
 
  
 
 
 
 

 

Retningslinjer for forvaltning av midler til Goarahat og Sandvikhalvøya - utvalgt 

kulturlandskap 2018 – oppdatert 17. april 2018 

 
Basert på retningslinjer fastsatt av regional styringsgruppe for Goarahat og Sandvikhalvøya- 

utvalgt kulturlandskap 23. mars 2015 

Utvalgt kulturlandskap i jordbruket – en nasjonal tverrfaglig satsing  

Kulturlandskap er det landskapet som er skapt av samspillet mellom mennesker, natur og 

landbruksaktivitet over lang tid. Kulturlandskap er derfor kultur og natur i samspill. 

 

Satsingen Utvalgte kulturlandskap (UKL) i jordbruket er en oppfølging av nasjonale mål om å 

ivareta kulturlandskapet. Arbeidet på nasjonalt nivå ledes av et sekretariat med 

representanter fra Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet og Riksantikvaren. Midler til 

arbeidet tildeles over jordbruksavtalen og fra Klima- og miljødepartementet. Satsingen er 

basert på frivillige avtaler mellom staten og grunneierne.  

 

Nasjonale mål: Utvalgte kulturlandskap i jordbruket skal gi kunnskap og opplevelser og være 

en ressurs for fremtida. Det skal ivaretas for å gi allmennheten kunnskap og opplevelser om 

vår jordbrukshistorie, de skal fungere som en ressurs for verdiskaping for eiere, brukere og 

forvaltere, og som referanseområde for forvaltning og forskning i tilknytning til tradisjonelle 

jordbrukslandskap. 

Om Goarahat og Sandvikhalvøya - utvalgt kulturlandskap 

I Finnmark er Goarahat og Sandvikhalvøya valgt til å representere fylket, på grunn av de 

unike verdiene som finnes i området. Området skal være et flaggskip for mat og 

kulturlandskap i Finnmark, med visjonen “Et levende kulturlandskap for alle som ferdes i 

Goarahat og Sandvikhalvøya.”  

 



Mål: Vi ønsker å ivareta, utvikle og synliggjøre Goarahat og Sandvikhalvøya for nåværende 

og fremtidige generasjoner. Vi ønsker å utvikle et helhetlig kulturlandskap med stor 

opplevelse – og formidlingsverdi gjennom målretta tiltak og koordinert innsats. (fra 

forvaltningsplan) 

Tildelte midler til Finnmark 2018  

Finnmark meldte inn et behov på kr 740 000,- for 2018. Vi har blitt tildelt kr 600 000,- og vi 

har ubrukte midler fra 2017 på kr 367 959,-. Totalt vil vi da ha kr 967 959,- disponibelt i 2018. 

En del av disse midlene er allerede avsatt til påbegynte prosjekt.  

Satsingsområder  

For 2018 ønsker ordningen Goarahat og Sandvikhalvøya utvalgte kulturlandskap i jordbruket 

fortsatt å prioritere tiltak som bidrar til å formidle verdiene i kulturlandskapsområdet – 

gjennom kultur, natur eller tradisjoner.   

Vi vil prioritere tiltak som når flest mulig mennesker, og som søker å kombinere natur og 

kulturverdiene i området, eller formidling av disse.   

Eksempler på tiltak/arrangement: 

Fortellerkvelder, språk-arrangement, mattradisjoner, turkart, turløp, natursti, skilting, 

forprosjekter til småskala næringsutvikling/reiseliv, guida turer, ungdomstiltak/aktiviteter i 

kulturlandskapet, barnearrangement med natur og kultur i fokus , hesjing, stell av skog. 

 

Samtidig er følgende tiltak, som var satsningsområder i 2015, fortsatt aktuelle (rekkefølgen 

er ikke prioritert): 

• skjøtsel av slåttemark og naturbeitemark  

• beitetiltak 

• skjøtsel av kulturminner 

• tilrettelegging for ferdsel/parkering  

• formidling og informasjonstiltak 

• tiltak som vil fremme næringsutvikling 
 

Fylkesmannen kan også sette av midler til langsiktige avtaler, møter, og andre tiltak.  

Ved prioritering av tiltak vil det – særlig ved store tiltak – tillegg legges vekt på 

gjennomføringsevne og tidligere oppnådde resultater, samarbeidstiltak og evne til å etablere 

spleiselag.  

Tiltak som mottar tilskudd skal medvirke til å oppfylle ett eller flere av målene beskrevet i 

Forvaltningsplan for Goarahat og Sandvikhalvøya - utvalgt kulturlandskap 2014 – 2018.  



Hvem kan søke?  

Målgruppen for ordningen er virksomheter som arbeider med å oppnå målene i 
forvaltningsplanen og skjøtselsplaner. Hvis tiltaket skal gjøres på annen eiendom enn søkers, 
må det foreligge samtykke fra grunneier. 
 
Slike virksomheter kan være:  

• grunneiere   

• landbruksforetak 

• foreninger og organisasjoner 

• kunnskapsmiljø 

• kommunen   

Søknadsfrist 

Søknadsfrist for 2018 er 16. mai. Ordningen kunngjøres på Fylkesmannens nettsider 

www.fylkesmannen.no/Finnmark, kommunens nettside, samt i nyhetsbrev for området. 

Søknad 

Søknad sendes på eget søknadsskjema som finnes på Fylkesmannens nettside. Søknaden 

skal inneholde en kortfattet beskrivelse av tiltaket som inneholder:  

• formål med tiltaket  

• hvordan tiltaket skal gjennomføres  

• når tiltaket skal gjennomføres  

• hvem skal utføre tiltaket   

• kostnader og finansiering  
 

Alle felt i søknadsskjemaet skal være utfylt.  

Satser for tilskudd 

Timepris på arbeid:  

• kr 250,- for personarbeid  
• kr 400,- for maskinarbeid med traktor og lignende m/ fører 

Utbetaling og rapportering  

Før utbetaling kan anvises må det må det foreligge en skriftlig anmodning om utbetaling fra 

søker. Minst 25 % av tilskuddet holdes tilbake inntil arbeidet er fullført og sluttregnskap 

godkjent av Fylkesmannen. Bruk eget skjema for rapportering, og timelister som følger med 

tilsagnsbrevet. Ved større prosjekter utarbeides en egen rapport. Med 

utbetalingsanmodningen skal det følge en regnskapsoversikt med bilag for gjennomført 

tiltak. Regnskapet bør følge budsjettets oppsett og være så oversiktlig som overhodet mulig. 



Utlegg som ikke kan dokumenteres med kvittering/bilag og/eller timelister kan ikke 

utbetales.  

Bilder 

Husk å dokumentere tiltaket med bilder! Det må tas bilder før arbeidet settes i gang og etterpå. 

Dette for å dokumentere tilstand før og etter tiltaket er gjennomført. Kan gjerne ta arbeidsbilder 

underveis.  

Arrangement skal dokumenteres med bilder. 

Tildeling av tilskudd  

Fylkesmannen i Finnmark utlyser og behandler søknad om tilskudd. Regional styringsgruppe 

og samarbeidsgruppa for UKL gir innspill til prioriteringer for bruk av midlene. Tilskudd 

utbetales av Fylkesmannen i Finnmark.  

Vilkår og rammebetingelser  

 
Utbetaling kan gjøres på grunnlag av anmodning fra tilskuddsmottaker etter at tiltaket er 

gjennomført. Det kan i enkelte tilfeller innvilges delutbetaling på inntil 75 % av tilskuddet. 

1. Det kreves en egenandel på minimum 10 % fra tiltakshaver. Dugnadsarbeid kan inngå 
som egenandel. 
 

2. Sluttrapport anses som utbetalingsanmodning. Sluttrapport skal inneholde 
fullstendig regnskapsoversikt med kopi av bilag. Bruk eget skjema for rapportering, 
og timelister som følger med tilsagnsbrevet.  
 

3. Det settes frist for gjennomføring av tiltaket. Sluttrapport og anmodning om 
utbetaling må sendes Fylkesmannen innen den fristen som er satt. Tilsagn kan 
automatisk bli trukket tilbake dersom sluttrapport ikke er mottatt innen fristens 
utgang.  

 
4. Dersom kostnadene i tiltaket blir mindre enn budsjettert, vil Fylkesmannen redusere 

tilskuddet tilsvarende (andelen forblir det samme).  
 

5. Fylkesmannen og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll for å påse at søker bruker 
tilskuddet etter forutsetningene. Ved kontroll plikter tilskuddsmottaker å gi 
nødvendig dokumentasjon angående tiltaket. Ta derfor vare på kvitteringer og annen 
dokumentasjon i minimum to år.         

              
6. Fylkesmannen kan kreve tilskuddet tilbakebetalt, dersom søker ikke bruker tilskuddet 

i samsvar med forutsetningene.  
 



7. Det forutsettes at søker har alle tillatelser på plass der dette er påkrevd, før tiltaket 
igangsettes (fra grunneiere, kommuner og øvrig myndigheter) 

 
8. Vedtak fattet av Fylkesmannen kan påklages til Landbruksdirektoratet.  

 

 
Erfaring 
Det er ønskelig at de som skal utføre arbeid, har erfaring i den type arbeid det søkes tilskudd 
til. Dette for å sikre at tiltakene gjøres på en kvalitetsmessig måte. 

Rullering av retningslinjene 

Retningslinjene vil bli rullert en gang i året på bakgrunn av årlig fullmaktsbrev fra 

Landbruksdirektoratet, innspill fra samarbeidsgruppa og regional styringsgruppe. 

  



Eksempel på søknad 

 

  



 

  



 

  



Eksempel på rapport 

 

  



 

  



 

  



 

  



 


