
Retningslinjer for tlsskuu tl tltls i iolrlrlt og  lnuvisrllvøyl ktvllgt 

skltkrllnusslp - 2020

Goarahat og Sandvikhalvøya er valgt ut tl   inng  i den nasjonale satsingen p  utvalgte 

kulturlandskap. Arbeidet p  nasjonalt niv  ledes av et sekretariat med representanter fra 

Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet og Riksantkvaren. Midler tl arbeidet tldeles over 

jordbruksavtalen og fra Klima- og miljødepartementet. Satsingen er basert p  frivillige avtaler mellom

staten og grunneierne.

Bestemmelser om hvem som kan f  tlskudd og hvilke tltak som er beretget tlskudd, samt om 

hvilk r som m  være oppfylt, fnnes i forskrif om tlskudd tl tltak i  tvalgte kulturlandskap i 

jordbruket og verdensarvomr dene Vegaøyan og Vestnorsk fordlandskap.  ra 1.1.2020 er ansvaret 

for ordningen overført tl kommunene.

Dete dokumenter gir retningslinjer for tlskudd eter forskrif om tlskudd tl tltak i  tvalgte 

kulturlandskap i jordbruket og verdensarvomr dene Vegaøyan og Vestnorsk fordlandskap.

I dokumentet har Porsanger kommune samlet inn informasjon om  rets søknadsomgang, eksempler 

p  tltak, prioriterte tltak, prioriteringskriterier, veiledende satser, arbeidsfrister, rapportering og 

utbetaling mm. 

 or 2020 er Goarahat og Sandvikhalvøya utvalgt kulturlandskap tldelt kr  50 000,- i midler tl 

ordningen for fordeling tl søknader.

Hensisten meu tlsskuusoruningen

Tilskuddsordningen skal bidra tl   sikre verdier knytet tl landskap, biologisk mangfold, kulturminner 

og kulturmiljøer, herunder sikre langsiktg skjøtsel og drif.

Kommunen kan innvilge tlskudd i samsvar med form let med tlskuddsordningen og m lsetnger i 

planer for omr det. Det kan innvilges tlskudd eter m l i forvaltningsplanen for Goarahat og 

Sandvikhalvøya utvalgt kulturlandskap og i tr d med skjøtselsplaner for enkelte omr der/g rder som 

er utarbeidet under ordningen.
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Hvem sln søse?

 Grunneiere, drivere og landbruksforetak innenfor  KL-omr det

 Organisasjoner og foreninger

 Kommunen, kunnskapsmiljøer og andre som bidrar tl   n  m lene i forvaltningsplanen og 

skjøtselsplanene

Hvoruln søse?

• Søknadene sendes inn digitalt med innlogging via Altnn. Klikk her for digitalt  KL-søknadskjema  

htps //www.altnn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/utvalgte-kulturlandskap-i-

jordbruket/

• Det skal sendes inn en søknad per tltak, men du kan sende inn fere søknader.

• Du kan søke om tlskudd tl engangstltak  fer rig tltakk og drif/skjøtselstltak   rlig tltakk p 

enkelteiendom, eller tlskudd tl fellestltak.

 øsnlusfrist:

• Søknadsfrist er 25. april 2020

 øsnlusinnrolu:

 ør du starter   fylle ut den elektroniske søknaden er det lurt   ha en del opplysninger og 

dokumenter tlgjengelig. Dete er opplysningene som eterspørres i søknadskjemaet 

• I hvilket utvalgt kulturlandskap skal tltaket gjennomføres?

• Hvor skal tltaket gjennomføres? Skjøtselstltak skal avmerkes p  kart, bruk gjerne g rdskart.

• Søker du om tlskudd tl drif/ rlig tltak eller engangs-/investeringstlskudd?

• Hva du har tenkt   gjøre?

• Beskriv omr det og tlstanden tl bygningen/ arealet eller hvor tltaket skal gjennomføres.

• Beskriv omfang av og form let med tltaket.

• Hvordan skal tltaket gjennomføres  arbeidsmetoder, materialerk?

• Hvem skal utøre tltaket?

• Begrunn hvordan dete tltaket er i tr d med form let med ordningen.

• Beskriv n værende bruk og hva du har tenkt   bruke bygningen/arealet/ objektet tl eter at

• tltaket er fullført.

•  remdrifsplan for tltaket

• Kostnadsoverslag og budsjet eter veiledende satser. Ved omfatende tltak/prosjekt skal

• det legges ved kostnadsoverslag fra entreprenør

 Vedlegg tl søknaden 

• Bilder av arealet eller objektet før tltaket setes i gang

• Kart med inntegnet tltak

• Skriflig tllatelse for gjennomføring av tltaket fra eier og eventuelle retghetshavere, dersom det

er en annen enn søker
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Hvl sln uk søse tlsskuu tl?

Tiltaket skal være i samsvar med forskrifen, forvaltningsplanen og/eller skjøtselsplanene.

Eksempler p  tltak 

• restaurering og skjøtsel av arealer

• istandsetng, vedlikehold og skjøtsel av  bevaringsverdigek bygninger og andre kulturminner

• nødvendig planlegging av tltak

• tlretelegging for ferdsel og frilufsliv

• formidling

• nødvendig planlegging av tltak

• kartlegging og dokumentasjon av landskapsverdier

• kartlegging og dokumentasjons av behov for skjøtsel og sikring av natur- og kulturverdier

• andre tltak som fremmer form let med ordningen

Tilskudd gis under forutsetning at istandsetngen skjer eter antkvariske prinsipper, dvs. reparasjon 

av bygningsdeler framfor utskifing. Dersom enkeltdeler m  bytes ut bør det brukes samme typer 

materialer og utørelse som det opprinnelige.

Det er ønskelig at de som skal utøre arbeid, har erfaring i den type arbeid det søkes tlskudd tl. 

Dete for   sikre at tltakene gjøres p  en kvalitetsmessig m te.

Hvilse tltls blir prioritert veu tlueling lv miuler i 2020?

 or 2020 er det ved prioritering tat utgangspunkt i ønsker fra lokal samarbeidsgruppe, og med noen 

tllegg fra budsjetorslag fra kommunen. Dete bla med bakgrunn i at eksisterende forvaltningsplan 

for omr det er under revidering og det heller ikke er utarbeidet handlingsplan for 2020.

 ølgende tltak er ønsket prioritert i 2020 

Prioriterte tltls UKL 2020 Prioritet Tilsskuusprosen
t inntl

Egenlnue
l 
minimkm

 orskjønning av omr det
o Hindre gjengroing p  jorder og i  KL-omr det 

o Sikre bygningsmasse som bør tas vare p  

o Rydding av ster 

o Rydding av søppel

o Tilskudd tl husdyr p  beite

1 90 % 10 %

 ormidling
o Orientering i og omkring  KL-omr det 
o Kurs gamle teknikker 
o Erfaringsformidling

1 90 % 10 %

Nødvendig planlegging av tltak
o Drif av lokal samarbeidsgruppe
o Koordinator for  KL
o Arbeid med forvaltnings- og skjøtselsplaner 
o Kartlegging av bygningsstatus

1 100 % 0 %
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Involvere ungdommer
o Sommerprosjekter

2 90 % 10 %

Arrangementer
o B tbygging 
o Gammel historie 
o Matradisjoner 

2 90 % 10 %

Kartlegging
o Biologisk mangfold
o Kulturminner 
o Historie

2 90 % 10 %

Ivareta gamle verdier 
o Gammel redskaper og sm bygg

3 80 % 20 %

Kommunen har anledning tl   justere godkjent kostnadsoverslag og tlskuddsbeløp ut fra tlgjengelig 

budsjet og sammenlignbare prosjekter.

Noen yterligere presiseringer og prioriteringer:

Kkltkrminner/skltkrmiljø:

• Tiltak p  landbrukseiendommer prioriteres.

• Drifsbygninger, l ver og sjul prioriteres framfor hovedbygninger

• Bygninger som i dag har liten verdi for det moderne landbruket prioriteres framfor 

hovedbygninger og stabbur. 

• Bygningenes betydning i landskapet og berikelse av det utvalgte kulturlandskapets særpreg 

vektlegges.

• Prosjekter som sikrer videre bevaring/bruk av bygningen prioriteres.

• Vanlig vedlikehold, standardheving, renovering og modernisering prioriteres ikke dersom dete 

reduserer bygningens verneverdi.

Biologiss mlngfolu:

• Skjøtselstltak innen spesielt verdifulle naturtyper som sl temark og naturbeitemark. 

• Skjøtsel av andre omr der som er beskrevet i forvaltningsplanen som særlige verdifulle med 

biologiske eller kulturhistoriske verdier.

• Kartlegging av og planer for biologisk mangfold og kulturminner/kulturmiljø.

Søknader fra personer/foreninger som har utest ende tlskudd med utg t frist, vil ikke bli prioritert i 

tldelingen.   

Ved vurderingen av hvilke søknader og tltak som skal prioriteres skal kommunen legge vekt p  i 
hvilken grad  
• kostnadene st r i forhold tl tltakets m l og antate eeekt.
• tltaket inng r i et m lretet og langsiktg arbeid som fremmer form let med tlskuddsordningen.
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Arbeiusfrist:

• Gjennomføringsfrist for drif/skjøtselstltak er 2  r.

• Gjennomføringsfrist for andre tltak er 3  r. 

• Kommunen kan eter søknad forlenge fristen, men ikke ut over 5  r fra tlskuddet ble innvilget. 

 or   f  forlenget arbeidsfrist m  tltaket være p begynt.

Veileuenue sltser for UKL-tlsskuu:

Type lrbeiu  lts

Manuelt arbeid 300,-/tme

Traktor m/fører 450,-/tme

Person m/motorsag, ryddesag el. 350,-/tme

Nødvendig planlegging av tltak 300,-/tme

Tilskudd tl pr dyr p  beite storfe og hest 135 kr/dyr

Tilskudd pr dyr p  beite i utmark – sau og lam 85 kr/dyr

Tilskudd tl beitedyr for de som ikke motar produksjonstlskudd 400 kr/dyr

Prosjekter Timelønn eter tarie eller 
nærmere avtale

Tilskuddsordninger er uten moms.

 vlr på søsnlu:

Kommunen planlegger   ferdigstlle behandlingen av søknadene i løpet av utgangen av mai 2020. 

Svaret kommer elektronisk via Altnn.

Vilsår og rlmmebetngelser  

 Vilk rene for tlskuddet følger  orskrif om tlskudd tl tltak i  tvalgte kulturlandskap i jordbruket og 

verdensarvomr dene Vegaøyan og Vestnorsk fordlandskap.

1. Det kreves en egenandel p  minimum 10 % fra tltakshaver. Dugnadsarbeid kan inng  som 

egenandel. 

2. Slutrapport anses som utbetalingsanmodning. Slutrapport skal inneholde fullstendig 

regnskapsoversikt med kopi av bilag. Bruk eget skjema for rapportering, og tmelister som følger med

tlsagnsbrevet.  

3. Det setes frist for gjennomføring av tltaket. Slutrapport og anmodning om utbetaling m  sendes 

kommunen innen den fristen som er sat. Tilsagn kan automatsk bli trukket tlbake dersom 

slutrapport ikke er motat innen fristens utgang.  
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4. Dersom kostnadene i tltaket blir mindre enn budsjetert, vil kommunen redusere tlskuddet 

tlsvarende  andelen forblir det sammek.  

5. Kommunen,  ylkesmannen og Riksrevisjonen kan iverksete kontroll for   p se at søker bruker 

tlskuddet eter forutsetningene. Ved kontroll plikter tlskuddsmotaker   gi nødvendig 

dokumentasjon ang ende tltaket. Ta derfor vare p  kviteringer og annen dokumentasjon i minimum

to  r.                       

6. Kommunen kan kreve tlskuddet tlbakebetalt, dersom søker ikke bruker tlskuddet i samsvar med 

forutsetningene.  

 . Det forutsetes at søker har alle tllatelser p  plass der dete er p krevd, før tltaket igangsetes  fra

grunneiere, kommuner og øvrig myndigheterk. 

8. Vedtak fatet av Kommunen kan p klages tl  ylkesmannen.  

 

Øvrige vilsår 

 or øvrig gjelder ogs  vilk rene i forskrifen for tlsagnet. Vi forutseter og at alle tllatelser som er 

nødvendig for gjennomføringen av tltaket er git før igangsetng  feks. tllatelse tl motorferdsel i 

utmarkk. Tiltak som ikke har de nødvendige forh ndstllatelser vil bli krevd tlbakebetalt, jf. punkt 6.  

Det skal føres prosjektregnskap som viser bruken av tlskuddet. Tilskuddet kan ikke i sin helhet brukes

tl drif. Det forutsetes at bruk av tlskuddet rapporteres eter mal fra godkjent fnansieringsplan.  

Ved gjennomføring og markedsføring av arrangement eller tltak skal det opplyses om at tltaket har 

blit gjort mulig gjennom tlskudd fra ordningen  tvalgt kulturlandskap   KLk. Vi ber om at dere 

bruker  KL sin logo og  KL-fagget der det lar seg gjøre.

Om skltkrminner 

 nder arbeid i marken kan det komme fram gjenstander eller andre spor som viser eldre aktvitet i 

omr det. Da m  arbeidet stanses og melding sendes Sametnget og  innmark fylkeskommune 

omg ende, jf. lov 9. juni 19 8 nr. 50 om kulturminner  kml.k § 8 annet ledd.  

Det er ikke tllat   skade eller skjemme et automatsk fredet kulturminne, eller sikringssonen p  5 

meter rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6. Dersom den som skal utøre arbeidet i marken ikke er 

tlskuddsmotaker, forutseter vi at dete p legget formidles videre tl dem som skal utøre arbeidet.

Utbetlling og rlpportering  

 tbetaling kan gjøres p  grunnlag av anmodning fra tlskuddsmotaker eter at tltaket er 

gjennomført. Det kan i enkelte tlfeller innvilges delutbetaling p  inntl  5 % av tlskuddet. 

 ør utbetaling kan anvises m  det m  det foreligge en skriflig anmodning om utbetaling fra søker. 

Eventuelt kan dete gjøres elektronisk i Altnn.no n r dete er klart forbruk. Minst 25 % av tlskuddet 

holdes tlbake inntl arbeidet er fullført og slutregnskap godkjent av kommunen. Bruk eget skjema 

for rapportering, og tmelister som følger med tlsagnsbrevet. Ved større prosjekter utarbeides en 

egen rapport. Med utbetalingsanmodningen skal det følge en regnskapsoversikt med bilag for 
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gjennomført tltak. Regnskapet bør følge budsjetets oppset og være s  oversiktlig som overhodet 

mulig.  tlegg som ikke kan dokumenteres med kvitering/bilag og/eller tmelister kan ikke utbetales. 

I regnskapet skal eventuell inntekt fra prosjektet oppgis. Inntekten vil ikke bli trukket fra 

tlskuddsbeløpet. Opplysningen er for   synliggjøre den verdiskapningen som prosjektet eventuelt 

bidrar tl.

Med rapportering m  det ogs  følge med bilder fra før og eter, eventuelt under tltak.  ør- og 

eterbilder fra skjøtselsprosjekt skal tas fra samme st sted slik at endringen blir godt dokumentert.

Tiltak som skjøtselstltak, stprosjekter og annen fysisk tlretelegging skal ogs  merkes av p  kart. 

Marker p  kart over omr det  du kan tegne/skravere p  en kartutskrifk hvor tltaket er utørt.  

Rkllering lv retningslinjene 

Retningslinjer ble fastsat av Porsanger kommune 08.04.2020. Retningslinjene oppdateres  rlig p  

bakgrunn av  rlig fullmaktsbrev fra Landbruksdirektoratet, m lsetninger i forvaltningsplan, innspill 

fra lokal samarbeidsgruppe og  rlige handlingsplaner.

Trenger uk rjelp?

Om du trenger hjelp med søknadsskjema, rapportering m.m., kan du kontakte lokal  KL-koordinator 

Sissel Goodgame p  sissel.goodgame@porsanger.kommune.no   

Anure søsnlusmkligreter

Det er ogs  mulig   søke andre tlskuddsordninger, som for eksempel SMIL-midler og B -midler.  or 

kulturminnetltak anbefales ogs  søknad tl kulturminnefondet eller byantkvaren. En oversikt over 

noen andre søknadsmuligheter kan f s ved henvendelse tl kommunen.
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