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A. Prioriterte områder - innmark - beite, § 6 
I Kvinesdal kommune er det valgt ut følgende kartfestede områder: 

Håland Rørvik Opofte Feda 
Årli Haugland øvre Øvre Røynestad Risøyna 
Mygland Vordalen Fjotland Salmeli 
Lohna-tangen Høiland Kleiven Hamre 
Rudlend Håland 2 Førlandsås Stakkeland 
Eiesland Åsen indre Knaben  

 

I disse områdene gjelder tiltaket § 6 Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i innmark. 

Jordbruksareal som beites innenfor disse områdene kan det søkes tilskudd til. Dette gjelder fulldyrka jord, 
overflatedyrka jord og innmarksbeite, jf. AR5. 

Tilskuddet utmåles per dekar.  

Tilskuddet utfases i løpet av programperioden. 

B. Prioriterte områder - innmarksbeite – beite, § 6 
I Kvinesdal kommune er i tillegg arealkategorien innmarksbeite i AR5 valgt som prioritert område i følgende 
kartfestede områder: 

 Innmarksbeiteareal langs og nord for Riksvei 42 
 Innmarksbeiteareal som er synlig fra veien gjennom Austerdalen, fylkesvei 816 (4194???) 
 Innmarksbeiteareal som er synlig fra veien gjennom Vesterdalen, fylkesvei 465 

 

I disse områdene gjelder også tiltaket § 6 Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i innmark. 

Tilskuddet utmåles per dekar.  

Tilskuddet utfases i løpet av programperioden. 

 

C. Prioriterte områder - utmark – beite, § 7 
Dette gjelder beiting på alt areal på øyer uten veiadkomst i sjø, elv og innlandsvann. 

I disse områdene gjelder tiltaket § 7 Beiting av verdifulle jordbruksareal i utmark. 

Tilskuddet utmåles per beitedyr.   

 

I tillegg gjelder følgende for tiltakene: 
Beitetiden må minst være 8 uker i perioden 1. mai til 15. oktober. 

For de kartfestede områdene som både er prioriterte innmarksområdene etter §6 (A) og prioritert 
innmarksbeiteområder etter §6 (B), kan det ikke gis dobbelt beitetilskudd. Søker må velge en av ordningene.  

Omsøkte arealer skal tegnes inn på kart i søknadssystemet. 
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