
 

 

Veiledning for søknad om tilskudd til tiltak i utvalgte og trua 

naturtyper - satser 

Dette er en veiledning til hjelp ved utfylling av skjemaet i elektronisk søknadssenter for å 

søke om tilskudd til trua og utvalgte naturtyper. I veiledningen finner du forskjellige 

satser i forbindelse med skjøtselstiltak og informasjon om hva man kan og ikke kan søke 

tilskudd til.  

 

Det kan søkes tilskudd til trua naturtyper og utvalgte naturtyper. Det kan også søkes om 

tilskudd til tiltak i naturtyper som er foreslått som utvalgte og har vært på høring.  

 

Det opplyses om at søkere med skjøtselsplan vil bli prioritert. Har du ikke skjøtselsplan 

eller ønsker å utvide det opprinnelige skjøtselsområdet kan du søke om tilskudd til 

utarbeidelse av ny skjøtselsplan eller revidering av gammel skjøtselsplan gjennom 

tilskuddsordningen for trua naturtyper. Søker er selv pliktig til å innhente pristilbud og 

tilbudet skal være vedlagt søknad. Ønsker du hjelp i forbindelse med skjøtselsplan, ta 

kontakt med Fylkesmannen før du søker. 

 

Tilskudd til kartlegging og overvåkning i forbindelse med tiltak gis ut i fra behov og 

vurdering av den enkelte søknad. Det skal fremlegges en enkel prosjektskisse med 

kostnadsoverslag.  

 

Tilskudd til informasjonstiltak om naturtypene kan bli gitt under visse kriterier. Søkes det 

om tilskudd til informasjonstiltak skal det medfølge en god prosjektbeskrivelse som skal 

inneholde informasjon om hva som skal produseres, hvem målgruppen er og hvordan 

det skal presenteres. 

 

Fra og med søknadsåret 2019 vil det kun bli gitt tilskudd til utarbeidelse av skjøtselsplan 

for naturbeitemark. Man kan ikke lengre søke om tilskudd til beite på naturbeitemark 

gjennom tilskuddsordningen for trua naturtyper. Øvrig skjøtsel slik som fjerning av 

problem- og fremmedarter samt gjerding kan det søkes tilskudd til, men blir ikke 

prioritert foran andre tiltak. 

 

Søkere uten organisasjonsnummer, eller søkere som ikke opplyser om dette, kan bli 

trukket skatt av det endelige tilsagnsbeløpet. Hvis du har organisasjonsnummer må 

dette opplyses om i søknaden.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Slåttemark og slåttemyr (inkludert lauveng) 

• Slått med ljå – 2 000 kr/daa. 

• Slått med tohjuls-slåmaskin – 1 600 kr/daa (2 000 kr/daa ved svært 

tungdrevet/bratt areal). 

• Slått med lett traktor – 1 200 kr/daa. 

• Rydding av kantsoner, mindre hogst og restaurerings tiltak – 300 kr/time.  

• Mindre typer utstyr som raker/river o.l. dekkes opp til 2 000 kr. Søkes det om 

høyere beløp må det spesifiseres hvorfor.  

• Transportutgifter dekkes normalt opp til 3 000 kr. Hvis det søkes om høyere 

beløp må dette kunne dokumenteres med de faktiske utgiftene. 

• Leie av slåmaskin dekkes med opptil 2 000 kr (må dokumenteres med kvittering). 

• Sosiale kostnader (f.eks. slåttedag) dekkes med opptil 2 000 kr. Større beløp må 

begrunnes. Kostnader dokumenteres med kvittering.  

• Tilskudd til gjerding gis ut i fra behov. Kostnadsoverslag skal ligge ved søknaden 

og utbetaling vil bli gjort etter de faktiske kostnadene med tiltaket.  

 

Hvis man mottar miljøtilskudd til skjøtsel av utvalgte naturtyper (§ 6.) gjennom 

ordningen for regionale miljøtilskudd (RMP) til jordbruket vil 1000 kr/daa bli trukket i fra 

på utbetalingen fra Fylkesmannen. Det vil si at hvis du slår 5 daa med tohjuls-slåmaskin 

og mottar 5 000 kr i RMP tilskudd til slått vil du maksimalt kunne få 3 000 kr (600kr/daa) i 

tilskudd gjennom tilskuddsordningen for trua naturtyper. 

 

Hvis man mottar andre tilskudd til det samme tiltaket det søkes om fra Fylkesmannen, 

kan utbetalingen bli redusert selv om det er gitt tilsagn. 

 

Kystlynghei 

• Lyngbrenning – 1 000 kr/daa (utbetaling skjer på bakgrunn av utført og 

rapportert skjøtsel). Retningslinjer for lyngbrenning skal følges. 

• Rydding av busker og trær – 300 kr/time. 

• Luking av problem- og fremmedarter – 300 kr/time. 

• Transport ut til øyer og holmer dekkes ut i fra behov. Høye beløp må kunne 

dokumenteres. 

 

Kalksjøer (Innsjøer med kalsiuminnhold større eller lik 20 mg/l.) 

• Det kan gis tilskudd til prøvetaking av vann og analyse av kalsiuminnhold (hvis 

dette er ukjent). 

• Kartlegging av biologisk mangfold prioriteres (kalsiuminnhold må være avklart på 

forhånd). 

• Skjøtsel og restaureringstiltak planlegges på bakgrunn av miljøtilstanden 

(kartlegging skal være gjennomført før tiltak iverksettes).  

 

 



 

 

 

Ting det normalt ikke gis tilskudd til: 

 

• ATV og utstyr til ATV (Fylkesmannen anser ATV til og ha så mange 

bruksområder at det ikke kan gå inn under ordningen for tilskudd til trua 

naturtyper). 

• Motorsag (Fylkesmannen anser motorsag til og ha så mange bruksområder at 

den ikke kan gå inn under ordningen for tilskudd til trua naturtyper. I enkelte 

tilfeller kan frivillige organisasjoner som skjøtter større områder og ikke har 

tilgang på slikt utstyr søke om å få dekket deler av beløpet til motorsag). 

• Drivstoff, olje, vedlikehold av maskiner (Fylkesmannen er ikke ansvarlig for å 

drifte og vedlikeholde private maskiner, det er opp til hver enkelt og ha ansvar for 

sitt eget utstyr). 

• Større tyngre maskiner som traktor o.l. (Fylkesmannen kan i visse tilfeller gi 

tilskudd til deler av kjøpesum hvis det er et berettiget behov for det). 

• Uthus/redskapsbod (Fylkesmannen kan i noen tilfeller gi tilskudd til 

uthus/redskapsbod hvis skjøtselsområdet ligger utilgjengelig til eller på øyer uten 

fastlandsforbindelse. Behov må kunne dokumenteres).  

• Kai/kaianlegg (Fylkesmannen gir ikke tilskudd til kai/kaianlegg på øyer/holmer 

gjennom tilskuddsordningen for trua naturtyper). 

 

Vi håper denne veiledningen var til hjelp og forenklet din søknadsprosess. Dersom noe 

var uklart eller du har spørsmål i forbindelse med søknaden din, ta kontakt med 

Fylkesmannen før du sender inn søknaden. 


