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Tilskudd til tiltak i beiteområder 
Retningslinjer for Aure kommune 2020-2023 

 
Vedtatt i Hovedutvalg for kommuneutvikling den 11.03.2020 

Utarbeidet i samarbeid med Aure bondelag, Aure bonde- og småbrukerlag, og Aure utmarksbeitelag 

den 24.02.2020 

 

Søknadsfrist: 
Søknadsfrist for tilskudd til tiltak i beiteområder i Aure kommune er satt til 15.mars.  

Søknaden skal innen fristen leveres til kommunen via elektronisk søknad med innlogging via Altinn.  

Det kan også søkes på papirskjema fastsatt av landbruksdirektoratet. Under forutsetning av tildelte 

midler fra Fylkesmannen, skal kommunen gjøre vedtak i saken innen 15.april.   

Prioritering av tilskudd i Aure kommune 2020-2023 
Tilskudd kan gis i faste installasjoner og annet utstyr knyttet til beitebruk i utmark, samt 

tidsavgrensede planleggings- og tilretteleggingsprosjekt.  

Investeringstiltak:  

Det kan gis tilskudd til (listen er ikke uttømmende):  

 Sperregjerder 

 Ferister 

 Bruer 

 Gjeterhytter 

 Sanke- og skilleanlegg 

 Anlegg, rydding, utbedring av drifteveier 

 Saltsteinautomater 

 Transportprammer 

 Elektronisk overvåkingsutstyr 

 Elektronisk gjerde 

Prioriterte investeringstiltak i Aure kommune: 

 Sperregjerder og sanke- og skilleanlegg 

 Tilskudd til investeringer i teknologi som fremmer bruk av utmark til beite; eksempel 

radiobjeller, Nofence, drone m.m.  

 

Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter: 

Det kan gis tilskudd til (listen er ikke uttømmende) 

 Planlegging og prosjektering av faste installasjoner 

 Ny/endra organisering av beitelag og utmarksbeiteområder 

 Samarbeidstiltak mellom beitelag, og mellom dyreslag 

 Prosjektretta arbeid for stimulering til økt beitebruk og rasjonell utnyttelse av beitene 

 Tidsbegrenset utprøving av nytt utstyr 

 Utarbeidelse av planer (beitebruksplan, tiltaksplan, beredskapsplan m.v.) 

 Vegetasjonskartlegging 

 

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-tiltak-i-beiteomrader/
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/tiltak-i-beiteomrader/hvordan-soke/skjema
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Generelle prioriteringer av tilskudd til tiltak i beiteområder i Aure kommune:  
Søknader fra beitelag som fellestiltak vil bli prioritert framfor søknader fra enkeltbrukere som ikke 

driver organisert beitebruk.  

Ved tilskudd til sperregjerder og sanke/skilleanlegg innvilges tilskudd på inntil 50 % av godkjent 

kostnadsoverslag. 

Ved tilskudd til elektronisk overvåkingsutstyr innvilges tilskudd på inntil 50 % av godkjent 

kostnadsoverslag. Batterier gis det ikke tilskudd til.  

Til planleggings- og tilretteleggingstiltak kan det innvilges tilskudd inntil 70 % av godkjent 

kostnadsoverslag.  

Hvis søker har mulighet til å søke samfinansiering med andre midler, f.eks. SMIL, kan det fastsettes 

lavere tilskuddssats dersom slike tilskudd innvilges.  

Søknader kan avslås dersom tildelt ramme fra Fylkesmannen ikke strekker til. Ny søknad kan sendes 

neste år.  

Vilkår for søknad: 
Kostnadsoverslag og finansieringsplan skal fremgå av søknaden.  

Ved søknad om tilskudd til faste installasjoner som sperregjerder og sankeanlegg, må det foreligge 

skriftlig avtale med grunneier på minimum 10 år. Avtalen skal legges ved søknaden.  

Tilskudd kan avslås dersom arbeidet med investeringstiltak er påbegynt før søknaden er behandlet.  

Nødvendige vedlegg fremgår av søknadsskjema. 

 

Retningslinjene er vedtatt i samsvar med Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder og Rundskriv 

2019-45 «Forvaltning av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder».  

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-02-04-206

