
 FYLKESMANNEN I FINNMARK 

 FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI  
 Landbruksavdelingen 

 Eanandoalloossodat 

 

MØTE: Folkemøte i Neiden om Skoltebyen som mulig nytt UKL-område   

 

Dato:   27. feb. 2018. kl. 18:00 – 19:15. 

Sted:   Neiden hotell 

Oppmøte:  17 stk. Fra Sør-Varanger kommune: Trygve Sarajärvi. Fra Sametinget: Thor-Andreas 

Basso. Fra Ä’vv Skoltesamisk museum: Honna Havas og Christina Mathisen. Fra Tana 

og Varanger museumssiida: Mia Krogh og Geir Mortensen. Fra Fylkesmannen i 

Finnmark: Karianne Holm-Varsi, Tom A. Hætta og Synnøve Thingnæs. 

 

Tom Andreas Hætta fra landbruksavdelinga ved Fylkesmannen i Finnmark holdt en 

orientering om mulighetene for å satse på Skoltebyen som nytt nasjonalt utvalgt 

kulturlandskap.  

 

Hva er Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL): 

• En felles satsning mellom landbruks-, miljø- og kulturminneforvaltningen 

• 32 områder i Norge 

• Baserer seg på frivillige avtaler mellom grunneier og staten 

• Hensikten er å ta vare på spesielt verdifulle kulturlandskap og få til en langsiktig forvaltning 

av disse 

• Forankret i Den europeiske landskapskonvensjonen 

• Et sentralt prinsipp er at grunneierne skal selv ønske at området blir utvalgt! 

 

Fordeler ved UKL: 

• Gir kunnskap og opplevelser om vår jordbrukshistorie 

• En ressurs for fremtiden 

• Verdiskapning for grunneier 

• Referanseområde for forskning og forvaltning 

• Fokus på verdien av jordbruk 

• Stolthet og trivsel 

 

Ordninger: 

• Tilskudd (forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og 

verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap) 

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

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

langsiktig skjøtsel og drift. 

• Beitedyr 

• Skjøtsel av kulturminner 

• Restaurering av bygg 

• Rydding av stier 

• Arrangementer 

• Skilting 

 

 

REFERAT

T 



Skoltebyen er perfekt for UKL! 

• Jordbrukslandskap med mange biologiske verdier 

• Stor tidsdybde 

• Mange kulturminner 

• Lett tilgjengelig 

• Nasjonalt viktig  

• Eneste Skoltesamiske kjerneområde i Norge 

• Aktive gårdsbruk i umiddelbar nærhet 

• Allerede etablert område (fredet som kulturmiljø etter kulturminneloven) 

• UKL-området vil følge den samme avgrensningen som fredningsområdet 

 

Erfaringer fra eksisterende UKL-område Goarahat og Sandvikhalvøya i Porsanger 

• 22 km² stort 

• Sjøsamisk og kvensk 

• Mye landbruk 

• Mange grunneiere 

• Kalkrike områder 

• Mye beitedyr, men ikke nok! 

• 76 registrere verdifulle naturtypelokaliteter 

• Over 250 registrerte kulturminner 

• Bla. bergmalerier 

 

Organisering: 

• Styringsgruppe 

• FeFo, Fylkesmannen, fylkeskommunen, Sametinget og kommunen 

• Lokal samarbeidsgruppe 

• Representanter fra ulike lag og foreninger 

• Lokal koordinator  

• Tilskudd til kommunen for lønn 

• Utarbeidet en forvaltningsplan 

• Årlige budsjetter på ca 5-600 000 kr 

 

Hva har de fått til: 

• Grunneieravtaler 

• Årlig slåttedag og høsttakkefest 

• Gamle stier er rydda, snart skiltet 

• Strandsonen rydda  

• Gamle beitemarker er rydda og tatt i bruk 

• Bygninger satt i stand 

• Stort forskningsprosjekt på bergmalerier  

• Utløst andre tilskuddsmidler 

 

Viktigste erfaring fra arbeidet med UKL i Goarahat og Sandvikhalvøya er at arbeidet er 

lokalt forankret, og at bygdas befolkning og brukere av området ser nytte av ordningen.  

 

 

 

 



Etter orienteringen var det åpent for spørsmål og innspill: 

• Har Fylkesmannen sendt brev alle grunneierne? Fylkesmannen bekreftet dette, det er sendt 

til både grunneiere, og Neidenelvens fiskefellesskap, St. Georgs Kirkeforening, Sør-Varanger 

museum, og aktive gårdbrukere i området.  

• Hva slags tillatelse trenger Fylkesmannen for å gå videre med satsningen? Det ble utdypet 

av det ikke trengs noen formell tillatelse i og med at statusen ikke innebærer mer vern eller 

får arealmessige konsekvenser, men at landbruksavdelinga ønsker støtte blant 

befolkningen og eiere i Neiden for å gå videre med arbeidet. Ordningen må brukes av 

eierne og foreningene lokalt hvis UKL-statusen skal bestå.  

• Når er det mulig å søke på midler til tiltak? Hvis området får UKL-status, skal det i 2018 

arbeides med forvaltningsplan og avholdes arbeidsmøter. Formell status blir fra 1.1.19, slik at 

tiltak kan søkes på og tildeles midler i 2019.  

• Ved at grunneiere og foreninger kan søke på tiltak, betyr det at museet vil slippe sin hånd 

på forvaltningen av området? Museet vil fortsatt ha ansvar for skjøtselen av kulturminnene, 

og arbeide ut fra en skjøtselsplan, og området vil fortsatt være båndlagt av 

kulturminneloven. Alle tiltak må være koordinerte og fått tillatelse fra forvaltning, grunneiere 

m.m. Men UKL-satsningen vil gjøre at det vil være flere midler tilgjengelig for å få 

gjennomført skjøtsel, istandsetting og skilting, og det vil være mulig å få i stand gode 

avtaler for drift av området mellom ulike parter.  

• Møtedeltakerne stiller seg positive til at det satses på området og at det kan bidra til mere 

vedlikehold og istandsetting. Særlig er det ønskelig fra bygda å få ryddet og åpnet hele 

landskapet for vegetasjon, slik at det blir tilbakeført til slik kulturlandskapet var tidligere.  

• Det er også ønskelig å sette holmene tilbake i stand, slik det var da det var beite på øyene. 

• Tidligere har det vært tatt initiativ til å åpne opp området ved å rydde kratt, og både 

kommunen og grunneiere har gitt tillatelse fra dette, men saken har stoppet opp hos 

Sametinget, ved at henvendelse/søknad ikke har blitt besvart. Sametinget 

v/kulturminnevern ser positivt på at området blir ryddet og åpnet opp, og ser ingen større 

hindringer i dette arbeidet.  

• Det er viktig med skilting i området, det er mange turister innom daglig i sesongen, som vil 

ha mer utbytte av området med mer skilting og informasjon. Ordningen vil gi trivsel for 

befolkningen, både ved at området blir vedlikeholdt og åpnet opp, men også ved at 

besøk av turister kan bli mer tilrettelagt og styrt med parkeringsplass, stier og skilting.  

• Det er positivt om satsningen kan bidra til at bygningene blir istandsatt, nå står det historisk 

verdifulle bygninger og forfaller, og pengene strekker ikke til for å forhindre det.  

• Kommunen ser veldig positivt på ordningen, ved at området vil bli skjøttet og at det kan gi 

store fordeler for bygda ved at det genererer flere turister.  

• De oppmøtte ser positivt på involveringen, og ønsker at det sendes ut informasjon i én 

runde til, til de grunneierne som ikke kunne stille på møtet. Slik får alle en mulighet til å 

komme med tilbakemelding i oppstarten.  

 

 


