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Om kulturlandskapsprisen Nordland 

Fylkesmannen i Nordland tildeler hvert år Kulturlandskapsprisen Nordland som påskjønnelse for en 
særlig innsats for å sette fokus på og opprettholde verdiene i kulturlandskapet i fylket. Prisen ble første 
gang utdelt i 1997. Les mer om prisen på Fylkesmannens nettside. Vi ber om at dette skjema brukes 
når forslag på kandidat fremmes. 

Formål 

Prisen skal bidra til oppmerksomhet mot bærekraftig drift av landbruksarealene i fylket og sette fokus 
på biologiske, nærings- og samfunnsmessige verdier i kulturlandskapet. Kulturlandskapsprisen skal 
være en påskjønnelse for særlig innsats i dette arbeidet. 

Kriterier for utvelgelse 

Prisen kan tildeles gårdbrukere som forvalter miljø- og kulturlandskapsverdiene på en særdeles god 
måte. Prisen kan også tildeles organisasjoner, bygdelag, grunneierlag eller lignende. Den/de som får 
prisen skal ha gjort en særlig innsats for å ta vare på kvalitetene og utvikle mulighetene i 
kulturlandskapet. Det kan også være en spesiell innsats for å ivareta landbrukets mattradisjoner, 
samling av gamle stedsnavn med videre. 

Eksempler 

Skjøtsel av kulturminner og kulturmiljøer, fremme eller bevare biologisk mangfold, gjøre landbrukets 
kulturlandskap tilgjengelig for allmennheten, formidle lokal landbrukshistorie, ta vare på/finne ny bruk 
av tunanlegg, eldre bygninger, bruk av tradisjonsrike driftsformer, materialer, håndverk, ta vare på 
mattradisjoner, samling av gamle stedsnavn, nyskapende virksomhet som ivaretar 
kulturlandskapsverdier og tradisjoner m.v. 

Bilder 

Vi vil gjerne ha bilder som viser den foreslåtte kandidatens arbeid og resultater. Maksimalt 25 bilder, 
helst som en Powerpointpresentasjon med forklarende notater. Ber om at bildene har høg oppløsning. 
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