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Beite- og sankelagene i Buskerud  
 
    
 
 
 
Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder 2018 
___________________________________________________________________________ 
Beite- og sankelagene i Buskerud har anledning til å søke om tilskudd til tiltak i 
beiteområder. Søknaden må sendes på eget søknadsskjema via kommunen til 
Fylkesmannen som behandler søknaden. Fristen for innsending til kommunen er  
torsdag 15. februar 2018.______________________________________________________ 
 
Samlet ramme for tilskudd til tiltak i beiteområder i Norge for 2018 er på 13 millioner kroner. 
Av dette er 3 mill. kr. øremerket tiltak knyttet til kostnader for beitenæringen som følge av 
tiltak mot skrantesjuke i Nordfjella. De øremerkede midlene forvaltes av Fylkesmannen i 
Buskerud i samarbeid med Fylkesmannen i Hordaland og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. 
Av de øvrige 10 mill. kr. har Buskerud fått tildelt kr 850 000. På grunn av behov for 
kompenserende tiltak for beitebrukere med storfe som grenser opp til tiltaksområdet i 
Nordfjella, er det for i år gjort en mindre omfordeling av midler til Fylkesmannen i Buskerud 
i henhold til innmeldt behov.  
 
Midlene skal for øvrig brukes til tradisjonelle fellestiltak i regi av beitelagene og ev. til 
elektronisk overvåkingsutstyr i beitelag med store rovdyrutfordringer. Sistnevnte skal ses i 
sammenheng med bruk av tilskuddsmidler til forebyggende tiltak over Klima- og 
miljødepartementet (KLD) sitt budsjett.  
   
Søknadsomgangen 2018 
 
Landbruks- og matdepartementet fastsatte 4. februar 2013 forskrift om tilskudd til tiltak i 
beiteområder (se vedlagt). 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.  
 
Tilskudd kan gis til lag eller foreninger (beitelag, grunneierlag, radiobjellelag) som er 
registrert i enhetsregisteret, som driver næringsmessig beitedrift og som iverksetter 
investeringstiltak og/eller planleggings- og tilretteleggingsprosjekter i beiteområder. 
Tilsvarende gjelder for foretak som har rett til produksjonstilskudd etter § 2 i forskrift 19. 
desember nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket der det grunnet 
naturgitte eller driftsmessige forhold ikke ligger til rette for samarbeid (jf. § 2 i forskrift om 
tilskudd til tiltak i beiteområder). 
 
I henhold til forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder, kan det gis tilskudd med inntil  
50 % av godkjent kostnadsoverslag ved investeringstiltak. Ved innkjøp av elektronisk 
overvåkingsutstyr kan det gis tilskudd med inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag. Dette 
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gjelder for inntil 50 % av dyretallet i beitelaget/besetningen. For planleggings- og 
tilretteleggingsprosjekter kan det gis tilskudd med inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag. 
 
 
Spesielt om tilskudd til radiobjeller for storfe til beite- og sankelag i hele Hemsedal 
kommune og deler av kommunene Ål og Hol som påvirkes av bekjempelsen av 
skrantesjuke (CWD ) i Nordfjella – nytt! 
 
I tillegg til de tradisjonelle tiltakene innenfor investeringsstøtte til organisert beitebruk, er det 
som nevnt anledning til også å søke om tilskudd til radiobjeller. De siste årene tilskudd til 
radiobjeller generelt vært lavt prioritert og spesielt til bruk for storfe. Som følge av 
skrantesjuke (CWD) i Nordfjella er det nå aktuelt å prioritere tilskudd til radiobjeller for 
storfe som et kompenserende tiltak i områdene som grenser opp til tiltaksområdet i Nordfjella, 
jf. tildelingsbrevet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjeldende fra 1. januar 
2018. Forbudet mot å legge ut slikkesteiner innenfor sonen gjør det vanskelig for 
storfebrukerne å holde dyra innenfor ønsket utmarksbeiteområde. Bruk av radiobjeller kan 
bøte på ulempene ved dette.  
 
Økningen Fylkesmannen i Buskerud har fått i tilskudd til tiltak i beiteområder for 2018, vil bli 
prioritert til kompenserende tiltak for beitebrukere med storfe i disse områdene. Vi oppfordrer 
derfor beite- og sankelagene med storfe i de berørte kommunene Hemsedal og Hol og Ål nord 
for riksvei 7, om å søke om tilskudd spesifikt til radiobjeller for å kompensere for manglende 
bruk av saltslikkesteiner. Vi benytter samtidig anledningen til å understreke at det innenfor 
Nordfjella-sonen er forbudt å sette ut slikkesteiner som er tilgjengelige for hjortedyr, jf. 
forskrift av 12. juni 2017 nr. 734 om soner ved påvisning av Chronic Wasting Disease (CWD-
sone). For å hindre at hjortedyr får tilgang til saltplasser, er det satt opp grinder rundt 
saltplasser i utmark for sau i Nordfjellasonen. Sau skal fortsatt få tilgang via en mindre åpning 
i gjerdet. For storfe og hest er det ikke mulig å lage saltplasser som kun gir husdyr tilgang. 
 
 
Prioritering av de øvrige midlene 
 
Fylkesmannen kan, innenfor rammen av forskrift og rundskriv for ordningen, velge å 
prioritere bestemte typer tiltak eller prosjekter. Det er aktuelt å gi tilskudd til følgende typer 
tiltak. Listen er ikke uttømmende, men er satt i prioritert rekkefølge: 

 
 Sperregjerder, dvs. gjerder som hindrer beitedyr i å komme ut av beiteområdet. 

Normalt skal det ikke gis tilskudd til reine inngjerdinger. Det bør i 
utgangspunktet benyttes faste gjerder, og det bør ikke gis tilskudd til ikke-
permanente strømgjerder. 

 Ferister av godkjent fabrikat eller bygd etter standardtegninger 
 Bruer dimensjonerte for føring av beitedyr 
 Andre investeringstiltak så som sanke- og skilleanlegg, rydding/utbedring av 

drifteveier, kortere kjørevei fram til skilleanlegg, transportprammer, 
sankefeller og lignende  

 Gjeterhytter 
 Elektronisk overvåkingsutstyr til sau (eventuelle søknader ses i sammenheng 

med søknad om forebyggende tilskudd for å forebygge rovviltskader).  
  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-12-734
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-12-734
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Som nevnt i avsnittet over om «Spesielt om tilskudd til radiobjeller for storfe til beite- og 
sankelag i hele Hemsedal kommune og deler av kommunene Ål og Hol som påvirkes av 
bekjempelsen av skrantesjuke (CWD) i Nordfjella – nytt!», er det forbudt å legge ut 
saltslikkestein til sau, geit og storfe i Nordfjella-sonen (og Selbu-sonen). Det er intet generelt 
forbud mot å legge ut slikkesteiner til slike dyr i resten av Buskerud eller landet. Dere kan 
lese mer om Tiltak for å begrense spredning av skrantesjuke hos hjortevilt på Mattilsynets 
nettsider.  
 
Søknader om tilskudd til elektronisk overvåkingsutstyr som drift og/eller innkjøp av 
radiobjeller for beite- og sankelag eller besetninger med lavere lammetapsprosent enn 
gjennomsnittlig lammetap på skogsbeiter i Buskerud i 2017 (6,5 %), vil bli lavest prioritert.  

 
Tilskudd innvilges på grunnlag av godkjente kostnadsoverslag for gjennomføring av tiltaket. 
Landbruksdirektoratet har utarbeidet eget søknadsskjema som må benyttes. Skjemaet kan 
gjerne fylles ut elektronisk, og sendes kommunen via e-post. For raskest mulig 
saksbehandling er det svært viktig at søknadsskjemaet fylles ut med de opplysningene det 
spørres etter (merk spesielt kostnadsoverslag og finansieringsplan). Nødvendige kart og 
avtaler må legges ved søknaden. Ved leie av beiterett kreves det tiårs avtaler. Vær 
oppmerksom på at søknaden kan bli avvist dersom disse opplysningene mangler.  
 
Vi har i år økt timesatsen til kr 350 for manuelt arbeid basert på Innovasjon Norge sine 
godkjente timesatser. Se for øvrig Norsk Landbruk sine leiekjøringspriser for traktor og 
redskap som en veiledning for priser for vedlikehold av skog og landskap mm.   
 
Dersom dere søker om tilskudd til flere tiltak (enten ulike typer tiltak eller samme type tiltak 
flere steder), må dere fylle ut eget søknadsskjema for hvert tiltak.  

 
Søknadsfristen for beitelagene til kommunen er torsdag 15. februar 2017. Kommunene 
har frist til fredag 9. mars 2018 med å gi en kort uttalelse av søknaden(e), vurdere 
tiltaksområdet i henhold til Naturmangfoldloven og sjekke at nødvendige lesbare kart 
(gjerne oversiktskart og ett i mindre målestokk) er vedlagt søknaden. Alt sendes så 
samlet til Fylkesmannen for endelig vedtak.  

 
 
 

Med hilsen 
 
 
Otto Galleberg 
fagsjef  
 
 Marit Surlien Hoen 

   
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
 
Vedlegg:  
Søknadsskjema – MÅ BRUKES! – se veiledning for utfylling på baksiden 
Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder av 4. februar 2013, nr. 206 
Nettside: https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/tiltak-i-beiteomrader/om-tilskudd-til-
tiltak-i-beiteomrader  

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/skrantesjuke__cwd_/tiltak_for_aa_begrense_spredning_av_skrantesjuke_hos_hjortevilt.23384
https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/skrantesjuke__cwd_/tiltak_for_aa_begrense_spredning_av_skrantesjuke_hos_hjortevilt.23384
https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/tiltak-i-beiteomrader/om-tilskudd-til-tiltak-i-beiteomrader
http://ekstra.norsklandbruk.no/leiekjoringspriser/
http://ekstra.norsklandbruk.no/leiekjoringspriser/
https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/tiltak-i-beiteomrader/om-tilskudd-til-tiltak-i-beiteomrader
https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/tiltak-i-beiteomrader/om-tilskudd-til-tiltak-i-beiteomrader
https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/tiltak-i-beiteomrader/om-tilskudd-til-tiltak-i-beiteomrader
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Kopi til: 
Buskerud Sau og Geit    
Kommunal landbruksforvaltning    
Buskerud Bonde- og Småbrukarlag    
Buskerud Bondelag    


