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Formål  
Formålet med tilskudd til tiltak i beiteområder er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i 
utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.  
 
Det kan gis tilskudd til:  
1. Ulike typer faste og mobile investeringstiltak. For eksempel (listen er ikke uttømmende, men 
tiltakene bør være i samsvar med beitebruksplan der det foreligger):  

 Sperregjerder. Et sperregjerde skal hindre beitedyr i å komme ut av beiteområdet.  Sperre-
gjerder kan også tjene til å avgrense beiteområdet mot vei, jernbane, tettbebyggelse og 
sammenhengende jordbruksområder.  Rene inngjerdinger av beitedyr i utmark faller ikke inn 
under definisjonen av sperregjerde, og tilskudd gis normalt ikke til dette.  Heller ikke skal det 
gis tilskudd til gjerder mellom innmark og utmark som faller inn under Lov om granne-
gjerde.  

 Ferister. Ferister bør være av godkjent fabrikat eller bygd etter standardtegninger.  

 Bruer. Det kan gis tilskudd til bruer som er dimensjonert for føring av beitedyr. Dersom 
bruene er kraftigere dimensjonert kan kostnadsoverslag eller tilskuddsandel reduseres 
tilsvarende.  

 Gjeterhytter. Kostnadsoverslag for gjeterhytter kan omfatte hytter på inntil 20 m2 med 
kvadratmeterpris som tilsvarer gjennomsnittlig kostnad for hytter av enkel standard i det 
aktuelle området.  

 Sanke- og skilleanlegg  

 

 Anlegg/rydding/ utbedring av drifteveier  

 Saltsteinsautomater  

 Transportprammer  

 Elektronisk overvåkingsutstyr (radiobjeller, lammenoder, merkesavlesere, find mysheep, 
droner mv.)  

 Elektronisk gjerde (f.eks. av typen Nofence)  

 
2. Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter:  
 
Ulike typer prosjekter som retter seg mot organisering og tilrettelegging av utmarksbeitene for god 
og effektiv beitebruk. Dette kan bl.a. omfatte:  
 

 Planlegging og prosjektering av faste installasjoner  

 Ny organisering av beitelag og utmarksbeiteområder  

 Prosjektrettet arbeid for stimulering til økt beitebruk og rasjonell utnyttelse av beitene  

 Tidsbegrenset utprøving av nytt utstyr som kan bidra til effektiv og god beitebruk  

 Utarbeidelse av planer (beitebruksplan, tiltaksplan, beredskapsplan mv.) for utmarksbeite  

 Vegetasjonskartlegging  



 
 
Tilskuddsnivå:  
 

 Faste installasjoner – inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag.  
 

 Utstyr knyttet til beitebruk i utmark – inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag.  

 Elektronisk overvåkningsutstyr – inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag.  Dette gjelder for 
inntil 50 % av dyretallet beitelaget/besetningen.  

 Tidsavgrensede planleggings- og tilretteleggingsprosjekter – inntil 70 % av godkjent 
kostnadsoverslag.  

 
Hvem som kan søke:  
 
Tilskudd kan gis til lag og foreninger som er registrert i enhetsregisteret, som har næringsmessig 
beitedrift, og som iverksetter investeringstiltak og/eller planlegger tilretteleggingstiltak i beite-
områder.   
 
I områder der det ikke ligger til rette for samarbeid, kan landbruksforetak som mottar produksjons-
tilskudd få tilskudd.  
 
Næringsmessig beitedrift vil normalt innebære at dyra går minst 5 uker på utmarksbeite og at mer 
enn halvparten av medlemmene i lag eller forening har rett til produksjonstilskudd.  
 
Vilkår: 
 

 Søknaden skal være godt opplyst og begrunnet og ha nødvendige vedlegg.  

 Kostnadsoverslaget skal være detaljert. Dersom tilskuddsmottaker ikke har fradragsrett for 
inngående merverdiavgift, kan merverdiavgift inngå i kostnadsoverslaget .  

 Finansieringsplan skal fylles ut.  

 Det kan ikke gis tilskudd til tiltak i beiteområder som er leid i en periode kortere enn 10 år.  

 
Søknad og vedlegg til søknad: 
 

Vedtak om tilskudd fattes av kommunen.  
Søknad med vedlegg sendes elektronisk via Altinn.  Enkleste vei å logge inn er ved å følge lenke på 
Landbruksdirektoratets hjemmeside under fanen «Miljø og økologisk».  
Legg ved tilleggsinformasjon ved behov.  
For søkere som ikke har mulighet til å søke elektronisk, ligger søknadsskjema i pdf-versjon 
tilgjengelig på Landbruksdirektoratets nettside.  
 
Nødvendige vedlegg er som hovedregel:  

 Kart som viser stedet der tiltaket planlegges, med tiltaket avmerket. Kartet skal vise gårds- 
og bruksnummer på berørte eiendommer.  

 Oversiktskart med veier, elver, stedsnavn, og som viser beliggenhet i forhold til eksisterende 
gjerder eller annet som tiltaket skal ses i forhold til.  

 Oversikt over grunneiere på berørte eiendommer.  

 Grunneiers tillatelse for 10 år fra søknadsåret (også dersom eget medlem er grunneier).  

 Uttalelse fra berørt reinbeitedistrikt der tiltak er planlagt i reinbeiteområde.  



 
 
 
Søknadsfrist:  
Søker sender elektronisk søknad med vedlegg til kommunen innen 1. april.  
 
Prioritering av søknader:  
Kommunen vil prioritere fellestiltak som kommer mange medlemmer og dyr til gode, og tiltak som 
skal bedre sikkerheten for dyr på beite.  Søker bør grunngi egen prioritering dersom det søkes om 
flere tiltak samtidig.  
 
Frist for gjennomføring av tiltak:  
Frist for gjennomføring av tiltak er 3 år fra tilskudd blir innvilget.  Kommunen kan etter søknad 
forlenge gjennomføringsfristen, men ikke ut over 5 år fra tilskuddet ble innvilget.  
 
Utbetaling:  
Kommunen utbetaler innvilget tilskudd etterskuddsvis når tiltaket er gjennomført. Dokumentasjon 
på kostnader og timelister for eget arbeid skal legges ved anmodning om utbetaling. Befaring før 
sluttutbetaling kan vurderes.  
 
Forskuddsutbetaling kan skje med inntil 75 % av tilskuddsbeløpet på grunnlag av godkjent 
dokumentasjon for påløpte kostnader. Dokumentasjon vil normalt være kopi av betalt faktura for 
innkjøp av materialer/utstyr eller kopi av betalt faktura fra entreprenør eller annen oppdragstaker. 
Eget arbeid må dokumenteres med timelister.  
 
Opplysningsplikt og kontroll  
Søkere av tilskudd plikter å gi alle opplysninger som kommunen finner nødvendig for å kunne 
forvalte ordningen. Kommunen kontrollerer at utbetalinger av tilskudd er riktig og har adgang til all 
bokføring, korrespondanse og opptegnelser som vedkommer tilskuddet. Kommunen kan foreta 
stedlig kontroll.  
 
Vedtak om innvilget tilskudd kan omgjøres og utbetalt tilskudd kan kreves tilbakebetalt dersom det 
avdekkes forhold som er i strid med det som er forutsatt ved tildeling av tilskuddet.  
 
Hjemmel  
Tilskuddsordningen forvaltes etter Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder og Landbruks-
direktoratets rundskriv 2019-45 Forvaltning av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder.  
 
Lokale retningslinjer er utarbeidet av Grane kommunes administrasjon, med hjemmel i kommunens 
delegasjonsreglement.  
 
Grane kommune, 20.03.20 


