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Tilskudd til tiltak i beiteområder forvaltes av kommunen 

Fra 2020 har kommunene ansvar for forvaltning av tilskudd til tiltak i beiteområder. Tidligere var det 
Fylkesmannen som innvilget tilskuddet – nå skal hver enkelt kommune behandle og innvilge eller 
avslå søknader fra beitelag og andre søkere. Dette brevet forteller om viktige endringer for beitelag 
og andre søkere, samt kommunene. Vi sender også en spørreundersøkelse om språket i brevet, og 
håper du vil bruke fem minutter til å svare på den. 
 
Hvordan søke om tilskudd 
Elektronisk søknadsskjema finnes i www.Altinn.no . For beitelag er det leder som logger seg inn og 
velger rollen for beitelaget. For landbruksforetak som søker alene er det innehaver som registrerer 
søknaden. Klikk på menypunktet «alle skjema» helt øverst i bildet og søk eller let fram skjema for 
søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder. Legg inn all nødvendig informasjon, begrunn søknaden 
godt, last opp kart som viser hvor tiltaket skal gjennomføres, avtaler med grunneiere, tilbud med 
priser på materiell og uttalelse fra berørt reinbeitedistrikt.  
 

Det finnes fortsatt et gammeldags søknadsskjema på nettsiden til Landbruksdirektoratet, men vi 
anbefaler å bruke det elektroniske skjemaet som hjelper deg å få med all nødvendig informasjon. 
Det gjør også saksbehandlingen til kommunen enklere. 
 

Det er kommunen som bestemmer søknadsfristen, så som søker bør du aller først undersøke når 
fristen er. Kommunen skal også lage retningslinjer for hvilke tiltak de vil prioritere å gi tilskudd til.  
 
Kommunen innvilger og utbetaler tilskudd 
Kommunen skal bestemme søknadsfrist og fastsette retningslinjer for bruken av tilskuddsmidlene 
innenfor de rammene gjeldende forskrift og rundskriv gir. For å få brukt rammen som tildeles 
inneværende år vil det være en fordel å sette søknadsfristen tidlig på året. Kommunen skal 
informere om retningslinjer og søknadsfrist for tilskuddsordningen på nettsiden sin.  
 

Retningslinjene skal blant annet fortelle hva slags tiltak kommunen vil prioritere ved behandling av 
søknader om tilskudd. Det vil være en fordel å samordne retningslinjene for tilskudd til tiltak i 
beiteområder med kommunens tiltaksstrategi for Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL). Dersom 
det ikke passer å samordne dette før årets søknadsfrist for tilskudd til tiltak i beiteområder, kan 
kommunen lage retningslinjer som gjelder ved behandling av årets søknader, og så samordne 
retningslinjene med tiltaksstrategien ved neste korsvei. 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jqVvilNR-kuai1c9mFpBhmLJjGUeHvhNkFAHeysCBmRUOURIQlhYTEpNTFNLWEc2SDQ1V0syWE1BNS4u
http://www.altinn.no/
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Kommunen behandler søknader mottatt innen søknadsfristen etter gjeldende regelverk og egne 
retningslinjer, innvilger og avslår tilskudd, og fastsetter vilkår for tilskudd som er innvilget.  
Saksbehandlingsverktøyet heter Agros og ligger på Landbruksdepartementets nettsted, der 
saksbehandler og den som skal godkjenne vedtak og utbetalinger logger seg inn med brukernavn og 
passord som dere får fra Fylkesmannen. 
 

Når tiltak som har fått tilskudd er gjennomført skal kommunen kontrollere at tiltaket er gjennomført 
som planlagt, med kostnader som er lagt til grunn for kommunens vedtak, og at vilkår for tilskuddet 
er oppfylt. Kommunen utbetaler tilskudd via Agros, og kan også inndra tilskudd hvis tiltak ikke blir 
gjennomført som forutsatt.  
 

Tiltak som har fått tilskudd fra Fylkesmannen i 2019 eller tidligere, og som ikke var ferdigstilt og 
sluttutbetaling utført 20. november 2019, blir overført til kommunen. Det betyr at kommunen 
overtar ansvaret for utbetaling av tilskuddet, og å kontrollere at tiltaket er gjennomført som planlagt, 
med kostnader som lå til grunn for Fylkesmannens vedtak, og at vilkår for tilskuddet er oppfylt. Det 
kommer egne brev om slike saker til hver kommune. 
 

Kommunen skal sende sine retningslinjer for tilskuddsordningen og informasjon om søknadsfristen 
til Fylkesmannen før søknadsfristen eller så snart som mulig. Kommunen skal sende foreløpig 
rapport om hvordan årets ramme er disponert per 1. september til Fylkesmannen innen15. 
september. 
 
Fylkesmannen fordeler tilskuddsramme og behandler klager 
Fylkesmannen fordeler tilskuddsrammer til kommunene, med beløp kommunene kan innvilge i 
2020. Fordelingen vil være basert på kommunenes innmeldte finansieringsbehov (se vårt brev 17. 
oktober 2019), vår erfaring fra tidligere søknadsomganger og rammen vi har til fordeling.  
 

Belastningsfullmakt for årets ramme sendes i eget brev til kommunene i månedsskiftet 
januar/februar.  Fylkesmannen kan omfordele midler hvis det er nødvendig for å utnytte midlene 
optimalt.  
  

Fylkesmannen behandler klager på kommunens vedtak. 
Fylkesmannen skal veilede kommunene i deres arbeid med tilskuddsordningen. 
 

Regelverk for tilskuddsordningen og mer informasjon
Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder FOR-2013-02-04-206.
Rundskriv 2019-45 fra Landbruksdirektoratet: Forvaltning av forskrift om tilskudd til tiltak i 
beiteområder (vedlagt).
Kommunens retningslinjer. 
Landbruksdirektoratets nettsted.

 
 
Her er lenke til en kort spørreundersøkelse om språket i dette brevet. Undersøkelsen er del av 
Fylkesmannens klarspråkarbeid og skal hjelpe oss å bli bedre til å skrive klart. Vi er takknemlig hvis 
du tar deg tid til å svare på undersøkelsen! 
 
 
Med hilsen 
 
Hans Christian Jarnæs (e.f.) 
underdirektør 

  
 
Grete Nytrøen Kvavik 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-02-04-206?q=tiltak%2520i%2520beiteomr%25C3%25A5der
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/tiltak-i-beiteomrader/om-tilskudd-til-tiltak-i-beiteomrader
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jqVvilNR-kuai1c9mFpBhmLJjGUeHvhNkFAHeysCBmRUOURIQlhYTEpNTFNLWEc2SDQ1V0syWE1BNS4u
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Vedlegg: Rundskriv om forvaltning av tilskudd til tiltak i beiteområder 
  
Kopi til: 
Beitelagene i Nordland 
Nordland Bondelag 
Nordland Bonde- og Småbrukarlag 
Norsk Landbruksrådgivning Nord-Norge 

 
Mottakerliste: 
Rana kommune Postboks 173 8601 MO i RANA 
Røst kommune  8064 Røst 
Øksnes kommune Storgata 27 8430 MYRE 
Beiarn kommune Kommunehuset, Nedre Beiarveien 

906 
8110 Moldjord 

Flakstad kommune  8380 Ramberg 
Rødøy kommune  8185 Vågaholmen 
Vefsn kommune Postboks 560 8651 Mosjøen 
Moskenes kommune  8390 Reine 
Vågan kommune Postboks 802 8305 Svolvær 
Bø kommune Rådhuset 8475 Straumsjøen 
Saltdal kommune Kirkegt. 23 8250 Rognan 
Sortland kommune Postboks 117 8401 Sortland 
Steigen kommune Rådhuset 8281 Leinesfjord 
Sømna kommune  8920 Sømna 
Vega kommune Gladstad 8980 Vega 
Alstahaug kommune Postboks 1006 8805 Sandnessjøen 
Bindal kommune Rådhuset 7980 Terråk 
Evenes kommune Postboks 43 8539 Bogen i Ofoten 
Sørfold kommune Rådhuset 8226 Straumen 
Vestvågøy kommune Postboks 203 8376 Leknes 
Andøy kommune Postboks 187 8483 ANDENES 
Dønna kommune  8820 Dønna 
Fauske kommune Postboks 93 8201 Fauske 
Gildeskål kommune Postboks 54 8138 Inndyr 
Narvik kommune Postboks 64 8501 NARVIK 
Træna kommune  8770 Træna 
Brønnøy kommune Rådhuset 8905 Brønnøysund 
Nesna kommune Moveien 24 8700 Nesna 
Vevelstad kommune  8976 Vevelstad 
Værøy kommune Postboks 2523 8063 Værøy 
Bodø kommune Postboks 319 8001 Bodø 
    


