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Høring av forslag til forskrift om tilskudd til investeringstiltak i 

beiteområder  
 

Høringssvar fra Norsk Sau og Geit 
 

I 1970 ble det gjennom et samarbeid mellom Landbruksdepartementet og Norsk sau- og 

geitalslag (i dag Norsk Sau og Geit), satt i gang ei ordning kalt Organisert beitebruk. 

Hovedmålsettinga for ordningen var todelt:   

1. Legge til rette for en mer rasjonell utnytting av utmarksbeitene  

2. Redusere tapet av dyr på beite til et minimum 

Midlene som er benytta for å nå dette målet er organisering av beitebrukere i beitelag, der 

samarbeid om tilsyn, sanking, investeringer som samle- og skillekveer, sankefeller, 

sperregjerder, bruer, gjeterhytter og andre målretta fellestiltak er satt i høysete.  

 

Som følge av jordbruksavtalen i 2002 ble mye av det praktiske rundt ordningen OBB lagt 

om, og den tidligere forskriften om tilskudd til organisert beitebruk ble opphevet. Selv 

tilskudd til OBB ble videreført og ivaretatt av tilskuddsordningene SMIL og RMP, mener vi 

forskriftene til disse to tilskuddsordningene ikke har ivaretatt og videreført mye av det 

vesentlige innholdet i den tidligere forskriften om tilskudd til organisert beitebruk. Vi anser 

det derfor vesentlig å ta inn flere momenter fra den tidligere forskriften for å sikre ordningen 

OBB bedre enn hva som har vært tilfelle de senere år.  

 

Kommentar til tittel på forskriften: 

 Norsk Sau og Geit mener det er svært uheldig dersom organisert beitebruk tas ut av tittelen i 

ny forskrift. Når vi nå endelig får tilbake en egen forskrift som skal omhandle organisert 

beitebruk er det vesentlig at begrepet organisert beitebruk er med i tittelen.  

 

NSG foreslår at § 1 skal lyde som følger:  

”Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, 

redusere tap av dyr på utmarksbeite gjennom organisert tilsyn, organisert sanking og 

fremme andre målretta fellestiltak i beiteområdene”.  

 

Saksbehandler: Kari Anne K. Wilberg 

Telefon: 990 14 262 

E-post: kaw@nsg.no 

Vår referanse: 12/0507/06_KAKW 

Deres referanse: 201004648-7/316 
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SLF begrunner formuleringen av formålsparagrafen med at det legges opp til at også 

enkeltforetak (jfr. § 2) skal kunne søke tilskudd. Dette begrunnes videre med at det som følge 

av utviklingen i saueholdet enkelte steder i landet vil være mindre naturlig med fellestiltak i 

utmarksområdene. ”I slike situasjoner kan det fremdeles være ønskelig med 

investeringsstøtte for å oppfylle forskriftens øvrige formål og enkeltforetak bør derfor ha 

anledning til å søke”. Dette er en videreføring av retningslinjer for praktisering av SMIL - 

forskriften i SLFs rundskriv 7/2005, der det heter: ”For å oppnå en effektiv og målrettet bruk 

av midler til dette formålet, bør tiltak i regi av beitelag prioriteres.” SLF skriver videre i sitt 

høringsbrev at: ”Det ligger i denne formuleringen at det allerede er åpnet for at 

enkeltforetak kan søke tilskudd”.  

 

NSG kan ikke se at det skal være til noe hinder for enkeltforetak å få tilsagn på midler selv 

om de svært vesentlige momentene om organisert tilsyn og organisert sanking, fremdeles står 

oppført i formålsparagrafen. Formålsparagrafen må være tilpasset flertallet bak søknadene 

om tilskudd til investeringstiltak, nemlig beitebrukere som er medlem i organiserte beitelag, 

ikke de få som avviker fra normalen.   

 

NSG foreslår at § 2 første ledd skal lyde som følger: 

”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”. 

 

Det er viktig å sikre at tilskuddet går til nettopp husdyreiere som er organisert i beitelag og 

ikke andre typer lag og foreninger.  

 

NSG foreslår at § 2 annet ledd, slettes.  

Selv om § 2 annet ledd, slettes vil enkeltbeitebrukerne som står igjen alene i sine 

beiteområder som følge av strukturendringer, rovvilt m.m. være sikret å kunne søke tilskudd, 

da disse vil passe inn under § 2 tredje ledd.  

 

NSG støtter § 2 tredje ledd. 

Gjennom denne paragrafen sikres enkeltbeitebrukere som står igjen alene i sitt beiteområde 

av en eller annen årsak, dette er positivt og en videreføring av tidligere praksis som SLF 

beskrev i sitt høringsbrev. Det er likevel viktig å påpeke at fellestiltak gjennom beitelag må 

prioriteres, da det er svært viktig at beitebrukere er organisert og registrert i ordningen 

organisert beitebruk.  

 

NSG foreslår at § 2 fjerde ledd skal lyde som følger: 

”Landbrukseiendommer som eies og drives av stat, fylke eller kommune kan ikke gis tilskudd 

med mindre det søkes gjennom organiserte beitelag godkjent av fylkesmannen, der en eller 

flere tilskuddsberettigede eiendommer er med. 

 

NSG foreslår at § 2 femte ledd skal lyde som følger: 

”Det kan gis tilskudd til elektronisk overvåkningsutstyr”. Se også kommentar til § 4. 
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NSG har ingen kommentar til § 2 sjette og syvende ledd. 

 

NSG foreslår at § 2 åttende ledd skal lyde som følger: 

”Ved leie av beiterett forutsettes det at avtalene har en varighet på minimum 10 år, for at 

tilskudd kan tildeles”. 

 

Tilstrekkelig langsiktighet er et altfor upresist begrep når det kommer til lengde på 

beiteleieavtaler. For beitebrukerne som leier beiteareal er det viktig med langsiktige avtaler 

som gir forutsigbarhet for investeringer og drift i beitefeltet.  

 

NSG har ingen kommentar til § 2 niende ledd. 

 

NSG har følgende forslag til endring, samt kommentar til § 3  

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

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

4”.  

 

Norsk Sau og Geit har gjennom mange år, jobbet med nettopp det å få beitebruksplaner på 

plass i kommunene for å sikre beitebrukerne på en bedre måte. Det er en kommunal oppgave 

å utarbeide og finansiere beitebruksplaner, men det er gjerne beitenæringen som tar initiativ 

til dette arbeidet i sin kommune. Det viktig at det utarbeides beitebruksplaner i kommuner 

hvor det utøves beitebruk. Beitebruken trues fra mange hold, hyttebygging, veier, jernbane, 

rovvilt osv. Utarbeidelse av beitebruksplaner må skje i samarbeid mellom beitebrukerne og 

kommunen. Kommunen må innarbeide beitebruksplanen i det øvrige kommunale planverket 

for at den skal være noe verdt. Vi kan derfor ikke se at midler gjennom denne 

tilskuddsordningen er den riktige måten å finansiere dette arbeidet på.  

 

Norsk Sau og Geit foreslår at det andre strekpunktet i § 3 slettes. 

Vi anser dette punktet som overflødig, da momentene som er tatt med dekkes ellers i 

forskriften. 

  

NSG har følgende kommentar til § 4: 

Dersom man skal fortsette praksisen med å tildele midler til elektronisk overvåkningsutstyr 

gjennom denne ordningen, må det åpnes for at beitelag i områder med andre tapsårsaker enn 

rovvilt også kan søke midlene, og på sikt beitelag i hele landet. Det er allerede en egen 

ordning, forebyggende og konfliktdempende tiltak, som er finansiert over 

Miljøverndepartementet sitt budsjett som ivaretar områdene med rovviltproblematikk. Vi 

mener det hovedsakelig er midler gjennom FKT ordningen som må finansiere innkjøp av 

elektronisk overvåkningsutstyr til bruk for å hindre og forebygge rovvilttap.  

 

Det er bevist at radiobjeller har flere effekter enn å oppdage rovviltangrep, som kan benyttes 

av beitebrukere også andre steder i landet. Radiobjellene er et fint hjelpemiddel i forbindelse 

med tilsyn og sanking, en får mye ny informasjon om sauens bruk av beiteområdet gjennom 

sesongen, som igjen kan brukes til mer målrettet avl i den enkelte besetning. Dette er et 

hjelpemiddel beitenæringa i hele landet vil ha nytte av.  
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NSG har ingen kommentar til §§ 5, 6, 7, 8, 9 og 10. 

 

NSG foreslår at det tas inn en egen paragraf som omtaler godkjenning av beitelag, 

registrering og rapportering. 

Det har manglet en konkret forskrift som tar for seg godkjenning av beitelag siden Forskift 

om tilskudd til organisert beitebruk av 1.4.2003 ble opphevet og ordningen med organisert 

beitebruk ble oppdelt og lagt inn under de to ordningene SMIL og RMP. Når det nå endelig 

skal komme på plass en egen forskrift som skal omhandle organisert beitebruk bør krav til 

beitelag komme inn igjen i forskriften slik at det ikke er noen tvil om hvilket regelverk som 

gjelder. NSG ser det som en fordel at det ordinære tilskuddet til drift av beitelaget, altså 

tilskuddet som gis per dyr som kommer hjem fra beite innlemmes i denne forskriften. Det vil 

bli lettere for beitebrukeren å forholde seg til en forskrift når det gjelder organisert beitebruk 

istedenfor to.  

 

Vi foreslår at tittelen på paragrafen skal være: ”Godkjenning av lag, registrering og 

informasjonsplikt”. 

 

Forslag til tekst (noe er hentet fra den tidligere forskriften om tilskudd til organisert beitebruk 

av 1.4.2003):  

 

Søknad om godkjenning av lag skal sendes til fylkesmannen i fylket der størstedelen 

av beitet ligger, og sendes beitekommunen i dette fylket.  

 

 Beitelaget skal ha minst to medlemmer som selv driver aktiv beitebruk i utmark.  

 

 Godkjente beitelag skal registreres i kommunen der størstedelen av beitet ligger. 

Dersom laget beiter i flere fylker må fylkesmennene i beitefylkene sammen bestemme hvilket 

fylke og hvilken kommune laget skal registreres i.  

 

NSG mener også det er behov for en paragraf som sier noe om krav som stilles til 

beitelag. 

Vi foreslår at tittelen på paragrafen skal være: ”Krav til beitelag”. Her har vi tatt 

utgangspunkt i den tidligere forskriften om tilskudd til organisert beitebruk av 1.4.2003. 

 

Forslag til tekst: 

1. Beitelaget skal være registrert i Enhetsregisteret.  

2. Beitelaget skal ha egne lagslover og et styre valgt av beitebrukerne som er medlem i 

laget. Det skal føres protokoll fra alle møter der det blir gjort vedtak.  

3. Beitelaget skal være åpent for beitebrukere som har tilgang til utmarksbeite i et 

område der samarbeid kan fremme bruken av beiteområdene.  

4. Beitelaget skal føre regnskap for den økonomiske drifta i laget i tråd med gjeldende 

regler og god regnskapsskikk. 

5. Beitelaget skal bruke alle tilskudd til laget til å fremme den organiserte beitebruken i 

området gjennom felles tiltak.  

6. Beitelaget skal organisere effektivt og forsvarlig tilsyn og sanking av egne og andre 

sine dyr i beitelaget sitt område, tilpassa lokale forhold.  
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7. Beitelaget skal samarbeide med tilgrensende beitelag når det kan effektivisere 

ressursbruk og utnytting av beitene, dette gjelder særlig under sanking og 

ettersanking.  

8. Beitelaget skal notere på tilsynsskjema/bok opplysninger om gjennomført tilsyn (dato, 

tilsynsrunde, spesielle observasjoner, unormale forhold i beiteområdet og tiltak som 

er satt i verk). Denne dokumentasjonen kan i særlige tilfeller kreves fremlagt av 

fylkesmannen.  

9. Beitelaget skal sende årsrapport på fastsatt skjema for organisert beitebruk til 

kommunen.  

 

Generell kommentar 

Ellers ønsker vi å kommentere at det er ønskelig å få på plass beiteutvalgene i alle fylkene 

igjen. Flere fylker har allerede reetablert denne ordningen slik at beitebrukerne igjen er 

representert der midlene fordeles.  

 

På sikt bør man også se på muligheten for å kunne gi tilskudd til etablering av 

infrastruktur/basestasjoner til sikringsradioen i denne tilskuddsordningen. Til opplysning er 

det etablert kontakt mellom Sikringsradioen og Telespor, de ser nå på muligheten for å 

videreutvikle radiobjella som sender informasjon via VHF signaler. Vi anser dette som svært 

spennende og håper dette med tiden vil gi mulighet til bruk av radiobjeller også i områder 

uten mobildekning. I tillegg er bruk av sikringsradio i forbindelse med sanking et viktig 

HMS sikring for bonden. Se vedlagt informasjon om Sikringsradioen.  

 

 

Vedlegg 

- Orientering om Sikringsradioen 

- Historisk oppsummering om ordningen Organisert beitebruk (Soga om smalen av 

Dagfinn Drabløs) 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

        - s -                                                                                                    - s - 

Ove Ommundsen       Lars Erik Wallin 

styreleder        generalsekretær 

  


