
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tilskudd til tiltak i Utvalgte 
kulturlandskap i jordbruket. 

Retningslinjer for tilskudd til Utvalgte kulturlandskap (UKL) for  

Øya og Nordre Eik 

Søknadsfrist 20. mars 2020 



 

 

 
Fra 2020 har Nannestad kommune fått ansvaret til å forvalte UKL-ordningen for 

Øya og Nordre Eik.  I dette dokumentet har vi samlet inn informasjon om årets 

søknadsomgang, eksempler på tiltak, prioriterte tiltak, prioriteringskriterier, 

veiledende satser, arbeidsfrister, rapportering og utbetaling. 

 

Hensikten med tilskuddsordningen er å bidra til å sikre verdier knyttet til landskap, 

biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer, herunder sikre langsiktig 

skjøtsel og drift. 

 

Kommunen kan innvilge tilskudd i samsvar med Forskrift om utvalgte 

kulturlandskap og målsettingene i forvaltningsplanen for Øya og Nordre Eik eller i 

tråd med skjøtselsplanene for enkelte områder/gårder som er utarbeidet under denne 

ordningen. 

 

Hvem kan søke? 

- Grunneiere og drivere innenfor UKL – områdene 

- Organisasjoner 

- Kommunen og andre som bidrar til å nå målene i forvaltningsplanene og 

skjøtselsplanene 

 

Søknadsskjema: 

 Søknadene sendes inn digitalt med innlogging via Altinn. Klikk her for 

UKL-søknadsskjema 

 Du kan søke om tilskudd til engangstiltak (flerårig tiltak) og 

drift/skjøtselstiltak (årlig tiltak) på enkelteiendom, eller tilskudd til 

fellestiltak. 

 Søknadsfrist 20. mars 2020 

 

Søknadsinnhold: 

Før du starter å fylle ut den elektroniske søknaden er det lurt å ha en del 

opplysninger og dokumenter tilgjengelig.  Følgende opplysningene etterspørres i 

søknadsskjemaet: 

 I hvilket utvalgte kulturlandskap skal tiltaket gjennomføres? 

 Hvor skal tiltaket gjennomføres? Skjøtselstiltak skal avmerkes på kart, bruk  

Gårdskart 

 Søker du om tilskudd til drift/årlig tiltak eller engangs-/investeringstilskudd? 

 Hva du har tenkt å gjøre? 

 Beskriv området og tilstanden til bygningen/arealet eller hvor tiltaket skal 

gjennomføres. 

 Beskriv omfang av og formålet med tiltaket. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-12-18-2024
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/utvalgte-kulturlandskap-i-jordbruket/
https://gardskart.nibio.no/search


 Hvordan skal tiltaket gjennomføres (arbeidsmetoder, materialer)? 

 Hvem skal utføre tiltaket? 

 Begrunn hvordan dette tiltaket er i tråd med formålet med ordningen. 

 Beskriv nåværende bruk og hva du har tenkt å bruke 

bygningen/arealet/objektet til etter at tiltaket er fullført. 

 Fremdriftsplan for tiltaket. 

 Kostnadsoverslag og budsjett etter veiledende satser.  Ved omfattende 

tiltak/prosjekt skal det legges ved kostnadsoverslag fra entreprenør. 

 Vedlegg til søknad: 

o Bilder av arealet eller objektet før tiltaket settes i gang 

o Kart med inntegnet tiltak 

o Skriftlig tillatelse for gjennomføring av tiltaket fra eier og eventuelle 

rettighetshavere, dersom det er en annen enn søker. 

 

 

Hva kan du søke tilskudd til? 

Tiltaket skal være i samsvar med forskriften, forvaltningsplanen og/eller 

skjøtselsplanene. 

 

Eksempel på tiltak: 

 

 restaurering og skjøtsel av arealer 

 kulturminner 

 nødvendig planlegging av tiltak 

 tilrettelegging for ferdsel 

 formidling 

 kartlegging og dokumentasjon av landskapsverdier 

 kartlegging og dokumentasjon av behov for skjøtsel og sikring av natur- og 

kulturverdier 

 andre tiltak som fremmer formålet med ordningen 

 

 

Hvilke tiltak blir prioritert ved tildeling av midler? 

 Skjøtselstiltak innen spesielt verdifulle naturtyper som naturbeitemark og 

slåttemark. 

 Skjøtsel av andre områder som er beskrevet i 

forvaltningsplanen/skjøtselsplanen som særlig verdifulle med biologisk eller 

kulturhistoriske verdier. 

 Videre skjøtsel av arealet som er i hevd prioriteres fremfor gjenåpning og 

rydding av nye områder. 

 Tilstrekkelig beitedyr er avgjørende for å få tilskudd til 

restaurering/gjenåpning av beitemark. 

 Tiltak på landbrukseiendommer prioriteres. 

 Bygningenes betydning i landskapets og berikelse av det utvalgte 

kulturlandskapets særpreg vektlegges. 

 Driftsbygninger og stabbur prioriteres framfor hovedbygninger. 

 Prosjekter som sikrer videre bevaring/bruk av bygningen prioriteres. 

 Vanlig vedlikehold, standardheving, renovering og modernisering 

prioriteres ikke dersom dette reduserer bygningens verneverdi. 

 



 

I vurderingen av hvilke søknader og tiltak som skal prioriteres skal kommunen 

legge vekt på i hvilken grad kostnadene står i forhold til tiltakets mål og antatte 

effekt, og om tiltaket inngår i et målrettet og langsiktig arbeid som fremmer 

formålet med tilskuddsordningen.  

 

Arbeidsfrist:  

 Gjennomføringsfrist for drift/skjøtselstiltak er 1 år 

 Gjennomføringsfrist for andre tiltak er 3 år.  Kommunen kan etter søknad 

forlenge fristen, men ikke ut over 5 år fra tilskuddet ble innvilget. 

 
   

Veiledende satser for UKL-tilskudd: 
 
Manuelt arbeid 350,-/time 

Traktor m/fører  500,-/time  

Person m/motorsag, ryddesag el.  380,-/time  

Restaurering og skjøtsel av arealer /gjenåpning 

av verdifull beite- og slåttemark,  

2800,-/dagsverk  

Flytting av dyr/ekstra tilrettelegging for målretta 

beiting  

2800,-/dagsverk  

Nettinggjerde (oppsett og materiell)  100,-/m  

Gjerde 2 tråd (oppsett og materiell)  60,-/m  

Gjerde 3 tråd (oppsett og materiell)  80,-/m  

Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av 

bygninger og andre kulturminner  

2800,-/dagsverk  

Nødvendig planlegging av tiltak  350,-/time  

Planlegging av felles tiltak for UKL-området  2800kr,-/dagsverk  

Ferdselsårer  2800 kr/dagsverk  

Tiltak mot fremmede arter  2800,-/dagsverk  

Antikvariske bygninger der eier har liten 

egennytte av å ta vare på bygningen  

Inntil 80 % tilskudd  

Antikvariske bygninger der eier har noe 

egennytte (lagerplass og lignende)  

Inntil 60 % tilskudd  

Bevaringsverdige driftsbygninger  Inntil 50 % tilskudd  

 

Det er også mulig å søke andre tilskuddsordninger, som for eksempel SMIL-midler 

og BU-midler. For kulturminnetiltak anbefales også søknad til kulturminnefondet.  

 

Svar på søknad:  

 

Du vil få svar på din søknad via Altinn i løpet av mai/juni 2020.  

 

Trenger du hjelp?  

 

Ta kontakt med Marit Sand per e-post: marit.sand@nannestad.kommune.no       

eller på telefon: 66 10 51 34. 
 

mailto:marit.sand@nannestad.kommune.no

