10.02.2021

Utlysning av tilskudd til Goarahat og Sandvikhalvøya utvalgt kulturlandskap 2020

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

Tildelte midler for 2021
Porsanger kommune er for 2020 tildelt inntil 1 000 000 kr til tilskuddsordningen fra
Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Alle midlene utlyses. Det er ønskelig å avsette midler
til fellestiltak.

Hvordan søke?
Søknadene sendes inn digitalt med innlogging via Altinn. Digitalt UKL-søknadskjema:
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/utvalgte-kulturlandskap-ijordbruket/
Søknadsfrist:
01.03.2021 23:59:00

Målgruppe:
Grunneiere, lag og foreninger, landbruksfortak og kunnskapsmiljø innenfor området.
Kommunen kan og søke.
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Hvem kan søke:
Grunneiere, lag og foreninger, landbruksfortak og kunnskapsmiljø innenfor området.
Kommunen kan og søke.
Hvilke tiltak kan det søkes tilskudd til?
Tiltaket skal være i samsvar med forskriften, forvaltningsplanene og/eller skjøtselsplanene.
Eksempler på tiltak:
• restaurering og skjøtsel av arealer
• istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av (bevaringsverdige) bygninger og andre
kulturminner
• nødvendig planlegging av tiltak
• tilrettelegging for ferdsel og friluftsliv
• formidling
• kartlegging og dokumentasjon av landskapsverdier
• kartlegging og dokumentasjons av behov for skjøtsel og sikring av natur- og kulturverdier
• andre tiltak som fremmer formålet med ordningen

Prioriterte tiltak UKL 2021

3 hovedsatsingsområder:
1. Synliggjøring ved skilting langs E6 og stier
Samarbeid mellom Porsanger kommune, Samarbeidsgruppa, UKL-koordinator
mfl
2. Åpning av kulturlandskapet
Eksempel: tilskudd til beite, istandsetting nedlagte jorder, åpne skog i
beiteområder, åpne langs veier og stier, skjøtselsplaner, tilskudd til vedlikehold
av gjerder rundt jorder i drift og slåttemark (maks 10000), prosjekter med
Nofence
3. Nødvendig planlegging av tiltak
Eksempler: revidering av forvaltningsplanen, drift av lokal samarbeidsgruppe,
koordinator, skjøtselsplaner, kartlegging og planer, opplæring mm
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Prioritet

TilskuddsProsent
inntil

1

100 %

1

90 %

1

100 %

Andre prioriteringer:
Formidling, Arrangement, kurs og kompetanseheving
Eksempler: slåttedag, minimarked, historiske vandringer, båtdag, høsttakkefest,
skinnkus for ungdom, kurs i reparasjon av steingjerder, opplæring, møteplasser,
informasjonsarbeid.

1

90 %

Kartlegging, istandsetting og planarbeid
Eksempel: Istandsetting av kulturminner/krigsminner, planer for kulturminner,
bygninger, kartlegging av biologisk mangfold mm, diverse kartlegging og
formidling, kartlegge steingjerder, rydningsrøyser, kartlegging verneverdige
bygninger ol, kartlegging av gammel landbrukshistorie, digital kokebok,
kartlegge sagn og historier

1-2

90%

Næringsdrift og utvikling -Opprettholde og øke arealer i drift og gårdsbruk
samt se på nye næringer, bruk av ressurser fra naturen tim mat og dyrefor
Eksempler: Prosjekt driftsbygninger og muligheter, Tilskudd utarbeidelse av

1-2

90%

driftsplaner for næringsaktører, nydyrkingstilskudd, høsttakkefest, kurs og turer i ville
vekster til mat og tang og tare kurs.

For nærmere informasjon vises det til Retningslinjer for tilskudd til tiltak i Goarahat og
Sandvikhalvøya utvalgt kulturlandskap – 2021 vedtatt i samarbeidsgruppa for UKL 25.01.2021
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