
  



  

Agenda, beitelagsmøter 

 

 

• Samarbeid lønner seg! 

 

• Drift av beitelag (Organisert 

beitebruk) 

 

• Ny forskrift om tilskudd til 

tiltak i beiteområder 

 



  

Organisert beitebruk, historikk 

• 1970: samarbeid mellom LD og NSG opprettet ei ordning kalt 

Organisert beitebruk 

 

• Jordbruksavtalen. Faglagene og LMD forhandler fram årlige 

rammer for ordningene som forvaltes av SLF 

 

• Formålet er å legge forholdene til rette for best mulig 

utnyttelse av beite i utmark og redusere tap av dyr på 

utmarksbeite gjennom organisert tilsyn, organisert 

sanking og andre målrettede fellestiltak i beiteområdet 



  

Organisert beitebruk (OBB) 

Driftstilskudd 

 

• Reguleres gjennom Regionalt Miljøprogram (RMP) som 

revideres i år 

• Søknadsfrist er 1. november 

• I år lanseres nytt elektronisk søknads - og 

saksbehandlersystem for RMP (eStil). Opplæring av 

kommuner i juni. 

• Tilskuddsberettigede informeres gjennom utsendelse av 

RMP-veileder i mai/juni  

 



  

Driftstilskudd forts. 

Satser for 2012: 

 Sau øst for E6: kr 16 per dyr 

 Sau vest for E6: kr 13 per dyr 

 Storfe: kr 16 per dyr 

 Geit: kr 13 per dyr 

 

OBB i 2012 utgjorde kr 1,4 mill av totalt kr 9,5 mill i Regionalt 

Miljøprogram. 

NB! Fra søknadsomgangen 2013 er det ikke lenger anledning å 

skille mellom øst og vest for E6. 



  

Forvaltning 

Fylkesmannen 

Kommunen 

Beitelaget 

Når søknadene er behandlet, låser  

FM satsene>kommunen godkjenner 

utbetalingslister>SLF godkjenner FMs 

bruk av ramme>SLF aktiverer ut- 

betalingen 

Saksbehandler og gjør vedtak 

Søker/beitelag fyller ut elektronisk  

skjema i Altinn og sender kommunen 



  

Hva sier vilkårene om samarbeid i organisert 

beitebruk? 

• Alle lag skal bruke alle mottatte tilskudd til å fremme den 

organiserte beitebruken gjennom felles tiltak 

 

• Laget skal organisere forsvarlig tilsyn og sanking av egne og 

andres dyr i sitt område, på en måte som er tilpasset lokale 

forhold 

 

• Beiteområdet skal inspiseres minst en gang i uka slik at 

unormale forhold blir oppdaget og nødvendige tiltak blir satt i 

verk 



  

Hva sier vilkårene om samarbeid forts 

 
• Laget sak samarbeide med tilgrensende lag når det kan føre til 

effektiv ressursbruk og bruk av beiteområder, spesielt ved 
sanking og ettersanking 

 

• Laget skal dokumentere om gjennomført tilsyn, dato, 
tilsynsrunde, unormale forhold i beiteområdet og tiltak som er 
iverksatt 

 

Til diskusjon: hvordan kan samarbeidet bli enda mer 
effektivt? 



  

Ny forskrift om tilskudd til tiltak i 

beiteområder 

• Gjeldende fra 26.02. 2013 

 

• SLF jobber med rundskriv til forskriften, avventer blant annet 
jordbruksforhandlingene 

 

• 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 



  

Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder 

Endringer verdt å merke seg: 

 

• § 2. Vilkår 

Det presiseres i forskriften at enkeltbrukere også kan søke om 

tilskudd. Prinsipiell avklaring 

 

• § 3. Beregning av tilskudd 

Det kan gis tilskudd inntil 50% av godkjent kostnadsoverslag ved 

investeringstiltak. Ved kjøp av elektronisk overvåkingsutstyr kan 

det gis tilskudd med inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag. 



  

Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder 

• § 4. Søknad og utbetaling  

Dersom kostnadene til gjennomføring av investeringstiltaket 

og/eller planleggings – og tilretteleggingsprosjektet blir lavere 

enn godkjent kostnadsoverslag, reduseres tilskuddet 

tilsvarende. 

 

Fylkesmannen har vide rammer og lager retningslinjer for fylket 

hvordan investeringstilskuddet kan brukes. 

 

http://www.lovdata.no/ltavd1/filer/sf-20130204-0206.html 

http://www.lovdata.no/ltavd1/filer/sf-20130204-0206.html
http://www.lovdata.no/ltavd1/filer/sf-20130204-0206.html
http://www.lovdata.no/ltavd1/filer/sf-20130204-0206.html
http://www.lovdata.no/ltavd1/filer/sf-20130204-0206.html
http://www.lovdata.no/ltavd1/filer/sf-20130204-0206.html


  

Årets beitelag! 

 

• Premiere godt samarbeid og 

felles tiltak 

• - Enkel plan for tilsyn 

• - bruk av fargeslips 

• - sosiale tiltak 

• - samarbeid tilsyn, sanking 

mv 

  

• Mer informasjon kommer….. 

 


