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Ekstraordinær søknadsfrist for søknader om tilskudd til tiltak i 
beiteområder: 30. september 2018  
 
Vinterens søknader om tilskudd til tiltak i beiteområder er behandlet og de aller fleste 
søknadene ble innvilget. Det finnes litt penger igjen, som kan brukes til et eller flere gode 
tiltak. Vi har besluttet å fastsette en ekstraordinær søknadsfrist i tillegg til den som var 1. 
februar. Dette er en ekstraomgang og vi vil prioritere søknader som er komplette med all 
nødvendig informasjon og vedlegg. 
 
Beitelag og landbruksforetak der det ikke er beitelag, som har planer om tiltak i 
beiteområde kan sende søknad til kommunen innen 30. september 2018.  
 
Hvordan søke 
 Tiltaket må falle inn under formålet med ordningen Tilskudd til tiltak i beiteområder. 
 Søknad skal skrives på eget søknadsskjema for ordningen: SLF-431B. 
 Tiltaket skal beskrives og behovet begrunnes i felt 3 på søknadsskjemaet. 
 Kostnader skal være oppgitt i søknadsskjemaets felt 4 Kostnadsoverslag. Priser på 

materiell skal være dokumentert med tilbud fra leverandør. 
 Avtaler med grunneierne der tiltaket planlegges skal følge søknaden. 
 Uttalelse fra berørt reinbeitedistrikt skal være vedlagt. 
 Kart som viser hvor tiltaket planlegges skal være vedlagt. 
 Send søknad med vedlegg til kommunen innen 30. september. 
 
Formål med ordningen 
Formålet med ordningen er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, 
redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak. 
 
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 
næringsmessig beitedrift og som iverksetter investeringstiltak og/eller planlegger 
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tilretteleggingstiltak i beiteområder. I områder der det ikke ligger til rette for samarbeid kan 
landbruksforetak som mottar produksjonstilskudd få tilskudd.  
 
Kommunen kvalitetssikrer, vurderer og tilrår vedtak 
Kommunen skal kontrollere at søknaden har nødvendig søknadsinformasjon og vedlegg. 
Kommunen skal vurdere behovet, prioritere mellom ulike tiltak og sende søknaden med alle 
vedlegg og tilrådning til vedtak til Fylkesmannen innen 15. oktober. 
 
Regelverk 
Tilskuddsordningen forvaltes etter Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder og 
Landbruksdirektoratets rundskriv 13/1-9 Forvaltning av forskrift om tilskudd til tiltak i 
beiteområder, og våre prioriteringer.  
 
Fellestiltak, sikkerhet og faste installasjoner prioriteres. 
Ved behandling av søknader prioriterer vi fellestiltak som kommer mange medlemmer og dyr 
til gode, og tiltak som skal bedre sikkerheten for dyr på utmarksbeiter. Vi prioriterer faste 
installasjoner foran annet utstyr. Vi legger vekt på kommunens prioriteringer når det er 
fremmet flere søknader fra lag i kommunen. 
 
Søknadsskjemaet finnes på internettsiden til Fylkesmannen i Nordland. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Hans Christian Jarnæs (e.f.)  
seksjonsleder Grete Nytrøen Kvavik 
 seniorrådgiver 
 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
 
 

 
 
 
 
Kopi sendes beitelagene i fylket på e-post


