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Tilskudd til tiltak i beiteområder:
Søknadsfrist og retningslinjer for prioritering av tilskudd i Trøndelag 2019

Generelle bestemmelser for ordningen om tilskudd til tiltak i beiteområder
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.
Tilskuddet kan gå til ulike planleggings- og tilretteleggingsprosjekter som retter seg mot organisering og
tilrettelegging av utmarksbeitene for god og effektiv beitebruk, samt til investeringer i faste
installasjoner som sperregjerder og sankeanlegg, og annet utstyr knyttet til beitebruk. Investeringer i
elektronisk overvåkningsutstyr til dyr på beite hører inn under dette.
Søknadsskjema, regelverk og mer info om ordningen med eksempler på mulige tiltak ligger på
nettsidene til Landbruksdirektoratet: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-ogokologisk/tiltak-i-beiteomrader/om-tilskudd-til-tiltak-i-beiteomrader

Rammer for tilskudd og nasjonale føringer for prioritering av midler i 2019:
For 2019 er Fylkesmannen i Trøndelag tildelt en ramme på kr 3,1 mill. kr til tiltak i beiteområder i
Trøndelag. Dette er 1 million kr mer enn vi samlet fikk tildelt i 2018, altså en klar økning i forhold til
rammen 2018, der Trøndelag fikk tildelt 1,7 mill ved den ordinære tildelingen ved årsskiftet 2017/18,
samt en tilleggsbevilgning på kr 400 000,- først i september 2018.
Jf tildelingsbrevet for 2019 fra departementet til fylkesmannen i Trøndelag av 19.12.2018, punkt 3.8 har
den nasjonale rammen for tilskudd til tiltak i beiteområder er økt med 5 mill. kr, fra 10 mill. kr i 2018 til
15 mill. kr. for 2019, og at økningen på 5 mill. kr skal prioriteres til investeringer knyttet til teknologi.
Midler til teknologisatsing er ikke øremerket på rammene til fylkene. Det forventes imidlertid at
Fylkesmannen vektlegger investeringer i teknologi innenfor en helhetsvurdering av
investeringsbehovene knyttet til tiltak i beiteområder.
Departementet skriver videre at Fylkesmannen kan, innenfor rammen av forskrift og rundskriv for
ordningen, velge å prioritere bestemte typer tiltak eller prosjekter. Prioriteringer skal gå fram av
utlysningen.
Prioriteringer og søknadsfrist som gjelder Trøndelag følger på neste side.
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Søknadsfrist for tilskudd til tiltak i beiteområder – Trøndelag 2019
Søknadsfrist for tilskudd til tiltak i beiteområder i Trøndelag er satt til 15. februar. Søknaden skal innen
fristen levers til kommunen på skjema fastsatt av landbruksdirektoratet. Kommunen skal vurdere
søknaden og videresende til fylkesmannen for behandling innen 1. mars.
Prioritering av tilskudd i Trøndelag 2019
Fylkesmannen i Trøndelag har hatt møte med Sør- og Nord- Trøndelag Bondelag, Sør-Trøndelag bonde
og småbrukerlag og Sør- og Nord-Trøndelag Sau og geit på Steinkjer den 10. januar 2019. På bakgrunn av
innspill i og etter møtet har fylkesmannen fastsatt retningslinjer med følgende prioritering av tilskudd til
tiltak i beiteområder i 2019:
Prioriterte investeringstiltak i Trøndelag i 2019:
- Sperregjerder og sanke- og skilleanlegg
- Tilskudd til investeringer i teknologi som fremmer bruk av utmark til beite, eks radiobjeller.
Prioriterte planleggings og tilretteleggingstiltak i Trøndelag i 2019:
- Ny eller revidert organisering av radiobjellelag i Trøndelag
- Ny organisering av beitelag og etablering av beitelag i nye beiteområder der det kan ligge til
rette for organisert beitebruk
- Utarbeidelse/revidering av kommunale beiteplaner.
- Planlegging av større fellesanlegg i beiteområdene med behov for avklaring med grunneiere og
andre interesser.
Generelle prioriteringer av tilskudd til tiltak i beiteområder i Trøndelag 2019:
 Søknader fra beitelag om fellestiltak i beiteområder vil bli prioritert, framfor søknader fra
enkeltbrukere som ikke driver organisert beitebruk.
 Ved tilskudd til sperregjerder og sanke/skilleanlegg innvilges et tilskudd på 50 % av godkjent
kostnadsoverslag (dvs. maks tilskuddssats ut fra rammer satt i forskrift).
 Tilskudd til vedlikehold og/eller fjerning av gamle gjerde- og sankeanlegg prioriteres ikke.
 1 mill. av årets ramme settes av til investeringer i teknologi og elektronisk overvåkningsutstyr.
 Ved tilskudd til elektronisk overvåkning og til planleggings og tilretteleggingstiltak der søker har
mulighet til å søke samfinansiering av tiltaket med andre midler, kan Fylkesmannen fastsette
lavere tilskuddssats enn makssats angitt i forskrift.
 Hvis søknadsomfanget i 2019 blir større enn rammen for tilskudd kan søknader om tilskudd
avslås med henvisning til knapphet på midler.
Øvrige krav til søknadene i 2019:
 Ved søknad om tilskudd til faste installasjoner som sperregjerder og sankeanlegg i
beiteområdene i Trøndelag så må det foreligge skriftlig avtale med grunneier om tiltaket. Avtaler
skal legges ved søknaden.
 Vi anbefaler å ta utgangspunkt i avtalemaler utarbeidet av Norsk sau og geit (se
http://www.nsg.no/standardavtaler-m-m/category658.html), men disse kan forenkles og
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tilpasses lokale behov. Ansvar for vedlikehold og fjerning av anlegg etter bruk bør gå fram av
avtalen. Ved leie av areal må avtalen må ha minimum 10 års varighet jf § 2 om vilkår for tilskudd.
Tiltak i beiteområder som kan berøre reindriften må avklares med reindriftsnæringa før
innsending av søknad til fylkesmannen. Kontakt med reindrifta bør fremgå av søknaden eller
kommunens vurdering av søknaden.

