
Retningslinjer på tilskudd til tiltak i beiteområder 
for Balsfjord kommune 2021-2023 
 
Søknadsfrist: 15.05. 
 
Bakgrunn:  

Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder er endret pr. 01.01.20. Forvaltningen av 
ordningen er overført fra fylkesmannen til kommunen ved Landbrukskontoret. Rundskriv 
2019-45 gir retningslinjer for forvaltning av og utfyllende kommentarer til forskriften. 
 
Det er kommunene som prioriterer søknadene og innvilger tilskudd. Som grunnlag for prioriteringene 
skal kommunene fastsette lokale retningslinjer innenfor rammen av forskriften og rundskriv 2019-45. 
De lokale retningslinjene skal fastsette hvilke tiltak som vil bli prioritert ut fra hva som er 
formålstjenlige tiltak for utmarksbeitinga i kommunen 

Prosess og medvirkning: 

Før politisk behandling vil tiltaksstrategiene sendes på høring til faglagene i landbruket med flere. 

 Formålet med 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. Dette utdypes i Rundskriv 2019-45 
fra Landbruksdirektoratet. 

Det kan gis tilskudd til: 

Ulike typer faste og mobile investeringstiltak kan være (listen er ikke uttømmende): 

• Sperregjerder 

• Ferister 

• Bruer 

• Gjeterhytter 

• 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 

 
Generelle prioriteringer av tilskudd til tiltak i beiteområder i Balsfjord kommune for 2020-
2023: 

-Elektronisk overvåkningsutstyr  

-Sanke/skilleanlegg  

-Ferist 

-Sperregjerder 

-Gjeterhytter/gapahuk 

-Anlegg/rydding/utbedring av drifteveier 

-Saltsteinautomater 

-Båndtvang skilt 

Søknader fra beitelag om fellestiltak i beiteområder vil bli prioritert.  

Tilskudd til elektronisk overvåkning prioriteres. 

Det vil være variasjoner på behovet av utstyr/utbedring i de forskjellige beiteområdene i kommunen. 
Radiobjeller og drone vil være til god nytte for alle. 7 Sanke og skilleanlegg vil det bli behov for å få 
satt opp nytt anlegg, da de er gamle og forfalne slik de står nå. Det er ikke alle beiteområder som har 
dette behovet. Minimum 2 steder trenger ny ferist. Sperregjerder og vedlikehold av sperregjerdene. 
Gjeterhytter/gapahuk kan bli aktuell 1 til 2 steder. 10 nye saltsteinautomater. Båndtvang skilt ved 
alle turløyper. 

Vilkår: 

Tilskudd gis til beitelag og andre former for organisert samarbeid der det drives næringsmessig 
beitedrift. Næringsmessig beitedrift vil normalt innebære at dyra går minst 5 uker på utmarksbeite 
og at mer enn halvparten av medlemmene i lag eller forening har rett til produksjonstilskudd. 

Tilskudd kan tilsvarende gis til enkeltforetak som har rett til produksjonstilskudd der hvor det 
grunnet naturgitte eller driftsmessige forhold ikke ligger til rette for samarbeid. Bakgrunnen for dette 



er strukturendringene i landbruket. Foretak som driver næringsmessig beitedrift, men som ikke har 
rett til produksjonstilskudd, kan ikke gis tilskudd med hjemmel i forskriftens ordinære vilkår. 

Dersom slik virksomhet bidrar til utnyttelse av beiteområder som ellers ikke ville blitt brukt eller for 
øvrig bidrar til å oppfylle forskriftens formål kan kommunen vurdere å gi dispensasjon, jf. forskriftens 
§ 9. 

 
Beregning av tilskudd: 

 
I forskriftens § 3 står det: 

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

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. 

 

Tilskuddsordningen forvaltes etter Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder, 
Naturmangfoldloven og kommunens prioriteringer.


