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Utvalgt kulturlandskap på Helgøya - informasjonsbrev 2019

Første året som utvalgt kulturlandskap gikk fort! Vi fikk bevilget 800 000 kroner til Helgøya i 2018, og
disse midlene har vi brukt godt. Vi har så langt ikke fått årets bevilgning, men vi har startet friskt og
planlagt sesongen i arbeidsgruppa. Vi vil her informere litt om hva midlene så langt er brukt til og
hva arbeidsgruppa planlegger av aktiviteter i 2019.
Tiltak i 2018
• Informasjonsmøte på Bjørkvang samt geologisk vandring i Bergevika i april
•

To møter i arbeidsgruppa

•

Befaringer hos de som har søkt om midler til ulike tiltak

•

Tiltak som har fått midler er
o

Restaurering av en låve og ei husmannsplasstue

o

Istandsetting av kalkovnene i Bergevika

o

Rydding av beiter

o

Rensking av gardsdam og gjerding rundt beite

o

Planlegging av rydding av gamle stier i Bergevika

Prinsipper for behandling av søknader
Det er Fylkesmannen som er forvaltningsmyndighet og behandler søknadene om tiltak. Tiltakene blir
imidlertid drøftet i arbeidsgruppa. En viktig rolle for arbeidsgruppa er også å komme fram til
prinsipper for prioritering av midler. Disse føringene er så langt gitt:
•

Prosentsatsen som gis til ulike tiltak skal ta hensyn til den nytteverdien søkeren selv har av at
tiltaket gjennomføres. Det gis en lavere sats, ned mot 30 % der søker selv har stor nytte av
tiltaket og en høyere sats, opp mot 100 % der søker ikke har noen egennytte av tiltaket. For
opparbeiding av stier kan 100 % være aktuelt.

E-postadresse:
fminpost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Postboks 987
2604 Lillehammer

Besøksadresse:
Gudbrandsdalsvegen 186,
Lillehammer
Parkgata 36, Hamar

Telefon: 61 26 60 00
www.fylkesmannen.no/in
Org.nr. 974 761 645

Side: 2/4

•

Det bør være et mål at ca. 50 % av tildelingen skal brukes til tiltak som styrker aktiv drift i
området. Tilskuddssatsen for slike tiltak kan ligge på 60-80 % av kostnadsoverslaget selv om
dette er tiltak søkeren har stor egennytte av.

•

Satsen for egeninnsats legges på samme nivå som for tilskudd til spesielle miljøtiltak i
jordbruket (SMIL); 250 kr/t for arbeidstimer og 650 kr/t for person med traktor.

•

Ved vurdering av søknader bør det legges vekt på å bidra til at ulempene for grunneier som
følge av ferdsel over eiendommen blir minst mulig.

•

Det skal ikke legges sterke føringer på valg av gjerdetyper.

Nye tiltak i 2019
Tilrettelegging for pollinerende insekter
Det innføres en ny ordning i regionalt miljøprogram (RMP) der bønder kan søke om tilskudd for å så
og skjøtte striper med pollinatorvennlige frøblandinger på jordbruksareal. Arbeidsgruppa håper
flere gardbrukere på Helgøya kunne tenke seg å så slike soner, og vi vil legge til rette for innkjøp av
frø og at en eller flere gardbrukere kan ta på seg jobben med å så disse stripene for andre. Vi ønsker
å bruke UKL- midler til dette. Ta kontakt med Thor Jørgen Stai eller Karoline Finstad Vold om du
synes dette er interessant. Kom også på temakvelden som arrangeres 27. mars.
Tilpasning av nye bygg i landskapet
Aktiv landbruksdrift er en forutsetning for å beholde og utvikle kulturlandskapet. Nye
driftsbygninger kan være nødvendig for å utvikle drifta. Det kan være flere løsninger både når det
gjelder materialvalg, arkitektur og plassering. UKL-midler kan benyttes til leie av
planlegger/landskapsarkitekt for veiledning i en startfase i slike prosesser.
Rydding av vegetasjon i åkerreiner og langs jordekanter
Det kan gis UKL-midler til tynning av åkerkanter og rydding av vegetasjon som hindrer
jordbruksdrifta. Arbeidsgruppa planlegger en temakveld om dette høsten 2019 og vurderer også å
samordne tiltaket ved at en entreprenør eller gardbruker kan ta på seg dette for flere søkere.
Planer for 2019
• Temakveld om tilrettelegging for pollinerende insekter 27. mars
•

Jobbe videre med ulike tiltak i Bergevika

•

Vurdere om det er etablerte stier som trenger å merkes opp igjen eller informasjonsskilt eller
tavler som trenger fornying.

•

Temakveld om rydding av åkerkanter til høsten

Søknadsskjema og frist
Det er utarbeidet et eget søknadsskjema som skal benyttes. Vi setter i første omgang frist til 15.
april, men dersom det står igjen ledige midler etter første gjennomgang av søknader vil vi behandle
nye søknader fortløpende. Ta gjerne kontakt med en av oss i arbeidsgruppa for å diskutere aktuelle
tiltak du ønsker å gjennomføre.
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Viktige datoer i 2019
• 27. mars: Åpent møte om tilrettelegging for pollinerende insekter
•

15. april: Frist for å søke om midler til tiltak

Med hilsen
Bente Odlo (e.f.)
avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg:
Invitasjon til åpent møte om pollinerende insekter
Søknadsskjema
Kopi til:
Lag og foreninger på Helgøya

Karoline Finstad Vold
seniorrådgiver
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Arbeidsgruppa for Helgøya utvalgte kulturlandskap:
Thor Jørgen Stai, grunneier

951 95 921

Ann Kristin Raabe Bjurling, grunneier

924 89 357

Per Ole Røste, grunneier

906 93 637

Gerd Lodden Solberg, Ringsaker kommune
gerd.lodden.solberg@ringsaker.kommune.no
Ståle Sørensen, Fylkesmannen i Innlandet
fmhesso@fylkesmannen.no
Agnethe Jovall, Kulturminneavdelinga Hedmark fylkeskommune
agnethe.jovall@hedmark.org
Karoline Finstad Vold, Fylkesmannen i Innlandet
fmhekfv@fylkesmannen.no

62 33 55 60
482 14 420
994 90 087
962 27 215

