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1. INNLEDNING 
Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, 
redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene. Tiltak 
som innebærer oppføring av faste installasjoner i utmark prioriteres.  

«Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder» (2013) og Rundskriv 2019/45 
«Forvaltning av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder» er grunnlaget for 
retningslinjene. 

 

 

2. VILKÅR FOR TILSKUDD 
Tilskudd kan gis til: 

Beitelag og andre former for organisert samarbeid der det drives næringsmessig 
beitedrift. 

Tilskudd kan tilsvarende gis til enkeltforetak som har rett til produksjonstilskudd der 
hvor det grunnet naturgitte eller driftsmessige forhold ikke ligger til rette for 
samarbeid. 

 

Generelle vilkår: 

Dyra må beite minst 5 uker på utmarksbeite og mer enn halvparten av medlemmer i 
lag eller forening må ha rett til produksjonstilskudd. 

Foretak som driver næringsmessig beitedrift, men som ikke har rett til 
produksjonstilskudd, kan ikke gis tilskudd med hjemmel i forskriftens ordinære vilkår.  

 

 

3. PRIORITERINGSREGLER OG SAKSBEHANDLING 
 

A. SØKNADER VIL BLI PRIORITERT SLIK 

• Søknader fra beitelag før søknader fra enkeltpersoner 

• Fellestiltak før enkelttiltak 

• Første prioritering: sanke- og skillehager, sperregjerder, ferister og bruer 

• Andre prioritering: drifteveier, saltsteinsautomater, gjeterhytter og elektronisk 
overvåkingsutstyr. 
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B. PRIORITERING AV TILTAK 

1.  Sanke- og skillehager, sperregjerder, ferister og bruer, elektronisk 
overvåkingsutstyr (maks 30% av potten i Åseral skal gå til elektronisk 
overvåking). 

2. Drifteveier og gjeterhytter. 

3. Saltsteinautomater 

 

C. TILSKUDD 

Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområde gir følgende regler: 

• Det kan gis maks. 50 % av godkjent kostnadsoverslag til investeringstiltak. 

• Ved innkjøp av radiobjeller kan det gis tilskudd med inntil 70% av godkjent 
kostnadsoverslag. Dette gjelder for inntil 30% av dyretallet i beitelaget/ 
besetningen 

• For planleggings og tilretteleggingsprosjekter kan det gis tilskudd med inntil 
70% av godkjent kostnadsoverslag 

• For gjeterhytter er det i rundskriv 2019/45 gitt følgende regel: 

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

 

D. SØKNAD OG SØKNADSSFRIST  

Søknadsfrist: 1. mars 

Elektronisk søknadsskjema ligger på Landbruksdirektorates nettside og i Altinn. 

For søkere som ikke har mulighet til å søke elektronisk ligger skjema i pdf-versjon 
tilgjengelig på Landbruksdirektoratets nettside. 

Søknad skal inneholde kostnadsoverslag og finansieringsplan og en beskrivelse av 
tiltaket. 

Søknad sendes den kommunen der tiltaket skal gjennomføres eller den kommunen 
som er mest berørt av tiltaket viss tiltaket omfatter flere kommuner. 

 

E. BEREGNING AV KOSTNADSGRUNNLAG 

For beregning av kostnadsgrunnlaget tar kommunen utgangspunkt i veiledende 
enhetspriser knyttet til tilskuddsutmåling for SMIL – tilskudd til spesielle miljøtiltak i 
jordbruket. 

Egeninnsats/egenkapital skal gå fram av søknaden. 


