
Kommentar til endelig Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder 
 

Denne forskriften trådte i kraft i februar 2013, etter en høringsrunde våren 2012. 

Norsk Sau og Geit (NSG) kom med kommentarer og/eller forslag til endringer i følgende 

deler av forslaget til forskrift: 

Tittel på forskriften 

NSG mener det er svært uheldig dersom begrepet organisert beitebruk tas ut av tittelen i ny 

forskrift, og foreslo derfor at dette tas med i tittelen på ny forskrift. Dette forslaget ble ikke 

imøtekommet. 

§ 2 første ledd 

Det er viktig å sikre at tilskudd går til husdyreiere som er organisert i beitelag, og ikke til 

andre typer lag og foreninger. NSG foreslo derfor følgende ordlyd i § 2 første ledd:  

«Tilskudd etter denne forskriften kan gis til husdyreiere som er organisert i beitelag, som 

skal bidra til å oppfylle forskriftens formål. Beitelaget sin virksomhet skal ellers drives i 

samsvar med lover og forskrifter som gjelder for husdyrhold. Beitelagene som søker om 

tilskudd må være registrert i Enhetsregisteret».  

Dette forslaget ble delvis imøtekommet. I den endelige forskriften er beitelag, i tillegg til 

radiobjellelag, nevnt i § 2 første ledd. Likevel utelukkes det ikke at tilskudd kan gå til andre 

lag og foreninger. 

§ 2 annet ledd 

NSG foreslo at § 2 annet ledd fjernes. I den endelige forskriften er paragrafens andre ledd 

slått sammen med paragrafens første ledd. 

§ 2 tredje og fjerde ledd 

NSG støttet forslaget til § 2 tredje ledd, og foreslo at begrepet organisert beitebruk ble tatt 

inn i fjerde ledd. Sistnevnte ble ikke imøtekommet. 

§ 2 femte ledd 

Forslaget til forskrift lød:  

«Tilskudd til innkjøp av elektronisk overvåkingsutstyr kan gis i områder med store 

rovdyrtap.» 

NSG foreslo å sette punktum etter overvåkingsutstyr og dermed fjerne siste del av 

setningen. Dette forslaget ble hørt. 

§ 2 åttende ledd 

NSG foreslo å endre ordlyden tilstrekkelig langsiktighet til varighet på minimum 10 år. I den 

endelige forskriften ble dette leddet noe endret på, men elementet om 10 års varighet er 

tatt med. 



§ 3 

Følgende endring ble foreslått av NSG: 

«Det kan gis tilskudd til prosjekter i regi av godkjente beitelag og enkeltbeitebrukere som 

står alene igjen i sitt beiteområde, som leder fram til planer for konkrete tiltaks om nevnt i § 

4». 

Dette ble hørt, og forslagets § 3 ble slått sammen med § 2 første ledd i den endelige 

forskriften.  

§ 3 andre strekpunkt 

NSG foreslo at andre strekpunkt ble fjernet, og ble hørt på dette. 

§ 4 

Kommentar til forslaget: «Dersom man skal fortsette praksisen med å tildele midler til 

elektronisk overvåkingsutstyr gjennom denne ordningen, må det åpnes for at beitelag i 

områder med andre tapsårsaker enn rovvilt også kan søke midlene (…).» I endelig forskrift er 

hele forslaget til § 4 tatt ut, og listen over aktuelle tiltak er ikke å finne. 

Forslag til nye paragrafer i forskriften 

NSG foreslo en egen paragraf om godkjenning av beitelag, registrering og rapportering i 

tillegg til en paragraf om krav til beitelag. Ingen av disse forslagene er tatt med i endelig 

forskrift. 

 

Begrepet organisert beitebruk (OBB) er ikke nevnt i den nye forskriften og forskriften åpner 

for at flere enn kun deltakere i OBB kan søke om tilskudd til tiltak i beiteområder. Blant 

annet kan grunneierlag og foretak som har rett til produksjonstilskudd etter § 3 og 4 i 

forskrift 22. mars 2002 nr. 283 om produksjonstilskudd i jordbruket, også søke om tilskudd.  


