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Deres referanse 14/536 Dato 27.04.2018 
Vår referanse 2018/1997-2  520 TES 
Saksbehandler Thomas-Erik Smeby, tlf. 61 26 61 51 
Avdeling Landbruksavdelingen 

Høringsuttalelse til forslag til endringer i forskrift om produksjonstilskudd og 
avløsertilskudd i jordbruket - Vilkår for tilskudd til dyr på beite 

Det vises til brev av 23.3.18, fra Landbruks- og matdepartementet om høring av forlag til endringer i 
forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket. 
 
Endringene gjelder vilkår for tilskudd til dyr på beite. Det er bedt om tilbakemelding på tre 
alternativer for fastsetting av vilkår for tilskudd til dyr på beite.   
 
Fylkesmannen i Oppland mener at formålet med tilskudd til dyr på utmarksbeite bør vektlegges. 
Det er i høringsnotatet vist til at formålet med beitetilskuddene er «å stimulere til pleie av 
kulturlandskap og å oppnå god utnyttelse av utmarksbeiteressursene.»  (Jf. Prop. 1 S (2017 – 2018), s 
124) 
 
På bakgrunn av dette mener Fylkesmannen i Oppland at Alternativ 2a best vil tilfredsstille formålet 
ved at det settes vilkår om at utmarka må utgjøre en vesentlig andel av beitearealet. 
 
Fylkesmannen i Oppland mener at å sette et krav om minimum andel utmarksbeiteareal på 
kombinerte arealer der det søkes tilskudd til dyr på utmarksbeite, vil gi forvaltningen bedre 
holdepunkt ved søknadskontroll. Det vil fortsatt være behov for skjønn rundt kvaliteten på arealene i 
forhold til beiteverdi.  
 
I forhold til kontrollerbarhet og risikobasert kontroll vil kart og flybilder kunne gi god informasjon om 
tilgengelig utmarksbeiteareal og beitemuligheter og evt. behov for kontroll av foretaket. 
 
Vi vil for øvrig kommentere at siste del i setningen i pkt d) i alternativ 2a og 2b «…, der utmark 
skal utgjøre minst 80 % av totalt beiteareal» kan forstås som at dette skal beregnes inkludert areal 
som f.eks. ellers beites på innmark på foretaket. Foretaket kan ha dyr som beiter på innmark  
  
Forslag til tekst til Alternativ 2a/2b pkt d) dyr på utmarksbeite med tilfredsstillende beitemuligheter 
i minst 5 uker, der utmark skal utgjøre minst 80 % av totalt beiteareal som er tilgjengelig til enhver 
tid i perioden. 
 
Søker bør kunne dokumentere beitebruken ved notater eller registering i eks. Sauekontrollen. 
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Med hilsen 
 
 
Bente Odlo e.f. Thomas-Erik Smeby 
avdelingsdirektør seniorrådgiver 

 
 
Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift. 
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