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Høringsuttalelse til forslag til endringer i forskrift om 
produksjonstilskudd - avløsertilskudd i jordbruket, beitetilskuddene 
Innledning 
Fylkesmannen i Trøndelag har også erfart at forvaltning og kontroll av 
beitetilskuddene byr på utfordringer. Til tross for svakheter med regelverket mener vi 
at videreføring av dagens regelverk er bedre enn å etablere er system som i enda 
større grad enn i dag er basert på skjønnsmessige vurderinger. Fylkesmannen i 
Trøndelag er derfor enig i departementets primære forslag om å videreføre tidligere 
fastsatte vilkår, jf. høringsnotats punkt 3.    
 
Til punkt 4.2.1 ang. fjerning av vilkår om grovforopptak fra beite: 
FM i Trøndelag er enig i departementenes vurdering av at det vil ha en begrenset 
betydning om krav til grovfôropptak fjernes på innmarksareal.  Vi vil imidlertid påpeke 
at de kontrollutfordringer som er i dagens regelverk, vil bli erstattet av nye 
utfordringer dersom denne endringen innføres. I første rekke vil det dreie seg om 
tidspunkt for kontroll, som etter nytt forvaltningssystem er forskjøvet til veldig seint i 
sesongen de fleste steder i landet. Dette medfører at vurdering av «aktiv drift» og 
«tilstrekkelig grasarter og beitetålende urter» blir vanskeliggjort. Fylkesmannen i 
Trøndelag ønsker at kravet til grovfôropptak fra beite videreføres. 
 
Til punkt 4.2.2 ang. vilkår om «tilfredsstillende beitemuligheter» uten krav om grovf r- ô
opptak 
Selv om begrepet «tilfredsstillende beitemuligheter» i begrenset grad er konkretisert i 
rundskriv så fungerer det allerede i dag, sammen med krav om at hoveddelen av 
grovforopptak skal skje ved beiting, som en avskjæringsmulighet i forhold til 
luftegårder mv.   
 
Til punkt 4.2.3 ang. vilkår om at utmarka må utgjøre en vesentlig del av det totale 
beitearealet 
Vi støtter departementets vurdering av at det ikke er ønskelig å ha et vilkår om rein 
beiting på utmark for å være berettiget utmarksbeitetilskudd.  
Forslaget om at utmark skal utgjøre 70-80 % av det totale beiteareal når det beites 
på både innmark og utmark (blanda beiting) har opplagt en del fordeler, blant annet 
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at det er enkelt å forstå for søker.  Svakheten er imidlertid knytta til at det er store 
variasjoner i beitekvaliteten og at forholdet mellom innmarksbeiter og utmark kan 
tilpasses ved å avtale beiting på andre eiendommer enn det som tilhører foretaket – 
uten at det nødvendigvis fører til en endring av beitemønster.  
 
Konklusjon 
Dersom en skal nå målene med beitetilskuddene, er det vanskelig å se for seg et 
regelverk som ikke medfører viss risiko for at en del foretak urettmessig tilegner seg 
tilskudd. Sett i lys av dette må kontrollen legges opp slik en avskjærer tilskudd til de 
som opplagt ikke har rett på tilskudd. 
Beitetilskuddene er basert på stor grad av tillit til søkers opplysninger.  Kontroll av 
opplysningene er krevende, men vi har erfart at dagens regelverk gir mulighet for å 
avskjære tilskudd til de foretak som opplagt ikke er berettiget. Med bakgrunn i NIBIO 
sine beitekartlegginger og kjente verdier for fôrbehov hos ulike dyreslag kan fôrbehov 
beregnes med tilstrekkelig sikkerhetsmargin, slik at hensynet til søker ivaretas.   
 
Fylkesmannen i Trøndelag støtter departementets alternativ 1 om å videreføre 
dagens vilkår. 
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