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Landbruks- og matdepartementet

Høringsuttalelse - forslag til endringer i forskrift om produksjonstilskudd og
avløsertilskudd i jordbruket
Vi viser til brev av 26.03.2018.
Saken gjelder
Saken gjelder forslag til endringer i §§ 3 og 9 i forskrift om produksjonstilskudd og
avløsertilskudd i jordbruket. Endringene omfatter vilkår for beitetilskuddene. I høringsbrevet
forklarer Landbruksdirektoratet at departementet foreslår å videreføre vilkår for beitetilskudd
slik det er beskrevet i gjeldene rett, dersom høringsinstansenes syn støtter dette.
Departementet ønsker imidlertid også høringsinstansenes syn på alternative forslag som går ut
på å fjerne vilkåret om at hoveddelen av det daglige grovfôropptaket skal skje ved beiting for
å være berettiget beitetilskuddene. Videre foreslås det at det settes vilkår om at utmarka må
utgjøre en vesentlig andel av det totale beitearealet, der andelen foreslås satt til 80% eller
70%.
Fylkesmannen i Troms sine vurderinger
Fylkesmannen i Troms støtter forslaget om å videreføre vilkår for beitetilskudd slik det
praktiseres i dag (alternativ 1 i høringsnotatet), med følgende korrigering (markert med
understrek):
d) dyr på utmarksbeite med tilfredsstillende beitemuligheter, dersom hoveddelen av det
daglige grovfôrinntaket til dyret skjer ved beiting i utmark i minst 5 uker.
Vi støtter dette alternativet fordi vi mener det er avgjørende å beholde kravet om at
hoveddelen av det daglige grovfôrinntaket til dyret skjer ved beiting. Dersom dette kravet
fjernes (som foreslått i alternativ 2 og 3) er det ingen begrensing mht. tilleggsforing av dyr på
beite. Vi mener dette kan føre til at beitetilskuddene i mindre grad vil bidra til å sikre målene
om stimulering til økt beite, pleie av kulturlandskap og utnyttelse av utmarksbeiteressurser.
For å gjøre ordningen med utmarksbeitetilskudd mer kontrollerbar mener vi også at det kan
vurderes om punkt d) i alternativ 1 skal endres til (markert med understrek):
d) dyr på utmarksbeite med tilfredsstillende beitemuligheter, dersom hoveddelen av det
daglige grovfôrinntaket til dyret skjer ved beiting i utmark i minst 5 uker, der utmark skal
utgjøre minst 70% av totalt beiteareal.
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Som det kommer frem i høringsnotatet er det flere utfordringer forbundet med kontroll og
forvaltning av beitetilskuddene. De utfordringene som beskrives er gjenkjennbare også i
Troms fylke. For å sikre god og lik forvaltning av beitetilskuddene mener vi derfor at det er
avgjørende å klargjøre i rundskriv hvordan saksbehandlere skal gå frem for å kontrollere om
hoveddelen av det daglige grovfôrinntaket til dyret skjer ved beiting (i innmark og/eller
utmark) i tilstrekkelig antall uker. Vi mener at det er nødvendig å:
• Definere hva som menes med begrepet «hoveddelen», f.eks.: Er det tilstrekkelig at
beiting utgjør 51% av grovfôrinntaket for å innfri dette kravet, eller bør det være 70%?
• Kreve at foretak som søker om generelt beitetilskudd og utmarksbeitetilskudd skal
dokumentere at de innfrir kravene i forskriften ved en kontroll.
o Vi mener at foretak som driver med sau må være medlem av sauekontrollen
for å være berettiget beitetilskudd, da registrering i sauekontrollen vil gi god
dokumentasjon på beitetid.
o Vi mener det bør stilles krav om at foretakene kan dokumentere at beiting har
utgjort hoveddelen av grovfôrinntaket i tilstrekkelig antall uker for dyra det
søkes om beitetilskudd for. Foretakene må kunne dokumentere antall dyr per
dyreslag på beite, slippdato og sankedato og hvilke beiter de har vært på i ulike
tidsrom. (For eksempel i form av beiteregistreringer i husdyrjournal, skjemaer
for bruk til husdyrkontrollen eller KSL).
o Vi mener at foretak som søker om beitetilskudd skal tegne inn areal som er
brukt til beite (innmark og utmark) i kart.
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