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Tildeling av ramme for økonomiske virkemidler i jordbruket - 2021 

Vi viser til tildelingsbrevet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet datert 22.12.2020. Vi 
viser også til mottatte rapporter for 2020 og innmeldte behov for midler fra dere for 2021 i 
november 2020.  
 
Agder har fått følgende tildeling av de økonomiske virkemidlene innen jordbruk (tallene i parentes 
var for 2020): 
 

1. Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) kr 4,0 mill. (4,0 mill.) 
2. Tilskudd til drenering     kr 5,0 mill. (3,5 mill.) 
3. Tilskudd til tiltak i beiteområder   kr 0,8 mill. (0,8 mill.) 
4. Utvalgt kulturlandskap i jordbruket (UKL)  kr 1,8 mill. (1,8 mill.) 

 
Fordelingen av økonomiske virkemidler innen skogbruk blir sendt i eget brev. 
 
For SMIL er det totalt bevilget kr 132 mill., det vil si kr 5 mill. mer enn i fjor. Agder har fått samme 
pott som i fjor.   
 
For drenering er det totalt fordelt kr 58 mill., det vil si 10 mill. mindre enn i fjor. Agder har likevel fått 
økt sin pott med kr 1,5 mill. 
 
For tilskudd til tiltak i beiteområder er det totalt fordelt kr 18 mill., det vil si kr 5 mill. mindre enn i 
fjor. Agder har likevel fått samme pott som i fjor. 
 
For UKL er det totalt fordelt kr 37,560 mill., det vil si nesten det samme som i fjor. Agder har fått 
samme pott som i fjor. 
 
Statsforvalteren gir belastningsfullmakt til budsjettdisponering til kommunene der 
kommune er vedtaksmyndighet, jamfør tildelingsbrevet. Dette gjelder forvaltningen av disse 
fire ordningene.  
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Grunnlag for fordelingen 
Statsforvalterens tildeling av rammene for 2021 bygger på god lokalkunnskap om kommunene, 
mottatte planer og prioriteringer, aktivitetsnivå og resultatnivå de siste årene. I tillegg vektlegges 
vannmiljøutfordringene og landbrukets betydning i kommunene. Vi legger stor vekt på at 
fordelingens skal stimulere til aktivitet. 
 
Forvaltning av midlene 
Det er en forutsetning fra Statsforvalterens side at kommunen bruker midlene slik det går fram av 
gjeldende forskrifter og rundskriv for de enkelte ordningene og ellers slik det går fram av mottatte 
planer og prioriteringer. 
 
Saksbehandling/-rutiner – rask og effektiv behandling 
Kommunene er ansvarlige for å holde seg innenfor de tildelte rammene. Statsforvalteren 
understreker at kommunene må passe på at de har gode rutiner for formell saksbehandling. Det er 
spesielt viktig at tilskuddsbrevene fyller kravene til økonomireglementet i staten, se spesielt pkt. 
6.3.3 i reglementet.  
 
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/vedlegg/okstyring/reglement_for_okonomistyrin
g_i_staten.pdf 
 
Landbruksdirektoratet ber Statsforvalteren om å informere kommunene om at de i størst 
mulig grad fatter vedtak før 10. november 
 
Naturmangfoldloven (NML) 
Vi minner om at vedtakene må fattes i tråd med Naturmangfoldloven og da spesielt 
miljøprinsippene i §§ 8-12. Vurderingene skal fremgå av beslutningen, jamfør § 7. 
 

1. Tilskudd til miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 
Denne ordningen skal forvaltes etter Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket fastsatt 
av Landbruks- og matdepartementet 04.02.2004, sist endret 01.01.2021. 
 
Informasjon om saksbehandling og regelverket finner dere på Landbruksdirektoratets nye nettsider: 
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/forvaltning/veiledning-for-forvaltningen/spesielle-
miljotilskudd--forvaltningsansvar-og-saksbehandling 
 
Vær oppmerksom på at  «Kommentarer til forskrift» og “Veiledning til saksbehandler” erstatter 
dagens SMIL- rundskriv 2020-12. Det ikke gjort noen reelle endringer i regelverket eller 
saksbehandlingsreglene. 
 
Kommunene i Agder innvilget totalt kr 6 938 029 i 2020. Det har ikke vært innvilget så mye SMIL-
tilskudd i Agder tidligere. Det ble inndratt totalt kr 1 434 759. Ved årsskiftet var det igjen kr 214 000 
og disse midlene er automatisk blitt trukket inn og lagt til Statsforvalterens ramme.  
Kommunene meldte inn et samlet behov på kr 7,4 mill. for 2021. 
 

 Beløp, kr 
Ubrukte midler fra 2020    214 000 
«Friske midler» 4 000 000. 
Sum – SMIL 2021 i Agder 4 214 000 
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Det er mindre midler til rådighet i år enn i fjor. I fjor fordelte vi vel kr 5,7 mill., mens i år er det altså 
kun kr 4,2 mill. til rådighet. Det betyr at samtlige kommuner har fått mindre enn oppgitt behov.  
 
 
Føringer fra Landbruksdirektoratet 
Ved fordeling av rammer til kommunene har Statsforvalteren lagt særlig vekt på: 

 Kommunenes gjennomføringsevne, framdrift og oppnådde resultater i kommunen. 
 Kommunenes størrelse i areal, omfang av tiltak og antall eiere/drivere. 
 Variasjoner i behovene fra år til år, sammen med hensyn til forutsigbarhet og kontinuitet. 
 Lokale retningslinjer som beskriver lokale miljøutfordringer og prioriterer miljøtiltak. 
 Realistiske budsjettforslag/kostnadsoverslag. 

 
Prioriteringer 2021 

 Kommunene skal prioritere tiltak med god miljøeffekt, og kommunene må sørge for en 
forvaltning av midlene som fremmer aktivitet. 

 
 Kommunene skal lage lokale retningslinjer/tiltaksstrategier for SMIL der beskrivelse av 

miljøutfordringer og prioritering av miljøtiltak fremgår. Statsforvalteren skal bidra ved 
utarbeidelse av slike dokumenter. Vi minner også om å få tilsendt dokumentene når de er 
ferdige. Statsforvalteren i Agder har utarbeidet et hjelpedokument for utarbeiding av lokale 
retningslinjer som ligger under SMIL her. Veiledende enhetspriser for SMIL og «Tilskudd til 
tiltak i beiteområdene» ble oppdatert høsten 2020 og ligger her. 
 

 I noen vannområder er det stort behov for utbedring av hydrotekniske anlegg i jordbruket. 
Det er viktig å ta tak i disse utfordringene av hensyn til avrenning, ressursbevaring, 
matproduksjon med mer. Klimatilpasning, herunder hydrotekniske tiltak skal prioriteres der 
behovene er store. Eksempler på slike tiltak kan være gjenåpning av tidligere lukka bekker. 

 
 Tiltak for ville pollinerende insekter og truet natur bør også vektlegges. 

 
Omfordeling av midler 
Vi fordeler også i år hele SMIL-potten til kommunene. Ved behov vil vi omfordele udisponerte midler 
til høsten og eventuelt også tidligere på året i dialog med de berørte kommunene. Vi ønsker at alle 
midlene skal bli brukt på gode SMIL-tiltak i løpet av 2021.   
 

2. Tilskudd til drenering av jordbruksjord 
 
Ordningen skal forvaltes etter Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord, fastsatt av 
Landbruks- og matdepartementet 25.06.2013, med endring senest01.01.2021. 
 
Informasjon om saksbehandling og regelverket finner dere på Landbruksdirektoratets nye nettsider: 
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/forvaltning/veiledning-for-forvaltningen/tilskudd-til-
drenering-av-jordbruksjord--forvaltningsansvar-og-saksbehandling 
 
Vær oppmerksom på at  «Kommentarer til regelverk» og «Forvaltningsansvar og saksbehandling» 
erstatter rundskriv 2019-55. Det ikke gjort noen reelle endringer i regelverket eller 
saksbehandlingsreglene.  
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Kommunene i Agder innvilget rekordstort dreneringstilskudd i 2020. Den store interessen skyldtes 
trolig fylkeskommunens «koronatilskudd» til grøfting. Det ble totalt innvilget kr 6 023 240 i 2020 og 
det ble inndratt kr 777 500. Udisponerte midler til drenering fra 2020 var på kr 1 979 349. Disse 
midlene er trukket inn og lagt til Statsforvalterens ramme. Inkludert årets tildeling fra 
Landbruksdirektoratet har Statsforvalteren totalt kr 6 979 349 som fordeles til kommunene. 
 

 Beløp kr 
Ubrukte midler fra 2020 1 979 349 
«Friske midler» 5 000 000 
Sum – drenering 2021 i Agder 6 979 349 

 
Kommunene meldte inn et samlet behov for snaut kr 6 mill. og kommunene har fått tildelt ønsket 
beløp. Vi har dermed nesten kr 1 mill. som foreløpig ikke er fordelt. Det betyr at hvis dere har behov 
for mer midler, kan Statsforvalteren overføre midler til kommunen. Landbruksdirektoratet har også 
fortsatt midler slik at vi kan kontakte dem ved behov for midler utover tildelt ramme. 
 
 
Prioriteringer 2021 

 Korn-, potet- og grønnsaksarealer skal prioriteres ved fordeling av midlene, blant annet av 
hensyn til vannmiljøutfordringer.  
 

 For å motivere til økt aktivitet er det viktig å formidle informasjon og veiledning om 
tilskuddet og effekten av drenering. 

 
 
Omfordeling av midler 
Ved behov blir det omfordeling av midler til høsten. Vi ønsker at alle midlene skal bli brukt på gode 
tiltak i løpet av 2021.   
 

3. Tilskudd til tiltak i beiteområdene 
Denne ordningen skal forvaltes etter Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder, fastsatt av 
Landbruks- og matdepartementet 04.02.2013, sist endret 01.01.2021. 
 
Informasjon om saksbehandling og regelverket finner dere på Landbruksdirektoratets nye nettsider: 
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd-til-tiltak-i-
beiteomrader/forskrift-om-tilskudd-til-tiltak-i-beiteomrader--kommentarer-til-regelverk 
 
Kommunene i Agder innvilget totalt kr 1 155 722 til beitetiltak i 2020. Det ble inndratt totalt kr 135 
982. Ved årsskiftet var det igjen kr 71 321, og disse midlene er automatisk blitt trukket inn og lagt til 
Statsforvalterens ramme. Kommunene meldte inn et samlet behov på kr 1 260 594 for 2021. 
 
 

 Beløp, kr 
Ubrukte midler fra 2020   71 321 
«Friske midler» 800 000 
Sum – Tiltak i beiteområdene 2021 i Agder 871 321 
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Fordelinger av midler 
Det er nå fordelt kr 665 000 til kommunene. Denne første fordelingen er basert på antall beitende 
dyr i agderkommunene. Resten av potten kommer til å bli fordelt blant annet på bakgrunn av 
innmeldte behov og om det er søknader om tilskudd som går på tvers av kommunegrensene. 
 
Dersom det blir inndratt midler i løpet av året, gir dere beskjed til Statsforvalteren i Agder, som har 
muligheten til å omfordele. Udisponerte midler blir automatisk inndratt ved årsskiftet.   
 
Prioritering 2021 
Vi har fått føringer fra Landbruksdirektoratet på at minst 28% av rammen skal brukes til 
investeringer knyttet til teknologi. 
 
Det er kommunene som prioriterer søknadene og innvilger tilskudd. Det skal utarbeides lokale 
retningslinjer innenfor rammen av forskriften og rundskrivet. De lokale retningslinjene skal fastsette 
hvilke tiltak som vil bli prioritert ut fra hva som er formålstjenlige tiltak for utmarksbeitinga i 
kommunene. Statsforvalteren i Agder har utarbeidet et forslag til retningslinjer som ligger her, og 
som dere står fritt til å bruke når dere skal utarbeide retningslinjer for deres kommune.  
 
Veiledende enhetspriser for SMIL og «Tilskudd til tiltak i beiteområdene» ble oppdatert høsten 2020 
og ligger her.  
 
Tildeling  
Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområde gir følgende regler:  

 Det kan gis maks. 50% av godkjent kostnadsoverslag til investeringstiltak.  
 Ved innkjøp av radiobjeller kan det gis tilskudd med inntil 70% av godkjent kostnadsoverslag.  
 Dette gjelder for inntil 50% av dyretallet i beitelaget/besetningen  
 For planleggings- og tilretteleggingsprosjekter kan det gis tilskudd med inntil 70% av 

godkjent kostnadsoverslag.  
 
Utlysning  
Kommunens retningslinjer kunngjøres i tilknytning til den årlige utlysning av midler på ordning 
(jamfør brev fra Landbruksdirektoratet til kommunene 20.12.19). Ifølge landbruksdirektoratet 
oppfordres kommunene til å bruke noe av midlene til investeringer knyttet til teknologi. 
 
Søknadsfrist og ny fordeling  
Det er kommunene som er ansvarlige for å sette søknadsfrist. Vi anbefaler 1. mars, da resterende 
midler skal fordeles og det er gunstig for beitelagene at dette blir gjort i god tid før sommeren.  
 
Vi ønsker tilbakemelding om behov ekstra midler innen 15. mars og fordeler resterende midler ca. 1. 
april. 
 

4. Tilskudd til Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL), 
Denne ordningen skal forvaltes etter Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i 
jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap, fastsatt av Landbruks- og 
matdepartementet 18.12.2019. 
 
Informasjon om saksbehandling og regelverket finner dere på Landbruksdirektoratets nye nettsider: 
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd-til-utvalgte-
kulturlandskap-i-jordbruket 
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Vær oppmerksom på dokumentene «Kommentarer til forskrift» og «veiledning til saksbehandler». 
 
De tre UKL-områdene i Agder, Rygnestad og Flateland i Valle kommune, Vest-Lista i Farsund 
kommune og Furøya i Tvedestrand innvilget totalt kr 1 704 084 i 2020. Det ble inndratt totalt kr 86 
287. Ved årsskiftet var det igjen kr 203 215, og disse midlene er automatisk blitt trukket inn og lagt til 
Statsforvalterens ramme. Kommunene meldte inn et samlet behov på kr 2,2 mill. 

 
 Beløp, kr 
Ubrukte midler fra 2020    203 215 
«Friske midler» 1 800 000 
Sum – Tiltak i beiteområdene 2021 i Agder 2 003 215 

 
Føringer fra Landbruksdirektoratet 
Ved fordeling av rammer til kommunen skal Statsforvalteren særlig legge vekt på: 

 Gjennomføringsevne, framdrift og oppnådde resultater i områdene. 
 Områdenes størrelse i areal, omfang av tiltak og antall eiere/drivere. 
 Variasjoner i behovene fra år til år, sammen med hensyn til forutsigbarhet og kontinuitet. 
 Områdenes forvaltningsplaner 
 Realistiske budsjettforslag/kostnadsoverslag 
 At hvert område over tid på en balansert måte dekker opp behov knyttet til alle deltema 

omfattet av formålet med ordningen: ivaretagelse av kulturlandskap, biologisk mangfold og 
kulturmiljøer, og danne grunnlag for landbruksbasert næringsutvikling. 
 

Fordelingen av rammen er gjort i samarbeid med miljøvernavdelingen hos Statsforvalteren og 
regional kulturminnemyndighet. Midlene skal ses i sammenheng med andre midler fra landbruks- 
og miljøforvaltningen.  
 
Fordelingen med anbefalinger følger vedlagt. Det er viktig at det utarbeides forvaltningsplan for 
områdene. 
 
Kommunene må sørge for en forvaltning som fremmer aktivitet. 
 
I tillegg til å fordele midlene skal Statsforvalteren veilede kommunene i samarbeid med regional 
kulturminnemyndighet. Vi vil lage en plan for dette sammen med tre kommunene. 
 
Omfordeling av midler 
Vi setter av kr 23 215 av midlene til regionale fellestiltak og fordeler resten av midlene til de tre 
kommunene. Ved behov vil vi omfordele udisponerte midler til høsten og eventuelt også tidligere på 
året i dialog med de berørte kommunene. Vi ønsker at alle midlene skal bli brukt på gode UKL-tiltak i 
løpet av 2021.   
 
Kontroll 
Statsforvalteren har det regionale ansvaret for at tilskudd på landbruksområdet blir benyttet i 
samsvar med gjeldende lover og regler. Reglementet for økonomistyring i staten gir Statsforvalteren 
hjemmel til å gjennomføre forvaltningskontroll med kommunene. Ifølge økonomireglementet er det 
viktig at det er tilfredsstillende kontrollrutiner for å sikre at de statlige midlene blir benyttet slik de 
var ment. Forutsetningen for de enkelte ordningene gir også Statsforvalteren hjemmel til å føre 
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kontroll med tilskuddsmottaker. Ifølge årets tildelingsbrev skal Statsforvalteren i 2021 vektlegge 
arbeidet med tilskuddsforvaltning og kontroll på hele landbruksområdet. 
 
Rapportering 
Kommunenes rapportering er et viktig grunnlag for neste års tildeling. Kommunenes frist for 
rapportering for 2021 er 10.11.2021. Vi sender ut tabell fra Landbruksdirektoratet for utfylling – slik 
rapporteringen for disse ordningene ble gjort for 2020. 
 
Avsluttende kommentarer 
Statsforvalteren i Agder ønsker å ha en konstruktiv dialog med kommunene i forvaltningen av de 
økonomiske virkemidlene. Vi ber om tilbakemelding hvis dere har behov for mer informasjon.  
 
Statsforvalteren ber om at kommunene gjennom forvaltningen av de økonomiske virkemidlene på 
landbruksområdet styrker sin rolle som landbrukspolitisk aktør. Videre ber vi om at kommunene har 
gode rutiner overfor de regionale kulturminnemyndighetene i saker som gjelder kulturminneloven. 
 
 
Tidsfrister¹ 

Dato Oppgave Ansvar 
27.01.2021 Tildele midler Statsforvalteren 
18.10.2021 Søknadsfrist – ekstra SMIL-, drenering- og UKL-midler Kommunene 
28.10.2021 Omfordele midler Statsforvalteren 
10.11.2021 Anbefalt siste frist for å fatte vedtak² Kommunene 
10.11.2021 Rapport 2021 og behov 2022 – alle ordningene Kommunene 
20.11.2021 Rapport 2021 og behov 2022 – alle ordningene til 

Landbruksdirektoratet 
Statsforvalteren 

¹ Vær oppmerksom på noen egne tidsfrister for ordningen Tilskudd til tiltak i beiteområdene 
²Landbruksdirektoratet ber Statsforvalteren om å informere kommunene om at de i størst mulig grad fatter vedtak før 10. 
november. 
 
Vi ønsker dere lykke til med tilskuddsforvaltningen! 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Tore Haugum (e.f.) 
Landbruksdirektør 

  
 
 
 
 
Ellen Synnøve Eskeland 
seniorrådgiver 
Landbruksavdelingen 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Vedlegg: 
1 Fordeling av midler - økonomiske virkemidler i jordbruket - 2021 
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Mottakere: 
Froland kommune  Frolandsveien 995 4820 FROLAND 
Arendal kommune  Postboks 123 4891 GRIMSTAD 
Åmli kommune  Gata 5 4865 ÅMLI 
Kristiansand kommune  Postboks 4 4685 NODELAND 
Bykle kommune  Sarvsvegen 14 4754 BYKLE 
Risør kommune  Postboks 158 4952 RISØR 
Farsund kommune  Postboks 100 4552 FARSUND 
Evje og Hornnes kommune  Kasernevegen 19 4735 EVJE 
Lillesand kommune  Postboks 23 4791 LILLESAND 
Iveland kommune  Frikstadveien 20 4724 IVELAND 
Vegårshei kommune  Molandsveien 11 4985 VEGÅRSHEI 
Hægebostad kommune  Birkeland 4595 TINGVATN 
Flekkefjord kommune  Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD 
Lyngdal kommune  Postboks 353 4577 LYNGDAL 
Åseral kommune  Gardsvegen 68 4540 ÅSERAL 
Gjerstad kommune  Gjerstadveien 1335 4980 GJERSTAD 
Kvinesdal kommune  Nesgata 11 4480 KVINESDAL 
Sirdal kommune  Tonstad 4440 TONSTAD 
Lindesnes kommune  Nordre Heddeland 

26 
4534 MARNARDAL 

Vennesla kommune  Postboks 25 4701 VENNESLA 
Bygland kommune  Kommunehuset 4745 BYGLAND 
Tvedestrand kommune  Postboks 38 4901 TVEDESTRAND 
Valle kommune  Postboks 4 4746 VALLE 
Birkenes kommune  Postboks 115 4795 BIRKELAND 
Grimstad kommune  Postboks 123 4891 GRIMSTAD 

 
 
 
 
 
 
 



Økonomiske virkemidler i jordbruket

Fordeling 2021
 

SMIL    
Kommune Tilsagn 2020 Innmeldt behov Tildelt 2021 
Risør 278 500 190 000 144 000 
Grimstad 347 398 505 602 320 000 
Arendal 714 720 830 000 330 000 
Kristiansand 349 075 500 000 310 000 
Lindesnes 507 673 380 000 300 000 
Farsund 531 800 450 000 300 000 
Flekkefjord 240 000 260 000 210 000 
Gjerstad 133 500 230 000 100 000 
Vegårshei 21 000 70 000 40 000 
Tvedestrand 121 985 150 000 90 000 
Froland 425 275 500 000 190 000 
Lillesand 60 710 100 000 60 000 
Birkenes 468 820 500 000 190 000 
Åmli 460 000 350 000 250 000 
Iveland 57 375 200 000 70 000 
Evje og Hornnes 53 000 100 000 50 000 
Bygland 364 273 250 000 190 000 
Valle 496 175 600 000 190 000 
Bykle 277 270 250 000 150 000 
Vennesla 160 600 140 000 130 000 
Åseral 117 060 30 200 30 000 
Lyngdal 403 396 500 000 300 000 
Hægebostad 137 500 150 000 100 000 
Kvinesdal 176 800 140 000 130 000 
Sirdal 34 125 50 000 40 000 
Sum 6 938 030 7425802 4 214 000 
    

 

 

 

 

 

 

    



 
 
 
Drenering 
Kommune Tilsagn 2020 Innmeldt behov Tildelt 2021 
Risør 42 740 150 000 150 000 
Grimstad 610 430 539 570 540 000 
Arendal 502 990 500 000 500 000 
Kristiansand 439 110 500 000 500 000 
Lindesnes 1 387 040 600 000 600 000 
Farsund 372 090 450 000 450 000 
Flekkefjord 72 640 130 000 130 000 
Gjerstad 139 050 150 000 150 000 
Vegårshei 67 560 100 000 100 000 
Tvedestrand 61 650 150 000 150 000 
Froland 155 070 300 000 300 000 
Lillesand 139 540 150 000 150 000 
Birkenes 385 050 400 000 400 000 
Åmli 95 250 200 000 200 000 
Iveland 126 670 150 000 150 000 
Evje og Hornnes 220 730 150 000 150 000 
Bygland 36 540 40 000 40 000 
Valle 240 530 300 000 300 000 
Bykle 120 800 100 000 100 000 
Vennesla 167 630 150 000 150 000 
Åseral 64 000 100 000 100 000 
Lyngdal 89 110 100 000 100 000 
Hægebostad 74 840 125 000 125 000 
Kvinesdal 404 180 350 000 350 000 
Sirdal 8 000 92 089 95 000 

SUM 6023240 5 976 659 5 980 000 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Tilskudd til tiltak i beiteområder    

      

 Kommune Tilsagn 2020 Innmeldt behov 
 Antall 
beitende dyr 

Beitende 
dyr, % 1. fordeling* 

Birkenes 125 000                       70 000  
                                  
159  0 %                20 000  

Bygland 70 000                       95 000  
                               
2 338  5 %                30 000  

Bykle 
42 000 

                      30 000  
                               
1 057  2 %                20 000  

Evje- Hornnes 
10 650 

                      20 000  
                                  
540  1 %                20 000  

Farsund 30 000                       40 000  
                               
3 107  6 %                40 000  

Flekkefjord            93 000                      150 000  
                               
3 985  8 %                50 000  

Froland  -                          20 000  
                                  
163  0 %                20 000  

Hægebostad 120 600                       30 000  
                               
4 725  9 %                30 000  

Kristiansand 45 655                       80 000  
                               
3 591  7 %                45 000  

Kvinesdal 30 000                       50 000  
                               
5 824  11 %                50 000  

Lindesnes 28 830                       30 000    0 %   -     

Sirdal 304 187                     250 000  
                               
7 750  15 %              100 000  

Valle 85 800                     150 000  
                               
8 015  15 %              100 000  

Åmli 50 000                       60 000  
                               
1 187  2 %                20 000  

Åseral 120 000                     185 594  
                               
9 460  18 %              120 000  

Sum      1 155 722                   1 260 594  
                             
51 901  100 %              665 000  

* Lindesnes får ikke tildelt midler, da de per 26.01.2021 ikke har aktive 
beitelag   

      
1. fordeling         665 000      
Resterende pott         206 321      
Totalt         871 321      

 

 

 

 



  

Utvalgt kulturlandskap - 
UKL     

Kommune Tilsagn 2020 
Innmeldt 
behov 

Tildelt 
2021 Statsforvalteren anbefaler spesielt i 2021  

Farsund 961 912 800 000 850 000 Lage forvaltningsplan for hele UKL-området 
Valle 221 160 800 000 565 000 Landskapsbiografi (NIBIO), vurdere forvaltningsplan  
Tvedestrand 521 012 600 000 565 000 Vurdere å oppdatere strategisk plan  
Midler til regionale 
fellestiltak     23 215   

SUM 1 704 084 2 200 000 2 003 215   
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