
Vi anbefaler at du/dere søker elektronisk. Det er raskt, sikkert 
og reduserer risikoen for feil. I den elektroniske søknaden 
vil du/dere også få veiledning til utfyllingen underveis.

Søknad om tilskudd til siidaandeler 
og reinlag - for siidaandeler

Søknaden med skjema for inntektsopplysninger skal 
sendes til statsforvalteren i det reinbeiteområdet 
siidaandelen tilhører innen 31. mai.

Fra side 4 finner dere nærmere informasjon om 
hvordan søknaden skal fylles ut, og informasjon om 
hvordan du/dere kan dokumentere opplysningene 
dersom statsforvalteren ber om det. 

Du/dere finner mer informasjon om ordningen og 
regelverket for ordningen på 
www.landbruksdirektoratet.no.

Tilskudd du/dere kan søke om
     •     Produksjonspremie
     •     Kalveslaktetilskudd
     •     Simleslaktetilskudd
     •     Særskilt driftstilskudd til ungdom 
     •     Særskilt driftstilskudd til kvinner 
     •     Etableringstilskudd 
     •     Ektefelle-/samboertillegg

Det er siidaandelsleder som skal levere søknad om tilskudd, og som mottar tilskuddet. I rubrikkene nedenfor finner du/dere informasjon 
om tilskuddene og hvilke opplysninger som trengs for å behandle søknaden. I saksbehandlingen bruker statsforvalteren opplysninger fra 
Landbruksdirektoratets grunnregister for reindrift, melding om reindrift og innrapportert slakt fra slakteri. Det er ikke nødvendig å legge ved 
dokumentasjon. Statsforvalteren ber om dokumentasjon ved behov. 

Driftsåret

Opplysninger om siidaandelen
Siidaandelskode Org.nr. Reinbeitedistrikt

N avn på siidaandelsleder (kontaktperson) Fødsels-/personnr. siidaandelsleder

Adresse kontaktperson Postnr. Poststed

E-post kontaktperson Telefonnr. kontaktperson

Navn på siidaandelsleder Fødsels-/personnr. siidaandelsleder

Adresse Postnr. Poststed

Kontonr. for tilskuddsutbetaling 
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Generelle vilkår for tilskudd

Det er et vilkår for å motta tilskudd at du/dere har levert melding om reindrift for tilskuddsåret. I tillegg er det vilkår knyttet til mottak av
alderspensjon, reintall og salgsinntekt fra salg av kjøtt av rein.

Opplysninger om alderspensjon
Det er et vilkår at du/dere ikke mottar alderspensjon fra folketrygden i driftsåret søknaden gjelder. I felles siidaandel kan eldste ektefelle/sam-
boer likevel motta alderspensjon.

Mottar du/dere alderspensjon fra folketrygden i driftsåret?

  Ja         
Nei, eller         

kun eldste ektefelle/samboer mottar alderspensjon (ved felles siidaandel)

Opplysninger om reintall  
Det er et vilkår for å motta tilskudd at siidaens reintall per 31.mars i driftsåret er i samsvar med øvre reintall fastsatt i godkjente bruksregler. 
Det finnes enkelte unntak fra bestemmelsen, disse er beskrevet i veilederen. 

Har siidaandelen inngått avtale om en annen fordeling av reintallet i siidaen, enn det som er fastsatt av statsforvalteren? Hvis ja, må avtalen 
legges ved søknaden.

  Ja         
Nei

Inntekter fra salg av kjøtt

Det er et vilkår for å motta tilskudd at siidaandelsleder har hatt en avgiftspliktig salgsinntekt fra salg av kjøtt fra rein i eget merke på minimum 
50 000 kroner (eksl. mva) det siste kalenderåret. Dersom du/dere kun søker om etableringstilskudd stilles det ikke krav til minsteinntekt. 

Du/dere må føre inn inntekter fra salg av kjøtt i skjema for inntektsopplysninger (vedlegg til skjema LDIR-649 B) og legge dette ved 
søknadsskjemaet.

Har du hatt en avgiftspliktig salgsinntekt fra salg av kjøtt fra rein i eget merke på minimum 50 000 kroner (ekskl. mva) i siste kaldenderåret?

  Ja       
  
Nei, eller       

  
jeg/vi søker kun om etableringstilskudd

Produksjonspremie (fylles ut hvis du/dere søker om dette tilskuddet)

Tilskuddet beregnes av salgsinntekter fra kjøtt og andre salgsinntekter fra rein som tilhører siidaandelen det siste kalenderåret. 
Produksjonspremien beregnes av avgiftspliktige salgsinntekter fra rein tilhørende siidaandelsleder. For øvrige reineiere i siidaandelen 
er alle salgsinntekter fra rein med i beregningen. 

Det beregnes ikke produksjonspremie for inntekter som overstiger 600 000 kroner per siidaandel. Hvis hele reinflokken er slaktet og 
siidaandelen er avviklet kan Landbruksdirektoratet dispensere fra denne inntektsgrensen.  

Du må føre inn siidaandelens totale inntekter fra salg av kjøtt og andre produkter av rein i skjema for inntektsopplysninger 
(vedlegg til LDIR-649 B) og legge dette ved søknadsskjemaet.

Jeg/vi søker om produksjonspremie.

Hele reinflokken er slaktet og siidaandelen er avviklet

Kalveslaktetilskudd (fylles ut hvis du/dere søker om dette tilskuddet)

Du/dere kan få tilskudd for kalv som er slaktet ved slakteri i perioden 15. august – 31. mars. Slakteriet må ha tatt i bruk optisk lengdemåling 
av reinslakt og ha innrapportert i henhold til forskrift om rapportering av slaktet rein og lagerbeholdning. Tilskuddet kan også gis for kalv som 
er tapt som følge av radioaktivitet.

Jeg/vi søker om kalveslaktetilskudd for kalv som er slaktet på slakteri

Jeg/vi søker om kalveslaktetilskudd for kalv som er tapt som følge av radioaktivitet

Simleslaktetilskudd (fylles ut hvis du/dere søker om dette tilskuddet)

Du/dere kan få tilskudd for simlerein som er slaktet ved slakteri i perioden 15. august 2022 til 31. mars 2023. Det gis til tilskudd for slakt 
av simlerein med alder over to år. Slakteriet må ha tatt i bruk optisk lengdemåling av reinslakt og ha innrapportert i henhold til forskrift om 
rapportering av slaktet rein og lagerbeholdning.  

Jeg/vi søker om simleslaktetilskudd
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Særskilt driftstilskudd til ungdom (fylles ut hvis du/dere søker om dette tilskuddet)

Du/dere kan få tilskudd når en eller begge siidaandelslederne er under 30 år pr 1. januar i driftsåret.

Jeg/vi søker om særskilt driftstilskudd til ungdom  

Særskilt driftstilskudd til kvinner (fylles ut hvis du søker om dette tilskuddet)

Du kan få tilskudd dersom du er kvinne som står alene som siidaandelsleder, og som har reindrift som hovednæring. Minst 50 prosent av 
inntekten din må enten stamme fra avgiftspliktig salgsinntekt fra salg av kjøtt fra rein i eget merke, eller fra lønnsinntekt som stammer fra 
arbeid som reindriftslærling året før overtakelsen av siidaandelen.

Jeg søker om særskilt driftstilskudd til kvinner

Jeg bekrefter at jeg er siidaandelsleder alene og at

minst 50 prosent av inntekten min stammer fra avgiftspliktig 
salgsinntekt fra salg av kjøtt fra rein i eget merke, eller

jeg har hatt inntekt fra arbeid som reindriftslærling året før 
overtakelsen av siidaandelen.

Etableringstilskudd (fylles ut hvis du/dere søker om dette tilskuddet)

Du/dere kan få tilskudd i inntil 3 år når du får overdratt eller opprettet siidaandel til deg før du har fylt 35 år, eller når siidaandelen blir overdratt 
til dere (som ektefeller eller samboere) i fellesskap og en av dere er under 35 år på tidspunktet for overdragelsen. 

  Jeg/vi søker om etableringstilskudd

T idspunkt for overtagelsen eller opprettelsen av siidaandelen (dd/mm/åå)

Ektefelle-/samboertillegg (fylles ut hvis dere søker om dette tilskuddet)

Dere kan få tilskudd når dere er ektefeller eller samboere som utøver aktiv reindrift i samme siidaandel, hvor dere begge står som 
siidaandelsledere og eier rein. Ingen av dere kan ha hatt en personinntekt utenfor reindriften på mer enn 250 000 kroner ved siste 
ligningsoppgjør. Statsforvalteren kan dispensere fra vilkåret om eierskap når ekteskapet/samboerskapet er inngått i dette driftsåret. 

Vi søker om ektefelle-/samboertillegg

Begge utøver aktiv reindrift i samme siidaandel og står som siidaandelsledere, og

begge eier rein i samme siidaandel eller ekteskap/samboerskap ble inngått dette driftsåret

Personinntekter utenfor reindriften 

Navn siidaandelsleder Personinntekt utenfor reindriften ved siste ligningsoppgjør

Underskrift – bekreftelse av opplysninger 
(Der begge ektefeller/samboere er ansvarlige siidaandelsledere skal begge skrive under. Alternativt må det legges ved fullmaktsskjema
 fra den andre siidaandelslederen)

Jeg/vi forsikrer at opplysningene i søknaden er korrekte og fullstendige. Jeg/vi er klar over at jeg/vi må kunne dokumentere 
opplysningene ytterligere, hvis jeg/vi blir bedt om det.

Jeg/vi er kjent med reglene i forskrift om tilskudd til siidaandeler og reinlag, og at feil eller manglende opplysninger i søknaden kan 
føre til avkortning og krav om tilbakebetaling av tilskudd. Jeg/vi er kjent med at uriktige opplysninger kan medføre straffeansvar etter 
straffeloven.

Sted og dato Underskrift siidaandelsleder

Sted og dato Underskrift siidaandelsleder
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Produksjonspremie - § 10 Statsforvalteren kan dispensere fra kravet om at begge ektefellene/samboerne må eie rein i samme 
siidaandel dersom ekteskapet/samboerskapet er inngått samme reindriftsår. Du/dere trenger ikke gi 
opplysninger om dette ut over opplysningene du/dere gir i søknaden.

Veiledning til utfylling av søknaden 
Regelverk 
Tilskuddsordningen reguleres i «Forskrift om tilskudd til siidaandeler og reinlag» av 20. juni 2019. Lenke til forskriften og 
Landbruksdirektoratets kommentarer til regelverket finner du på landbruksdirektoratet.no under Reindrift/Ordninger for reindrift/Tilskudd til 
siidaandeler og reinlag.
  

Frist for å levere søknaden Søknadsfristen er 31. mai.

Søknadsskjemaet og inntektsopplysningsskjemaet (vedlegg til LDIR-649 B) må være poststemplet eller 
levert til statsforvalteren i ditt reinbeiteområde innen utgangen av 31. mai.

Opplysninger om 
siidaandelen

Siidaandelsleder(ne) søker om og mottar tilskudd på vegne av siidaandelen. 

Her skal du/dere gi opplysninger om siidaandelen og siidaandelsleder(ne), hvilket kontonummer 
tilskuddet skal utbetales til og kontaktinformasjon som statsforvalteren kan benytte i forbindelse med 
søknadsbehandlingen.

Tilskudd du/dere kan få Siidaandelsleder(e) kan innvilges disse tilskuddene: 

    -   Produksjonspremie 
    -   Kalveslaktetilskudd 
    -   Simleslaktetilskudd
    -   Særskilt driftstilskudd til ungdom 
    -   Særskilt driftstilskudd til kvinner 
    -   Etableringstilskudd 
    -   Ektefelle-/samboertillegg

Du/dere søker om de tilskuddene som er aktuelle for deg/dere ved å bekrefte at du/dere søker, og fyller ut 
informasjonen det bes om i søknadsskjemaet og vedlegget til dette. Det er kun de tilskuddene du/dere har 
krysset av for som blir behandlet.

Generelle vilkår for tilskudd Her skal du/dere fylle inn opplysninger som er av betydning for vurderingen av disse vilkårene. 
For å få tilskudd, må følgende grunnvilkår være oppfylt:

Opplysninger om alderspensjon Du/dere må opplyse om en eller begge mottar hel eller delvis alderspensjon fra NAV eller annet
EØS-land mellom 1. april og 31. mars i det driftsåret søknaden gjelder for.

Du/dere må krysse av for riktig alternativ.

Dokumentasjon
Statsforvalteren kan be deg/dere om å dokumentere at du/dere ikke mottar alderspensjon. 
Slik dokumentasjon kan for eksempel være en bekreftelse fra NAV på at du/dere ikke mottar 
alderspensjon etter fylte 62 år.

Opplysninger om reintall For at du/dere kan få tilskudd, må siidaens reintall per 31. mars i tilskuddsåret være i samsvar med øvre 
reintall fastsatt i godkjente bruksregler eller fastsatt av Reindriftsstyret. Dersom melding om reindrift viser 
at reintallet i siidaen ikke er i samsvar med det fastsatte reintallet, kan du/dere likevel få tilskudd hvis ett av 
følgende alternativer er oppfylt:

a. Siidaen har utarbeidet en reduksjonsplan etter reindriftsloven § 60 tredje ledd, og siidaandelens reintall er i 
henhold til denne, eller

b. Reindriftsstyret har vedtatt forholdsmessig reduksjon av reintall etter reindriftsloven § 60 tredje ledd, og 
siidaandelens reintall er i henhold til dette, eller

c. statsforvalteren har fastsatt øvre reintall per siidaandel i henhold til reindriftsloven § 60 femte ledd med 
tilhørende forskrift, og siidaandelens reintall er i henhold til dette, eller

d. siidaandelene i siidaen har inngått avtale om fordeling av reintall i henhold til reindriftsloven § 60 sjette ledd, 
og siidaandelens reintall er i henhold til denne avtalen, eller

e. siidaen har fastsatt øvre reintall per siidaandel i henhold til reindriftsloven § 60 fjerde ledd der summen av 
siidaandelenes reintall ikke overskrider siidaens fastsatte øvre reintall, og siidaandelens reintall er i henhold 
til dette, eller

f. siidaandelen ikke omfattes av bokstavene a–e, og ikke har økt sitt reintall fra det reintall som siidaandelen 
hadde i året før siidaen overskred fastsatt øvre reintall.

Statsforvalteren har informasjon om alternativene a-c og e-f. Du/dere trenger derfor kun å opplyse 
om siidaandelen har inngått avtale om en annen fordeling av reintallet enn det som er fastsatt av 
statsforvalteren (alternativ d).

Dokumentasjon
Til behandling av vilkåret om reintall innhenter statsforvalteren opplysninger fra melding om reindrift, 
Landbruksdirektoratets grunnregister for reindrift og eventuelt vedtak etter reindriftsloven § 60.   

Dersom du/dere har inngått en avtale mellom siidaandelene i siidaen om en annen fordeling av reintallet 
enn det statsforvalteren har fastsatt, må denne avtalen legges ved søknaden. 
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Inntekter fra salg av kjøtt Hvis du/dere har hatt en avgiftspliktig inntekt fra salg av reinkjøtt på minst 50 000 kroner eksklusiv 
merverdiavgift det siste kalenderåret, må du/dere bekrefte dette. 

Opplysninger om salgsinntektene må føres i skjemaet «vedlegg til LDIR-649 B» (se veiledning om dette 
skjemaet i eget punkt). 

Hvis du/dere kun søker om etableringstilskudd, kan dere krysse av for dette. I slike tilfeller er det ikke et 
krav om at du/dere har hatt en slik inntekt fra salg av kjøtt. Da trenger du/dere heller ikke å legge ved 
skjemaet for inntektsopplysninger.

Dokumentasjon
Til behandling av vilkåret om salgsinntekter innhenter statsforvalteren opplysninger fra melding om 
reindrift, Landbruksdirektoratets grunnregister for reindrift og fra slakterapporter som slakteriene sender 
til Landbruksdirektoratet.   

Statsforvalteren kan i tillegg be deg/dere om å dokumentere opplysningene. Slik dokumentasjon kan 
for eksempel være salgsbilag/faktura som viser salg/omsetning av reinkjøtt, tidspunktet for levering av 
kjøttet og (krav på) betaling.      

Produksjonspremie Du/dere kan få produksjonpremie på inntil 38 prosent av samlet salgsinntekt fra alle reineiere i 
siidaandelen. 

Opplysninger om salgsinntektene skal føres i skjemaet «vedlegg til LDIR-649 B» (se veiledning om 
dette skjemaet i eget punkt). 

Dokumentasjon
Til behandling av søknader om produksjonspremie innhenter statsforvalteren opplysninger fra melding om 
reindrift, Landbruksdirektoratets grunnregister for reindrift og fra slakterapporter som slakteriene sender til 
Landbruksdirektoratet.  

Statsforvalteren kan i tillegg be deg/dere om å dokumentere opplysningene. Slik dokumentasjon kan for 
eksempel være salgsbilag/faktura som viser hvilket produkt som er solgt/omsatt, tidspunktet for levering 
av varen og (krav på) betaling.    

Kalveslaktetilskudd Du/dere kan få tilskudd på inntil 500 kroner per kalv. 

Tilskuddet omfatter også kalver som er slaktet og kassert av slakteriet, og kalver som tapes som 
følge av radioaktivitet.

Dokumentasjon
Til behandling av søknader om kalveslaktetilskudd innhenter statsforvalteren opplysninger fra 
slakterapporter som slakteriene sender til Landbruksdirektoratet.  

Statsforvalteren kan i tillegg be deg/dere om å dokumentere opplysningene. Slik dokumentasjon 
kan for eksempel være slaktebilag som viser antall slaktede kalv, og bekreftelse fra mattilsynet eller 
veterinærinstituttet på antall kalv som er tapt på grunn av radioaktivitet.  

Simleslaktetilskudd Du/dere kan få tilskudd på inntil 500 kroner per simlerein med alder over to år. 

Dokumentasjon
Til behandling av søknader om simleslaktetilskudd innhenter statsforvalteren opplysninger fra 
slakterapporter som slakteriene sender til Landbruksdirektoratet.  

Statsforvalteren kan i tillegg be deg/dere om å dokumentere opplysningene. Slik dokumentasjon 
kan for eksempel være slaktebilag som viser antall slaktede simler. 

Særskilt driftstilskudd til 
ungdom

Du/dere kan få tilskudd på inntil 40 000 kroner.

Dokumentasjon
Til behandling av søknader om særskilt driftstilskudd til ungdom innhenter statsforvalteren opplysninger 
fra Landbruksdirektoratets grunnregister for reindrift. 
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Særskilt driftstilskudd til 
kvinner

Du kan få tilskudd på inntil 25 000 kroner.

Du må krysse av for ett av alternativene:

Du anses å ha reindrift som hovednæring når minst 50 prosent av inntekten din stammer fra avgiftspliktig 
salgsinntekt fra salg av kjøtt av rein i eget merke. All omsetning av reinkjøtt til slakterier eller andre, både 
levering av vare mot penger og levering av vare mot vare (byttehandel), regnes som avgiftspliktig inntekt. 

Hvis du ikke har hatt slike inntekter fra omsetning av reinkjøtt, kan du likevel få tilskudd dersom du har vært 
reindriftslærling i året før du overtok siidaandelen, og minst 50 prosent av inntekten din stammer 
fra arbeid som lærling dette året.  

Dokumentasjon
Til behandling av søknader om særskilt driftstilskudd til kvinner innhenter statsforvalteren opplysninger fra 
melding om reindrift, Landbruksdirektoratets grunnregister for reindrift og eventuelt fra slakterapporter som 
slakteriene sender til Landbruksdirektoratet.
 
Statsforvalteren kan i tillegg be deg om å dokumentere opplysningene. Slik dokumentasjon kan for 
eksempel være salgsbilag/faktura, ansettelseskontrakt og opplysninger om inntekt som kan bekreftes 
av arbeidsgiver og/eller skatteetaten.

Etableringstilskudd Du/dere kan få tilskudd ved etablering av siidaandel. Tilskuddet er på inntil 120 000 kroner det første året 
etter overdragelsen/opprettelsen, og inntil 100 000 kroner per år de to neste årene etter overdragelsen/
opprettelsen. Tilskuddet gis maksimalt i tre år. Du/dere trenger ikke å ha hatt salgsinntekter fra rein for å 
få dette tilskuddet.

Du/dere må opplyse om dato for når du/dere opprettet siidaandelen, eller når du/dere overtok siidaandelen 
fra tidligere siidaandelsleder. 

Dokumentasjon
Til behandling av søknader om etableringstilskudd innhenter statsforvalteren opplysninger fra melding om 
reindrift, Landbruksdirektoratets grunnregister for reindrift og fra statsforvalterens vedtak om godkjenning av 
overdragelse/opprettelse. 

Statsforvalteren kan i tillegg be deg om å dokumentere opprettelsen/overtagelsen på annen måte hvis det 
er nødvendig.

Ektefelle-/samboertillegg Dere kan få tilskudd på inntil 30 000 kroner.

Dere må bekrefte at begge utøver aktiv reindrift i samme siidaandel og står som siidaandelsledere. I tillegg 
må dere bekrefte at dere enten eier rein i samme siidaandel, eller at ekteskapet/samboerskapet ble inngått 
det reindriftsåret søknaden gjelder for. 

Ektefelle-/samboertillegget gis ikke dersom en eller begge hadde en personinntekt på over 250 000 kroner 
utenom reindriften ved siste ligningsoppgjør/skatteoppgjør. Dere må gi opplysninger om personinntektene 
dere hadde utenom reindriften ved siste skatteoppgjør. Personinntekt er den totale inntekten dere har 
hatt som personlige skattytere, for eksempel lønn og annen godtgjørelse for arbeid, pensjonsinntekter, 
sykepenger, dagpenger m.m., jf. skatteloven § 12-2. Godtgjørelse for verv i reindriftsnæringen regnes 
her som inntekt i reindriften. 

Dokumentasjon 
Til behandling av søknader om ektefelle-/samboertillegg innhenter statsforvalteren opplysninger fra 
melding om reindrift og Landbruksdirektoratets grunnregister for reindrift.

Statsforvalteren kan i tillegg be dere om å dokumentere opplysningene dere gir i søknaden. 
Slik dokumentasjon kan for eksempel være bekreftelse fra folkeregisteret på ekteskap/felles 
adresse, og det siste skatteoppgjøret. 

Vedlegg til LDIR-649 B 
Siidaandelens inntekter

Generelt
Vedlegget består av to deler, hvor du/dere i del 1 skal fylle inn siidaandelsleder(e)s inntekter fra salg av kjøtt 
og andre produkter av rein, mens du/dere i del 2 skal fylle inn øvrige reineieres inntekter fra salg av kjøtt og 
andre produkter av rein. Inntektene oppgis uten mva. 

Salgsinntekter omfatter all omsetning, dvs levering av varer mot krav på vederlag. Både levering av vare mot 
penger, og levering av vare mot vare (byttehandel), regnes som omsetning og kan oppgis her.  

Bonus fra slakteriet regnes som en salgsinntekt, og kan oppgis her. Verdien av uttak av reinkjøtt til eget bruk 
regnes ikke som inntekt/omsetning, og skal derfor ikke oppgis. 

Salgsinntektene som oppgis må være opparbeidet siste kalenderår, dvs. at leveringen av reinkjøtt og andre 
produkter av rein må ha skjedd innen 31. desember kalenderåret før du/dere søker, selv om betalingen først 
finner sted året etter.  

Det er kun salgsinntekter fra rein som både er slaktet og omsatt i Norge som skal oppgis. Unntak fra 
denne regelen er rein som omfattes av ordningen med utenlands bearbeiding, dvs. at produktet av reinen 
er gjeninnført etter at det er bearbeidet i utlandet. Landbruksdirektoratet har i så fall fattet vedtak på at reinen 
er omfattet av denne ordningen. 
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Del 1 Siidaandelsleders inntekter fra salg av kjøtt og andre produkter av rein  
Her skal du/dere oppgi egne avgiftspliktige salgsinntekter fra salg av kjøtt fra rein og andre produkter av rein. 
Opplysningene føres samlet i de tilfellene det er to siidaandelsledere.  

I denne delen kan du/dere bare oppgi inntekter som er avgiftspliktige. Med «avgiftspliktig salgsinntekt» 
menes omsetning som er avgiftspliktig etter merverdiavgiftsloven.  

Inntekter fra salg av kjøtt og andre produkter av rein (med unntak av salgsinntekter av egen kunst) er 
avgiftspliktig etter merverdiavgiftsloven, og kan oppgis.  

Føringer av inntektene i kolonnene: 

I raden «Bonus og inntekt fra salg til slakteri i Norge» skal du/dere oppgi bonus og inntekter fra salg av 
reinkjøtt til slakteri i Norge.  
I raden «Salgsinntekt fra privatslakt i Norge» skal du/dere oppgi inntekter fra salg av reinkjøtt i Norge 
utenom slakteri.  
I raden «Salgsinntekt fra salg av kjøtt som er omfattet av ordningen med utenlands bearbeiding» skal 
du/dere oppgi eventuelle salgsinntekter fra salg av reinkjøtt, når dette er omfattet av ordningen med 
utenlandsk bearbeiding.                    
I raden «Salgsinntekt fra andre produkter av rein – salg i Norge” skal du/dere oppgi salgsinntekter fra 
salg av andre produkter enn reinkjøtt (med unntak av inntekt fra salg av egen kunst laget av reinprodukter) 
I raden «Salgsinntekt fra andre produkter av rein – omfattet av ordningen med utenlands bearbeiding» 
skal du/dere oppgi salgsinntekter fra andre produkter av rein som omfattes av ordningen med utenlandsk 
bearbeiding.  
 
Del 2 Inntekter for øvrige reineiere i siidaandelen 
Her skal du/dere oppgi andre medlemmers salgsinntekter. Det er ikke et krav at disse salgsinntektene er 
avgiftspliktige etter merverdiavgiftsloven. 

Salgsinntektene som oppgis må stamme fra produksjon og videreforedling av rein, som for eksempel kjøtt, 
skinn, duodji av horn, bein mv.  

Inntekter som ikke stammer fra produksjon og videreforedling av rein, som turisme, utleie av kjørerein, 
utleie av husvære i reindriften eller inntekter fra jakt/fiske eller bærplukking i reinbeiteområder, skal ikke 
oppgis. Det samme gjelder inntekter fra salg av livdyr.  

Føringer av inntekter i kolonnene: 

I kolonnen “Navn på reineier i siidaandelen” må du/dere oppgi navnet på den reineieren som har hatt 
disse salgsinntektene. 
I kolonnen “Bonus og inntekt fra salg til slakteri” skal du/dere oppgi inntekter fra salg av reinkjøtt til 
slakteri i Norge.  
I kolonnen “Salgsinntekt fra privatslakt” skal du/dere oppgi inntekter fra salg av reinkjøtt i Norge utenom 
slakteri. 
I kolonnen “Salgsinntekt fra andre produkter av rein” skal du/dere oppgi salgsinntekter fra salg av andre 
produkter enn reinkjøtt. 
I kolonnen “Salgsinntekt som stammer fra utenlands bearbeiding” skal du/dere oppgi salgsinntekter fra 
kjøtt og andre produkter av rein som omfattes av ordningen med utenlandsk bearbeiding. 

Underskrift – 
bekreftelse av opplysninger

Her skal du/dere bekrefte at du/dere er kjent med reglene i forskrift om tilskudd til siidaandeler og 
reinlag, og at opplysningene du/dere har gitt i søknaden og vedlegget er korrekte og fullstendige. 
Det er derfor viktig at du faktisk er kjent med innholdet i forskriften.

Søknaden og opplysningene i den bekreftes ved søkers signatur. Ved felles siidaandel skal begge 
siidaandelslederne signere.

Informasjon om dispensasjon Statsforvalteren og Landbruksdirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelser i forskriften. 
At noe er et «særlig tilfelle» innebærer som hovedregel at det må være en spesiell og uvanlig situasjon, 
som avviker fra det normale. Dispensasjonsadgangen er der for å gi en sikkerhetsventil for situasjoner 
lovgiver ikke så for seg da den aktuelle regelen eller vilkåret ble fastsatt. 

Det er viktig at du/dere gir informasjon som gjør at forvaltningen kan vurdere om det kan gis dispensasjon, 
og at du/dere gir den så snart som mulig.

Informasjonen kan eventuelt gis på eget skjema, og sendes sammen med søknaden til statsforvalteren i 
ditt reinbeiteområde. Statsforvalteren oversender opplysningene til Landbruksdirektoratet i de tilfellene der 
det er Landbruksdirektoratet som kan innvilge dispensasjon. 

Det kan gis dispensasjon etter følgende bestemmelser:

Søknadsfristen - § 6 Statsforvalteren kan dispensere fra søknadsfristen hvis du/dere har vært utsatt for en uforutsett 
hendelse som gjorde deg/dere ute av stand til å få sendt inn søknaden innen fristen. For eksempel 
hvis du/dere blir alvorlig skadet eller syke i dagene rett før søknadsfristen eller ved uforutsette hendelser 
slik som klimaendringer, ekstremvær, skred, ulykke etc.



Produksjonspremie - § 10 Landbruksdirektoratet kan dispensere fra inntektsgrensen på 600 000 kroner for avgiftspliktig salgsinntekt 
dersom siidaandelen avvikles og hele flokken slaktes. Du/dere trenger ikke gi opplysninger om dette ut 
over opplysningene du/dere gir i søknaden.

Ektefelle-/samboertillegg - § 13 Statsforvalteren kan dispensere fra kravet om at begge ektefellene/samboerne må eie rein i samme 
siidaandel dersom ekteskapet/samboerskapet er inngått samme reindriftsår. Du/dere trenger ikke gi 
opplysninger om dette ut over opplysningene du/dere gir i søknaden.

Generell dispensasjonsadgang 
- § 18

Landbruksdirektoratet har en generell adgang til å dispensere fra forskriftens bestemmelser.
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