
 

 
 
Retningslinjer for forvaltning av tilskuddsordningen «Tilskudd til 
tiltak i beiteområder», Trysil kommune. 
 
Formålet med tilskuddsordningen 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 og annet utstyr knyttet til 
beitebruk i utmark samt tidsavgrensede planleggings- og tilretteleggingsprosjekter. 
Innenfor disse rammene kan tilskudd gis til alle tiltak som fremmer beitebruken i et 
område. 
 
Til grunn for retningslinjene ligger Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder av 
04.februar 2013 nr. 206, med siste endringer av 3. november 2017, samt tilhørende 
rundskriv fra Landbruksdirektoratet.  
 
Søknadsfrist 
Søknadsfrist for tilskudd til tiltak i beiteområder er 1. april.  
 
Tilskuddsberettigede tiltak 
Ulike typer faste og mobile investeringstiltak kan være (listen er ikke uttømmende):  

 Sperregjerder  
Et sperregjerde skal hindre beitedyr i å komme ut av beiteområdet. 
Sperregjerder kan også tjene til å avgrense beiteområdet 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. 

 Ferister  
Ferister bør være av godkjent fabrikat eller bygd etter standardtegninger.  

 Broer  
Det kan gis tilskudd til broer som er dimensjonert for føring av beitedyr. 
Dersom broene er kraftigere dimensjonert kan kostnadsoverslag eller 
tilskuddsandel reduseres tilsvarende.  

 Gjeterhytter  
Kostnadsoverslag for gjeterhytter kan omfatte hytter på inntil 20 m2 med 
kvadratmeterpris som tilsvarer gjennomsnittlig kostnad for hytter av enkel 
standard i det aktuelle området.  

 Sanke- og skilleanlegg  

 Anlegg/rydding/ utbedring av drifteveier  

 Saltsteinsautomater  

 Transportprammer  



 Elektronisk overvåkingsutstyr (radiobjeller, lammenoder, merkesavlesere, 
findmysheep, droner mv.)  

 Elektronisk gjerde (f.eks. av typen Nofence)  
 
Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter kan være ulike typer prosjekter som retter 
seg mot organisering og tilrettelegging av utmarksbeitene for god og effektiv 
beitebruk. Dette kan bl.a. omfatte:  

 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  

 
Prioritering av investeringstiltak   

 Sperregjerder og sanke- og skilleanlegg.  

 Tilskudd til investeringer i teknologi som fremmer bruk av utmark til beite, 
f.eks. radiobjeller.  

 

Prioritering av planleggings og tilretteleggingstiltak 
 Ny organisering av beitelag og etablering av beitelag i nye beiteområder der 

det kan ligge til rette for organisert beitebruk. 

 Planlegging av større fellesanlegg i beiteområdene med behov for avklaring 
med grunneiere og andre interesser.  

 
Generelle prioriteringer av tilskudd til tiltak i beiteområde:  

 Søknader fra beitelag om fellestiltak i beiteområder vil bli prioritert, fremfor 
søknader fra enkeltbrukere som ikke driver organisert beitebruk. 

 Tilskudd til vedlikehold og/eller fjerning av gamle gjerde- og sankeanlegg 
prioriteres ikke.  

 Hvis søknadsomfanget blir større enn rammen for tilskudd kan søknader om 
tilskudd avslås med henvisning til knapphet på midler. 

 
 
Annet 

 Det kan gis tilskudd med inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag ved 
investeringstiltak. 

 Ved tilskudd til sperregjerder og sanke-/skilleanlegg innvilges et tilskudd på 50 
% av godkjent kostnadsoverslag (dvs. maksimal tilskuddssats ut fra rammer 
satt i forskrift). 

 Ved innkjøp av elektronisk overvåkingsutstyr kan det gis tilskudd med inntil 70 
% av godkjent kostnadsoverslag. Dette gjelder for inntil 50 % av dyretallet i 
beitelaget/besetningen. 



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

 Timepris for egeninnsats/eget arbeid: kr 350,-. 

 Eget arbeid med traktor og evt. redskap: kr 800,- per time 
(person+traktor+redskap). 

 Eget arbeid med gravemaskin o.l.: kr 1000,- per time (person+maskin). 

 Gjerder, netting: kr 75,- pr. m + mva. I tillegg kommer grinder, klyv mm (+ noe 
tillegg for vanskelig terreng). 

 Gjerder, strøm: kr 40,- pr. m + mva. (+ noe tillegg for vanskelig terreng). 

 For beitelag som er registrert i mva-registeret legges kostnadsoverslag uten 
mva. til grunn, for andre vil godkjent kostnadsoverslag være inkl. mva. Det skal 
ikke være mva. på egeninnsats. 

 Der det søkes om faste installasjoner som sperregjerder og sankeanlegg i 
beiteområdene må det foreligge skriftlig avtale med grunneier om tiltaket 
dersom søker ikke selv er grunneier. Avtaler skal legges ved søknaden. 
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. forskriften § 2 
om vilkår for tilskudd.  

 
Søknad 
Det skal søkes via fastsatt søknadsskjema som ligger i ligger på Altinn.  
For søkere som ikke har mulighet til å søke elektronisk ligger skjema i pdf-versjon 
tilgjengelig på Landbruksdirektoratets nettside. Skjemaet fylles ut, signeres og 
sendes sammen med nødvendige vedlegg til kommunen. 
 
Krav til søknaden 
Søknaden skal omfatte: 

- Kostnadsoverslag og finansieringsplan 
- Kart med inntegning og ev. beskrivelse av tiltaket 
- Avtale med grunneier 
- Plan for investeringstiltak 

 
Utbetaling 
Forskuddsutbetaling kan skje med inntil 75 % av tilskuddsbeløpet på grunnlag av 
godkjent dokumentasjon for påløpte kostnader. Eget arbeid må dokumenteres med 
timelister. 
Sluttutbetaling ved oppsett av regnskap med kopi av fakturaer. 
 
 
 
Trysil kommune, landbruksavdelingen, 02.03.2020 


