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INNLEDNING 
Fra 01.01.2020 ble vedtaksmyndigheten for tilskudd til tiltak i beiteområder overført fra 
Fylkesmannen til kommunene.  

 

BAKGRUNN 
Til grunn for retningslinjene ligger Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder av 4. februar 
2013 nr. 206, med siste endringer av 3. november 2017, samt tilhørende rundskriv fra 
Landbruksdirektoratet. Beitelagene i kommunen har fått anledning til å uttale seg. 

 

SENTRALE BESTEMMELSER 

Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder 
 

INVESTERINGSTILTAK: 
Ulike typer faste og mobile investeringstiltak kan være (listen er ikke uttømmende): 
- Sperregjerder  
- Ferister  
- Elektronisk overvåkingsutstyr (radiobjeller, lammenoder, findmysheep, droner) 
- Gjeterhytter  
- Sanke- og skilleanlegg 
- Saltsteinsautomater 
- Elektroniske gjerder (eks. No fence) 
- Broer 
- Anlegg/rydding/Utbedring av driftsveger 

 

PLANLEGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSPROSJEKTER:  
- Planlegging og prosjektering av faste installasjoner 
- Prosjektrettet arbeid for stimulering til økt beitebruk og rasjonell utnyttelse av beitene 
- Ny organisering av beitelag og utmarksbeiteområder 
- Tidsbegrenset utprøving av nytt utstyr som kan bidra til effektiv og god beitebruk 
- Vegetasjonskartlegging 
- Utarbeidelse av planer (beitebruksplan, tiltaksplan, beredskapsplan mv.) for utmarksbeite 

 

LOKALE BESTEMMELSER 

PRIORITERTE INVESTERINGSTILTAK: 
- Sperregjerder 
Et sperregjerde skal hindre beitedyr i å komme ut av beiteområdet. Sperregjerder kan også tjene til å avgrense beiteområdet 
mot vei, jernbane, tettbebyggelse og sammenhengende jordbruksområder. Rene inngjerdinger av beitedyr i utmark faller ikke 
inn under definisjonen av sperregjerde, og tilskudd gis normalt ikke til dette. Heller ikke skal det gis tilskudd til gjerder mellom 
innmark og utmark som faller inn under Lov om grannegjerde.  

- Sanke- og skilleanlegg 
- Saltsteinsautomater 
- Elektronisk overvåkningsutstyr 
- Gjeterhytter 
Kostnadsoverslag for gjeterhytter kan omfatte hytter på inntil 20 m2 med kvadratmeterpris som tilsvarer gjennomsnittlig kostnad 
for hytter av enkel standard i det aktuelle området. 
- Ferister  
Ferister bør være av godkjent fabrikat eller bygd etter standardtegninger.   

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-02-04-206


PRIORITERTE PLANLEGGINGS- OG 

TILRETTELEGGINGSPROSJEKTER: 
- Planlegging og prosjektering av faste installasjoner 
- Tidsbegrenset utprøving av nytt utstyr som kan bidra til effektiv og god beitebruk 
- Prosjektrettet arbeid for stimulering til økt beitebruk og rasjonell utnyttelse av 
beitene 

GENERELLE PRIORITERINGER AV TILSKUDD TIL TILTAK I 

BEITEOMRÅDER I HATTFJELLDAL. 
Søknader fra beitelag om fellestiltak i beiteområder vil bli prioritert, fremfor 
søknader fra enkeltbrukere som ikke er med i organisert beitebruk.  
 
Tilskudd til vedlikehold og/eller fjerning av gamle gjerde- og sankeanlegg 
prioriteres ikke. Her har SMIL en ordning det kan søkes på.   
 

KAPITTEL 1 .INNLEDENDE BESTEMMELSER 

1-1  Formål 

Formålet med tilskuddsordningen er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i 
utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.  

1-2  Vilkår 

Tilskudd gis til beitelag og andre former for organisert samarbeid der det drives 
næringsmessig beitedrift. Næringsmessig beitedrift innebærer at dyra går minst 5 uker på 
utmarksbeite og at mer enn halvparten av medlemmene i lag eller foreninger har rett til 
produksjonstilskudd. 
 
Tilskudd kan også gis til enkeltbrukere som har rett til produksjonstilskudd der hvor det 
grunnet naturgitte eller driftsmessige forhold ikke ligger til rette for samarbeid. Bakgrunnen 
for dette er strukturendringene i landbruket. 

1-3  Budsjett 

Økonomisk ramme for tilskuddsordningen tildeles årlig gjennom tildelingsbrev fra Kommunal- 
og moderniseringsdepartementet til fylkesmannsembetene. Fylkesmannen fordeler midlene 
videre til kommunene hvert år. 

KAPITTEL 2. BETINGELSER M.V. 

2-1 Betingelser 

Ved søknad om tilskudd til faste installasjoner som sperregjerder og sankeanlegg i 
beiteområdene i Hattfjelldal så må det foreligge skriftlig avtale med grunneier eller andre som 
har rettigheter i det aktuelle  beiteområdet for minimum 10 år, jf. § 2 om vilkår for tilskudd.  
 
Vi anbefaler å ta utgangspunkt i avtalemaler utarbeidet av Norsk sau og geit 
(se http://www.nsg.no/standardavtaler-m-m/category658.html), men disse 
kan forenkles og tilpasses lokale behov. Ansvar for vedlikehold og fjerning 
av anlegg etter bruk bør gå fram av avtalen.  



 
Tiltak i beiteområder som har betydning for reindriftsinteressene må avklares med 
reindriftsnæringa før innsending av søknad. Uttalelse fra berørt reinbeitedistrikt der tiltak er 
planlagt i reinbeiteområde skal ligge ved søknaden. 

2-2 Begrensninger 

Hvis søknadsomfanget i blir større enn rammen for tilskudd kan 
søknader om tilskudd avslås med henvisning til knapphet på midler. 

KAPITTEL 3. TILSKUDDSSATSER M.V. 

3-1 Generelt 

Det kan gis tilskudd med inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag ved investeringstiltak. 
 
Ved innkjøp av elektronisk overvåkningsutstyr kan det gis tilskudd med inntil 70 % av 
godkjent kostnadsoverslag. Dette gjelder for inntil 50 % av dyretallet i besetningen. 
 
For planleggings- og tilretteleggingsprosjekter kan det gis tilskudd med inntil 70 % av 
godkjent kostnadsoverslag.  
 
Tilskuddssatser for eget arbeid regnes ut i forhold til maksimal dagsats for 
avløserrefusjonen/en vanlig dag.  
 
Bruk av egne materialer omregnes til hva en måtte betalt ved et event. kjøp. 
 
Eget arbeid med maskiner kr 800,- pr. time (person+traktor+redskap). 

KAPITTEL 4. SØKNAD OG SAKSBEHANDLING 

4-1  Søknad om tilskudd 

Søknad skrives på skjema utarbeidet av landbruksdirektoratet. Det bør søkes elektronisk, 
skjema finnes i Altinn. Men papirsøknad kan leveres. 

 
Søknaden skal omfatte kostnadsoverslag og finansieringsplan. Søknaden skal også innholde 
eventuelle avtaler med grunneier og reindrifta, kartutsnitt der omsøkte installasjon er 
inntegnet og annet som er vesentlig for søknaden.  
 
Søknadsskjema, regelverk og mer info om ordningen med eksempler på mulige 
tiltak ligger på nettsidene til Landbruksdirektoratet: 
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-ogokologisk/tiltak-ibeiteomrader/om-tilskudd-til-
tiltak-i-beiteomrader  

 
Kostnadsoverslag for faste installasjoner vil normalt omfatte materialkostnader og 
arbeidskostnader (eget og leid arbeid).  
 
Når det gjelder elektronisk overvåkingsutstyr vil godkjent kostnadsoverslag i de fleste tilfeller 
tilsvare innkjøpspris.  
 
Søknad om tilskudd sendes kommunen innen 1. februar. Saksbehandlingen skal være 
avsluttet senest 1. juni. 
 
Søknaden kan avslås dersom arbeidet med investeringstiltaket er påbegynt før saken er 
behandlet. 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-ogokologisk/tiltak-ibeiteomrader/om-tilskudd-til-tiltak-i-beiteomrader
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-ogokologisk/tiltak-ibeiteomrader/om-tilskudd-til-tiltak-i-beiteomrader


 
Hvis søknadsomfanget i blir større enn rammen for tilskudd kan søknader om tilskudd avslås 
med henvisning til knapphet på midler. 

4-2 Frist for gjennomføring 

Søker får inntil tre år på seg til å gjennomføre tiltaket. Det kan gis utsettelse, men ikke mer 
enn fem år fra tilskuddet ble innvilget. 

4-3 Utbetaling 

Innvilget tilskudd utbetales etter skriftlig anmodning. Dokumentasjon vil normalt være kopi av 
betalt faktura for innkjøp av materialer/utstyr eller kopi av betalt faktura fra entreprenør eller 
annen oppdragstaker. Eget arbeid må dokumenteres med timelister, dato og type arbeid. 
 
Forskuddsutbetaling kan skje med inntil 75 % av tilskuddsbeløpet på grunnlag av godkjent 
dokumentasjon for påløpte kostnader.  
  
Dersom kostnadene for gjennomføring av tiltaket blir høyere enn det som er lagt til grunn for 
vedtaket er utbetaling likevel begrenset til tildelt tilskudd.  
 
Dersom kostnadene blir lavere enn forutsatt reduseres tilskuddsbeløpet i henhold til 
tilskuddsandelen.  

4-4  Omgjøring og tilbakebetaling (§§ 7 og 8) 

Tilskudd kan kreves helt eller delvis tilbakebetalt dersom forutsetningene for tilskudd ikke er 
oppfylt. Når det er fattet vedtak om omgjøring kan kommunen fatte vedtak om at hele eller 
deler av allerede utbetalt tilskudd kreves tilbake i samsvar med bestemmelsene i § 8. Beløp 
som skal tilbakebetales kan trekkes inn ved reduksjon i eventuelle andre tilskudd under 
Landbruks- og matdepartementet.  

4-5   Kontroll 

Kommunen skal kontrollere at kravene i dette regelverk er oppfylt. De som søker om tilskudd 
er forpliktet til å gi de opplysninger og akseptere de kontrolltiltak som 
landbruksmyndighetene bestemmer.  

KAPITTEL 5. AVSLUTTENDE BESTEMMELSER 

5-1  Dispensasjon 

Kommunen kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i §§ 2 og 3 i forskriften. 

5-2 Klage 

Vedtak fattet av kommunen i medhold av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder kan 
påklages til Fylkesmannen etter bestemmelsene i kap. VI i lov 10. februar 1967 om 
behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Klagen skal sendes kommunen. 

5-3 Ikrafttredelse 

Disse reglene trer i kraft straks, og har virkning for tiltak i beiteområder fra 01.01.2020. 


