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Leka kommune 
 

Retningslinjer for prioritering tilskudd til tiltak i beiteområder 2021 
 
Dato 15/4 2021 – delegert vedtak i sak 2020/200. 
 

Generelle bestemmelser for ordningen  

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 (Forskriftens § 1).  

Tilskuddet kan gis til investeringer i faste installasjoner og annet utstyr knyttet til beitebruk i utmark, 
i tillegg til ulike planleggings- og tilretteleggingsprosjekter som fører til god og effektiv bruk av 
utmarksbeitene.  

Søknadsskjema, regler og info om ordningen med eksempler på ulike tiltak ligger på nettsidene til 
Landbruksdirektoratet: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/tiltak-i-
beiteomrader/om-tilskudd-til-tiltak-i-beiteomrader 

Rammer for tilskudd og nasjonale føringer  

Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder samt Kommentarer og utdypende forklaringer til 
forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder (Rundskriv 2019/045) setter ramme for forvaltningen av 
ordningen. 

Statsforvalteren har ved fordeling av ramme til kommunene lagt vekt på tall fra organisert beitebruk 
per kommune i og innmeldt behov for midler fra kommunene. Statsforvalteren henstiller 
kommunene til å prioritere ca en tredjedel av rammen til teknologi (Jf KMD; minimum 28% av 
rammen skal gå til teknologi). Nofence til sau prioriteres ikke gjennom denne ordningen ut fra 
tilgjengelig ramme. 

Leka kommune er tildelt 50 000 kroner til tiltak i beiteområder i 2021.  

Prioriteringer av tilskudd i Leka  
Prioriterte investeringstiltak:  

- Sperregjerder  
- Tilskudd til teknologi som fremmer bruk av utmarksbeite  

Prioriterte planleggings og tilretteleggingstiltak:  
- Prosjektrettet arbeid for stimulering til økt beitebruk og utnyttelse av beitene  
- Tidsbegrenset utprøving av nytt utstyr som kan bidra til effektiv og god beitebruk  

Generelle prioriteringer av tilskudd til tiltak i beiteområder:  
- Søknader fra beitelag vil bli prioritert fremfor søknader fra enkeltbrukere  
- Ved tilskudd til sperregjerder og sanke/skilleanlegg innvilges et tilskudd på 50 % av godkjent 

kostnadsoverslag  
- Tilskudd til vedlikehold og/eller fjerning av gamle gjerde- og skilleanlegg prioriteres ikke  
- Hvis søknadsomfanget i 2021 blir større enn rammen for tilskudd kan søknader om tilskudd 

avslås med henvisning til knapphet på midler.  

 

Søknad   
Søknadsprosessen for tilskuddsordningen gjennomføres elektronisk via altinn. Søknadsskjemaet er 
lagt opp slik at de fleste etterspurte opplysninger kan fylles direkte inn i skjemaet. Det kan være 
behov for bruk av vedlegg som utfyllende informasjon (kartvedlegg, avtaler/tillatelser etc).   
 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/tiltak-i-beiteomrader/om-tilskudd-til-tiltak-i-beiteomrader
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/tiltak-i-beiteomrader/om-tilskudd-til-tiltak-i-beiteomrader
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-02-04-206
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd-til-tiltak-i-beiteomrader/forskrift-om-tilskudd-til-tiltak-i-beiteomrader--kommentarer-til-regelverk
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd-til-tiltak-i-beiteomrader/forskrift-om-tilskudd-til-tiltak-i-beiteomrader--kommentarer-til-regelverk
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-tiltak-i-beiteomrader/
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Dokumentasjon av opplysningene i søknaden 
 Dokumentasjon som må fremgå av søknaden:  

o Omfang og Arbeidsbeskrivelse.  
o Framdriftsplan.  
o Kostnadsoverslag.  
o Finansieringsplan.  
o Detaljplan og kart hvor tiltaket er inntegna. 

 

Øvrige krav til søknad:  

- Ved søknad om tilskudd til faste installasjoner som sperregjerder og sankeanlegg i beiteområder 
så må det foreligge skriftlige avtaler med grunneier om tiltaket. Avtaler skal legges ved 
søknaden. Det anbefales å ta utgangspunkt i avtalemaler utarbeidet av Norsk sau og geit (se 
http://www.nsg.no/standardavtaler-m-m/category658.html ) 

- Ansvar for vedlikehold og fjerning av anlegg etter bruk bør gå frem av avtalen. Ved leie av areal 
må avtalen ha minimum 10 års varighet jf. § 2 om vilkår for tilskudd. Ansvar for vedlikehold og 
fjerning av anlegg etter bruk bør fremgå av avtalen.  

- Tiltak i beiteområder som kan berøre reindriften må avklares med reindriftsnæringen før 
innsending av søknad om tilskudd. Kontakten med reindrift bør fremgå av søknad.  

 

Søknadsfrist  
Søknadsfristen er 1. mai. Statsforvalteren trekker inn ubrukte midler for omfordeling til kommuner 
med merbehov 10.september 2020. 

 

Utbetaling 
Tilskudd anvises til utbetaling ved mottak av skriftlig anmodning fra søker.  Delutbetaling kan foretas 
ved dokumentert behov og framdrift. Minst 25 % av innvilga tilskudd holdes tilbake til arbeidet er 
fullført. Herunder må nødvendig dokumentasjon foreligge og sluttregnskapet må være godkjent av 
kommunen.   

 
Arbeidsfrist  
Frist for gjennomføring av prosjekt er inntil 3 år fra hvert tilskudd ble innvilget, med mindre 
kommunen har satt en kortere frist ved innvilgelsen av søknaden. Kommunen kan etter søknad 
forlenge gjennomføringsfristen, men ikke ut over 5 år fra tilskuddet ble innvilget. 
 

http://www.nsg.no/standardavtaler-m-m/category658.html

