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Retningslinjer for tilskudd til tiltak i beiteområder for Porsanger kommune 
2022-2024 
 

 
Formål 
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. 
 
 Rettslig grunnlag 
FOR-2013-02-04-206: Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder og Rundskriv 2019-45: Forvaltning 
av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder er grunnlaget for retningslinjene. 
Søknader behandles videre etter lov om naturmangfold §7. Prinsipper for offentlig beslutningstaking 
i §§ 8 til 12. 
 
Vilkår for tilskudd 
Tilskudd kan gis til:  
• Beitelag og andre former for organisert samarbeid (eks grunneierlag, radiobjellelag) der det drives 
næringsmessig beitedrift.  
• Enkeltforetak som har rett til produksjonstilskudd der hvor det grunnet naturgitte eller 
driftsmessige forhold ikke ligger til rette for samarbeid.  
 
Generelle vilkår:  
• Dyra må beite minst 5 uker på utmarksbeite og mer enn halvparten av medlemmer i lag eller 
forening må ha rett til produksjonstilskudd.  
• Foretak som driver næringsmessig beitedrift, men som ikke har rett til produksjonstilskudd, kan 
ikke gis tilskudd med hjemmel i forskriftens ordinære vilkår 
 
Tillatelse og uttalelse 
Det er en forutsetning for tilskudd til faste installasjoner at det er innhentet tillatelser fra eller avtaler 
med grunneiere eller andre som har rettigheter i det aktuelle beiteområdet, og som kan tenkes å bli 
berørt av tiltaket. I områder der tiltaket vil berøre reinbeiteinteresser må det dokumenteres at 
reinbeitedistriktet har uttalt seg, eller har fått anledning til å uttale seg. 
 
Prioriteringsregler 
Søknader vil bli prioritert slik: 
• Søknader fra beitelag før søknader fra enkeltpersoner  
• Fellestiltak før enkelttiltak 
• ca. 30 % av rammen brukes til investeringer knyttet til teknologi 
• Om lag 3/4 av tilskuddsmidlene kan benyttes til investeringer i faste installasjoner og annet utstyr 
knyttet til beitebruk, samt tidsavgrensede planleggings- og tilretteleggingsprosjekter. 
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Prioritering av tiltak investeringer 
• 1. prioritet: Sanke- og skilleanlegg, sperregjerder, ferister og bruer, elektronisk overvåkingsutstyr.  
• 2. prioritet: Drifteveier og gjeterhytte, saltsteinsautomater 
 
Prioritering av tiltak planleggings og tilretteleggingsprosjekter: 
• 1. prioritet: planlegging av faste installasjoner, prosjektarbeid for økt beitebruk og rasjonell 
utnyttelse av beitene, utarbeidelse av planer for utmarksbeite (beitebruksplaner, tiltaksplan, 
beredskapsplan ol) 
• 2. prioritet: ny organisering av beitelag og utmarksbeiter, vegetasjonskartlegging 
 
Kommunen kan vektlegge langsiktighet i leiekontraktene og resterende 
leieperiode ved prioritering av søknader. 
 
Faste og mobile investeringer 

Tiltak Tilskuddsprosent av godkjent 
kostnadsoverslag 

Prioritering 

Elektronisk overvåkingssystem Inntil 70 % (maks kr 1000 pr radiobjelle) 
og til maks 50 % av dyretallet i 
beitelaget/besetningen 

1 

Elektronisk gjerde (eks Nofence) Inntil 70 % (maks kr 1000 pr klave for 
småfe og maks 2000 for storfe) 

1 

Sperregjerde  Inntil 50 % 1 

Sanke og skille anlegg Inntil 50 % 1 

Gjeterhytte Inntil 30 % 2 

Bruer Inntil 30 % 1 

Ferister Inntil 30 % 1 

Saltsteinsautomater Inntil 50 % 2 

Drifteveier Inntil 30 % 2 

 
Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter 

Tiltak Tilskuddsprosent av godkjent 
kostnadsoverslag 

Prioritering 

Planlegging og prosjektering av faste 
installasjoner 

Inntil 50 % 1 

Prosjektarbeid for økt beitebruk og 
rasjonell utnyttelse av beitene 

Inntil 70 % 1 

Utarbeidelse av planer for utmarksbeite 
(beitebruksplaner, tiltaksplan, 
beredskapsplan ol) 

Inntil 70 % 1 

Ny organisering av beitelag og 
utmarksbeiter 

Inntil 50 % 2 

Vegetasjonskartlegging Inntil 50 % 2 

 
Tilskudd  
• Ved innkjøp av elektronisk overvåking og gjerde kan det gis tilskudd med inntil 70% av godkjent 
kostnadsoverslag. Dette gjelder for inntil 50 % av dyretallet i beitelaget/besetningen. Det kan gis 
maksimalt 50 % av godkjent kostnadsoverslag for andreinvesteringstiltak.  
• For planleggings- og tilretteleggingsprosjekter kan det gis tilskudd med inntil mellom 50 og 70 % av 
godkjent kostnadsoverslag.  
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• For gjeterhytter er det i rundskriv 2019-45 gitt følgende regel: Kostnadsoverslag for gjeterhytter 
kan omfatte hytter inntil 20 m² med kvadratmeterpris som tilsvarer gjennomsnittlig kostnad for 
hytter av enkel standard i det aktuelle området. 
 
Søknad og søknadsfrist  
• Søknadsfrist til kommunen: 1. mai og 1.august 
• Elektronisk søknadsskjema ligger på Landbruksdirektoratet sine nettsider og i Altinn.  
• For søkere som ikke har mulighet til å søke elektronisk ligger skjema i pdf-versjon tilgjengelig på 
Landbruksdirektoratet sine nettsider.  
• Søknaden skal inneholde kostnadsoverslag og finansieringsplan, kart, avtaler med grunneiere, 
beskrivelse av tiltaket. Det bør også vedlegges plan for investeringstiltak for beitelaget med 
prioriteringsliste.  
• Egenfinansiering skal gå fram av søknaden.  
 
Beregning av kostnadsgrunnlag  
• For beregning av kostnadsgrunnlaget tar kommunen utgangspunkt i veiledende enhetspriser 
knyttet til tilskuddsutmåling for SMIL og UKL. 
 
Veiledende satser  

Type arbeid Sats 

Manuelt arbeid  300,-/time 

Traktor m/fører 450,-/time 

Person m/motorsag, ryddesag el. 350,-/time 

Nødvendig planlegging av tiltak 300,-/time 

Gjerding, netting 75 kr/m 

Gjerder, strøm 40 kr/m 

Grinder, klyv m.m. Veiledende satser 

Gravemaskin 1000-1200 kr/t 

Prosjekter Timelønn etter tariff eller 
nærmere avtale 

Tilskuddsordninger er uten moms. 

Kommunen har anledning til å justere godkjent kostnadsoverslag og tilskuddsbeløp ut fra 

tilgjengelig budsjett og sammenlignbare prosjekter. 
 
Koordinering SMIL og planer 
Retningslinjene koordineres med tiltaksstrategi for Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL). 
Der hvor det foreligger relevante godkjente planer (beitebruksplaner, tiltaksplaner mv.) bør tiltakene 
være i samsvar med planene. 
 
Saksbehandling 
Kommunen fastsetter lokale retningslinjer innenfor rammen av forskrift og rundskriv, 
lyser ut midlene og innvilger tilskudd. 
 
Revidering og vedtak 
Retningslinjene revideres minimum hvert 2. år.  
Retningslinjene er vedtatt administrativt 09.03.2022 

 


