
Hensikten med tilskudd: 

Tilskuddet gjelder for konfliktforebyggende tiltak i forholdet mellom reindrift og øvrig 

landbruk og konflikter knyttet til reindrift og annen part. 

Størrelsen på tilskuddet 

Tilskudd kan innvilges med inntil 80 % av kostnadsoverslaget. Tiltaket må være større 

enn 5 000 kr.  

Tilskudd kan gis til 

Primært bygging av gjerder som verner innmarksareal, kulturbeite, plantefelt og bebyg-

de områder, men det kan gis tilskudd til andre tiltak. 

Hva må gjøres for å kunne søke? 

 Opprette en avtale mel-

lom reinbeitedistriktet i 

området og aktuelle 

involverte grunneiere 

om gjennomføringen av 

byggearbeidet og frem-

tidig vedlikehold. (Når 

leiejord er med i tiltaket 

må hjemmelshaver skri-

ve under avtalen.) 

 Avtalen må vise hvor-

dan arbeid, kostnader 

og samfinansieringen 

skal fordeles for byg-

ging og framtidig vedli-

kehold. 

Veileder for Tilskudd til konfliktforebyggende tiltak i 
forholdet mellom reindrift og annen berørt part 

Denne tilskuddsordningen er hjemlet i reindriftsavtalen og jordbruksavtalen. 

Nettinggjerdet bør være 140 cm høyt. Gjerdet strekkes 10 cm over bakken.  

Overtråden strekkes 10 cm  over gjerdet. Da er det tilstrekkelig høyt til at rei-

nen stoppes, men at elgen kommer over.  Passende stolper 8 x 250 cm. Stolpe-

avstand 150—175 cm . 

Eksempel på hjørneavslut-

ning, merk at bardunene er 

merket med varselfarger. 

 Den som får tilskudd 

må godta kontroll og gi 

nødvendige opplys-

ninger i forbindelse 

gjennomføringen og 

oppfølgingen av tilta-

ket. 

 Fylkesmannen i Sør-

Trøndelag kan gi på-

legg om tilleggsarbeid 

og utbedringer. 

 Oppsatt gjerde skal 

vedlikeholdes. Inngjer-

da landbruksareal skal 

holdes i hevd. 

 Dersom det oppstår noe som er i strid med forutsetningene for tilskuddet, kan støt-

ten bli redusert, eller at  tilskuddet kreves tilbakebetalt 

Fullstendige opplysninger om tilskuddsordningen er beskrevet i en egen forskrift. 

Hele forskriften finnes på Lovdata sine nettsider (www.lovdata.no)  - (FOR-2008-06-

19-707)  

Det er ikke utarbeidet eget søknadsskjema for ordningen. For flere opplysninger, 

kan en ta kontakt med 

den lokale landbruks-

forvaltningen, den regi-

onale reindriftsforvalt-

ningen eller Fylkesman-

nen i Sør-Trøndelag. 

Her er det brukt 180 cm lange sekskantete stolper som stengsel i et le. Et le 

egner seg best der det er liten ferdsel. 
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https://lovdata.no/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-06-19-707?q=for-2008-06-19-707
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-06-19-707?q=for-2008-06-19-707


 Avtalen må vise hvem som skal stå for opp-

føring og hvem skal stå for vedlikehold.  

 Avtalen kan tinglyses som heftelse på de 

aktuelle eiendommer. 

 Det skal utarbeides arbeidsbeskrivelse med 

kartfesting av tiltaket. 

 Ved søknaden vedlegges finansierings- og 

kostnadsoverslag (eksempelvis utgifter til 

rydding i traseen, stolper, gjerde, transport 

og arbeid). Administrative utgifter og utgif-

ter til erstatninger og skjønn inngår ikke i 

kostnadsoverslaget.  Uspesifiserte diverse-

poster kan ikke inngå i kostnadsoverslaget. 

Timesats etter ordningen tilskudd for rein-

driftsanlegg. 

 Avtale hvilken lokal offentlig instans som 

skal ha oppfølgingsansvar. 

Gangen i saksbehandlingen 

 Søknad med vedlegg  som også inkluderer 

avtaler sendes både til kommunen og den 

regionale reindriftsforvaltningen. 

 Etter at kommunen og den regionale rein-

driftsforvaltningen har uttalt seg sendes sa-

ken til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for 

behandling. 

 De regionale konfliktråd kan i samarbeid 

med partene fremme søknad om tilskudd 

direkte til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. 

 Fylkesmannen fastsetter vilkårene for gjen-

nomføringen av tiltaket, arbeidsfristen er 

vanligvis to år.  

 Er arbeidet påbegynt før søknaden er behandlet, kan søknaden avslås. 

Utbetaling og kontroll 

 Det kan foretas delutbetaling etter skriftlig søknad og med anmodning om dette fra 

kommunen eller reindriftsforvaltningen. 

 Delutbetalingen kan utgjøre inntil 80 % hvis en tilsvarende stor del av tiltaket er 

gjennomført. 

 Sluttutbetalingen kan gjøres når både sluttrapport og attestert regnskap er gjennom-

gått av den oppfølgende myndighet og godkjent Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. 

Et eksempel på dobbel grind. Merk forsterkningene på begge sider av grinda. 

Gjerdet festes med 3 spikre (røde piler) - spiker-

dimensjon 2,8x75 mm.  Skjøten har  minst ei 

nettingrute overlegg.  

Spiker er anbefalt framfor kramper.   Ved store 

snømengder, eller når elg presser på gjerdet, vil 

spikeren  bøyes ut uten at netting eller stolper 

ryker 

Detalj som viser skjøt og festing av netting 

med spiker. 

Eksempel på innteg-

ning av gjerde på 

kart. Slike kart kan 

lages i flere kartport-

aler som eks. Finn.no. 

Her kan en også 

beregne lengden på  

gjerdet/ streken på 

kartet. 

Moen 24/3 

370 m 

1 100 m 


