
Tilskudd til organisert beitebruk
Elektronisk søknad i Altinn 2017



FØR DU BEGYNNER

• Husk at alle beitelagsmedlemmene må være registrert i Enhetsregisteret slik at de har 
et organisasjonsnummer. Ha listen over navn på medlemmer og deres 
organisasjonsnummer klart.

• Du som beitelagsleder må ha rettighet i Altinn for å søke på vegne av laget. Under 
menypunket «Profiler, roller og rettigheter» i Altinn kan du sjekke om dette er i orden. 
Dette finner du under punktet «skjema og tjenester du har rettigheter til». Se også 
hjemmesiden til Landbruksdirektoratet for mer informasjon.



1.    På forsiden til Landbruksdirektoratet, www.landbruksdirektoratet.no, finner du lenke til søknadsskjemaet. 

3. Etter innlogging må du velge å representere beitelaget for å få åpnet 
søknadsskjemaet :
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FINN SØKNADSSKJEMA

2.  Du må logge deg inn i Altinn, for eksempel med Min ID eller BankID. 

http://www.landbruksdirektoratet.no/


Slik ser hovedsiden til søknadsskjemaet ut.

På hovedsiden finner du oversikt over søknader registrert på foretaket ditt i nåværende søknadsomgang, samt oversikt over 
eventuelle dispensasjoner.

Trykk på «Søk tilskudd til organisert beitebruk» for å opprette ny søknad.

HOVEDSIDE

Ole Olsen 999 999 99
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På denne siden velger du fylket søknaden skal sendes til. Det er viktig at riktig fylke er valgt før du går videre. 

Når du har valgt fylke trykker du på «Opprett søknad».

VELG FYLKE

Ole Olsen 999 999 99
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GRUNNOPPLYSNINGER

Du kan navigere 
fram og tilbake 
mellom stegene du 
skal gjennom.

Trykk på denne knappen «Neste» 
for å gå videre

Du må fylle ut mobilnummer 
og e-postadresse for å få sendt inn 
søknaden.

Kontonummeret hentes fra 
Landbruksdirektoratets
kontonummerregister. Dette kan endres 
i skjemaet «endre kontonummer for 
landbruksforetak i altinn», LDIR-056, 
frem til 30. januar 2018.

Saksbehandlende kommune skal fylles 
ut med kommunen som har godkjent 
beitelaget.

Du har kommet til siden med 
grunnopplysninger om beitelaget.

Dersom grunnopplysningene er feil, må 
dette endres i Enhetsregisteret.   

Ole Olsen

999 999 99 Strandveien

9999 Stranda

99 99 99 99 



På denne siden må beitelagsleder legge til alle foretak (medlemmer) som hører til beitelaget. Merk at om du har søkt tidligere  vil 
søknaden være preutfylt med navn på medlemmene som var oppført i fjorårets søknad.
Steg:
1) Trykk Legg til
2) Skriv inn orgnr, navn på foretak og legg til kommune og beiteområde. 
3) Eventuelt deaktiver et medlem dersom de ikke er aktive (ikke har dyr) i år.
4) Man kan også fjerne dersom man har lagt til noe feil.
5) Trykk Neste>> for å gå videre til neste side

Det må være minst to aktive medlemmer for at søknaden skal kunne godkjennes. 

Trykk på 

spørsmålstegnene 

for å få hjelp 

underveis

MEDLEMMER



På denne siden skal man krysse av om det er gjort endringer i beitelagsområdet.
Endringer i beitelagsområdet skal sendes separat til kommunen, som så følger opp at dette blir endret i beitelagskartet hos NIBIO.

ENDRING I BEITELAGSOMRÅDE



På denne siden skal beitelaget føre opp hvor mye tilsyn de har i dagsverk per uke
Steg:
1) Fyll ut antall tilsynsdager per uke
2) Sett inn dato for beiteslipp og dato for hovedsanking
3) Trykk Neste>> for å gå videre til neste side

TILSYN, BEITESLIPP OG SANKING



På denne siden skal du fylle ut informasjon om antall sluppet og sanket dyr per medlem. 
Steg:
1) Fyll inn antall sluppet og sanket dyretyper for hvert medlem
2) Fyll inn antall dyr med ekstra tilsyn, dersom det gis tilskudd til dette i fylket. Dette tallet kan ikke overskride antall
sluppet innenfor de ulike dyretypene.

NB: På denne siden blir det gitt advarsler dersom antall sluppet lam er større enn 2,5 ganger sluppet sau. Det blir også gitt 
advarsel dersom antall sanket er veldig lavt sammenlignet med antall sluppet. Dette er for å forhindre inntastingsfeil. 
Dersom tallene er riktige, kan søker ignorere advarslene og sende inn søknaden likevel.

DYR SLUPPET OG SANKET



På denne siden skal beitelaget skrive en kommentar om beitelagsaktiviteten.
Dersom beitelaget må levere en rapport, er det mest hensiktsmessig å legge til et vedlegg.

MELDING FRA BEITELAGET TIL SAKSBEHANDLER



Her er man inne på siden for å laste opp vedlegg. Trykk på  «Last opp vedlegg»  for å lete frem filen på datamaskinen din.

VEDLEGG



Trykk på «Forhåndsvis søknaden» for å se 
et sammendrag av søknaden din.

Sjekk at alle opplysningene er riktige.

SØKNADENS SAMMENDRAG

999 999 99

Ole Olesen

99 99 99 99 
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KONTROLL OG INNSENDING

Når alle eventuelle feil er rettet 
opp får du beskjed om at 
søknaden er kontrollert og klar til 
innsending.

Først når du har trykket «Send 
inn» er søknaden ferdig sendt! 

For å kunne sende inn søknaden må du 
kontrollere at alle påkrevde felter i 
skjemaet er fylt ut.

Trykk på knappen «Kontroller». 

Du får opp en melding som forteller om 
søknaden er riktig fylt ut eller ikke, og viser 
hvor feilene er.

Trykk her for å 
sende inn søknad

Trykk her for å 
sende inn søknad
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Tilskuddsbrevet er klart i slutten av februar og blir kun sendt til «Min meldingsboks» i Altinn. Du får varsel om at det er 
klart på mobilnummeret og e-postadressen som du har registrert i søknaden.

KVITTERING

Du har nå sendt inn søknaden! 
Dette er din kvittering. Den kan lastes ned fra skjemaets hovedside. 

Du finner også kvitteringen i «Min meldingsboks» i Altinn. 

Ole Olsen 999 999 99

999 999 999
Ole Olesen

99 99 99 99


