
 

 
TILSKUDD TIL TILTAK I BEITEOMRÅDER 

SØKNADSFRIST OG RETNINGSLINJER FOR PRIORITERING AV TILSKUDD  

I KARLSØY KOMMUNE 2020 

 

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.  

Tilskudd kan gis til investeringer i faste installasjoner, som blant annet sperregjerder og sankeanlegg, og 

annet utstyr knyttet til beitebruk i utmark. Det kan også gis tilskudd til tidsavgrensede planleggings- og 

tilretteleggingsprosjekter som retter seg mot organisering og tilrettelegging av utmarksbeitene for god 

og effektiv beitebruk.  

De som kan få tilskudd er beitelag og andre former for organisert samarbeid der det drives 

næringsmessig beitedrift. Tilsvarende kan det gis tilskudd til enkeltforetak med rett til 

produksjonstilskudd, men som på grunn av naturgitte eller driftsmessige forhold ikke ligger til rette for 

samarbeid.  

For mer informasjon, se hjemmesiden til Landbruksdirektoratet.   

 

Tilskuddsramme - Karlsøy 20202 

Det er Fylkesmannen i Troms og Finnmark som fordeler tilskuddsrammen til kommunen. 

Karlsøy kommune har 50.000 kr til fordeling i 2020.  

 

Søknadsfrist - Karlsøy 2020 

Søknadsfrist settes til 25. mai 2020. 

Søknader som kommer inn etter fristen, vurderes fortløpende så lenge midlene strekker til, men ikke 

senere enn 31. august på grunn av kommunens frist for rapportering.  

Søknader leveres fortrinnsvis elektronisk via Altinn: 

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-tiltak-i-beiteomrader/ 

Følgende vedlegg skal følge med søknaden: 

• Kostnadsoverslag 

• Finansieringsplan 

• For faste installasjoner: avtale med grunneier + kart 

• For tiltak som kan berøre reindriftsinteresser: uttalelse fra reinbeitedistriktet eller 

dokumentasjon på at distriktet har fått tilstrekkelig anledning til å uttale seg.   

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/tiltak-i-beiteomrader/om-tilskudd-til-tiltak-i-beiteomrader
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-tiltak-i-beiteomrader/


 
 

Prioritering av tilskudd – Karlsøy 2020 

Investeringstilskudd 

Det kan gis tilskudd til ulike typer faste og mobile investeringstiltak (listen er ikke uttømmende): 

• Sperregjerder 

• Ferister 

• Bruer 

• Gjeterhytter 

• Sanke- og skilleanlegg 

• Anlegg/rydding/ utbedring av drifteveier 

• Saltsteinsautomater 

• Transportprammer 

• Elektronisk overvåkingsutstyr (radiobjeller, findmysheep, droner mv.) 

• Elektronisk gjerde (No Fence) 
 

På grunn av utfordringer med rovvilt prioriterer mange kommuner å gi tilskudd til elektroniske 

sporingsenheter, som kan varsle om uroligheter i dyreflokken og som kan gi rask dokumentasjon 

ved sykdommer/skader/død. Selv om ørn og ravn kan ta enkelte lam/kje, har vi i Karlsøy ingen større 

utfordringer med rovvilt.  

De største utfordringene i Karlsøy er knyttet til at beitedyr trekker ned til vei, bebyggelse og innmark, i 

områder med manglende eller dårlige sperregjerder. Videre er utmarksbeiteområdene store, og 

tekniske hjelpemidler kan bidra til effektiv beitebruk.  

Prioriterte investeringstiltak i Karlsøy i 2020: 

• Sperregjerder, ferister samt elektroniske løsninger som kan erstatte fysiske gjerder (No Fence). 

Investeringer i kritiske områder, dvs. områder med mye trafikk, skader på innmark og fast 

bosetting, vil prioriteres.  

• Investeringer i teknologi som fremmer bruk av utmarksbeite, deriblant radiobjeller, drone e.l. 

 

Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter 

Det kan gis tilskudd til ulike typer prosjekter som retter seg mot organisering og tilrettelegging av 

utmarksbeitene for god og effektiv beitebruk. Dette kan være:  

• Planlegging og prosjektering av faste installasjoner 

• Ny organisering av beitelag og utmarksbeiteområder 

• Prosjektrettet arbeid for stimulering til økt beitebruk og rasjonell utnyttelse av beitene 

• Tidsbegrenset utprøving av nytt utstyr som kan bidra til effektiv og god beitebruk 

• Utarbeidelse av planer (beitebruksplan, tiltaksplan, beredskapsplan mv.) for utmarksbeite 

• Vegetasjonskartlegging 

Siden faste installasjoner som sperregjerder er blant de prioriterte investeringstiltakene, vil også 

planlegging og prosjektering av disse prioriteres. I Karlsøy er det fremdeles områder hvor beitebruken 

ikke er organisert i beitelag, og søknader om midler til ny organisering vil prioriteres. Videre har enkelte 

beitelag ønsket beiteplaner for sine områder, og dette er også noe som det kan gis støtte til.  



 
 

Prioriterte planleggings- og tilretteleggingstiltak i Karlsøy i 2020: 

• Planlegging og prosjektering av faste installasjoner 

• Ny organisering av beitelag  

• Utarbeidelse av planer 

 

Generelle prioriteringer i Karlsøy i 2020:  

• Iht. nasjonal føring kan omlag 3/4 av tilskuddsmidlene benyttes til investeringer i faste 

installasjoner og annet utstyr knyttet til beitebruk, samt tidsavgrensede planleggings- og 

tilretteleggingsprosjekter. Mens ca. 30 % av tilskuddsrammen skal brukes til investeringer 

knyttet til teknologi (f.eks. radiobjeller). 

• Søknader fra beitelag om fellestiltak i beiteområder vil bli prioritert, fremfor søknader fra 

enkeltbrukere som ikke driver organisert beitebruk. 

 

Tilskuddssatser 

• Ved tilskudd til sperregjerder og sankeanlegg innvilges et tilskudd på inntil 50% av godkjent 

kostnadsoverslag. Kostnadsoverslag for faste installasjoner vil normalt omfatte 

materialkostnader og arbeidskostnader (eget og leid arbeid). 

• Ved innkjøp av elektronisk overvåkingsutstyr innvilges et tilskudd på inntil 70% av godkjent 

kostnadsoverslag. Dette gjelder for inntil 50 % av dyretallet i beitelaget/besetningen. Når det 

gjelder elektronisk overvåkingsutstyr vil godkjent kostnadsoverslag i de fleste tilfelle tilsvare 

innkjøpspris.  

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

kostnadsoverslag. Kostnadsoverslaget kan omfatte kostnader som lønnsutgifter og kjøp av 

tjenester. 

• Ved tilskudd til elektronisk overvåkning og til planleggings- og tilretteleggingstiltak der søker har 

mulighet til å søke samfinansiering av tiltaket med andre midler, kan kommunen fastsette lavere 

tilskuddssats enn makssats angitt i forskrift.  

• Kommunen legger følgende satser til grunn for godkjenning av kostnadsoverslag: 

o Arbeid: 350 kr/time 

o Arbeid med traktor/maskin: 450 kr/time 

• For beitelag som er registrert i mva.-registeret legges kostnadsoverslag uten mva. til grunn, for 

andre vil godkjent kostnadsoverslag være inkl. mva. Det er ikke mva. på egeninnsats. 

• Forskuddsutbetaling kan skje med inntil 75 % av tilskuddsbeløpet på grunnlag av godkjent 

dokumentasjon for påløpte kostnader. Dokumentasjon vil normalt være kopi av betalt faktura 

for innkjøp av materialer/utstyr eller kopi av betalt faktura fra entreprenør eller annen 

oppdragstaker. Eget arbeid må dokumenteres med timelister. 

• Minst 25 % av tilskuddet skal holdes tilbake inntil arbeidet er fullført og sluttregnskapet er 

godkjent.  

• Dersom kostnadene for gjennomføring av tiltaket blir høyere enn det som er lagt til grunn for 

vedtaket er utbetaling likevel begrenset til tildelt tilskudd. Dersom kostnadene blir lavere enn 

forutsatt reduseres tilskuddsbeløpet i henhold til tilskuddsandelen.  

 



 
 

 

Øvrige krav til søknader, jf. gjeldende regelverk for ordningen 

• Tilskudd kan avslås dersom arbeidet med investeringstiltaket er påbegynt før søknaden er 

behandlet. 

• Ved søknad om tilskudd til faste installasjoner som sperregjerder og sankeanlegg må det 

foreligge skriftlig avtale med grunneier på minimum 10 år. Avtalen skal legges ved søknaden.  

• Kommunen 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 

tilpasses lokale behov. Ansvar for vedlikehold og fjerning av anlegg etter bruk bør gå fram av 

avtalen.  

• Faste installasjoner kan ikke omsøkes på nytt før det har gått minst 15 år.  

• Tiltak i beiteområder som kan ha betydning for reindrift (i hovedsak faste installasjoner) må 

avklares med reindriftsnæringa før innsending av søknad. Det må dokumenteres at 

reinbeitedistriktet har uttalt seg, eller har fått anledning til å uttale seg. Hvis slik dokumentasjon 

ikke sendes inn sammen med søknaden, sender kommunen søknaden på høring til 

reinbeitedistriktet, med en høringsfrist på 4 uker.  

• Der hvor det foreligger relevante godkjente planer (f. eks. beitebruksplan, skjøtselsplan og 

lignende) bør tiltakene være i samsvar med planene. 

• Tiltak som er i strid med annet lovverk, herunder naturmangfoldloven og kulturminneloven, kan 

ikke innvilges tilskudd.  

 

Regelverk og føringer 

Retningslinjene er utarbeidet i henhold til: 

• Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder  

• Rundskriv «2019-45» Forvaltning av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder  

• Brev fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark av 14.02.2020, ref. 2019/14514 

 

 

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

