
Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til 

tiltak i beiteområder i Tolga kommune 2022 

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. 

Kommunen legger følgende til grunn ved behandling av søknader og prioriteringer av 

tilskudd: 

• Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder (FOR 2013-02-04 nr. 206) (LMD), 

Rundskriv nr. 13/1-9 (SLF) og Lov om forvaltning av naturens mangfold 

(Naturmangfoldloven) 

• Ved tildeling av ramme fra Landbruksdirektoratet er det hvert år gitt føringer for 

bruken av midlene, bl.a. er det de siste årene påpekt at tilskudd til elektronisk 

overvåkning skal prioriteres.  

• Det er ulike utfordringer og muligheter i de ulike deler av kommunen når det 

gjelder dyr på utmarksbeite. E-sporingsenheter gir god kontroll med hvor dyrene 

er og kan også gi rask dokumentasjon ved skader/død. I mange områder er det få 

dyr på utmarksbeite og dårlig med gjerdehold rundt dyrket arealer. 

Sperregjerder/inngjerding for dyr på utmarksbeite eller elektronisk gjerde (No-

fence) kan her være en løsning. I områder med rovvilt-utfordringer kan en 

samordne tiltak med FKT-midler (forebyggende- og konfliktdempende tiltak). 

Dette kan være e-sporing, sperregjerder, inngjerding av utmarksarealer.  

Sperregjerder mot hyttefelt, veier, bebyggelse o.l.  er ofte gode løsninger som 

reduserer konflikter og gir dyrene en god beitesesong. Bevilgning av tilskudd kan 

sees i sammenheng med SMIL (spesielle miljøtiltak i landbruket), eks på dette 

kan være rydding av traseer til sperregjerder, også elektroniske (No fence). 

Tilskudd til planleggings- og tilretteleggingstiltak 

Tiltak (listen er ikke uttømmende) Tilskuddsandel av 
godkjent kostnadsoverslag 

  

PLANLEGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSPROSJEKTER  
Utarbeidelse av planer (beitebruksplan, tiltaksplan, beredskapsplan 
mv.) for utmarksbeite  

inntil 70 % 

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

inntil 70 % 

Planlegging og prosjektering av faste installasjoner 
  

inntil 50 % 

Ny organisering av beitelag og utmarksbeiteområder 
  

inntil 50 % 



Tilskudd til investeringer knyttet til utmarksbeitene 

Tiltak (listen er ikke uttømmende) Tilskuddsandel av 
godkjent kostnadsoverslag 

  

FASTE OG MOBILE INVESTERINGSTILTAK - Tilskudd kan gis innenfor  
rammene til alle tiltak som fremmer beitebruken i et område. 
  
Elektronisk overvåkingsutstyr 

Dette gjelder for inntil 50% av 
dyretallet i 
beitelaget/besetningen 

  

Radiobjeller, lammenoder, 
merkesavlesere, findmy, mv.  

inntil 70 % 
maks kr 1000,- per 

radiobjelle  

Elektronisk gjerde  
 

(Nofence) inntil 50 % 
Storfe maks kr 1500,- per 

klave 
(Småfe maks kr 750,- per 

klave) 

Saltsteinsautomater 
  

 inntil 50 %  

Sperregjerder: 
Et sperregherde skal hindre 
beitedyr å komme ut av 
beiteområdet. De kan også 
tjene til å avgrense 
beiteområde mot vei, jernbane, 
tettbebyggelse og 
sammenhengende 
jordbruksområder. 
 

Rene inngjerdinger av beitedyr i 
utmark faller ikke inn under 
definisjonen av sperregjerde, og 
tilskudd gis normalt ikke til dette. Heller 
ikke skal det gis tilskudd til gjerder 
mellom innmark og utmark som faller 
inn under Lov om grannegjerde  

inntil 50 % 
 

Ferister Av godkjent fabrikat eller bygd etter 
standardtegninger. Prioriteres i 
sammenheng med sperregjerder. Bør 
vurdere mulighet for finansiering 
gjennom veilaget/andre instanser. 
  

inntil 30 % 

Sanke- og skilleanlegg – også 
mobile 
  

 inntil 50 % 

Bruer Det kan gis tilskudd til bruer som er 
dimensjonert for føring av beitedyr. Dersom 
bruene er kraftigere dimensjonert kan 
kostnadsoverslag eller tilskuddsandel 
reduseres tilsvarende 
(Tilskudd til bruer gis fortrinnsvis der hvor 
det ikke finnes veilag som kan finansiere 
dette ved bruk av bompenger) 
  

inntil 30 % 

Gjeterhytter Grunnflate inntil 20 m2 med 
kvadratmeterpris som tilsvarer 
gjennomsnittlig kostnad for hytter av enkel 
standard i det aktuelle området.  

 

inntil 30 % 

Anlegg, rydding og utbedring av drifteveier 
  

inntil 30 % 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/tiltak-i-beiteomrader/om-tilskudd-til-tiltak-i-beiteomrader#tilskudd-til-investeringer-knyttet-til-utmarksbeitene


Kommunen legger til grunn følgende satser for godkjenning av 
kostnadsoverslag:  

 

• Gjerder, netting: 75 kr/m + mva. I tillegg kommer grinder, klyv m.m. (+ noe 

tillegg for vanskelig terreng) 

• Gjerder, strøm: 40 kr/m + mva. I tillegg kommer grinder, klyv m.m. (+ noe 

tillegg for vanskelig terreng) 

• Egeninnsats:  

o Arbeid: 300 kr/time 

o Mann med traktor/maskin: 500-600 kr/time 

o Gravemaskin: 1 000 – 1 200 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.  

Krav til søknaden:  

• Kostnadsoverslag og finansieringsplan 

• Kart med inntegning og ev. beskrivelse av tiltaket 

• Avtaler med grunneier (Det finnes avtalemaler utarbeidet av Norsk sau og 
geit) 

• Plan for investeringstiltak (vedlegges) 
 

Frist for gjennomføring av tiltak: 

Frist for gjennomføring av investeringstiltaket og/eller planleggings- og 
tilretteleggingsprosjektet er 3 år fra tilskudd blir 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. 

 

SØKNADSFRIST ER 1.april Du kan søke ved å gå inn på  

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd-til-

tiltak-i-beiteomrader 
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