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Formål, lovverk og saksbehandling 
 

 

Formål med tilskuddet 

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. 

 
Lovverk 

Tilskuddsordningen er hjemlet i forskrift om tilskudd til tiltak i 
beiteområder.  

 

Søknadsfrist  

Søknadsfristen skal settes i god tid før beitesesongen hvert år. Helst i 
månedskiftet februar/mars alt etter hvordan datoene faller i forhold til 
hverdager.   

 

Vilkår for å kunne motta tilskudd 

Søknader må innfri vilkårene i forskriftens § 2 for å kunne bli innvilget.  

 

§ 2.Vilkår 

Tilskudd etter denne forskriften kan gis til lag eller foreninger (beitelag, 
grunneierlag, radiobjellelag) som er registrert i enhetsregisteret, som 
driver næringsmessig beitedrift og som iverksetter investeringstiltak 
og/eller planleggings- og tilretteleggingsprosjekter i beiteområder. 

 

Tilsvarende gjelder for foretak som kan gis produksjonstilskudd etter § 2 
i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket, der det 
grunnet naturgitte eller driftsmessige forhold ikke ligger til rette for 
samarbeid. Stat, fylke eller kommune kan ikke gis tilskudd med mindre 
det søkes gjennom lag og forening der også en eller flere 
tilskuddsberettigede eiendommer er med. 
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Det kan ikke gis tilskudd til investeringstiltak og/eller planleggings- og 
tilretteleggingsprosjekter i beiteområder som er leid på en periode 
mindre enn 10 år. 

 

Tilskudd kan avslås dersom arbeidet med investeringstiltaket er 
påbegynt før søknaden er behandlet. 

 

Det kan ikke gis nytt tilskudd til samme type investeringstiltak før etter 
20 år for hytter og 15 år for faste installasjoner. Dette gjelder ikke for 
tilskudd til elektronisk overvåkingsutstyr. 

 

 

 

 

 

 

 

Saksbehandling 

Kommunen søker om å få tilskudd til ordningen fra statsforvalteren en 
gang i året. Rammen har vært på mellom 60.000-100.000 de siste årene 
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(2020-2021). Søknadene behandles administrativt av kommunen i 
Landbruksdirektoratets systemer. Statsforvalteren er klageinstans.  

  

 

Prioritering av søknader og retningslinjer for timesatser 
 

 

Prioriteringer av søknader 

Vefsn kommune vil prioritere søknader i fra beitelag før søknader fra 
enkeltmannsforetak.  

 

Tiltak som vil ha nytte for mange dyr vil stille sterkere enn tiltak som 
gjelder for få dyr.  

 

Vefsn kommune vil prioritere tiltak som øker bruken av utmark.  

 

Det vil bli lagt vekt på å prioritere søknader av ulik tiltakstype, med 
utgangspunkt i søknadene som kommer inn det aktuelle året.  

 

Dersom tiltaket kan sees i sammenheng med bruk av SMIL-midler og 
regionalt miljøtilskudd er det positivt for søknaden.  

 

Dersom et foretak har søkt om tilskudd til elektroniske løsninger for 
beiting, også har søkt om TFKi-midler, vil søknaden bli vurdert og evt. 
sum redusert i forhold til innvilget midler fra den ordningen (slik at det 
ikke gis dobbelt tilskudd til samme utstyr).  

 
Tilskudd til beitevurdering og kartlegging er noe som gjøres lite av i 
Vefsn og er et tiltak som kan gi økt kunnskap og bruk av utmark. Dette 
tiltaket vil bli vurdert som positivt. Rapport fra vurderingen må sendes 
kommunen før tilskudd utbetales.  

                                                 

i TFK- midler = Tilskudd til forbyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader fra Fylkesmannen 
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Hvis man har fått tilskudd et år, og det søkes på nytt året etterpå, stiller 
man siste i køen dersom det er andre søknader som oppfyller vilkårene.  

 
Tiltak om omhandler gjerding i utmark må sendes ut på høring til 
aktuelle høringsparter før kommunen kan vurdere å innvilge søknaden. 
Dette gjelder også andre faste installasjoner som f.eks. gjeterhytter o.l.  

 

Statsforvalteren har satt en føring for at kommunen ikke bør gi mer enn 
28 % av tilskuddsrammen til elektronisk utstyr som f.eks. radiobjeller. Vi 
får mest søknader innenfor denne kategorien og mener at Vefsn 
kommunens føring bør ligge på 35 % av rammen. Med et økende 
rovdyrpress som vi har sett de siste årene, spesielt fra jerv, er det viktig 
å kunne finne igjen dyr blir spredt og kadaver som blir gjemt.  

 

Retningslinjer for timesatser på eget arbeid som en del av egenandelen 

Vefsn kommune godtar føgende satser på eget arbeid: 

  

Arbeidsart Timesats 

Eget arbeid per person/time Maks 300 kr 

Arbeid som inkluderer utstyr 
f.eks gravemaskin 

Maks 1000 kr 

 

 

Tilskuddsprosent 

Tilskudd til investeringsprosjekt støttes med inntil 50 % av godkjent 
kostnadsoverslag. 

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. 
 

 

 


