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FKT- ordningen for beitesesongen 2021

Det er i utgangspunktet ikke noe nytt med 
denne ordningen i 2021, men på grunn av 
rovviltsituasjonen Østfold har vi valgt å gjøre 
noe endringer.

• Fristen for søke om tilskudd er utsatt til 
22. mars.

• Utsettelsen gjelder for beitebrukere i 
Våler, Skiptvedt, deler av Indre Østfold, 
deler av Sarpsborg, Rakkestad og Marker 
kommuner.

• Ulveparet er nå på vandring. 





Prioriteringer for søknader om 
tilskudd til FKT.

Rovviltnemnda setter kriterier og prioriteringer for innvilgelse av 
tilskudd.

Tidligere har forebyggende tiltaket som rovdyravvisende gjerde og 
tekniske tiltaket som radiobjeller på utmarksbeite blitt prioritert. 
Av konfliktdempende tiltak har vi prioritert forskning og formidling 
av kunnskap til barn og unge.

Konkrete prioriteringer:
- Produksjonsdyr (berettiget produksjonstilskudd)  -
Småfe før storfe og  hest.

- Områder med høyt skadepotensiale prioriteres høyt. 

- Fellestiltak prioriteres før enkelttiltak 

Ved støtte til gjerder prioriteres bruk med produksjonstillegg eller      
Ak tillegg.  Aktive brukere som driver næring prioriteres. 



NIBIO - historisk oversikt – aktuelle tiltak og bruk av FKT-midler

Fordeling av FKT midler på ulike forebyggende tiltak - 2013 -2019

Sau og andre husdyr Utbetalt landet 

mill kr andel %

Tidlig nedsanking (fra utmark) 44 093 19

Forsinket slipp på beite (på utmark) 7 885 3

Flytting til annet beite (annen utmark) 13 888 6

Beiting på inngjerdet areal (hjemmebeite) 40 752 18

Beredskapsareal (akutte skader) 3 453 1

Rovviltavvisende gjerde 19 675 9

Kadaverhund/vokterhund/dyr 6 903 3

Ekstraordinært tilsyn (Gjeting) 30 984 14

Elektronisk overvåking (radiobjeller) 28 926 13

Andre tiltak 32 025 14

Totalt 228 584 100
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Omsøkte tiltak 2021:

• Rovdyravvisende gjerder: 5 119 977 kr

• Elektronisk overvåking: 389 119 kr

• Andre tiltak: 704 860 kr

• Konfliktdempende tiltak: 1 865 640 kr

• Beredskapsmidler:  500 000 kr

Totalt: 8 579 569 kr. 

Fordeling av FKT-midler

I 2021 har vi fått tildelt 4,5 millioner.

Rovviltnemnda har ikke bestemt fordelingen av disse 
midlene pr. dags dato.

Sekretariatets forsalg til fordeling av midler 2021:

Forbyggende tiltak: 2 800 000 kr

Konfliktdempende tiltak: 1 200 000 kr

Beredskapsmidler: 500 000 kr

Totalt: 4 500 000 kr
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Rovdyravvisende gjerder er det mest omsøkte 
tiltaket i rovviltregion 4.

• Det blir gitt 100 kr. Pr. løpemeter gjerde.

• 75 % av tilskuddet betales ut og 25% blir holdt 
igjen til gjerdet er ferdig.

• Du kan søke tilskudd til et nytt rovdyravvisende gjerde 
(100 kr pr meter) eller oppgradering av eksisterende 
gjerde (50 kr pr. meter).

• 6- tråders strekkgjerde

• Nettinggjerde (topptråd og bunntråd)

• Alle gjerder MÅ settes opp etter standard for 
rovdyravvisende gjerder. (Denne finner du på vår hjemmeside: 

https://www.statsforvalteren.no/ov/rovvilt/fkt)

Rovdyravvisende gjerder
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Konfliktdempende tiltak

Du kan søke om tilskudd til:

• Tilskudd til ulike informasjons- og 
dialogmøter.

• Tilskudd til informasjon om rovdyr knyttet 
barn og unge. 

• Besøkssenter Rovdyr Flå – Bjørneparken i 
Flå.

Det går også an å søke om andre 
konfliktdempende tiltak.
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Dette er tiltak det kan søkes om 
når det oppstår akutte 
skadesituasjoner eller når det er 
stor sannsynlig for at det vil 
oppstå skade. 

Det må avtales med 
Statsforvalteren før det søkes 
om tilskudd til akutte tiltak.

Akutte tiltak

Ikke alle akutte tiltak vil være like aktuelle over alt. De mest 
aktuelle akutte tiltakene i Østfold vil være:

• Planlagt utvidet tilsyn 

• Nattkve (med strøm) 

• Flyttbart beredskapsgjerde (begrense nattarealet med 
strømgjerdet).
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Hvordan søke om tilskudd?

Du søker om tilskudd til forbyggende tiltak 
mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak 
på Elektronisk søknadssenter –
Miljødirektoratet

Du må skille mellom:

• Akutte forbyggende tiltak

• Forebyggende tiltak 

• Konfliktdempende tiltak

Lenke til søknadssenteret: 
https://soknadssenter.miljodirektoratet.no

https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/ 

https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/ 
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Først må du velge den tilskuddsordningen du 
ønsker å søke på. 

1. f. eks: Forbyggende tiltak mot rovviltskader.

2. Trykk åpne Søknadsskjema

3. Logg inn med ID-porten (her velger du ønsket 
metode for innlogging)

4. Så vil du igjen komme inn på siden vist til høyre 
på forrige slide. 

Søknadsprosess steg 1.
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1. Du velger ønsket tilskuddsordning. Etter 
dette kan du bli bedt om å åpne 
søknadsskjemaet på nytt.

2. Når du har fått åpnet søknadsskjemaet 
skal du bare fylle ut den etterspurt 
informasjonen. 

NB: Hvis du har dårlig tid og mangler 
informasjon under søknadsprosessen kan 
dette ettersendes på e-post (f. eks. et ferdig 
kostnadsoverslag, kart osv.).

Søknadsprosess steg 2.
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Beredskap i beitesesongen

Bruk rovvilttelefonen vår :

971 35 265 

(07-23 fra 15. mai til 15. september)  

Meld deg på sms-varsling: 

https://rovviltvarsling.fylkesmannen.no/

Relevant informasjon vil dere finne i årets 
brosjyre. Brosjyren vil bli sendt ut tidlig i mai 
2021. 

https://rovviltvarsling.fylkesmannen.no/

