Utvalgte kulturlandskap Finnskogen
Utlysning av tilskuddsmidler og kriterier for
tildeling av tilskudd
«De gamle finnebosettingene med tilhørende kulturlandskap, kulturarv og ferdselsårer
innenfor Utvalgte kulturlandskap Finnskogen er bevart gjennom aktiv bruk, skjøtsel og
formidling. Dette er en inspirasjon til videre utvikling av Finnskogens mangfold og særpreg.»
(UKL Finnskogen sin visjon)

UKL Finnskogen - lokalisering
Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er et nasjonalt utvalg av kulturlandskap som viser noen
av de mange landskapstyper og områder som fins i Norge.
Utvalgte kulturlandskap Finnskogen er ett av seks utvalgte kulturlandskap i Innlandet fylke
og ble valgt ut med sine seks kjerneområder i 2018. Tre av disse kjerneområdene er hele
grender, mens de øvrige består av enkelttorp. Gravberget, Possåsen og og Jammerdal er
grendene som inngår, og de ligger i hhv. Våler, Åsnes og Kongsvinger kommuner.
Furuberget, Hytjanstorpet og Abborhøgda ligger i hhv. Åsnes, Grue og Kongsvinger og utgjør
enkelttorpene.

Tilskudd
Formålet med tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap er å bidra til å sikre verdier knyttet
til kulturlandskap, biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer, herunder sikre
langsiktig skjøtsel og drift.
Privatpersoner og foretak tilknyttet UKL Finnskogen sine kjerneområder kan søke om
tilskudd.
Tiltak som det kan gis tilskudd til, kan være
•
•

restaurering og skjøtsel av arealer
istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av bygninger og andre kulturminner

•
•
•
•
•
•

tilrettelegging for ferdsel og friluftsliv
formidling
nødvendig planlegging av tiltak
kartlegging og dokumentasjon av landskapsverdier
karlegging og dokumentasjon av behov for skjøtsel og sikring av natur- og
kulturminneverdier
andre tiltak som fremmer formålet med ordningen

For 2021 er det bevilget 1 000 000 kr til UKL Finnskogen.
Søknadsfrist: 1. oktober.
Søknader behandles fortløpende, og det er Landbrukskontoret for Våler og Åsnes som
administrerer ordningen.

Områdeplan og retningslinjer
Det er utarbeidet skisse til områdeplan for UKL Finnskogen og retningslinjer for 2021 når det
gjelder tilskudd.
Les mer om dette her.

