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Tilskudd til drift av beitelag i Oslo og Viken og søknad om rovvilterstatning 
2022 

Tilskudd til drift av beite- og sankelag 
Tilskudd til drift av beitelag er en del av regionale miljøtilskudd og regionale miljøkrav for jordbruket 
i Oslo og Viken 2022 og hjemlet i "Forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Oslo og Viken», som 
trådte i kraft 12. juni 2020. Beitelagene må søke elektronisk via Altinn. Fristen for å sende inn søknad 
om tilskudd til drift av beitelag er 1. november.  
 
Vilkår 
Beitelag kan søke om tilskudd til drift. Med beitelag menes sammenslutninger som er registrert som 
samvirkeforetak eller forening i Enhetsregisteret, og som har til hovedformål å samarbeide om 
hensiktsmessige fellesløsninger innen beitebruk og god utnyttelse av utmarksbeite. Beitelagene må 
ha minst to medlemmer, føre ukentlig tilsyn med dyra og årlig rapportere om driften til 
Statsforvalteren. 
 
Hvordan søke? 
Beitelagene må levere søknad om tilskudd elektronisk via Altinn. Du kommer til søknadsskjemaet 
ved å trykke på lenken her. Du blir veiledet underveis når du fyller ut søknaden. På 
Landbruksdirektoratet sin nettside finner du lenke til veiledning og ofte stilte spørsmål og svar. 
Du kan også kontakte kommunen dersom du har problemer med søknaden eller spørsmål. 
 
Det er antall dyr sluppet og sanket på utmarksbeite som skal registreres. Dersom laget søkte tilskudd 
i fjor, ligger medlemmene med organisasjonsnummer og beiteområde ferdig utfylt. I merknadsfeltet 
ønsker vi at dere oppgir følgende opplysninger: 
 
 Vurdering av beitesesongen (beitekvalitet og beitedyras tilvekst) og tapstallene 
 Dato for slipp og hovedsank (sau og storfe) 
 Vaktordning/tilsynsturer i beitelag 
 Dokumenterte- og mulige tapsårsaker 
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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. 
 
Foreløpige tilskuddssatser 
Foreløpige tilskuddssatser per dyr sluppet på utmarksbeite er 15 kr/dyr for småfe og 20 kr/dyr for 
storfe/hest. Utbetaling skjer fra Landbruksdirektoratet i løpet av mars 2023. Vi gjør oppmerksom på 
at statistikken fra organisert beitebruk er offentlig. 
 
Erstatning for tap av husdyr til rovvilt 
Nå kan dere sende inn søknad om erstatning for tap av husdyr til rovvilt i 2022. Elektronisk 
søknadssenter åpner for innsending 10. oktober og fristen er 1. november. Statsforvalteren minner 
om at det er obligatorisk å sende inn søknaden elektronisk. Alle søkere oppfordres til å lese 
beskrivelsen i den elektroniske søknaden nøye, for å sikre at all nødvendig informasjon kommer 
med. 
 
Husk kravet om dokumentasjon 
Alle søkere må ha individlister som et vedlegg til søknaden. Individlistene skal minimum inneholde 
alle individnummer i besetningen, kobling mellom mor og lam, dødsårsaker og helse- og 
sykdomsinformasjon. Dersom slik informasjon ikke ligger ved søknaden, kan erstatningen bli 
avkortet. 
 
Dersom dyreeier har gitt fullstendige besetningsdata til Sauekontrollen, og har samtykket i bruk av 
besetningsdata fra denne, anses dette kravet som oppfylt, jf. erstatningsforskriftens § 4 d. 

Alle søknader behandles individuelt med grunnlag i søknaden og nødvendig dokumentasjon. 
Dersom du i tillegg ønsker individuell beregning av erstatningen framfor behandling etter 
standardiserte satser, må du krysse av (Ja) for dette. For å gjennomføre en slik individuell analyse, 
må dyreeier i henhold til retningslinjene til erstatningsforskriften § 14 legge fram nødvendig 
dokumentasjon, der alle individer i besetningen kan identifiseres.  
 
Analysen som gjennomføres av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), omfatter kun beregninger 
knyttet til grunnverdiene og tilleggene til disse, ikke følgekostnader eller antall dyr som erstattes. Se 
mer informasjon om dette i Miljødirektoratets søknadssenter. 
 
Hvis du har problemer med å levere søknaden elektronisk, kan du ta kontakt med Statsforvalteren i 
Oslo og Viken. 
 
 
Med hilsen 
 
Otto Galleberg 
seksjonssjef 

  
 
Marit Surlien Hoen 
seniorrådgiver 

Landbruksavdelingen 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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