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Utmarksressursene 

Bilde utmark 



  

Tiltak i beiteområder, agenda 

• Tilskudd til tiltak i beiteområder 

 

• Beitelagene og nominering av årets beitelag 

 

• Litt om forebyggende og konfliktdempende tiltak 

FKT som miljøvernavdelingen forvalter 

 

• På oppfordring – løshund og sau og geit på felles 

beite/sykdom/smittepress 



  

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 beite og fremme fellestiltak i beiteområdene 

- Kan gis til beitelag som er registrert i 

enhetsregisteret og som driver næringsmessig 

beitedrift 

- Ny forskrift åpner for at det kan gis tilskudd til 

innkjøp av elektronisk overvåkingsutstyr 

- Egen forskrift og rundskriv 

 



  

Troms 2014 

Hva vet vi om 2015? 

 
• Det er bevilget 2 mill mindre totalt enn i 2014 

• Bekjentgjøres i løpet av januar 2015 

 

Søknadsfrister 

 

• 1. mars til kommunen 

• 15. mars til Fylkesmannen 

 

Regelverk, rundskriv og søknadsskjema, se 

 www.landbruksdirektoratet.no  eller  

 

www.fylkesmannen/troms.no  

- Tildelt kr 750 000,- til  

tiltak i beiteområder 

 

- Sperregjerder er 

prioritert 

 

- 17 søknader fra 11 

kommuner 

 

- Totale kostnader for 

nesten 3  mill kr. 

http://www.landbruksdirektoratet.no/
http://www.fylkesmannen/troms.no


  

Beitelagene - hva kan de gjøre 

Målet til prosjektet beitebruk i utmark er å styrke 

beitebruken og saueholdet i fylket gjennom etablering 

av beitearealplaner i kommunale planverk, styrke 

beitelagene og gjennomføre et kompetanseprogram 

- Viktig å engasjere seg. Kreve å være 

høringsinstans i alt av inngripen i beitefeltet, enten 

det er hyttefelt, turstier, kraftutbygginger m.m 

- Fellestiltak som tilsyn og sanking, gjerding, oppslag  

- Ordet beiterett- dukker opp når det er en konflikt på 

gang 



  

Forebyggende og konfliktdempende tiltak 

• Forebyggende tiltak 

     Fysisk skille  

     Utvidet tilsyn/kombinert 

     med andre tiltak 

     Driftsomstillinger 

• Konfliktdempende tiltak 

• Øke kunnskapsgrunnlaget 

 

Eksempler på tilskudd til FKT 2014 

Tiltak  Tilskudd2014 

(foreløpig) 

Tidlig nedsanking 400.000 

Ekstra tilsyn 400.000 

Skadefellingslag 330.000 

Kurs jaktopplæring Ca 1 million 

Tilskudd til akutte tiltak 

Prosjekter (DID og 

BIU) 

1, 2 millioner 

Radiobjeller 430.000 

Totalt  FKT i Troms ca 6 millioner  



  

Rovforum på beite 



  

Tap av sau på beite, andre årsaker 

 

• Løshunder 

Inntrykk av det er et økende problem 

Hvordan løse det? 

 

• Tap av sau på beite – katastrofe-ordninga, 2014 er 

siste året den eksisterer, frist 31. 12. 2014 



  

Smittepress i beiter 

• CAE på geit. Meieriselskapene tar ikke imot melk 

fra besetninger som ikke er sanert, gjaldt fra 01.04. 

2014 

• CAE- oppgradert til en B-sykdom med restriksjoner 

– ikke dyr inn og ut av besetninger uten 

Mattilsynets godkjenning fra 2013 

• Kontakt prosjektleder i «Friskere geiter» Dag 

Lindheim 



  

fmtrabe@fylkesmannen.no;  eller 

776 42074 

 

Takk for oppmerksomheten 

mailto:fmtrabe@fylkesmannen.no

