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Tilskudd til tiltak i beiteområder.
Lokale retningslinjer Rødøy kommune 20202024

Rødøy kommune, godkjent i Teknisk utvalg, 18.06.2020 i sak
022/2020
Formål Formålsparagrafen i forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder lyder (04.02.2013):
«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.»

Vilkår:
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.
Tilsvarende gjelder for foretak som kan gis produksjonstilskudd etter § 2 i forskrift 19.
desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket der det
grunnet naturgitte eller driftsmessige forhold ikke ligger til rette for samarbeid.
Stat, fylke eller kommune kan ikke gis tilskudd med mindre det søkes gjennom lag og
forening der også en eller flere tilskuddsberettigede eiendommer er med.
Det kan ikke gis tilskudd til investeringstiltak og/eller planleggings- og
tilretteleggingsprosjekter i beiteområder som er leid på en periode mindre enn 10 år.
Tilskudd kan avslås dersom arbeidet med investeringstiltaket er påbegynt før søknaden er
behandlet.

Det kan ikke gis nytt tilskudd til samme type investeringstiltak før etter 20 år for hytter og 15
år for faste installasjoner. Dette gjelder ikke for tilskudd til elektronisk overvåkingsutstyr.
Det er to hovedtyper tilskudd:
1. Tilskudd til planleggings- og tilretteleggingstiltak.
2. Tilskudd til investeringer knyttet til utmarksbeitene.

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

Tilskudd kan gis til investeringer i faste installasjoner og annet utstyr knyttet til beitebruk.
Innenfor disse rammene kan tilskudd gis til alle tiltak som fremmer beitebruken i et område.
Ulike typer faste og mobile investeringstiltak det kan gis tilskudd til (listen er ikke
uttømmende):
* Sperregjerder. Et sperregjerde skal hindre beitedyr i å komme ut av beiteområdet.
Sperregjerder kan også tjene til å avgrense beiteområdet mot vei, jernbane, tettbebyggelse og
sammenhengende jordbruksområder.
* Ferister. Ferister bør være av godkjent fabrikat eller bygd etter standardtegninger.
* Bruer. Det kan gis tilskudd til bruer som er dimensjonert for føring av beitedyr. Dersom
bruene er kraftigere dimensjonert kan kostnadsoverslag eller tilskuddsandel reduseres
tilsvarende.
* Gjeterhytter. Kostnadsoverslag for gjeterhytter kan omfatte hytter på inntil 20 m2 med
kvadratmeterpris som tilsvarer gjennomsnittlig kostnad for hytter av enkel standard i det
aktuelle området.
* Sanke- og skilleanlegg
* Anlegg/rydding/ utbedring av drifteveier
* Saltsteinsautomater
* Transportprammer
* Elektronisk overvåkingsutstyr (radiobjeller, lammenoder, merkesavlesere, findmysheep
mv.)
* Elektronisk gjerde (for eksempel av typen Nofence)

Tilskuddsnivå
Det kan gis tilskudd med inntil 50% av godkjent kostnadsoverslag ved investeringstiltak.
Det gis normalt ikke tilskudd til investeringer/ tiltak med kostnadsramme under 7 000,-.
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.
For eget arbeid regnes en maksimalsats på kr. 350,- For eget arbeid med egen maskin
(traktor/gravemaskin) regnes en maksimalsats på kr. 800,Generelt gjelder at investeringene/ tiltakene skal ha en nedskrivingstid på minimum 5 år.

Prioritering av søknader
Rødøy kommune vil prioritere fellestiltak som kommer mange gårdbrukere og dyr til gode,
samt tiltak som skal bedre sikkerheten for dyr på beite. Søker bør grunngi egen prioritering
dersom det søkes om flere tiltak samtidig. Det vises også til Spesielle miljøtiltak i landbruket
(SMIL). Enkelte tiltak kan falle inn under begge ordninger.

Søknadens innhold, søknadsfrist og delutbetalinger
Søknaden, som sendes elektronisk via landbruksdirektorats tilskuddssystem Agros, skal
foruten grunnopplysninger om søker, beitedyr, formål med tiltaket, kostnadsoverslag og
finansieringsplan også inneholde flg:
* Kart med inntegnet tiltak dersom søknaden gjelder fast installasjon i beiteområde.
* Kopi av grunneieravtaler/tillatelser
* Uttalelse fra Hestmannen og Strandtindene reinbeitedistrikt dersom faste installasjoner.
(NB. Lurøy beitelag har medlemmer i Rødøy kommune – Dersom beitelaget søker om tiltak
som ligger i Lurøy kommune er det Lurøys retningslinjer som gjelder.)

Søknadsfrist 15. mars, er samme dato som søknadsfristen for SMIL, drenering og
produksjonstilskudd. Dersom kommunenes rammer ikke blir oppbrukt ved denne
søknadsfristen, kan det søkes fortløpende fram til 1 september inntil rammene blir oppbrukt.
Utlysning med søknadsfrist kunngjøres på Rødøy kommune sine nettsider.

Det kan foretas delutbetalinger med inntil 75 % av innvilget på bakgrunn av godkjent
dokumentasjon. Siste 25% skal holdes tilbake inntil arbeidet er fullført og sluttregnskapet er
godkjent.

Frist for gjennomføring av tiltak
Frist for gjennomføring av tiltak er inntil 3 år fra tilskudd blir innvilget. Kommunen kan etter
søknad forlenge gjennomføringsfristen, men ikke utover 5 år fra tilskuddet ble innvilget.

Sluttutbetaling og kontroll
Søkere av tilskudd plikter å gi alle opplysninger som kommunen finner nødvendig for å kunne
forvalte ordningen. Kommunen kontrollerer at utbetalinger av tilskudd er riktig og har adgang
til all bokføring, korrespondanse og opptegnelser som vedkommer tilskuddet. Kommunen kan
foreta stedlig kontroll. Vedtak om innvilget tilskudd kan omgjøres og utbetalt tilskudd kan
kreves tilbakebetalt dersom det avdekkes forhold som er i strid med det som er forutsatt ved
tildeling av tilskuddet.

Hjemmel:
Tilskuddsordningen forvaltes etter Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder.
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-02-04-206
Landbruksdirektorats rundskriv 2019-45
Forvaltning av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder.
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/tiltak-ibeiteomrader/hvordansoke/regelverk

Saksbehandlingen skal sikre at tiltak det gis tilskudd til ikke er i strid med annet lovverk,
herunder naturmangfoldloven og kulturminneloven.

