Utvalgt kulturlandskap
De 49 mest verdifulle
kulturlandskapene i
Norge har fått status som
utvalgte kulturlandskap.
Området Granavollen Tingelstad - Røykenvik
fikk denne statusen i
2020.

Granavollen – Tingelstad - Røykenvik
Området er ca. 45km2, og det er ca.
250 landbrukseiendommer innenfor
avgrensningen.
Av disse er det 98 aktive driftsenheter
og 49 har husdyrproduksjon.
Det er 1953 personer bosatt innenfor
området.
60% av arealet er jordbruksareal, 20%
skog, 11% vann og 9% er annet areal.
Området har vært bosatt i svært lang
tid, med spor av jordbruk tilbake til
yngre steinalder. De kulturhistoriske
verdiene er svært store.
Kalkrik berggrunn gir stort biologisk
mangfold, særlig i kulturmark og
grunnlendt mark, kalkskog, våtmark
og i kalksjøene.

Kartet viser utvalgt kulturlandskap markert med lys grønt.

Området er i aktiv bruk, har stor
estetiske kvaliteter, noe som gir stor
formidlingsverdi.

Om tilskuddsordningen
Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er
en tverrfaglig, felles satsing mellom
Landbruks- og matdepartementet og
Klima- og miljødepartementet.
Tilskuddsordningen skal sikre verdier
knyttet til landskap, biologisk mangfold,
kulturminner og kulturmiljøer, herunder
sikre langsiktig skjøtsel og drift.

Prioriterte tiltak i Gran:










Inngjerding og rydding av beitearealer
Vedlikehold og opprusting av gutuer, veger, rasteplasser og utsiktpunkter
Skjøtsel og tilrettelegging av kulturminner for allmennheten
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
Skilting/informasjonstavler og informasjonsmateriell
Natur- og kultursti

Lista er ikke uttømmende, så lurer du på om dette kan være noe for deg? Les mer om ordningen
på kommunens hjemmeside: https://www.gran.kommune.no
Gran kommune har en årlig ramme på 1,4 millioner som skal
brukes til kulturlandskapstiltak i området.
https://www.landbruksdirektoratet.no/
Søknadsfrist for tilskudd til utvalgte kulturlandskap er
15. mars, men utvidet til 15. september i 2022.

Mer informasjon om Utvalgt kulturlandskap finner
du på Landbruksdirektoratets hjemmeside:
https://www.landbruksdirektoratet.no

