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Retningslinjer for tilskudd til tiltak i 

Utvalgte kulturlandskap, Os kommune. 

2020 
Vangrøftdalen og Kjurrudalen med omkringliggende 

seterområder (Sætersjøen og Nordervollia).  

 

   

    

 

Retningslinjene gjelder for 2020 og er utarbeidet i samsvar med «Forskrift om tilskudd til 

tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk 

fjordlandskap» og gjeldende «Områdeplan for Vangrøftdalen og Kjurrudalen, juni 2009»       . 

I tillegg til 10 - års erfaringer og praksis fra forvaltning av tilskudd i området. 

 

Formål: 

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. 
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Oversikt over tiltak og satser: 

Tiltak Satser/ kroner 

Tilskudd til aktive setre drift: 

Setre med melkeproduksjon, melkekyr på utmarksbeite 10 000,- per seter/år 

Tilskudd til strømaggregat Inntil 30 % av godkjente 
kostnader 

Tilskudd til seterfjøs Inntil 50% av godkjente 
kostnader, maks 200 000,- 

Andre tiltak: Inntil 50% av godkjente 
kostnader, maks 200 000,- per 
seter 

Tilskudd til seterhus Tilskudd kan bevilges over 
SMIL-ordningen 

Tilskudd til rydding og/eller skjøtsel av arealer: 

Tilskudd til rydding av slåttemark, beiteområder og 
krøtterstier. 

Inntil 5000,- per daa 

Tilskudd til skjøtsel av istandsatte arealer Inntil 3 000,- per daa 

Det skal utarbeides en skjøtselsplan der tilskudd per daa for rydding og skjøtsel er angitt i 
skjøtselsplanen. Plan bestilles av kommunen og dekkes med midler fra UKL-ordningen, 
dersom ikke annet er avtalt. 

Tilskudd til bevaringsverdige bygninger og andre kulturminner: 

Sjeldne bygningstyper, løer, avkjølinger, staller, buer og 
bygninger med høy kulturminneverdi 

Inntil 60 % av godkjente 
kostnader 

Øvrige bygninger  Inntil 50% av godkjente 
kostnader 

Andre kulturminner Inntil 50% av godkjente 
kostnader 

Det skal utarbeides tilstandsrapport og kostnadsoverslag. Rapport/kostnadsoverslag bestilles 
av kommunen og dekkes med midler fra UKL-ordningen, dersom ikke annet er avtalt. 

Annen næringsaktivitet: 

Drift av Utistuvollen seterkafe, fast støtte per år 20 000,-  

Andre tiltak: Inntil 50% av godkjente 
kostnader 

Andre tiltak som fremmer formålet med ordningen  

Arrangement, fagdager, fagmøter o.l. Inntil 100% av godkjente 
kostnader, etter at ev. inntekter 
er trukket fra. 

Skilting, informasjon, formidling.  Inntil 100 % av godkjente 
kostnader 

Andre områdetiltak, kartlegging, dokumentasjon mv. Inntil 100 % av godkjente 
kostnader 

Felles tiltak 

Prosessmidler, møter/kurs, reisekostnader for eksterne 
deltagere, utarbeiding av planer, deltagelse regionale 
samlinger, møtegodtgjørelse for arbeidsgruppa o.l. 

Ramme: 80 000,- 

 

Rullering av ny områdeplanen er utsatt inntil videre pga. koronasituasjonen, og prinsipper for 

tildeling av tilskudd til strøm i Vangrøftdalen er ikke blitt tatt opp til bred diskusjon. For 2020 

viderefører vi tidligere satser for tilskudd til aktive setre, og tildeling av midler til strømprosjektet 

blir vurdert i sammenheng med øvrige søknader og tildelt ramme fra Fylkesmannen. 
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Søknadsfrist.Fra 2020 må alle tilskudd omsøkes. De som tidligere har hatt avtale om setring 

med melkeproduksjon og melkekyr på utmarksbeite, og som har fått ubetalt tilskudd etter 

innlevert rapport, må nå sende inn søknad. Vi velger derfor å ha 2 søknadsfrister. 

Ordinær søknadsfrist 1. mai  

Søknad om tilskudd til aktiv setring: 15. oktober 

Søknadsfristene kunngjøres i e-post/brev til grunneiere/rettighetshavere og på kommunens 

hjemmesider.  

 
Søknad 
Elektronisk søknad leveres via Altinn. Søknad behandles av Os kommune. 
 

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

 
 
Krav til søknadene:  
 

- Beskrivelse av tiltaket 
- Kart med inntegning og ev. beskrivelse av tiltaket 
- Kostnadsoverslag (gjelder ikke tiltak der det skal bestilles plan for skjøtsel eller plan 

for istandsetting av bygninger) 
- Skriftlig tillatelse for gjennomføring av tiltaket fra eier og eventuelle rettighetshavere 
- Bilder der det er aktuelt 

 
Dersom tilskuddsmottaker ikke har fradragsrett for inngående merverdiavgift, kan 
merverdiavgift inngå i kostnadsoverslaget og i grunnlaget for beregning av tilskudd.  
  

 

Utbetaling: 

Forskuddsutbetaling kan skje med inntil 75 % av tilskuddsbeløpet på grunnlag av godkjent 
dokumentasjon for påløpte kostnader. Dette kan være kopier av faktura eller revisorbekreftet 
regnskap (aktuelt ved større prosjekter med flere involverte). 
 
Eget arbeid må dokumenteres med timelister. Egeninnsats godtgjøres med kr 250,- per time. 
For maskiner kan veiledende priser for leiekjøring benyttes (eks. oppgitt i tidsskriftet Norsk 
Landbruk) 
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