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Utlysning av midler for å dekke kostnader beitenæringen har som følge av
tiltak mot skrantesjuke (CWD) i Nordfjella – og Hardangerviddasonen i
2021
Beitenæringen i Vestfold og Telemark, Vestland og Viken som omfattes av forskriften for å
begrense spredning av Chronic Wasting Disease (CWD) hos hjortedyr, kan nå søke om tilskudd
for å dekke de ekstraordinære kostnadene knyttet til dette. Søknadsfristen er fredag
15. oktober, og dere må søke via Altinn.
Statsforvalteren viser til dialogmøtene med beitenæringen i slutten av mars om forvaltningen av
midlene.
I alt 8,5 millioner kroner er i år øremerket tiltak knyttet til kostnader for beitenæringen som følge av
tiltak mot skrantesjuke i Nordfjella- og Hardangerviddasonen i tråd med CWD-soneforskriften (FOR2021-06-09-1843. Midlene forvaltes av Statsforvalteren i Oslo og Viken i samarbeid med
Statsforvalterne i Vestfold og Telemark og i Vestland.


Nordfjella-sonen gjelder kommunene Lærdal, Aurland og Hemsedal, kommunene
Eidfjord, Hol og Ål nord for riksvei 7 og kommunene Ulvik nordøst for elva Tysso til
Stokkvatnet og til Espelandsvatnet.



Hardangervidda-sonen har en geografisk avgrensning tilsvarende Hardangervidda
villreinområdet sør for riksveg 7, se vedlegg i soneforskriften.

I sonene er det forbudt å sette ut eller bruke salt til beitedyr utendørs. Salt omfatter salter og
mineraler, herunder løssalt og slikkestein.
Det er likevel tillatt å gi beitedyr salt fra en salteinnretning i normal beiteperiode, jf. § 6. Bruk av salt i
CWD-soneforskriften, dersom
a.
tildelingen av salt skjer på en måte som sikrer at det ikke lekker salter ut fra
salteinnretningen direkte eller ved avrenning
b.
salteinnretningen flyttes flere ganger gjennom perioden og minst så ofte at
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vegetasjonen på utsatte steder ikke slites bort, og det dokumenteres at flytting
er gjennomført, for eksempel med mobilkamera, og
c.
salteinnretningen er plassert med en avstand på minimum 50 meter og maksimum
500 meter fra tidligere registrert og inngjerdet salteplass, eller Mattilsynet har gitt
tillatelse til annen plassering.
En registrert og inngjerdet salteplass som nevnt i første punktum bokstav c, kan bare erstattes med én
salteinnretning. Dokumentasjon som nevnt i første punktum bokstav b skal oppbevares i fem år og kunne
forevises Mattilsynet på forespørsel.
For Hardangervidda-sonen gjelder kravene i andre ledd første punktum bokstav c alle salteplasser som
har vært benyttet i perioden 2015–2020, uavhengig av om de er registrert og inngjerdet.
Utenfor beiteperioden i sonen skal salt oppbevares utilgjengelig for hjortedyr, og på en slik måte at det ikke
fører til saltavrenning. Salteksponerte flater på salteinnretninger skal heller ikke være tilgjengelig for
hjortedyr.
Salteinnretninger skal være merket med eiers navn og telefonnummer, alternativt med dyreholds-ID eller
organisasjonsnummer.
Grinder, lemmer og lignende som er satt opp for å skjerme salteplasser, skal ikke åpnes eller fjernes, med
mindre Mattilsynet bestemmer annet. All aktivitet innenfor skjermede salteplasser i området som er
avgrenset av riksvei 52 og Lærdalen i nord, Sognefjorden og Aurlandsfjorden i vest, fylkesvei 50 i sør-vest,
og riksvei 7 og kommunegrensen mot Gol i sør-øst, er forbudt.
I Hardangervidda-sonen er det forbudt å bruke salteplasser som har vært benyttet i perioden 2015 til
2020.
Det er kostnader beitenæringen har hatt i år som følge av kravene for å begrense spredning av CWD,
som de nå kan søke om tilskudd for.
Hvem kan søke om disse midlene?
Beite- og sankelag som er registrert i enhetsregisteret, som driver næringsmessig beitedrift
innenfor Nordfjella- eller Hardangervidda-sone (jf. § 4. Soner i CWD-soneforskriften) og som i
2021 har hatt kostnader som følge avtiltak mot skrantesjuke (CWD) hos hjortedyr i og fra sonen,
kan søke om tilskudd til å dekke disse ekstraordinære utgiftene. Tilsvarende gjelder for
beitebrukere/enkeltforetak som har rett til produksjons- og avløsertilskudd i jordbruket der det
grunnet naturgitte eller driftsmessige forhold ikke ligger til rette for samarbeid (jf. § 2. Vilkår i
forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder).
Næringsmessig beitedrift innebærer at dyra går minst fem uker på beite og at mer enn
halvparten av medlemmene i lag eller forening har rett til produksjonstilskudd.

Hvordan søke?
Søknaden leveres elektronisk her via ID-porten/Altinn innen fredag 15. oktober 2021.
Her velger dere ordningen «Tilskudd til tiltak i beiteområder» og logger inn.
1. Under Gyldige aktører velger du beite-/sankelagets organisasjonsnummer. Trykk
så «Fortsett» og deretter «Registrer ny søknad». Det er viktig at dere
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kontrollerer at Opplysninger om foretaket og Kontaktinformasjon er riktig.
Dersom kontonummeret mangler eller er feil, må dette endres i Altinn.
2. Under «Søknadsopplysninger» skriver dere navn på beiteområdet og registrerer
totalt antall dyr somble sluppet i beiteområdet for hvert av dyreslagene. Videre
velger dere CWD i nedtrekkmenyen over hva Tiltaket gjelder og skriver
Prosjektperiode fra datoen dere søker til 15. oktober. Systemet hindrer dere
dessverre i å velge en tidligere «fra dato» enn søknadsdatoen.
3. Under Beskrivelse av tiltaket skal dere gjøre rede for hvilke(t) tiltak dere har
gjennomført (tilsyn/gjeting, elektronisk overvåking, bruk av salteinnretninger i
tråd med soneforskriften) og gi en kort vurdering av beitesesongen.
4. Under Kostnadsoverslag oppgir dere kostnader knyttet til de samme tiltakene.
Bruk én linje per typetiltak.
5. Under Finansieringsplan må dere legge inn et søknadsbeløp:
 Nordfjella-sonen – dere skal bruke 77 kr/beitedyr (foreløpig
tilskuddssats for ordningen). Dersom dere har sluppet totalt 100 beitedyr,
blir altså søknadsbeløpet kr 7 700 (77 kr/dyr * 100 dyr)
 Hardangervidda-sonen - dere skal bruke 97 kr/beitedyr (foreløpig
tilskuddssats for ordningen). Dersom dere har sluppet totalt 100 beitedyr,
blir altså søknadsbeløpet kr 9 700 (97 kr/dyr * 100 dyr)
6. Under avsnittet «Vedlegg» skal dere laste opp timelister over tilsyn/gjeting og
regnskap som viser de faktiske utgiftene dere har hatt til innkjøp av
nødvendige salteinnretninger. Dersom dere har fått vedtak fra Mattilsynet om
utbedring av salteinnretninger, skal også dette lastes opp her.
7. Sjekk at opplysningene stemmer under «Oppsummering». Under Hvem skal
behandle søknaden? er det viktig at dere velger ‘Statsforvalteren i Oslo og
Viken’ som mottaker. Dette gjelder også beitelag/foretak fra Vestland og
Vestfold og Telemark, da det er Statsforvalteren i Oslo og Viken som behandler
og avgjør alle søknadene.
Når du har sendt søknaden, vil du motta en bekreftelse på dette i Altinn.

Utbetaling og foreløpige satser
Dere vil motta et vedtaksbrev fra Statsforvalteren så snart søknaden er ferdig behandlet. Dersom
dere får innvilget tilskudd, vil dere etter kort tid motta et brev om utbetaling av dette. Begge
brevene sendes via Altinn eller Digipost. Det sendes et varsel til kontaktinformasjonen dere
har oppgitt i søknaden.
De foreløpige tilskuddssatsene for ordningen er basert på antall dyr sluppet i 2020 og midlene vi
har til rådighet for ordningen i 2021. Satsene vil kunne bli justert når vi har oversikt over antall dyr
som faktisk har beitet i sonene i år.
Enkelte beitelag i Hardangerviddasonen har bedt om- og fått noe forskuddsutbetaling i forbindelse
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med innkjøp av salteinnretninger. Dette vil komme til fratrekk på den endelige tilskuddssummen
som blir beregnet ut fra antall beitedyr som faktisk ble sluppet i 2021, i tråd med teksten i avsnittet
Vilkår for tilskuddet i brevet Vedtak om tilskudd til tiltak i beiteområde – Forskuddsutbetaling - CWDkompensasjon 2021 - xx beitelag.
Opplysningsplikt og kontroll
Søkere av tilskudd plikter å gi alle opplysninger som Statsforvalteren finner nødvendig for å kunne
forvalte ordningen og godta ev. kontrolltiltak som blir iverksatt. Statsforvalteren har adgang til all
bokføring, korrespondanse og opptegnelser som vedkommer tilskuddet. Det kan kreves at
opplysningene bekreftes av revisor. Opplysningene i søknaden vil bli kontrollert mot ulike kilder
som blant annet søknader om produksjons- og avløsertilskudd og tilskudd til drift av beitelag
gjennom ordningen med regionale miljøtilskudd i jordbruket.

Brudd på soneforskriften vil kunne påvirke den enkelte beitebrukers krav på tilskudd
Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige enkeltvedtak, jf. matloven § 23, for å oppnå
etterlevelse av bestemmelser gitt i eller i samsvar med denne loven. CWD-soneforskriften er
hjemlet i Matloven. Statsforvalteren vil ved vurdering av søknadene legge til grunn ev. vedtak fattet
av Mattilsynet om brudd på soneforskriften.
Vi gjør oppmerksom på at hver enkelt beitebruker selv er ansvarlig for å følge regelverket.
Beitebruker(e) som ikke etterlever bestemmelsene beskrevet over, har ikke krav på tilskudd
gjennom denne ordningen. Det samlede tilskuddet som betales ut til beitelaget, vil da bli redusert
tilsvarende det antall dyr dette medlemmet eller ev. flere hadde i beiteområdet gjennom
beitesesongen 2021. Beite- og sankelaget må melde fra til Statsforvalteren om eventuelle
medlemmer som har fått vedtak om brudd på bestemmelsene. Slik unngår vi reduksjon av
tilskuddet for hele laget.

Ta kontakt med Statsforvalteren i Oslo og Viken - sfovpost@statsforvalteren.no, ved spørsmål om
ordningen.

Med hilsen
Otto Galleberg
seksjonssjef
Landbruksavdelingen

Marit Surlien Hoen
seniorrådgiver
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