
 

Tilskudd til tiltak i beiteområder: 

Søknadsfrist og retningslinjer for prioritering av tilskudd i Hamar, Løten og Stange 2020 

 

Fra 1.1.2020 overføres forvaltningen av tilskuddsordningen fra Fylkesmannen til kommunene. 

Fylkesmannen er klageinstans. Fylkesmannen fordeler midlene til kommunene. Kommunen 

prioriterer søknadene og innvilger tilskudd.  

 

Generelle bestemmelser for ordningen om tilskudd til tiltak i beiteområder 

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. 

Det kan gis tilskudd til faste installasjoner og annet utstyr knytte til beitebruk i utmark samt 

tidsavgrensede planleggings- og tilretteleggingstiltak. Faste installasjoner kan bl.a. være 

sperregjerde, ferister, sanke- og skilleanlegg, elektronisk overvåkingsutstyr og elektroniske gjerder. 

Planleggings- og tilretteleggingstiltak kan være prosjektet som retter seg mot organisering og 

tilrettelegging av utmarksbeitene for god og effektiv beitebruk. 

Tilskudd gis til beitelag og andre former for organisert samarbeid der det drives næringsmessig 

beitedrift. Enkeltforetak som har rett til produksjonstilskudd, men der det av naturgitte eller 

driftsmessige forhold ikke ligger til rette for samarbeid, kan også gis tilskudd. 

Søknader leveres elektronisk gjennom Altinns nettsider.  

 

Dette legges til grunn ved behandling av søknader og prioriteringer av tilskudd: 

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

2. Rundskriv «2019-45» (LDIR) 

3. Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldsloven) 

4. Ved tildeling av ramme fra Landbruksdirektoratet er det hvert år gitt føringer for bruken av 

midlene. De siste årene er det påpekt av tilskudd til elektronisk overvåkning skal prioriteres. 

5. Der det foreligger relevante godkjente planer (beitebruksplaner, tiltaksplaner mv.) bør 

tiltakene være i samsvar med planene 

6. Tiltak skal ikke være i konflikt med grunneiere, naboer el. 

7. Sperregjerder mot hyttefelt, veier, bebyggelse ol. er ofte gode løsninger som reduserer 

konflikter og gir dyrene en god beitesesong 

8. «No-fence»-teknologien har vært under utprøving beitesesongen 2019, og viser gode 

resultater så langt. Denne teknologien kan erstatte sperregjerder i enkeltområder 

9. Det kan gis tilskudd med inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag ved investeringstiltak, 

inntil 70 % til elektronisk overvåkningsutstyr (for inntil 50 % av dyretallet i beitelaget), og 

inntil 70 % til planleggings- og tilretteleggingstiltak 

10. For beitelag som er registrert i mva-registeret legges kostnadsoverslag uten mva. til grunn. 

For andre vil godkjent kostnadsoverslag være inkl. mva. Ikke mva. på egeninnsats 

11. Følgende satser legges til grunn for godkjenning av kostnadsoverslag: 



 Gjerder, netting: 75 kr/m + mva. I tillegg kommer grinder, klyv mm. (+ tillegg for 

vanskelig terreng) 

 Gjerder, strøm: 40 kr/m + mva. I tillegg kommer grinder, klyv mm. (+ tillegg for 

vanskelig terreng) 

 Egeninnsats: 

o Arbeid: 200-300 kr/time 

o Mann med traktor/maskin: 500-600 kr/time 

o Gravemaskin: 1000-1200 kr/time 

12. Forskuddsutbetaling kan skje med inntil 75 % av tilskuddsbeløpet på grunnlag av godkjent 

dokumentasjon for påløpte kostnader 

13. Frist for gjennomføring av tiltak er 3 år fra tilskudd blir innvilget, med mindre fristen er satt 

kortere i vedtaksbrevet. 

 

 


