
Verdiene i jordbrukslandskapet er skapt av mennesker i samspill med naturen; bygninger, steingjerder, gravhauger og ferdselsveier 
er bygget, mens slåttenger, lyngheier, beitemarker og lauvingslier er blitt til gjennom høsting av naturen over lang tid. Helheten av 
tun, innmark og utmark i åpne og samtidig varierte landskap er et resultat av den samlede aktiviteten. Disse verdiene er avhengig 
av fortsatt bruk, vedlikehold og skjøtsel.

Regjeringen har bestemt at spesielt verdifulle kulturlandskap skal ha fått en 
særskilt forvaltning innen 2010. Miljø- og landbruksforvaltningen i Norge går 
derfor sammen om å sikre at unike verdier i noen av jordbrukets kulturlandskap 
skal tas vare på. 

20 områder er i ferd med å velges ut som de første med spesiell status som 
Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Disse områdene skal vise noe av bredden 
og variasjonen av slike landskaper i Norge og alle fylker blir representert.

HVORFOR ER DET VIKTIG

Det er viktig å ta vare på natur- og kulturarven i jordbrukslandskapet fordi slike 
landskap:
 • er kilder til kunnskap om og opplevelse av vår felles natur- og kulturarv
 • formidler minner, avspeiler historien og forteller hvordan menneskene  
  før oss har levd
 • bidrar til at kunnskapen om de gamle driftsformene ivaretas
 • er viktige leveområder for mange av våre planter og dyr, og inneholder  
  særegne, kulturavhengige og artsrike naturtyper
 • har en rik variasjon av kulturminner og kulturmiljøer
 • er en del av omgivelsene vi lever i, påvirker oss og bidrar til tilhørighet  
  og identitet
 • utgjør en viktig ressurs for næringsutvikling

Utvalgte kulturlandskap skal tas vare på



Utvalgte kulturlandskap i jordbruket skal gi kunnskap og opplevelser og være en ressurs for framtiden. De skal ivaretas for å gi 
allmennheten kunnskap og opplevelser om vår jordbrukshistorie, de skal fungere som en ressurs for verdiskaping for eier, bruker 
og forvalter, og som referanseområder for forvaltning og forskning knyttet til tradisjonelle jordbrukslandskap.

FØLG MED VIDERE

Vi har gitt deg en liten smakebit på hva en slik mulighet vil innebære for deg 
som næringsutøver i et utvalgt kulturlandskapsområde. Hvis du vil være med, og 
ditt område blir valgt ut til å være med i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket, 
vil denne spennende jobben for alvor starte i 2009. 

Trenger du mer informasjon - ta kontakt med din kommune eller fylkesmannens 
landbruksavdeling. 

Følg med på hva som skjer og hvem som velges ut!

Det vi ønsker fra deg er at du skal fortsette den gode jobben du og tidligere 
generasjoner har gjort med å ta vare på verdiene i kulturlandskapet! 

De utvalgte områdene skal tas vare på gjennom frivillige og langsiktige avtaler 
basert på planer for skjøtsel og vedlikehold.

ER DU UTVALGT?

Hvis din gård ligger i ett av de aktuelle områdene ønsker vi deg med på laget! 
For deg som næringsutøver kan dette være interessant. Her er noen av fordelene 
du kan høste:

EKSKLUSIVITET - du blir blant de første i landet som kommer med i Utvalgte 
kulturlandskap i jordbruket

OPPMERKSOMHET – området hvor du bidrar vil få oppmerksomhet både lokalt 
og nasjonalt

HEDER FOR INNSATS - den innsatsen tidligere generasjoner og du har lagt ned 
i kulturlandskapet blir sett og verdsatt

KUNNSKAPER – du vil bidra til å ta vare på kunnskap og driftsformer som er 
viktige for fremtiden

BELØNNING - du vil få ekstra tilskudd til å skjøtte landskapsverdiene på din 
gård
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