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Presisering av FOR-2013-06-06 Forskrift om regionale miljøtilskudd for jordbruket i 

Troms, § 5 B Beite på vanskelig tilgjengelige beiteområder på øyene og langs kysten  

 

Det vises til FOR-2013-06-06-773 Forskrift om regionale miljøtilskudd for jordbruket i 

Troms § 5 B Beite på vanskelig tilgjengelige beiteområder på øyene og langs kysten. I 

forskriften og utfyllende kommentarer i veiledningshefte for 2013, står det at Med vanskelig 

tilgjengelige områder menes områder som krever at dyrene fraktes med båt/ ferge til eller fra 

området. Dyrene må være på beitet de fraktes til/fra i minst 8 uker. Denne formuleringen er 

upresis og rettes med dette til: 

 

Med vanskelig tilgjengelige områder menes områder som krever at dyrene fraktes med båt/ 

ferge til eller fra området. Dyrene må være på beitet de fraktes til/fra i minst 8 uker. Dyr må 

fraktes til/fra beitet i løpet av søknadsåret (1.sept - 1. sept.) for å være berettiget tilskudd. Det 

betyr at dyr som oppholder seg på beitet hele året uten å bli fraktet med båt/ferge til/fra, ikke 

er berettiget tilskudd. 

 

Bakgrunn for presiseringen 

Tilskudd til beite på vanskelig tilgjengelige områder ble etablert som en kompensasjon for 

ekstra kostnader knyttet til frakt av dyr med båt til/fra beite. Som det fremgår av veilederen, er 

tilskuddet knyttet til at det kreves ekstra innsats å frakte beitedyr til disse områdene. Tidligere 

formulering har gitt rom for misforståelse knyttet til helårsdyr som går på denne type beiter 

og ikke blir fraktet derifra før de skal slaktes. Vi ønsker med dette brevet å avklare denne 

misforståelsen. Det var ikke intensjonen til ordninga at tilskudd skulle kunne gis til samme 

dyr over flere år uten at de blir fraktet til/fra området. Dyr som oppholder seg i det vanskelig 

tilgjengelige området er ikke tilskuddsberettiget før de evt transporteres til/fra beitet.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Marianne Vileid Uleberg 

underdirektør      Aase Berg 

       rådgiver 

 

 

 


