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Utvalgt kulturlandskap på Helgøya – informasjonsbrev 2020 

HELGØYA som utvalgt kulturlandskap går nå inn i sitt tredje år, og så langt er tilbakemeldingene 

gode! Dette gir oss et større handlingsrom for å styrke landbruket på Helgøya: 

 Sikre verdier knyttet til biologisk mangfold 

 Sikre verdier knyttet til kulturminner og kulturmiljøer 

 Sikre langsiktig skjøtsel og drift  

 

Ansvaret for ordningen med Utvalgt kulturlandskap ble ved nyttår overført til kommunen og knyttet 

til landbrukskontoret. Fylkesmannen og fylkeskommunen vil fortsatt være viktige bidragsytere inn i 

arbeidet, noe arbeidsgruppa er takknemlige for. Tildelingen av tilskudd for 2020 er 1,1 mill. kr.  

Her kommer litt informasjon om hva midlene er brukt til i 2019, prinsipper for tildeling av midler, og 

hvilke planer arbeidsgruppa har videre framover.  

 

Tiltak i 2019 
 1 samling om pollinerende innsekter i april, og 1 fagdag om skjøtsel av åkerkanter 

i november med sosial sammenkomst og kåseri på kvelden. Godt oppmøte på 
arrangementa. 

 3 møter i arbeidsgruppa, samt et møte internt i kommunen for avdelingene plan, 
kultur, kart- og byggesak for å orientere om UKL. 

 Befaring hos de som har søkt om midler til de ulike tiltakene 

 Rapportering til landbruksdirektoratet 

 Tildeling 2019 var kr 800.000,-. Tiltak som har fått midler er 
o Restaurering av låve og uthus 

o Rydding av beiter 

o Opprensking og rydding av 2 gardsdammer.  
o Istandsetting av steingjerde. 
 

 

  

Prinsipper for behandling av søknader om midler 2020 
Det er kommunen som er forvaltningsmyndighet og behandler søknader om tiltak. Tiltakene er 

imidlertid drøftet i arbeidsgruppa. Ei viktig rolle for arbeidsgruppa er å komme fram til prinsipper for 

prioritering av midler. Arbeidsgruppa gir følgende føringer for de ulike satsingsområdene i 2020: 



Biologisk mangfold 

Inntil 70% tilskudd av godkjente kostnader for skjøtsel av biologisk mangfold eks dammer, 

strandbeiter og lignende. Skjøtsel av åkerkanter i bredde på min 10 meter.  

 

Rydding av åkerkanter.  Det er aktuelt å gi tilskudd pr meter rydda kant, og med mulighet for felles 
organisering av ryddinga via entreprenør. Inntil 70% tilskudd. 
 

Dyr på beite 

Dyr på beite er et viktig kulturlandskapselement. Det er ønskelig at beiteressursene utnyttes på 

Helgøya, og det kan søkes tilskudd til dyr på beite i minst 16 uker, og som tar opp hoved andelen av 

sitt daglige grovforopptak på innmarksbeite og/eller utmarksbeite. Se definisjon av arealene i 

gardskart.no. Tilskudd til dyr på beite på inn- og utmark kr 420,-  for storfe og hest, og småfe kr 105,-. 

I søknaden oppgir du hvor mange dyr du planlegger skal beite. Ved utbetaling av tilskudd skal det 

legges det ved kart over areal som er beitet, og hvor mange dyr som har beitet arealene.  

 

Kulturminner 

Inntil 60% tilskudd av godkjente kostnader til bygninger. Dette skal være bygninger uten særlig 

nytteverdi for bruker, som representere noe spesielt, og har et spesielt utrykk. Tilskudd til tak, 

takrenner og vindskier kan redde mange bygninger og kan omsøkes for å berge bygninger. Andre 

kulturminner inntil 80% tilskudd av godkjente kostnader eks steingarder.  

 

I enkelte tilfeller kan det gis inntil 100 %. 

 

Fellestiltak og formidling 

Inntil 100 % dekking av godkjente kostnader i forbindelse med felles tiltak eks fagsamlinger, 

tilrettelegging for tursti, skilting, utrednings- og planleggingsfase. Egeninnsats godkjennes i hvert 

enkelt tilfelle.    

 

Verdi av egeninnsats 

Timeprisen for egeninnsats i de ulike prosjektene settes på samme nivå som for tilskudd til spesielle 

miljøtiltak i jordbruket (SMIL), kr 350,- for arbeidstimer og kr 800,- for person med traktor.   

 

Honorar arbeidsgruppa 

Honorar for deltakere i arbeidsgruppa fra om med 2020. Vi benytter Bondelagets satser.  

 

Det vektlegges at fellestiltak ikke skal gi unødige ulemper for grunneier, og at blant annet ferdsel 

over eiendommen ivaretar grunneier på en god måte. Det er et mål at minst 50 % av tildelingen skal 

brukes til tiltak som styrker aktiv landbruksdrift i området.  

 

 

Planer for 2020 
Åpen kveld på Bjørkvang tirsdag 31. mars kl. 19.00 med tema fotografier fra Helgøya. AVLYST p.g.a 

koronarestriksjoner. 

Fotografering Helgøya 

Oscar Puschmann kommer til Helgøya sommeren 2020 for å fotografere landskap, kulturminner, folk 

og dyr. Han er kjent for sine «før og nå-bilder» som dere har sett gjengitt i Nationen i mange år.  



Vi må lokalt gjøre en jobb med å samle inn bilder som han skal re-fotografere. Det kan være nye 

bilder som er 5-10 år, og gamle bilder dere har hengende på veggen eller liggende i en skuff som 

viser landskap, et miljø, hus, dam, stranda eller et jorde på Helgøya. Det er bare fint om det er med 

folk i arbeid, med redskap, maskiner eller dyr på bilde. FINN FRAM BILDER og TA KONTAKT MED EN I 

ARBEIDSGRUPPA, innen april!  

Det ligger ganske mange bilder fra Helgøya ute på Digitalt Museum, så ta gjerne en titt her i tillegg til 

å se gjennom det dere har av bilder hjemme.  https://digitaltmuseum.no/ 

Temakveld til høsten - fotograferingen og besøk av Oskar Puschman. 

 

Jobbe videre med tiltak i Bergevika 

 

Behandle søknader og befare omsøkt tiltak 

 

 

Søknadsskjema og frist 
Det er utarbeidet et elektronisk søknadsskjema som skal benyttes, se 

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/utvalgte-kulturlandskap-i-jordbruket/ 

Landbrukskontoret er behjelpelig i søknadsprosessen.  

Kontakt landbrukskontoret v/Gerd L. Solberg mobil 969 42 081 

 

Søknadsfristen er 25. mai, og dersom det står midler igjen etter første gjennomgang av søknader, vil 

vi behandle nye søknader fortløpende. Ta gjerne kontakt med arbeidsgruppa for å diskutere aktuelle 

tiltak du ønsker å gjennomføre.  

 

 

Arbeidsgruppa for Helgøya utvalgt kulturlandskap  
Thor Jørgen Stai 
thorjorg@bbnett.no 

951 95 921 

Per Ole Røste 
peo-r@online.no 

924 89 357 

Marianne Olssøn 
marianne@hovelsrud.no 

909 64 070 

Gerd Lodden Solberg, Ringsaker kommune-landbruk 
gls@ringsaker.kommune.no 

969 42 081 

Karoline Finstad Vold, Landbruksavdelingen, Fylkesmannen Innlandet 
fmhekfv@fylkesmannen.no 

962 27 215 

Agnethe Jovall, Kulturminneforeningen, Innlandet Fylkeskommune 
agnethe.jovall@innlandetfylke.no 

994 90 087 

 

 

Med vennlig hilsen 

 Gerd Lodden Solberg 

Landbrukskontoret, Ringsaker kommune, Tlf: 969 42 081 

 www.ringsaker.kommune.no  
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