
 

 

Tilskudd til tiltak i 
beiteområder 

Retningslinjer og søknadsfrist Nannestad kommune 2020 

20.03.2020 

 



Søknadsfrist for tilskudd til tiltak i beiteområder i Nannestad er 
satt til 20. mars. 
 
Søknad sendes inn elektronisk via Altinn  - Følg lenken: Søk her  

 

Hvem kan søke  

 

Tilskudd 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. 

 

Formål 

 

Formål med tilskudd til tiltak i beiteområder er å legge til rette for best mulig 

utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme 

fellestiltak i beiteområdene. 

 

Det kan gis tilskudd til 

 

 Faste installasjoner, f.eks sperregjerder (inntil 50 % av godkjent 

kostnadsoverslag) 

 Utstyr knyttet til beitebruk i utmark, sanke- og skilleanlegg (inntil 50 

% av godkjent kostnadsoverslag) 

 Elektronisk overvåkingsutstyr (inntil 70 % av godkjent 

kostnadsoverslag) Årlig drift av utstyr vil ikke kunne dekkes 

gjennom denne ordningen. 

 Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter, f.eks beitebruksplaner 

(inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag) 

 

Krav til søknad 

 

 Planlagt tiltak skal beskrives godt med informasjon om type 

materiell som skal brukes, mål og dimensjoner, antall timer 

egeninnsats, om det skal benyttes maskiner eller spesielt utsyr. 

 Detaljert kostnadsoverslag og finansieringsplan må foreligge. 

 Ved søknad om tilskudd til faste installasjoner som sperregjerder og 

sankeanlegg i beiteområdene må det foreligge skriftlig avtale med 

grunneier på minimum 10 år. 

 Nødvendig kart og avtaler må legges ved søknaden. 

 

Kostnadsoverslag og veiledende satser 

 

Egen innsats: 

Manuelt arbeid: 350 kr/time 

Traktor m/fører: 500 - 600  kr/time 

Gravemaskin m/fører: 650 – 700 kr/time 

 

  

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/tiltak-i-beiteomrader/om-tilskudd-til-tiltak-i-beiteomrader
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-tiltak-i-beiteomrader/


Generelle prioriteringer av tilskudd til tiltak i beiteområder i Nannestad 

kommune. Bruk av midlene i 2020 

 

Søknader fra beitelag om fellestiltak i beiteområder vil bli prioritert. 

Tilskudd til elektronisk overvåkning skal prioriteres. 

 

Hvis søknadsomfanget blir større enn rammen for tilskudd kan søknader om 

tilskudd avslås med henvisning til knapphet på midler. 

 

Tilskuddsordningen forvaltes etter Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder , 

Naturfangfoldloven og kommunens prioriteringer. 

 

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-02-04-206?q=beiteomr%C3%A5der*

