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Instruks for tildeling av beite/ skjøtselsområde på
Forsvarsbyggs arealer
Instruks: 02.2012

.
Rena
10.05.2012

Forsvarsbyggs mål er å fordele beiteressursen så rettferdig som mulig. I tillegg er det viktig at vi
får dekket de behov som er nødvendig for å opprettholde kulturarv og gode øvingsfasiliteter. I
den forbindelse er det utarbeidet en instruks for å sikre rettferdig og lik prosedyre ved fordeling
av beiteressurser i Østerdal garnison de kommende år:

1. Forsvarsbygg annonserer det/de aktuelle beiteområdene
2. Alle interessenter skal sende skriftlig søknad. Alle henvendelser må ha kommet inn
innen frist satt i annonse. Forsvarsbygg forbeholder seg retten til å forkaste eventuelle for
seint innkommende henvendelser.
3. I søknaden fra potensielle søker til beite/skjøtselsområdene skal navn, adresse,
skjøtselstiltak fremgå. Dersom det skal slippes beitedyr skal også antall dyr tenkt slipt
fremgå. Søknaden skal sendes skriftlig. Alle interessenter vil bli sjekket for om de har et
forskriftsmessig og forsvarlig dyrehold. Eventuelle tvister/ bemerkninger fra Mattilsynet
om mangelfullt dyrehold vil føre til at interessenten ikke er kvalifisert for å få tildelt
beite/ skjøtselsområde. Og vil ikke være med videre i prosessen i pkt. 4-8.
4. For de resterende kvalifiserte interessentene vil Forsvarsbygg i samråde med Åmot
kommune v/ Landbrukskontoret foreta en prioritering. Kriteriene for utvelgelse vil til
enhver tid fokusere på rettferdighet og behov for beite til den enkelte interessent.
Kriterier fremsatt i annonsetekst vil også bli tillagt stor vekt.
5. Dersom det er flere enn en kvalifisert søker til de ulike beite/ skjøtselsområdene vil det
bli gjennomført loddtrekking.
6. Forsvarsbygg forbeholder seg alle rettigheter for tildeling og eventuelle avvisning av
interessenter til beite/ skjøtselsområder innenfor Forsvarsbyggs eiendom.
7. Lokale bønder i Elverum, Åmot og Rendalen vil bli prioritert
8. Kontrakt sendes ut i etterkant av fordeling av beite/ skjøtselsområder.
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