
 
 

Stølsvidda utvalgte kulturlandskap - tilskudd i 2019 
 
 
Styringsgruppa for Stølsvidda utvalgt kulturlandskap har blitt enige om hva slags tiltak som skal 
prioriteres i 2019. Personer og organisasjoner (med organisasjonsnummer) kan søke tilskudd. Det blir 
to søknadsfrister: 
 
15. mai og 1. september 
 
Bruk skjema på denne siden og send søknaden til den aktuelle kommunen. Det skal sendes ett 
skjema for hvert enkelt tiltak en søker på. 
 

Generelle prioriteringer 

• Holde i hevd stølsmiljøene og de arealene som er tradisjonelt er knyttet til disse 

• Arealer og objekter med spesiell verdi for naturmangfold, landskapsbilde og kulturmiljø 

• Støler i tradisjonell drift med mjølkeproduksjon 

• Arealer som er i svak hevd og som kan bli tatt i mer aktiv bruk. Søkere uten egen drift/beitedyr 
må ha en avtale på minst 10 år om utleie til et jordbruksforetak. 

• Beitefelt utenom stølslaga kan prioriteres for ryddetiltak dersom de er inngjerda og etablert som 
aktive beitearealer 

Prioritering av tiltak i 2019 

• Sperregjerder og gjerder på stølslaga 
 
Det blir lagt vekt på hvor viktig tiltaket er for å unngå at beitedyr beveger seg ut av beiteområdet 
sitt eller inn på innmarksareal, eller om gjerdet bidrar til bedre hevd av stølsarealer som er utsatt 
for gjengroing. Vedlikehold eller reparasjon av eksisterende gjerde er ikke tilskuddsberettiget. 
 
Tilskuddet er satt til opptil 45 kroner pr. meter på/inntil innmarksareal og 60 kroner pr. meter i 
utmark. For gjerde som ikke faller entydig innenfor en av kategoriene, gjøres det 
en skjønnsmessig vurdering av tilskuddssatsen. 



• Rydding/tynning og krattknusing 
      
Tilskuddet kan gis til tiltak både i utmarka og på stølene. I utmark prioriteres arealer som ligger 
nær støler med aktiv drift og/eller har godt potensial som beite. Rydding, tynning eller 
krattknusing skal utføres på en måte som tar hensyn til landskapsbilde og miljøverdier.       
      
Tilskuddet er opptil 70 % av godkjent kostnad. 

• Andre tiltak som er viktige for stølsdrift og kulturlandskap 
 
Dette omfatter primært: 

1. driftsmessige investeringer på støler i aktiv drift med mjølkeproduksjon, inkludert tiltak 
på sel som er nødvendige for driften 

2. engangsstøtte til brukere som starter opp ny mjølkeproduksjon 
3. istandsetting av verneverdige bygninger, med hovedvekt på helhetlige miljøer og søkere 

som ikke kan søke tilskudd fra SMIL-ordningen 
4. spesielle skjøtselstiltak på areal med stor miljøverdi 

Det blir gitt 30-70 % tilskudd av godkjent kostnad, med lavest prosentsats for tiltak med stor 
privat nytteverdi og høgest sats for tiltak som hovedsakelig har allmenn nytteverdi. 
Utover dette kan det som engangsstøtte til oppstart av ny mjølkeproduksjon på støl bli gitt et 
tilskudd på opptil 30 000 kroner. For støtte til stølsdrift vil det bli stilt vilkår om drift i et antall 
år etter utbetaling av tilskuddet. 

Det oppfordres til å samarbeide om fellestiltak der dette er hensiktsmessig for å oppnå god effekt av 
tiltaket. Det må kunne legges fram avtale mellom deltakerne og plan for tiltaket. 

Bistand til å planlegge tiltak og fylle ut søknad 

Geir Harald Fodnes er engasjert som prosjektmedarbeider for bl.a. å bistå søkere med hjelp til å 
planlegge/beskrive tiltak og fylle ut søknadsskjema. Han vil ha kontordager i hver kommune: 

Kommunehuset i Vestre Slidre: 30. april kl. 9-11 

Kommunehuset i Nord-Aurdal: 2. mai kl. 9-11 

Det går også an å gjøre en privat avtale via telefon: 971 54 566 eller e-post: ghf@n2u.no. 
Kommunene kan også gi veiledning om utfylling av søknaden. 

Bruk søknadsskjemaet på denne siden og fyll ut ett skjema for hvert tiltak hvis du søker på flere. 
Utfylt skjema sendes til den kommunen tiltaket skal gjennomføres i. Det er Fylkesmannen som 
innvilger tilskudd etter innstilling fra kommunen. Vi har som mål at den første tildelingsrunden er 
gjennomført innen ca. 15. juli. 

Vestre Slidre: post@vestre-slidre.kommune.no / Slidrevegen 16, 2966 Slidre 

Nord-Aurdal: nak@nord-aurdal.kommune.no / Boks 143, 2901 Fagernes 

Avgrensningen av det aktuelle området er vist på kart på denne siden. 
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