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Vedtak om tilskudd til tiltak i beiteområder – Fornying av
eksisterende sterregjerde
Sammendrag: Høylandet kommune har vedtatt å tildele inntil 71 056 kroner i tilskudd til JOHN
OLAV HALBOSTAD til Fornying av eksisterende sterregjerde. Frist for å gjennomføre tiltaket og
rapportere er 15.03.2023.
Høylandet kommune viser til søknad av 16.03.2020
Sakens bakgrunn
Foretaket JOHN OLAV HALBOSTAD søkte om tilskudd til tiltak i beiteområder den 16.03.2020.
Totalt kostnadsoverslag for tiltaket har dere beregnet til 142 112 kroner.
Tiltaket gjelder utskiftning av sperregjerde på to ulike strekninger på til sammen ca 1000 meter.
Prosjektet anses som nødvendig.
Begrunnelse for vedtaket
Formålet med tilskudd til tiltak i beiteområder er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i
utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene jf. forskrift om
tilskudd til tiltak i beiteområder § 1.
Tilskuddet innvilges som omsøkt. Det er søkt om 50% dekning av kostnader, noe som er innenfor
retningslinjene. Tiltaket er prioritert i lokale retningslinjer. Det er omsøkt tillatelse til å restaurere
gjerdet i forhold til verneforskriften for Flakkan dyrefredningsområde, og er gitt dispensasjon fra
verneforskriften i hht kap VI pkt 4. Det er i vedtaket for dispensasjon også gjort vurderinger i hht
naturmangfoldloven, og disse gjengis derfor ikke her. Kort oppsummert kan det ikke ses at tiltaket
er i konflikt med naturmangfoldloven §§ 8-12, da kunnskapsgrunnlaget er godt nok til at føre-var
prinsippet ikke nyttes. Arbeidet skal utføres på mest mulig skånsom måte og det gamle gjerdet skal
ryddes opp og materialet leveres til godkjent avfallsmottak. Dersom arbeidet medfører forringelse
av naturmiljøet står tiltakshaver ansvarlig for å ordne opp eller dekke kostnader med oppretting av
dette.
Høylandet kommune har vedtatt å tildele inntil 71 056 kroner i tilskudd, ut fra et godkjent
kostnadsoverslag på kr 142 112. Normalt vil utbetaling begrenses til tilskuddsandel (tildelt tilskudd i
prosent av godkjent kostnadsoverslag).
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Vilkår for tilskuddet
Frist for å gjennomføre tiltaket og rapportere er 15.03.2023.
Gammelt gjerdemateriell skal plukkes vekk og leveres til godkjent avfallsmottak.
Rapportering og utbetaling
Når tiltaket er gjennomført, skal det sendes inn rapport om gjennomføring av tiltaket.
Rapporten skal inneholde:
Kort beskrivelse av gjennomføring og resultat, samt beskrivelse av eventuelle avvik fra det
som ble opplyst i søknad og vilkårene i dette tilskuddsbrevet.
Regnskap for tiltaket. Regnskapet skal settes opp slik at det kan sammenliknes med
kostnadsoverslaget og finansieringsplanen i søknaden.
Høylandet kommune utbetaler innvilget tilskudd etter at dere, elektronisk eller skriftlig, har bedt
om det, og vi har godkjent sluttregnskapet for prosjektet eller tiltaket. Høylandet kommune kan
også utbetale deler av tilskuddet på bakgrunn av godkjent dokumentasjon etter hvert som dere
utfører deler av prosjektet eller tiltaket. Vi vil holde igjen minst 25 prosent av tilskuddet til arbeidet
er fullført og sluttregnskapet er godkjent av oss.
Kontroll
Kommunen kan foreta kontroll etter forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder § 6.
Omgjøring og tilbakebetaling
Vedtak om innvilget tilskudd kan omgjøres og utbetalt tilskudd kan kreves tilbakebetalt dersom det
avdekkes forhold som er i strid med det som er forutsatt ved innvilgning av tilskuddet, jf. forskrift
om tilskudd til tiltak i beiteområder § 7.
Klageadgang
Dere kan klage på dette vedtaket til Fylkesmannen i Trøndelag. Send klagen til Høylandet
kommune. Vi vil sende saken videre til Fylkesmannen i Trøndelag dersom vi ikke omgjør vedtaket.
Klagefristen er tre uker etter at dere mottok dette brevet , jf. forvaltningsloven § 29. Dere kan også
be om å få se dokumentene i saken, jf. forvaltningsloven § 18 og § 19.
Med hilsen
for Høylandet kommune
Saksbehandlet av: Lene Elise Mevassvik
Godkjent av:

Hallstein Tødås
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