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Tilskudd til tiltak i beiteområder - søknadsfrist og prioriteringer for
Trøndelag 2018
Fylkesmannen i Trøndelag har mottatt belastningsfullmakten for forvaltning av landbruks- og
reindriftspolitiske virkemidler. For 2018 er Fylkesmannen i Trøndelag tildelt en ramme på kr
1,7 mill kr til tiltak i beiteområder i Trøndelag.
Jf. belastningsfullmakten kan Fylkesmannen, innenfor rammen av forskrift og rundskriv for
ordningen, velge å prioritere bestemte typer tiltak eller prosjekter. Prioriteringer skal gå
fram av utlysningen. I dette brevet kan dere lese om hvilke tiltak som vil bli prioritert for
tilskudd i Trøndelag i 2018.
Vi minner for øvrig om at søknadsfristen for tilskudd til tiltak i 2018 er satt til 15. februar.

Generelt om ordningen for 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.
Bestemmelsene i forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder regulerer bruken av
tilskuddet. Søknadsskjema, regelverk og mer info om ordningen med eksempler på mulige
tiltak ligger på nettsidene til Landbruksdirektoratet: https://www.slf.dep.no/no/miljo-ogokologisk/tiltak-i-beiteomrader/om-tilskudd-til-tiltak-i-beiteomrader.
Om tiltak i beiteområder i Trøndelag – egne bestemmelser og prioriteringer for 2018
Søknadsfrist for tilskudd til tiltak i beiteområder i Trøndelag er satt til 15. februar. Søknaden skal
innen fristen levers til kommune for vurdering, før innsending til fylkesmannen. Kommunene har frist
til 1. mars med å sende inn søknadene til Fylkesmannen.
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Fylkesmannen i Trøndelag har videre fastsatt noen prioriteringer bruken av midler i Trøndelag for
2018. Prioriteringene er fastsatt etter møte med Sør- og Nord- Trøndelag Bondelag, Sør-Trøndelag
bonde og småbrukerlag og Sør- og Nord-Trøndelag Sau og geit den 18. januar 2018.
Søknader fra beitelag om fellestiltak i beiteområder vil bli prioritert, framfor søknader fra
enkeltbrukere, eller søknader fra beitelag om tiltak som gjelder enkeltbrukere i laget.
Følgende investeringstiltak i beiteområdene vil bli prioritert:
- Sperregjerder
- Sanke og skilleanlegg
Ved tilskudd til sperregjerder og sanke/skilleanlegg innvilges et tilskudd på 50 % av godkjent
kostnadsoverslag. Tilskudd til vedlikehold og/eller fjerning av gamle anlegg prioriteres ikke. Tilskudd
til elektronisk overvåking, saltsteinautomater og sankebuer har også lavere prioritet. Ved begrenset
tilskuddsramme kan søknader om tilskudd avslås med bakgrunn i knapphet på midler.
Ved søknad om tilskudd til faste installasjoner som sperregjerder og sankeanlegg i beiteområdene 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 tilpasses
lokale behov. Ansvar for vedlikehold og fjerning av anlegg etter bruk bør gå fram av avtalen. Avtalen
må ha minimum 10 års varighet jf § 2 om vilkår for tilskudd. I områder som berører reindriften må
tiltaket avklares med reindriftsnæringa. Tiltakshaver er for øvrig selv ansvarlig for å hente inn
nødvendig samtykke etter lover og regler som tiltaket faller inn under.
Følgende planleggings og tilretteleggingstiltak vil bli prioritert:
- Utarbeidelse/revidering av kommunale beiteplaner (delfinansiering). Tilskuddet skal gå til å
dekke beitelagets innsats i planarbeidet.
- Ny organisering av beitelag og etablering av beitelag i beiteområder der det kan ligge til rette
for organisert beitebruk
- Planlegging av større sperregjerder med behov for avklaring med grunneiere og andre
interesser.

Vi håper på mange gode søknader fra beitlagene i Trøndelag. Ta gjerne direkte kontakt med
undertegnede om det spørsmål til ordningen ut over det som er informert om her.
Med hilsen

Anstein Lyngstad (e.f.)

Eva Dybwad Alstad

Seksjonsleder jordbruk
Landbruksavdelingen

Seniorrådgiver
Landbruksavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift
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