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Beitelag i Troms, 

se adresseliste   

  

Informasjon om tilskudd til drift av organiserte beitelag i Troms, OBB 2018 
 

Vi orienterer om at søknadsfrist for tilskudd til drift av beitelag er 1. desember. 

Tilskuddet er en del av de regionale miljøtilskuddene i Troms og er hjemlet i forskrift om 

regionale miljøtilskudd for jordbruket i Troms av 18. mai 2016. 

 

Alle beitelag må søke elektronisk via Altinn. Dersom du har problemer med søknaden, kan du 

ta kontakt med din kommune som kan hjelpe deg. 

 

Det er trygt å levere søknaden elektronisk. Dersom laget søkte tilskudd i fjor, ligger 

medlemmene med organisasjonsnummer og beiteområde ferdig utfylt. Du får løpende beskjed 

om du har fylt ut skjemaet riktig og bekreftelse/kvittering på at søknaden er levert. Denne kan 

du finne igjen i «Min meldingsboks» i Altinn. 

 

Lenke til søknadsskjema og rettledning til elektronisk søknad finner du blant annet på 

Landbruksdirektoratets nettsider, se her. 

 

Det finnes også informasjon om RMP og tilskudd til drift av beitelag på fylkesmannens 

nettside, les her. 

 

Et av flere vilkår for å motta dette tilskuddet er at beitelaget har gyldig organisasjonsnummer 

i Enhetsregisteret. Alle medlemmene i laget må også ha organisasjonsnummer. 

 

Det er beitelagsleder som skal sende inn søknaden for beitelaget, og det er viktig at 

beitelagslederen har fått denne rettigheten i Altinn. Under menypunktet «Profiler, roller og 

rettigheter» i Altinn kan du sjekke om dette er i orden. Dette finner du under punktet «skjema 

og tjenester du har rettigheter til». Se også til Landbruksdirektoratets nettside for mer 

informasjon. 

 

Feltet «Melding fra beitelaget» skal fylles ut. Her skal det opplyses om aktiviteten i laget og 

tilbakemeldinger til kommunen og Fylkesmannen. Det kan være vurdering av beitesesongen 

og tapstallene. Det er fullt mulig å laste opp vedlegg, som for eksempel årsmelding, og sende 

det inn med søknaden.  

 

Foreløpige tilskuddssatser er kroner 40 per hjemsanket storfe og kroner 11 per hjemsanket 

småfe. Utbetalingen skjer fra Landbruksdirektoratet mars 2019. Ved for sent fremsatt søknad 

vil det tildelte tilskuddet bli redusert med 1 000 kroner per virkedag etter søknadsfristens 

utløp og opp til 20 virkedager. 

 

 

 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/regionalt-miljotilskudd/organisert-beitebruk
https://www.fylkesmannen.no/Troms/Landbruk-og-mat/Miljotiltak/Regionale-miljotilskudd-for-Troms-2018/
https://www.slf.dep.no/no/
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Vær spesielt oppmerksom på at når du har vært inne på søknaden en gang og valgt fylke, vil 

søknaden finnes under Registrerte søknader neste gang du går inn. 

 

Vilkår 

Vilkårene finnes i veilederen for regionale miljøtilskudd for 2018, side 10. Veilederen for 

2018 finner du på nettsiden til fylkesmannen i Troms. 

https://www.fylkesmannen.no/Troms/Landbruk-og-mat/Miljotiltak/Regionale-miljotilskudd-

for-Troms-2018/ Er det problem med nedlasting, kan du ta kontakt med 

landbruksforvaltningen i kommunen. 

 

Det kan gis tilskudd til beitelag som har sau, geit eller storfe på beite i utmark minst 8 uker i 

året. Tilskuddet gis per hjemsanka dyr. Melkende kyr og geiter er ikke omfattet av tiltaket. 

Beitelag som søker om tilskudd må være registrert i enhetsregisteret/foretaksregisteret. 

Søknad om tilskudd sendes den kommunen der størstedelen av beitet ligger. Dersom laget 

beiter i flere fylker, skal fylkesmennene i beitefylkene sammen avgjøre hvilket fylke og 

hvilken kommune laget skal registreres i, og hvor de skal søke om tilskudd. For å være 

berettiget tilskudd gjennom regionalt miljøprogram, må beitelaget oppfylle følgende krav: 

 

• Laget skal ha egne lagslover og et styre valgt av medlemmene, og føre protokoll fra 

alle møter der det blir gjort vedtak. 

• Laget skal være åpent for brukere som har tilgang til utmarksbeite i et område der 

samarbeid kan fremme bruken av beiteområdet. 

• Laget skal føre regnskap for den økonomiske drifta i laget i tråd med gjeldende regler 

og god regnskapsteknikk. 

• Laget skal bruke alle tilskudd til laget til å fremme den organiserte beitebruken i 

området gjennom felles tiltak.  

• Laget skal organisere effektivt og forsvarlig tilsyn og sanking av egne og andres dyr i 

lagets område, tilpassa lokale forhold. Beiteområdet skal inspiseres minst en gang i 

uka slik at unormale forhold kan bli oppdaga fort og nødvendige tiltak satt i verk. 

• Laget skal samarbeide med tilgrensende lag når det kan føre til mer effektiv 

ressursbruk og utnyttelse av beiteområdene. Dette gjelder spesielt sanking og 

ettersanking.  

• Laget skal notere opplysninger om gjennomført tilsyn (dato, tilsynsrunde, unormale 

forhold i beiteområdet og tiltak som er satt i verk). Fylkesmannen og kommunen kan 

be om å få lagt fram denne dokumentasjonen. 

• Laget skal sende årlig rapport på fast skjema til kommunen innen søknadsfristen. 

• Lag som bruker beite i andre kommuner enn registreringskommunen, skal hvert år 

sende kopi av søknad om tilskudd til disse for informasjon. 

• Nyregistrerte lag skal ha minst 5 aktive medlemmer og 300 småfeenheter. Minstekrav 

for eksisterende lag er 3 aktive medlemmer og 150 småfeenheter (1 småfeenhet = 1 

https://www.fylkesmannen.no/Troms/Landbruk-og-mat/Miljotiltak/Regionale-miljotilskudd-for-Troms-2018/
https://www.fylkesmannen.no/Troms/Landbruk-og-mat/Miljotiltak/Regionale-miljotilskudd-for-Troms-2018/
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lam/sau/geit/kje eller 0,1 storfe). Alle dyreslag fra samme bruk skal organiseres i 

samme lag.  

Gyldig organisering i Enhetsregisteret 

Vi er blitt opplyst om at Enhetsregisteret ikke har satt noen tidsfrist for omregistrering av 

beitelag som ikke har korrekt organisasjonsform. Ingen beitelag vil bli slettet uten at 

Brønnøysundregisteret har vært i kontakt med laget. Alle beitelag som i dag har et 

organisasjonsnummer, kan bruke dette når de skal søke om tilskudd til drift av beitelag ved 

søknadsomgangen høsten 2018. 

 

Det er beitelaget sitt ansvar å sørge for registrering i Enhetsregisteret med korrekt valg av 

organisasjonsform. 

 

Spørsmål 

Eventuelle spørsmål knyttet til søknaden om tilskudd til drift av beitelag kan rettes til 

kommunen. 

 

 

Lykke til! 

 

 

Dette dokumentet sendes kun som epost. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

Marianne Vileid Uleberg 

ass. landbruksdirektør 

 

 Aase Berg 

rådgiver 

 

 

 

Kopi til: 

Kommuner i Troms, landbruksforvaltninga    

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer. 


