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Andre dokumenter i saken: 
26.01.2021  UTVALGTE KULTURLANDSKAP - RULLERING AV «OMRÅDEPLAN 

FOR VANGRØFTDALEN OG KJURRUDALEN». INVITASJON TIL MØTE 11. 
MARS.2020.  

26.01.2021  UTVALGTE KULTURLANDSKAP – INVITASJON TIL RULLERING AV 
«OMRÅDEPLAN FOR VANGRØFTDALEN OG KJURRUDALEN».  

26.01.2021  REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSGRUPPA FOR UKL 23.09.2020  
26.01.2021  REFERAT FRA MØTE MED OMRÅDEPLANGRUPPA 04.11.2020  
19.01.2021  OMRÅDEPLAN -UKL, MØTE 21.01 KL12:00  
28.01.2021  SV: INVITASJON TIL MØTE MED ARBEIDSGRUPPA ANGÅENDE 

RULLERING AV OMRÅDEPLANEN UKL 1. FEBRUAR KL 12.00 -TEAMS  
31.01.2021  VS: INVITASJON TIL MØTE MED ARBEIDSGRUPPA ANGÅENDE 

RULLERING AV OMRÅDEPLANEN UKL 1. FEBRUAR KL 12.00 -TEAMS  
01.02.2021  RULLERING AV OMRÅDEPLAN FOR UKL. REFERAT FRA MØTET MED 

ARBEIDSGRUPPA 01.02.2021.  
 
 
Saksopplysninger 
Vi viser til brev fra Landbruksdirektoratet 20.01.2020 angående overføring av oppgaver  fra 
fylkesmannen til kommunene og fastsettelse av ny forskrift. «Forskrift om tilskudd til tiltak i 
Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk 
fjordlandskap». https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-12-18-2024  
 
Etter forskriftens § 3 annet ledd er det fastsatt at kommunen kan innvilge tilskudd blant annet 
i samsvar med «målsettinger i eventuelle planer for området». Alle områdene skal ha en 
overordnet forvaltningsplan/områdeplan. I tillegg kan det være behov for tiltaksplaner, 
skjøtselsplaner, vedlikeholdsplaner ol. for hele området eller for noen tiltak innenfor området.  
 
I forbindelse med oppgaveoverføringen fikk kommunen ansvaret for å utarbeide/vedlikeholde 
forvaltningsplaner eller lignende for områdene. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-12-18-2024
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Vangrøftdalen og Kjurrudalen – ny områdeplan.  
 
Området har vært et nasjonalt utvalgt kulturlandskap i jordbruket siden 2009, og var blant de 
20 første områdene som ble valgt ut i landet. Ved oppstarten ble det utarbeidet en 
områdeplan, datert juni 2009. Denne planen ble utarbeidet i et samarbeid mellom 
Fylkesmannen i Hedmark (nåværende Statsforvalteren i Innlandet), representanter for 
grunneiere og rettighetshavere og kommunen. 
 
Utkast til ny områdeplan er utarbeidet av ei egen plangruppe (områdeplangruppa) som 
består av representanter for arbeidsgruppa for UKL Vangrøftdalen og Kjurrudalen, 
Statsforvalteren i Innlandet, administrasjonen i Os kommune, og Fjellfølge DA.  
 
Det har vært gjennomført et åpent møte i Dalsbygda, den 13.10.2020.  Der ble det informert 
om prosessen med rullering av områdeplanen og de frammøtte ga innspill til tiltaksplanen. 
Kommunestyret ble orientert om prosess og innkomne innspill i kommunestyremøte den 
22.10.2020. Arbeidsgruppa for UKL (representanter fra rettighetshavere og forvaltning) 
deltatt i to møter (23.09.20 og 01.02.21) underveis med planarbeidet. 
 
Videre prosess: 

 Formannskap 11.02.2021 – vedtak om å sende planen på høring 
 Planen sendes på høring 15.02 -15.03.2021 
 Kommunestyret behandler områdeplanen med tiltaksplan 22.04.2021 

 
Områdeplanen er omfattende og gir en detaljert beskrivelse av området. Den bygger på 
planen som ble utarbeidet i 2009, men teksten er bearbeidet ut fra ny kunnskap og 10 års 
erfaring som utvalgt kulturlandskap.  
 
Kort om innholdet: 

 Målene for UKL området videreføres fra den forrige planen 
 Områdeplanen gir en detaljert beskrivelse av området. Området har en spesiell 

status i mange sammenhenger (landskapsvernområde, kulturhostirsk landskap av 
nasjonal interesse m.m.).   

 Erfaringer fra de ti første årene er beskrevet i et eget kapittel i områdeplanen.  
 Utfordringene er beskrevet i eget kapittel i områdeplanen og er basert på kunnskap 

og erfaringer fra området.  
 Tiltaksplanen viser behov for tilskudd og hvordan midlene er tenkt prioritert i en 4 -års 

periode. 
 
Områdeplanens struktur 
Planen er ment å være et overordnet dokument med et 10-årig perspektiv.  
 
Tiltaksplanen vedlegges som et eget dokument og har et 4-årig perspektiv. Tiltaksplanen 
beskriver konkrete tiltak, kostnader og aktuelle finansieringskilder.  
 
I tillegg vil det bli utarbeidet årlige retningslinjer i samarbeid med arbeidsgruppa. 
Retningslinjene skal beskrive søknadsfrist, søknadsprosess, tilskuddssatser og eventuelle 
årlige prioriteringer innenfor de rammene som tiltaksplanen gir. 
 
Tildelt årlig ramme til Vangrøftdalen og Kjurrudalen utvalgte kulturlandskap er omkring 1 
MNOK. 
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Strøm til Vangrøftdalen – 16 aktive setre 
Foreningen Vangrøftdalen søker tilskudd fra UKL-ordningen for framføring av strøm til 16 
aktive setre i Vangrøftdalen.  
 
Å legge til rette for fortsatt aktiv seterdrift og bruk av utmarksbeite er svært viktig  med tanke 
på biologisk mangfold, opprettholdelse av kulturlandskapet mm.  Å legge til rette for strøm er 
en nødvendighet for å modernisere og opprettholde seterbruk i framtida.  
 
Fremføring av strøm er imidlertid et stort og kostnadskrevende prosjekt som vil binde opp en 
stor andel av den årlige tilskuddsrammen i flere år framover. Dette vil medføre at støtte til 
andre tiltak må utsettes.. 
 
Medvirkning 
På grunn av koronasituasjonen har det under arbeidet med planen(e) kun blitt gjennomført 
ett åpent møte. Det legges imidlertid opp til en bred høringsprosess for at flest mulig skal få 
komme med innspill, både fra rettighetshavere og andre med god kjennskap til området. 
Planen sendes til ulike høringsparter i henhold til vedlagte liste. Områdeplanen legges ut på 
kommunens hjemmesider og e-post/brev blir sendt til alle registrerte 
grunneiere/rettighetshavere i området. Dato for utsending av høringsutkastet settes til 15. 
februar, høringsfrist er 4 uker. 
 
 
Saksvurdering 
Områdeplanen med tiltaksplan, vil gi grunnlag for behandling og prioritering av tiltak, og angi 
en langsiktig retning i arbeidet med UKL.  
 
Områdeplanen er et dokument som beskriver områdets kvaliteter og som kan brukes til å 
løfte området i ulike sammenhenger. De utvalgte kulturlandskapene er basert på aktiv 
medvirkning fra rettighetshaverne, og det er avgjørende at tiltakene i planen er i samsvar 
med brukernes behov, interesser og muligheter. Samtidig har kommunen et ansvar for å 
bidra til en helhetlig forvaltning, som ivaretar mangfoldet av verdier i området. Tiltaksplanen 
er et redskap for kommunens forvaltning av tilskuddsmidlene fra Utvalgte kulturlandskap. 
 
Tilskudd til strøm i Vangrøftdalen – 16 aktive setre 
I planen er det er lagt inn kr. 500 000,- i årlig tilskudd til strømprosjektet, fram til det er 
nedbetalt. Det er også fremmet andre forslag til finansiering. Vedlagt er en nedbetalingsplan 
som viser nedbetalingstid og finansieringskostnader ved ulike terminbeløp (1 termin/år).  
 
Ved et lavere årlig UKL-tilskudd vil det være rom for tilskudd til andre viktige tiltak, slik som 
f.eks. bevaring av bygninger, men nedbetalingsperioden blir lang og finansieringskostnadene 
høye. Det er også foreslått å omfordele setertilskuddet (kr 10 000,-) fra de 16 aktive setrene 
til nedbetaling av lånet, slik at en kan oppnå et årlig tilskudd på kr 660 000,- til nedbetaling. 
De aktive setrene vil imidlertid ha merkostnader både med påkoblingsavgift og elektriske 
installasjoner på setra. Det kan også være behov for omgjøring i melkerom, og for nye 
melketanker. 
 
Ved høringen ønsker vi følgende innspill fra høringspartene: 
 

 Åpenbare feil og mangler 
 Om planen gir et riktig bilde av status og utfordringer i området 
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 I hvilken grad tiltaksplanen bidrar til å nå målene som er satt for området og om 
prioritering av midlene 

 Nedbetaling av strømprosjektet med årlig beløp fra UKL-ordningen 
 
Områdeplanen vil være under bearbeiding med tekst og bilder fram til den sendes på høring 
den 15. februar. Struktur og innhold vurderes i all hovedsak å være på plass.  
 
 
 
Innstilling: 
Områdeplanen for det utvalgte kulturlandskapet Vangrøftdalen og Kjurrudalen sendes på 
høring jf. vedlagte adresseliste. Høringsfrist er 15. mars. 
 
Områdeplanen legges ut på kommunens hjemmesider.  
 
Områdeplanen sluttbehandles i kommunestyret 22.04.2021. 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 11.02.2021 sak 7/21 
Innstillingen enstemmig vedtatt (5-0). 
 
 
Vedtak: 
Områdeplanen for det utvalgte kulturlandskapet Vangrøftdalen og Kjurrudalen sendes på 
høring jf. vedlagte adresseliste. Høringsfrist er 15. mars. 
 
Områdeplanen legges ut på kommunens hjemmesider.  
 
Områdeplanen sluttbehandles i kommunestyret 22.04.2021. 
 
 
 
 


