
Forvaltning av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder 

 

Formål:  

Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av 

dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene. 

Vilkår:  

Tilskudd kan gis til lag eller foreninger (beitelag, grunneierlag, radiobjellelag) som er registrert i 

enhetsregisteret, som driver næringsmessig beitedrift og som iverksetter investeringstiltak og/eller 

planleggings- og tilretteleggingsprosjekter i beiteområder.  

Tilsvarende gjelder for foretak som kan gis produksjonstilskudd etter § 2 i forskrift 19. desember 

2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket der det grunnet naturgitte 

eller driftsmessige forhold ikke ligger til rette for samarbeid. Stat, fylke eller kommune kan ikke 

gis tilskudd med mindre det søkes gjennom lag og forening der også en eller flere 

tilskuddsberettigede eiendommer er med. 

Det kan ikke gis tilskudd til investeringstiltak og/eller planleggings- og tilrettelegginsprosjekter i 

beiteområder som er leid på en periode mindre enn 10 år.  

Tilskudd kan avslås dersom arbeidet med investeringstiltaket er påbegynt før søknaden er 

behandlet. 

Det kan ikke gis nytt tilskudd til samme type investeringstiltak før etter 15 år for faste 

installasjoner. Dette gjelder ikke for tilskudd til elektronisk overvåkingsutstyr. 
 

Prioriteringer: 

Faste og mobile investeringstiltak: 

1. Sanke- og skilleanlegg 

2. Sperregjerder 

3. Ferister 

4. Saltsteinsautomater 

5. Elektronisk overvåkningsutstyr (radiobjeller, lammenoder, merkesavlesere, findmysheep, 

droner mv) 

6. Elektronisk gjerde (f.eks av type nofence) 

7. Anlegg/rydding/utbedring av drifteveier 

8. Bruer/klopper 

 

Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter: 

1. Planlegging og prosjektering av faste installasjoner 

2. Utarbeidelse av planer (beitebruksplan, tiltaksplan, beredskapsplan) for utmarksbeite  

3. Vegetasjonskartlegging  

4. Ny organisering av utmarksbeiteområder 



5. Tidsbegrenset utprøving av nytt utstyr som kan bidra til effektiv og god beitebruk 

6. Prosjektrettet arbeid for stimulering til økt beitebruk og rasjonell utnyttelse av beitene 

 

Beregning av tilskudd:  

Det kan gis tilskudd med inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag ved investeringstiltak. Ved innkjøp 

av elektronisk overvåkingsutstyr kan det gis tilskudd med inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag. 

Dette gjelder for inntil 50 % av dyretallet i beitelaget. For planleggings- og tilretteleggingsprosjekter 

kan det gis tilskudd med inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag.   

 

Søknad og utbetaling:  

Det søkes elektronisk via søknadsskjema i Altinn.  

Kommunen utbetaler innvilget tilskudd etterskuddsvis når tiltaket er gjennomført. Dersom kostnadene 

til gjennomføring av investeringstiltaket og/eller planleggings- og tilrettelegginsprosjektet blir lavere 

enn godkjent kostnadsoverslag, redusereres tilskuddet tilsvarende.  

Det kan foretas utbetalinger på bakgrunn av godkjent dokumentasjon etter hvert som deler av tiltaket 

eller prosjektet utføres. Minst 25 % av tilskuddet skal holdes tilbake inntil arbeidet er fullført og 

sluttregnskap er godkjent.  

  

Søknadsfrist:  

Søknadsfrist er 15. april.  

 

Frist for gjennomføring av tiltak: 

Frist for gjennomføring av investeringstiltaket og/eller planleggings- og tilrettelegginsprosjektet er 3 

år fra tilskudd blir innvilget, med mindre kommunen har satt en kortere frist ved innvilgelsen av 

søknaden.  

Kommunen kan etter søknad forlenge gjennomføringsfristen, men ikke ut over 5 år fra tilskuddet ble 

innvilget.  

 

Følgende lovverk blir lagt til grunn for innvilging av søknad:  

1. Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder (FOR 2013-02-04 nr. 206) (LMD). 

2. Rundskriv nr. 13/1-9 (SLF) 

3. Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven) 

 

 


