
           20.06.2014 
 

Utfyllende bestemmelser for tilskudd til drift av beitelag etter Forskrift om 

regionale miljøtiltak i jordbruket Vest-Agder av 31.05.13 
  

§ 7  i forskrifta lyder: 

Tilskudd til drift av beitelag  

Bare beitelag som er godkjent av kommunen og som følger de krav Fylkesmannen i Vest-

Agder har fastsatt for drifta kan få tilskudd.  
 

1. Formålet med ordninga er  

 a. å legge forholdene til rette for best mulig utnytting av beite i utmark og redusere tap av dyr på 
utmarksbeite gjennom organisert tilsyn, sanking og andre målretta fellestiltak i beiteområdene.  

 b. å legge forholdene til rette for felles løsninger innen beitebruk. 

 

2. Hvem kan søke om tilskudd 

Tilskudd kan gis til drift av beitelag registrert i Vest-Agder med sau, geit, storfe og hest som 

organiserer og utnytter beite i utmark i Vest-Agder og er godkjent av kommunen.  

 

3. Krav til godkjenning av beitelag  

For at et beitelag skal bli godkjent av kommunen er det et vilkår at husdyrholdet som er omfattet 

av beitelagets virksomhet blir drevet i samsvar med lover og forskrifter som gjelder husdyrhold.  

Videre stilles følgende krav: 

 

Krav til registrering og forretningsdrift 

a. Et foretak kan være medlem av flere beitelag, men bare medlem i ett beitelag som organiserer beiting 

for samme dyreslag. 

b. Laget må være registrert i Enhetsregisteret og drives etter de krav som Enhetsregisteret stiller om at 

laget skal ha egne lagslover og et styre valgt av medlemmene i laget. 

c. Laget skal føre protokoll fra alle møter der det blir gjort vedtak. 

d. Laget skal føre regnskap for den økonomiske virksomheten i laget i tråd med gjeldende regler og god 

regnskapsskikk. 

e. Laget skal notere på fastsatt skjema opplysninger om gjennomført tilsyn. Listene skal leveres til leder 

av laget og oppvares minst 5 år. 

f.  Laget skal sende årsrapport på fastsatt skjema til kommunen 

Krav til størrelse og organisering av beiting 

a. Et beitelag skal ha minst 3 aktive medlemmer og 150 småfeenheter. 

En småfeenhet er: 0,3 storfe = 0,3 hest = 1 sau = 1 lam = 1 geit = 1 kje. 

b. Et beitelag kan organisere beiting med ett eller flere dyreslag.  

c. Beitelaget skal organisere beiting i minst 8 uker i perioden fra 1. mai til 15. oktober 

 

Krav til drift: 

a. Beitelagets virksomhet skal drives i samsvar med lover og forskrifter som gjelder 

husdyrhold.  

 b. Laget skal bruke alle tilskudd til å fremme den organiserte beitebruken i området gjennom felles tiltak 



c. Laget skal organisere effektivt og forsvarlig tilsyn og sanking av egne og andre sine dyr i lagets 

område, tilpassa lokale forhold. Beiteområdet skal inspiseres minst en gang pr. uke, slik at unormale 

forhold blir oppdaga og nødvendige tiltak blir satt i verk.   

d. Laget skal samarbeide med tilgrensende lag når det kan effektivisere ressursbruk og utnytting av beita, 

dette gjelder særlig sanking og ettersanking fra utmarksbeite.  

e. Laget skal være åpent for andre brukere som har tilgang til beite i området hvis samarbeid vil ha 

betydning for beitebruken. Beiteområdene til ulike beitelag skal være rasjonelle i forhold til 

hverandre. 

f. Medlemmene må kunne dokumentere at det er gitt vaksiner og snyltebehandling etter gjeldende 

anbefalinger fra Mattilsynet   

g. Laget må bare sende lam på utmarksbeite som følger moren, som er friske og som har normal tilvekst  

h. Alle dyr skal sankes fra utmarksbeite ved minst en hovedsakning før 10. september og en ettersanking 

før 10. oktober.  Sanking tilpasses ellers i forhold til beiteområdets beliggenhet m.v. 

i. Alle medlemmer i laget skal levere oversikt over hvor mange dyr som er saknet før 20. oktober  

j. Laget er ansvarlig for at det settes i gang felles/ organiserte tiltak for å finne alle dyra. Funne dyr skal 

rapporteres til fylket fortløpende og senest innen 20. januar. 

 

4.  Søknad om godkjenning av beitelag  

a. Søknad om godkjenning av lag skal stiles til beitekommunen i dette fylket.  

b. Godkjente lag skal registreres i kommunen der størstedelen av beitet ligger. Dersom laget beiter i 

flere fylker må fylkesmennene i beitefylkene sammen bestemme i hvilket fylke og kommune laget 

skal registreres. 

c. Søknadsfrist for godkjenning av beitelag er 1. mai samme år som beitesesongen. Søknader om 

godkjenning av beitelag blir avgjort av kommunen.  

d. Søknaden skal inneholde en oversikt over antall dyr av de slag som skal inngå i beitelagets sin drift. 

Oversikten skal være på fastlagt skjema. Videre skal det legges ved kart over beiteområdene. 

e. Endringer i sammensetning av beitelaget eller beiteområde må godkjennes av kommunen. 

 

5. Søknad om tilskudd til drift av beitelag  

a. Beitelaget skal søke elektronisk om tilskudd til driften via Altinn.  

b. Søknadsfrist for tilskudd til drift av beitelag er 15.november. 

 Søknader om tilskudd til drift av beitelag blir avgjort av kommunen. 

 

6. Foreløpige tilskuddssatser 

Driftstilskudd pr dyr for dyr som beiter i utmark; 13 kr pr hest og storfe, og 13 kr pr småfe som 

kommer tilbake fra beite på hausten.  

 

7. Utvalg for organisert beitebruk 

Fylkesmannen kan opprette et utvalg for organisert beitebruk. Utvalget skal være et rådgivende 

organ i forhold til godkjenning av beitelag, beiteareal og beitebruk og endringer i disse. Videre er 

utvalget rådgivende organ ved tildeling av investeringsstøtte til beitelag. Utvalget skal medvirke 

til informasjonsarbeid overfor kommunene og husdyrholderne.   

Utvalget skal bestå av 3 medlemmer oppnevnt av Vest-Agder Sau og geit og 1 medlem oppnevnt 

av Fylkesmannen. Medlemmene oppnevnes for 2 år om gangen. 


