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Forvaltningsplan for Frostating Utvalgte kulturlandskap og forslag
til retningslinjer for tilskudd i Frostating Utvalgte kulturlandskap
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Forvaltningsplan for Frostating Utvalgte kulturlandskap godkjennes slik den foreligger.
Samarbeidsgruppa legger fram en oversikt over prioriterte områder årlig til Utvalg utvikling.
Forslag til retningslinjer for tilskudd i Frostating Utvalgte kulturlandskap godkjennes.
Søknadsfristen settes til 1. mai og 1. oktober.

Som saksordfører til behandling av saken i Kommunestyret oppnevnes..
Vedlegg
1 Forskrift om tilskudd til tiltak i utvalgte kulturlandskap i jordbruket
2 Forvaltningsplan Frostating Utvalgte Kulturlandskap
3 Forslag til retningslinjer for tilskudd Frostating Utvalgte kulturlandskap

Bakgrunn for saken:
Etter en omfattende søknadsprosess ble Frostating Utvalgte kulturlandskap oppretta i juni 2018.
Landbruksdirektoratet sier dette om ordninga Utvalgte kulturlandskap :
«Utvalde kulturlandskap i jordbruket er ei samling av dei mest verdifulle
kulturlandskapa i Noreg. Dette er særeigne jordbrukslandskap med store biologiske og
kulturhistoriske verdiar, skapt av menneske i samspel med naturen gjennom mange
generasjonar. Særpreget blir teke vare på gjennom framhald av drift, skjøtsel og
vedlikehald i områda over heile landet».

Dette sitatet er henta fra brosjyren som ble utgitt i forbindelse med markering av ordningas
første 10 år i 2019 under visjonen Natur, kulturarv og levebrød.
Ordninga med utvalgte kulturlandskap i jordbruket startet i 2009, og det er i dag totalt 45
utvalgte områder over hele landet, og blant de nyeste er Frostating Utvalgte kulturlandkspa her
på Frosta.
I Trøndelag er det totalt 7 utvalgte kulturlandskap med svært ulike verdier, driftsformer og
størrelse.
De utvalgte kulturlandskapene i Trøndelag er :
- Frostating i Frosta kommune
- Skei/Leka i Leka kommune
- Kvelia i Lierne kommune
- Klevgardan i Oppdal kommune
- Seterdalene i Budalen i Midtre-Gauldal kommune
- Tarva i Ørland kommune
- Austrått i Ørland kommune
Ordninga med utvalgte kulturlandskap er et spleiselag mellom landbruks-, natur og
kulturminneforvaltninga i Norge i et samarbeid mellom grunneiere og drivere, kommune og
regionale og statlige myndigheter.
Saksopplysninger:
Ordninga med Utvalgte kulturlandskap i jordbruket har tidligere vært en del av Fylkesmannens
forvaltningsoppgave.
Fra 1. januar 2020 er forvaltning av UKL-ordninga overført til kommunene gjennom en egen
forskrift – FOR-2019-12-18-2024 fra Landbruks-, og matdepartementet og Klima-, og
miljødepartementet.
Forskrift om tilskudd i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan
og Vestnorsk fjordlandskap sier dette i § 1 om formål med tilskuddsordninga :

« Formålet med tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap er å bidra til å sikre verdier knyttet til
landskap, biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer, herunder sikre langsiktig skjøtsel og
drift».

Forskriften understreker at ordninga med utvalgte kulturlandskap skal ta vare på og utvikle
verdier på tre områder til det beste for området. Verdier innefor biologisk mangfold, jordbruk
og kulturarv og kulturminner.
For Frostating Utvalgte kulturlandskap er det særlig de siste verdiene som er utslagsgivende for
å bli utvalgt. Det henger naturlig sammen med fokus på Frostatinget og de andre historiske
kulturminnene i kommunen, og ikke minst det aktive og innovative jordbruket som har lange
tradisjoner på Frosta.
I søknadsprosessen ble det laget en forvaltningsplan, og det er nå behov for å oppdatere den i
forhold til den nye forskriften.
Det er krav om at det skal være en forvaltningsplan, og den kan fungere som et verktøy for
kommunikasjon, samarbeid og styring.
Den er også et hjelpemiddel for alle involverte i UKL-arbeidet for å finne opplysninger og
kunnskap om ordninga og lokale forhold.

Det er oppretta en egen samarbeidsgruppe som sammen med representanter fra
kommuneadministrasjonen ivaretar forvaltninga av UKL-ordninga og sikrer forankring i
næringa som omfattes av UKL-ordninga.
Samarbeidsgruppa består av grunneiere/tiltakshavere og andre næringsaktører. Fra kommunen
deltar ordfører og saksbehandlere fra landbruk og kultur i samarbeidsgruppa.
Samarbeidsgruppa vil selv ta en intern evaluering av hvor stor gruppa skal være, og hvilken
arbeidsform Samarbeidsgruppa skal ha.
I tillegg til den reviderte forvaltningsplanen legges det også fra retningslinjer for tilskudd i
Frostating Utvalgte kulturlandskap.
Retningslinjen er tilpasset den nye forskriften, og er kvalitetssikra av Landbruksavdelinga hos
Fylkesmannen.
Alle søknader og tilskuddsfordeling skjer elektronisk gjennom nettstedet Agros.no som er kjent
i landbruksmiljøet fra andre tilskuddsordninger.
Det vises til revidert forvaltningsplan og retningslinjer for flere detaljer.
Vurdering:
Økonomiske konsekvenser:
Det er ikke vurdert direkte i denne sammenhengen, men tilskuddsramma fra staten til Frostating
UKL-område tilsier eksterne midler for å gjennomføre tiltak i omrdet.
Konsekvenser for folkehelse:
Det er ikke vurdert direkte i denne sammenhengen, men tiltak til allmenheten vil ha positiv
innvirkning i forhold til folkehelse.
Konsekvenser ytre miljø:
Det er ikke vurdert direkte i denne sammenhengen, men fokus på bærekraftige tiltak vil være
positivt også for ytre miljø.

Konklusjon:
Forvaltningsplan for Frostating Utvalgte kulturlandskap godkjennes slik den foreligger.
Samarbeidsgruppa legger fram en oversikt over prioriterte områder årlig til Utvalg utvikling.
Forslag til retningslinjer for tilskudd i Frostating Utvalgte kulturlandskap godkjennes.
Søknadsfristen settes til 1. mai og 1. oktober.
Det oppnevnes saksordfører til behandling av saken i Kommunestyret oppnevnes ……
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