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Evaluering av verdensarvsatsingen over Landbrukets utviklingsfond (LUF) invitasjon til å levere tilbud
Oppdragsgiver
Statens landbruksforvaltning
Postboks 8140 Dep. 0033 Oslo
Besøksadresse: Stortingsgt. 28, Oslo
Statens landbruksforvaltning (SLF) skal ivareta direktoratsoppgaver for Landbruks- og
matdepartementet. SLF skal gi faglige råd, sette i verk landbrukspolitikken og legge til rette
for landbruket og matindustrien. Viktige brukere er bl.a. fylkesmannsembetene og
kommunene. Informasjon om SLF generelt kan finnes på SLFs nettsider www.slf.dep.no.
Generelt om avtalen
SLF ønsker tilbud på evaluering av verdensarvsatsingen over LUF og har sendt likelydende
forespørsel til fire mulige leverandører.
Det legges til grunn at anskaffelsen ikke vil overstige den nasjonale terskelverdien, jf.
forskriftens § 2-1 og anskaffelsen vil således bli foretatt etter forskrift om
offentlige anskaffelser del I.
SLF vil bruke Statens standardavtale konsulentoppdragsavtalen. Ved eventuelle forbehold til
avtaleteksten må disse fremgå av tilbudet.
Bakgrunn
I sluttprotokoll for jordbruksforhandlingene 2009 er følgende nedfelt:
Landbruket og landbrukets kulturlandskap er en viktig del av verdiene som ligger i
verdensarvområdene Vegaøyene og Geirangerfjorden/Nærøyfjorden. Partene er enige om å
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videreføre satsingen med 3 mill. kroner. Prosjektet skal evalueres i forkant av
jordbruksforhandlingene 2010 for å vurdere om det er grunnlag for videre støtte over
jordbruksavtalen til verdensarvområdene. Partene er enige om å avsette inntil 100 000
kroner til evalueringen som belastes prosjektet.
Siden 2008 er det over Landbrukets utviklingsfond (LUF) årlig avsatt kr. 3 mill til en egen
satsing i verdensarvområdene Vestnorsk fjordlandskap og Vegaøyan. Bakgrunnen er at
landbruket og landbrukets kulturlandskap utgjør en viktig del av verdiene i disse områdene.
Jordbruket her er i tilbakegang, og det er behov for å se hvordan jordbruket kan drives og
utvikles slik at kulturlandskapsverdiene blir ivaretatt for framtiden.
Det er utarbeidet tiltaksplaner for kulturlandskapet i disse områdene der det blant annet
fremkommer nødvendige tiltak for å sikre kulturlandskapsverdiene. Tiltaksplanene forelå i
2007. Den avsatte bevilgningen over jordbruksavtalen tildeles hvert år berørte fylkesmenn,
som videre fordeler midlene til grunneiere i verdensarvområdene som bidrar til at verdiene
opprettholdes i tråd med utarbeidede tiltaksplaner. Midler over jordbruksavtalen skal sees i
sammenheng med andre tiltak innenfor verdensarvområdene, herunder virkemidler fra
Miljøverndepartementets og Kommunal- og regionaldepartementets budsjett.
Oppdraget/leveransen
Dette er en relativt ny satsing (foreløpig for 2008, 2009 og 2010), og ordningen som sådan
har hatt kort virketid. Det er derfor vanskelig å måle konkrete resultater knyttet til kulturarv
og biologisk mangfold som følge av satsingen. I henhold til jordbruksoppgjøret legger SLF
til grunn at satsingen skal evalueres i forhold til hvorvidt den valgte forvaltningsmodellen for
avsatte midler og målsettinger i tiltaksplanen (som er utgangspunktet for prioritering av
tiltak) er hensiktsmessige.
Evalueringen bør videre gå inn på hvorvidt samarbeidet med miljøsiden, og den helhetlige
innsatsen som forutsettes fra staten sin side, er fulgt opp i praktisk forvaltning. Det er også
interessant å få belyst hvilken effekt den særskilte ordningen over jordbruksavtalen, og øvrig
virkemiddelbruk i områdene, har i forhold til den enkelte grunneiers mulighet for
videreføring/styrking/gjenopptagelse av driften. I den grad evalueringen avdekker konkrete
resultater knyttet til ivaretakelse av kulturlandskapsverdier, er dette selvsagt interessant å få
belyst.
Det legges videre til grunn at alle områdene (Nærøyfjorden og Geirangerfjorden i Vestnorsk
fjordlandskap og Vegaøyan) inkluderes i evalueringen.
SLF vil bistå med ytterligere informasjon om verdensarvsatsingen over LUF, samt tilgang til
dokumenter m.m. Fylkesmannsembetene vil være behjelpelig med opplysninger om
konkrete tiltak/prosjekter som det er innvilget tilskudd til. Det legges ikke spesielle føringer
på det metodiske opplegget innenfor angitt økonomisk ramme.
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Tilbudet
Tilbudet skal gjøre rede for hvordan oppdraget skal løses. Tilbudet skal inneholde:
•
•
•
•
•
•

Forslag til konkretisering av problemstillingene som skal dekkes i evalueringen og
angivelse av eventuelle andre tema som tilbyder mener bør belyses
Framgangsmåte/metodisk tilnærming for å besvare problemstillingene
Gjennomføringsplan/framdriftsplan
Innhold og form på rapporter, sammenstillinger og innspill/forslag fra arbeidet
Kostnadsramme for planlegging, gjennomføring og resultatpresentasjon, med en
oppdeling på hovedaktiviteter
Bemanning for dette oppdraget (organisasjonsplan) med navn og CV for
nøkkelpersoner som skal utføre oppdraget.

Skatteattest, jf. forskrift om offentlige anskaffelser § 3-3 og HMS-erklæring, jf. § 3-4 skal
vedlegges tilbudet.
Frist for inngivelse av tilbud er 28.08.2009. Tilbudet skal merkes med ”2009134736 Evaluering av verdensarvsatsingen over LUF”, og mottatt av oppdragsgiver innen angitt frist
på postadressen:
Statens landsbruksforvaltning
Postboks 8140 Dep. 0033 Oslo
evt. på besøksadresse: Stortingsgt. 28, Oslo
Leverandørene må vedstå seg tilbudene til 30.09.2009.
Frist for ferdigstillelse forutsettes å foreligge innen 31.12.2009.
Tildelingskriteriet for evalueringen vil være det økonomisk mest fordelaktige tilbudet etter
en samlet vurdering av følgende (i prioritert rekkefølge):
- Framgangsmåte/metodisk tilnærming i forhold til problemstillingene i evalueringen
- Gjennomføringsplan/framdriftsplan
- Kompetanse i forhold til problemstillingene i evalueringen
- Pris
Økonomisk ramme
Det økonomiske omfanget av evalueringen er stipulert til inntil kr 100 000,- (inkl. mva).
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Eventuelle spørsmål kan rettes til Cecilie Askhaven (tlf: 24 13 10 24, e-post:
cecilie.askhaven@slf.dep.no).

Med hilsen
for Statens landbruksforvaltning

Aud Børset
direktør

Cecilie Askhaven
seniorrådgiver

