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Utvalg
Plan- og ressursutvalget i Steigen

Møtedato
04.02.2020

Forslag til vedtak:

Plan- og ressursutvalget i Steigen kommune vedtar de lokale verdifulle kulturlandskap i
Harnarcy, som er beskrevet i oversikt over de lokale utvalgte kulturlandskap i Nord-Salten for
2020-2025.

Saksutredning:

Bakgrunn:

Nord- Salten har siden 2005 hatt utvalgte lokale verdifulle kulturlandskap. Områdene ble
valgt ut med hensyn til kulturlandskapsverdier og opplevelsesverdier. Kommune i Nordland
fikk tilbud om velge ut2Yo av aktivt jordbruksareal som lokalt verdifullt kulturlandskap. For
Steigen utgjorde det 590 da. For Hamarøy 130 da og Tysfiord 50 da.
Det ble foretatt en revideringi2014, og de gjeldende lokale utvalgte verdifulle kulturlandskap
i Nord-Salten var på høring i faglaga i respektive kommuner, og gjennomgått i fagnemnda for
landbruk den 8. mai20l4.
Det har med tiden skjedd en endring i forholda rundt en del av de utvalgte områdene, og det er
nå behov for en ny revidering. Tysfiord vestside inngår iHamarøy kommune fra januar 2020.
Dette har imidlertid ingen innvirkning på de lokale utvalgte kulturlandskap, da det aktive
landbruket i Tysfiord foregår på Tysfiord vestside.
Fylkesmannen har bestemt at det eksisterende arealomfang av lokale verdifulle kulturlandskap
skal videreføres. Det følger med tilskuddsmidler for skjøtsel av disse verdifulle områdene,
dette for å stimulere til aktiv drift.
Kommunen er ansvarlig for utvelgelse av områder, og Fylkesmannen ansvarlig for
søknadsvilkår. Jfr. Regionalt Milj øtilskudd.

Nord-Salten har et rikt og levende kulturlandskap, med Steigen og Hamarøy som aktive
jordbrukskofitmuner med innmark som høstes ved slått og beite.
Noen forhold har endret seg siden utvelgelsen i2005 og fonige revidering i2014. De seinere
år har en sett en forholdsvis stor nedgang i antall bruk, og i enkelte områder har en del dyrka
jord og beiter blitt liggende brakk. En har derfor valgt å endre litt på godkjente arealer og
trekke inn nye.
IHamarøy er det gf ort litt endringer i størrelse på de enkelte godkjente arealer. Det er i tillegg
tatt med et nytt område (Uteid), og endret det godkjente verdifulle kulturlandskapsområdet på
Presteid til å gjelde dyrka jord.
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Det er viktig at de utvalgtc områdcnc cr i aktivt bruk. Utvelgelsen skal stimulere til å gjøre en

ekstra innsats for å holde kulturlandskapet i hevd. Tilskuddsmidlene er en påskjønnelse for
dette arbeidet, og det er kun foretak sûm ei berettiget produksjonstilskudd i jordbr'.rket som
kan motta disse tilskuddsmidlene.
Utvelgelsen av alle områdene er gjort ut fra særegenhet i kulturlandskapet og

opplevelseskvalitet. De kan omfatte både inn- og nær utmark.

De skal samtidig oppfrlle minst et av følgende kriterier:

- viktige friluftslivs- og rekreasjonsverdier

- nærhet til viktige turistmål

- helhetlig kulturlandskap

-viktige landskapsverdier

- viktige biologiske verdier

I tillegg må hvert område kunne plasseres i en av følgende tiltaksklasser i
Milj øtil skuddsøknaden.

Bygdenært

Øy er lholmer/ve i løs e områder

Fjellområder

Areal med spesielle verdier

Lokale verdifulle kulturlandskap i Steigen fra202& - 2025

Revideringen har vært på høring hos faglaga og gardbrukere i området, samt blitt presentert på

møter med næringa i Steigen og Hamarøy.

Vedlegg:
Lokale verdifulle kulturlandskap i Nord- Salten 2020-2025ligger som eget vedlegg til
saken

Skånland, nvttfra2020 235 da Fordelt på 5 grunneiere, 3 bruk i drift
Holkestad. nvtt fra 2020 235 da Fordelt på 10 eiere, 4 bruk i drift
Håsand 40 da Fordelt på 2 srunneiere, ìord utleid
Husøya 20 da Brukt som beite for sau

Beitelier, Stensland 60 da Fordelt på 5 srunneiere. iord utleid
Totalt 590 da
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