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Tilskudd til tiltak i beiteområder 2019- informasjon og søknadsfrist  

Tilskudd til tiltak i beiteområder skal legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, 
redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak. Fylkesmannen fordeler tilskudd 
etter tilrådning fra kommunene for siste gang i 2019. I 2020 vil ordningen bli overført til kom-
munene, som et ledd i regionreformen. 
 
Søknadsfrist er 1. februar 2019. 
 
Det kan gis tilskudd til 
✓ Faste installasjoner (inntil 50% av godkjent kostnadsoverslag) 
✓ Utstyr knyttet til beitebruk i utmark (inntil 50% av godkjent kostnadsoverslag) 
✓ Elektronisk overvåkingsutstyr (inntil 70% av godkjent kostnadsoverslag) 
✓ Tidsavgrensede planleggings- og tilretteleggingsprosjekter (inntil 70% 

av godkjent kostnadsoverslag) 
 
Hvem kan søke? 
Tilskudd kan gis til lag eller foreninger som er registrert i enhetsregisteret, som har nærings-
messig beitedrift og som iverksetter investeringstiltak og/eller planlegger tilretteleggingstiltak i 
beiteområder. I områder der det ikke ligger til rette for samarbeid kan landbruksforetak som 
mottar produksjonstilskudd få tilskudd. 
 
Vilkår 
✓ Søknaden skal være godt opplyst og begrunnet og ha nødvendige vedlegg. 
✓ Kostnadsoverslaget skal være detaljert. 
✓ Finansieringsplan skal fylles ut. 
✓ Det kan ikke gis tilskudd til tiltak i beiteområder som er leid i en periode kortere enn 10 

år. 
 
Søknadsskjema og vedlegg til søknad 
Eget søknadsskjema (vedlagt) skal benyttes og fylles ut. Tekstdokumenter der vi må lete 
etter informasjon om formål, kostnader, vedlegg osv forlenger saksbehandlingstiden. Benytt 
derfor skjemaet. Legg ved tilleggsinformasjon hvis dere ikke får plass til alt i skjemaet. 
 
Planlagt tiltak skal beskrives godt med informasjon om type materiell som skal brukes, mål 
og dimensjoner, antall timer egeninnsats, om det skal benyttes maskiner eller spesielt utstyr. 
 
Nødvendige vedlegg er som hovedregel 
✓ Kart som viser stedet der tiltaket planlegges, med tiltaket avmerket. Kartet skal vise 

gårds- og bruksnummer på berørte eiendommer. 
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✓ Oversiktskart med veier, elver, stedsnavn, og som viser beliggenhet i forhold til 
eksisterende gjerder eller annet som tiltaket skal sees i forhold til. 

✓ Oversikt over grunneiere på berørte eiendommer. 
✓ Grunneiers tillatelse for 10 år fra søknadsåret (også dersom eget medlem er 

grunneier). 
✓ Uttalelse fra berørt reinbeitedistrikt der tiltak er planlagt i et reinbeiteområde. 
 
Informer berørte og legg ved avtaler 

Vi ønsker å bidra til etablering av tiltak som kan være til nytte for beitebrukerne og som ikke 
forårsaker konflikt. Planer om tiltak i beiteområder må legges fram for grunneiere og andre 
rettighetshavere i området. Alle grunneierne skal ha gitt tillatelse til å gjennomføre tiltaket. 
Avtaler med grunneierne skal gjelde for ti år fra søknadsåret. 

 

Berørt reinbeitedistrikt skal være informert og ha uttalt seg om nye tiltak. Vi legger vekt på 
uttalelsen fra reinbeitedistriktene når vi vurderer søknad om tilskudd til tiltak i beitefelt. Vi har 
sett at dette kan være utfordrende og sender derfor noen råd om hvordan dere kan gå fram 
for å lykkes bedre. Ta kontakt med oss hvis det ikke lykkes å oppnå kontakt med riktig rein-
beitedistrikt. 
 
Frister og kommunens oppgaver 
➢ Søker sender søknad med vedlegg til kommunen innen 1. februar. 
➢ Kommunen skal kontrollere at søknaden har nødvendig søknadsinformasjon og vedlegg, 

vurdere behovet, prioritere mellom ulike tiltak og sende søknaden med alle vedlegg og til-
rådning til vedtak til Fylkesmannen innen 1. mars. 

 
Regler og prioritering av søknader om tilskudd til tiltak i beiteområder  
Tilskuddsordningen forvaltes etter Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder, Landbruksdi-
rektoratets rundskriv 13/1-9 Forvaltning av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder og fyl-
kesmannens prioriteringer. 
 
Fylkesmannens prioriteringer ved fordeling av tilskudd 
Ved behandling av søknader prioriteres fellestiltak som kommer mange medlemmer og dyr til 
gode, og tiltak som skal bedre sikkerheten for dyr på utmarksbeite. Vi prioriterer faste instal-
lasjoner foran annet utstyr. Vi legger vekt på kommunens prioriteringer når det er fremmet 
flere søknader fra kommunen. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Hans Christian Jarnæs (e.f.)  
underdirektør Grete Nytrøen Kvavik 
 seniorrådgiver 
 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
 

Vedlegg:  
Søknadsskjema 
Notat om dialog med reinbeitedistriktene 


