Lokale retningslinjer for «Tilskudd til utvalgt kulturlandskap Granavollen
– Tingelstad – Røykenvik» 2022
Søknadsfristen for ordningen er 15/3 -2022.
Punktene nedenfor vil bli vektlagt i behandling av søknader og prioritering
av tilskudd:
1. Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket
mm. (FOR-2019-12-18-2024)
2. Forvaltningsplan for Granavollen – Tingelstad – Røykenvik datert
02.03.2020
3. Tildelt ramme fra Fylkesmannen i Innlandet til Gran kommune
4. Følgende tiltak vil bli prioritert:
Skjøtsel og vedlikeholdstiltak
Inngjerding og rydding av beitearealer
Vedlikehold/opprusting og skilting av gutuer/veger og
rasteplasser/utsiktspunkter (se pt 8 under)
Tilrettelegging/skjøtsel av kulturminner for allmenheten
Åpne og skjøtte arealer ved tjern
Opprensking av små dammer på måter som tar hensyn til artsmangfoldet
Skjøtsel av verdifulle kantsoner for plante- og dyreliv
Istandsetting av bygninger som er viktige i kulturlandskapet (se punkt 9
under)
Skilting /informasjonstavler/informasjonsmateriell
Natur- /kultursti
Prosessmidler
Møte- og kjøregodtgjørelse, servering, kunngjøring
5. Tilskuddssats – Generelt kan det gis inntil 50 % støtte av godkjent
kostnadsoverslag. Tiltak der formålet er å sikre biologisk mangfold kan
få inntil 70% tilskudd. Det må være registrerte verdier på arealet. Tiltak
som kommer allmenheten til gode kan gis inntil 70% tilskudd. For
prossessmidler, kartleggings- og planleggingsmidler kan det gis inntil
100%.
6. For tiltak som har fradragsrett for merverdiavgift (mva.) legges
kostnadsoverslag uten mva. til grunn. For tiltak uten fradragsrett for
mva. legges kostnadsoverslag inklusiv mva. til grunn. Det er ikke mva.
på egeninnsats.

7. Veiledende makssatser for egeninnsats:
Arbeid: 350 kr/time
Traktor/maskin: 400-500 kr/time
Motorsag/ryddesag: 100 kr/time
Gjerding: Nettinggjerde (arbeid og materiell) 125 kr/m
Gjerde 2 tråder (arbeid og materiell) 75 kr/m
Gjerde 3 tråder (arbeid og materiell) 100 kr/m
8. Veger og gutuer: Prosjekter der hovedformålet er framkommelighet
for bil, slik som vedlikehold av gardsveg, støttes ikke
9. Bygninger: Bygninger som er viktige for kulturlandskapet prioriteres.
Eks er stabbur, smier, husmannsplasser. En tenker særlig på
bygninger som ikke lenger har noen næringsfunksjon i landbruket.
Midler til bærende konstruksjoner og tak vil prioriteres. Bygninger
som nyttes som ordinær bolig støttes ikke.
10. Prioritering og tildeling. Administrasjonen i Gran kommune
gjennomfører prioritering av søknader og tildeling av midler. Kriterier
som vurderes: stor verdi (kulturhistorisk, biologisk, landskapsmessig
osv), beliggenhet, formidlingsverdi, nytte/kostnads forholdet.
Arbeidsgruppa holdes orientert og kan fastsette mer detaljert
prioriterings- og tildelingskriterier ved behov.
11. Primært støttes nye prosjektet som ikke er påbegynt, men det kan
vurderes dersom tiltaket ikke er ferdigstilt.
Oppdatert: 28/1- 2022

