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SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - FORPROSJEKT BEITERYDDING 
LANGS KRAFTLINJETRASE  
SØKER: SVENN ARNE LIE 
 
 
Vedlegg: 
Søknad via Regionalforvaltning mottatt 16.12.2019 
Avtale med Gudbrandsdal Energi AS datert 06.02.2020 
E-post fra Svenn Arne Lie – økonomisk bidrag Gudbrandsdal Energi AS datert 31.01.2020 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren anbefaler formannskapet å innvilge Svenn Arne Lie et tilskudd på inntil 
50% av prosjektkostnadene eller inntil kr 25.000,- til forprosjekt beiterydding langs 
kraftlinjetrase. Midlene tas fra næringsfond med statlig påfyll. 
 
Saksutredning: 
Formålet med prosjektet er å teste bruk av geit og ku til målretta, kommersielle 
beiteoppdrag. Søknaden gjelder innkjøp av Nofence-klaver til et test-prosjekt sammen med 
Gudbrandsdal Energi AS (GE AS) for å beiterydde strømtrase med geit. Sammen med GE AS 
skal søker over to beitesesonger se på ryddeeffektene av geit i strømtraseen.  
 
Det er behov for å undersøke virkningen av både tidspunkt, antallet dyr, varighet, 
vegetasjon m.m. Disse erfaringene blir viktige for utvidelsen av markedet for kommersielle 
beiteryddetjenester. 
 
Konklusjon og henvisning til retningslinjene for næringsfondet: 
Bruk av NoFence-teknologi har vært prøvd i forskjellige sammenhenger en stund, men må 
fortsatt vurderes å være i testfasen.  
 
Dette prosjektet er viktig for å teste ut en bærekraftig pleie av kulturlandskapet, noe som er 
viktig bl. a. for reiselivet. For det andre kan det også bidra til et mer bærekraftig vedlikehold 
av strømtraseer. For det tredje kan dette bidra til økt bruk av utmarksbeite uten at man 
trenger å gjerde inn. 
 
Det er søkt om 100% finansiering, kr. 50.000,-, men søker har i ettertid presisert at GE AS 
bidrar med 50%, kr. 25.000,- til prosjektet. 
 
Tiltaket tilfredsstiller følgende retningslinjer for fondet: 
a. At satsingen er ihht den regionale næringsplanen (lokalmat) 



c. Fellestiltak stedsutvikling og reiseliv. 
d. Tiltak som bidrar til nyskaping i nye eller eksisterende bedrifter. 
e. Utredninger/analyser som bidrar til næringsutvikling 
f. Produkt eller tjenester som i dag ikke finnes i Øyer kommune 
 
Saldo fond med statlig påfyll pr 15.04.2020 er kr 367.505,- 
 
Vurdering: 
Prosjektet tilfredsstiller retningslinjene for tilskudd fra næringsfondet og er viktig for å teste 
ut en bærekraftig pleie av kulturlandskapet. Kommunedirektøren anbefaler derfor at 
prosjektet støttes med et tilskudd på inntil 50 % av prosjektkostnadene eller inntil  
kr 25.000,-. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1. Svenn Arne Lie gis et tilskudd på inntil 50 % av prosjektkostnadene eller inntil  

kr 25.000,-. Midlene tas fra næringsfond med statlig påfyll. 
2. Tildelt støtte må brukes innen et år fra vedtaksdato. Etter denne dato bortfaller 

tilsagnet. Det kan søkes om utsettelse på inntil ett år. Skriftlig søknad må være mottatt i 
kommunen innen ettårsfristen. 

3. Støtte utbetales når det er framlagt dokumentasjon på at støtteberettigede tiltak er 
gjennomført og regnskapsrapport foreligger. Dersom utbetalingen har skjedd på 
feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å tilbakebetale støtten i sin helhet. 

 
 
Ådne Bakke Henning Holmbakken 
Kommunedirektør


