
Utsiktsrydding i tilknytning til 
landbruket sitt kulturlandskap

Tilskuddsordningen



Bakgrunn

Forskningsprosjekt om reiseliv, kulturminner og gjengroing utført av 
Norsk institutt for skog og landskap og Bygdeforskning i 2012 

Om kontrastene og variasjonen i landskapet forsvinner, forsvinner også 
store deler av det turistene refererer til som det særegne med det norske 
kulturlandskapet og dermed en del av opplevelsesverdien.

Ordningen med tilskudd til 
utsiktsrydding i 
kulturlandskapet ble fastsatt i 
Jordbruksoppgjøret 2015, jf. 
Prop. 127 S (2014-2015). 



Forskrift om tilskudd til utsiktsrydding i tilknytning til 
landbrukets kulturlandskap, Hordaland, Sogn og 
Fjordane og Møre og Romsdal

Formålet med tilskudd til utsiktsrydding i tilknytning til landbrukets
kulturlandskap er å bidra til utsikt, og fremme verdier knyttet til 
landbrukets kulturlandskap. Det er videre et formål å oppnå 
klimagevinster ved at rydningsvirke brukes til bioenergiformål.

Områdene som ryddes skal være av verdifull karakter sett fra landbruket 
og reiselivsnæringens side.

Med utsiktsrydding i kulturlandskapet menes rydding av gjengrodde 
arealer som grenser inn til ferdselsårer, veikanter og veinære
utsiktspunkt, og som ved rydding gir utsikt til landbruket sitt 
kulturlandskap. Ryddearealet kan omfatte mer enn selve veikanten, så 
lenge ryddingen skaper utsikt. 



Vilkår
Rydningsvirket skal når det er mulig brukes til bioenergiformål.
Dersom området som ryddes er egnet til beiting, skal dette beites i minimum 

tre påfølgende år og beitingen skal starte første sesong etter ryddingen. 

Søknaden skal ha en plan med beskrivelse og kartfesting av 
tiltaket, oppdaterte bilder av området og plan for videre vedlikehold.

Arbeidsfrist er 2 år fra vedtakstidspunkt – kan forlenges etter søknad.

Dersom tiltaket ikke er igangsatt innen gjennomføringsfristen bortfaller 
tilsagnet uten varsel.



Avgrensninger

Tiltak som faller utenfor tilskuddsordningen er: 

Svært kostnadskrevende tiltak 
Rydding av skog som er hogstmoden
Rydding av plantefelt for skogproduksjon
Rydding av offentlege areal 



Søknad
Løpende frist

Bilde som kan dokumentere «før og etter»

Kart/flyfoto med markering av aktuelt område

Plan for gjennomføring og vedlikehold

Skal vurderes og anbefales i kommunen 

Kontrollere opplysninger

Kommenter verdi for landbruket og reiselivet

Hjelp med å vurdere kostnader
Send søknadene hver for seg, og ikke samla





(Før og etter dokumentasjon)













Prioritering

Utvalde vegstrekningar 
1. Nasjonale turistvegar 
2. Andre strekningar som er viktige for reiselivet 
3. Prosjekt der det er mogeleg å nytte ryddingsvirket som biobrensel eller ved 
4. Prosjekt der arealet kan vedlikeholdes ved beiting etter ryddinga 
5. Prosjekt der t.d. gamal kulturmark blir rydda, for å medverke til biologisk 
mangfald og å legge til rette for pollinerande insekt 

Effekt av tilskotsløyvinga 

Tiltak der kostnadene er låge i høve til tal dekar eller lengde på strekningar som blir 
rydda, skal prioriterast. 



Utbetaling

Tilskudd innvilges for inntil 70 % av godkjente kostnader.

Sluttrapport og regnskap skal utarbeides og sendes kommunen sammen med 
oppdaterte bilder av tiltaksområdet og skriftlig anmodning om utbetaling. 

Kommunen skal kontrollere dokumentasjonen og ved stedlig kontroll påse at 
tiltaket er gjennomført i samsvar med vilkårene for tilskuddet. Kommunen skal 
gi en uttalelse og sende saken til fylkesmannen.

Innvilget tilskudd utbetales når sluttrapport og regnskap er godkjent av 
fylkesmannen. Det kan likevel foretas utbetalinger på bakgrunn av godkjent 
dokumentasjon etter hvert som deler av tiltaket utføres (Delutbetaling), inntil 
75 % av løyva beløp. 

«Dersom prosjektet blir mindre kostnadskrevjande enn det som gjekk fram av 
kostnadsoverslaget, vil tilskotet bli redusert tilsvarande.» 



Tildeling 2016 og 2017

Årsaker til avslag:
• For kostbare prosjekt
• Feil type utsikt
• Mangelfull dokumentasjon

2016 2017

Tildelt 5 mill 5 mill

Antall søknader 44 35

Totalt kostnadsoverslag 11,8 mill 7,2 mill

Løyva 5,4 mill 2,2 mill

Godkjent areal over 1000 daa 650 daa

kr/daa min søkt 850 1250

kr/daa maks søkt 45000 13600

kr/daa min tildelt 600 912

kr/daa maks tildelt 14000 13600

Gj.sn. Kr/daa i søknad 8250 7900




