016-08-10-966).  

Tilskudd utbetales av Fylkesmannen i Troms og Finnmark i 2019. Fra 2020 overføres ansvaret 

for ordningen til Sør-Varanger kommune, og utbetalingsanmodning sendes til kommunen. 

Utbetaling og rapportering  

Før utbetaling kan anvises må det må det foreligge en skriftlig anmodning om utbetaling fra 

søker. Minst 25 % av tilskuddet holdes tilbake inntil arbeidet er fullført og sluttregnskap 

godkjent av Fylkesmannen. Bruk eget skjema for rapportering, og timelister som følger med 

tilsagnsbrevet. Ved større prosjekter utarbeides en egen rapport. Med 

utbetalingsanmodningen skal det følge en regnskapsoversikt med bilag for gjennomført 

tiltak. Regnskapet bør følge budsjettets oppsett og være så oversiktlig som overhodet mulig. 

Utlegg som ikke kan dokumenteres med kvittering/bilag og/eller timelister kan ikke 

utbetales.  

I regnskapet skal eventuell inntekt fra prosjektet oppgis. Opplysningen er i hovedsak for å 

synliggjøre den verdiskapningen som prosjektet eventuelt bidrar til.  

 



Bilder og kart 

Husk å dokumentere tiltaket med bilder! Det må tas bilder før arbeidet settes i gang og 

etterpå. Dette for å dokumentere tilstand før og etter tiltaket er gjennomført og for å 

synliggjøre det viktige arbeidet du og andre gjør i kulturlandskapet.  Du kan gjerne ta 

arbeidsbilder underveis. Før- og etterbilder fra skjøtselsprosjekt skal tas fra samme ståsted 

slik at endringen blir godt dokumentert.  

Ved arrangementer skal det tas bilder som viser aktiviteten. Bildene sendes elektronisk per 

e-post til fmtfpost@fylkesmannen.no.  

Tiltak som skjøtselstiltak, ryddeaksjoner og annen fysisk tilrettelegging skal også merkes av 

på kart. Marker på kart over området (du kan tegne/skravere på en kartutskrift) hvor tiltaket 

er utført.  

 

Vilkår og rammebetingelser  

Vilkårene for tilskuddet følger Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i 

jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap (FOR-2016-08-10-

966).  

Utbetaling kan gjøres på grunnlag av anmodning fra tilskuddsmottaker etter at tiltaket er 

gjennomført. Det kan i enkelte tilfeller innvilges delutbetaling på inntil 75 % av tilskuddet. 

1. Det kreves en egenandel på minimum 10 % fra tiltakshaver. Dugnadsarbeid kan inngå 
som egenandel. 
 

2. Sluttrapport anses som utbetalingsanmodning. Sluttrapport skal inneholde 
fullstendig regnskapsoversikt med kopi av bilag. Bruk eget skjema for rapportering, 
og timelister som følger med tilsagnsbrevet.  
 

3. Det settes frist for gjennomføring av tiltaket. Sluttrapport og anmodning om 
utbetaling må sendes Fylkesmannen innen den fristen som er satt. Tilsagn kan 
automatisk bli trukket tilbake dersom sluttrapport ikke er mottatt innen fristens 
utgang.  

 
4. Dersom kostnadene i tiltaket blir mindre enn budsjettert, vil Fylkesmannen redusere 

tilskuddet tilsvarende (andelen forblir det samme).  
 

5. Fylkesmannen og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll for å påse at søker bruker 
tilskuddet etter forutsetningene. Ved kontroll plikter tilskuddsmottaker å gi 
nødvendig dokumentasjon angående tiltaket. Ta derfor vare på kvitteringer og annen 
dokumentasjon i minimum to år.         
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6. Fylkesmannen kan kreve tilskuddet tilbakebetalt, dersom søker ikke bruker tilskuddet 
i samsvar med forutsetningene.  
 

7. Det forutsettes at søker har alle tillatelser på plass der dette er påkrevd, før tiltaket 
igangsettes (fra grunneiere, kommuner og øvrig myndigheter) 

 
8. Vedtak fattet av Fylkesmannen kan påklages til Landbruksdirektoratet.  

 

Øvrige vilkår 

For øvrig gjelder også vilkårene i FOR-2016-08-10-966 for tilsagnet. Vi forutsetter og at alle 

tillatelser som er nødvendig for gjennomføringen av tiltaket er gitt før igangsetting (feks. 

tillatelse til motorferdsel i utmark). Tiltak som ikke har de nødvendige forhåndstillatelser vil 

bli krevd tilbakebetalt, jf. punkt 6.  

Det skal føres prosjektregnskap som viser bruken av tilskuddet. Tilskuddet kan ikke i sin 

helhet brukes til drift. Det forutsettes at det bruk av tilskuddet rapporteres etter mal fra 

godkjent finansieringsplan.  

Ved gjennomføring og markedsføring av arrangement eller tiltak skal det opplyses om at 

tiltaket har blitt gjort mulig gjennom tilskudd fra ordningen Utvalgt kulturlandskap (UKL). Vi 

ber om at dere bruker UKL sin logo og UKL-flagget der det lar seg gjøre. Ta kontakt med oss 

for nærmere informasjon om dette.    

 

Om kulturminner 

Skoltebyen i Neiden er fredet som kulturmiljø etter fredningslovens § 20. Det er ikke tillatt å 

skade eller skjemme et automatisk fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt 

kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6. Dersom den som skal utføre arbeidet ikke er 

tilskuddsmottaker, forutsetter vi at dette pålegget formidles videre til dem som skal utføre 

arbeidet. 

 

Det skal ikke utføres skjøtsels- eller vedlikeholdsarbeid på kulturminnene uten at det 

foreligger egen tillatelse fra kulturminnemyndighetene, i dette tilfellet Sametinget. Skulle 

det ved arbeid innenfor fredningsområdet likevel komme fram gjenstander eller andre spor 

som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget 

omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd.  

 
 

 

 


