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Rapporteringsskjema for
ekstraordinært tilskudd til beredskap

Rapportering etter forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag av 21. desember 2022.

Utfylt rapporteringsskjema sendes til statsforvalteren innen 15. juli,
og rapporteringen gjelder for siste driftsår.

År

1. Opplysninger om distriktet/reinlaget
Navn reinbeitedistrikt/reinlag

Adresse Postnr. Poststed

Navn leder i reinbeitedistriktet/kontaktperson i reinlaget Kontonr. beredskapsfond Organisasjonsnr.

E-post Telefonnr.

Rapportering for hele distriktet eller for siida i distriktet
For hele distriktet (ja eller nei)

   Ja       Nei
For siida (navn inn her)

Fastslått beitekrise av beredskapsutvalget
Fra dato Til dato

2. Ekstraordinære tilskudd til beredskap utbetalt til distriktet/reinlaget
Totalt utbetalt tilskudd til gjennomføring av nødvendige tiltak
(sats 4,50 kroner per rein per døgn) kroner

Totalt utbetalt tilskudd til flytting av rein fra vinter- til sommerbeite 
(sats 0,18 kroner per rein per km) kroner

Sum ekstraordinære tilskudd til beredskap utbetalt til distriktet/reinlaget kroner

3. Distriktets/reinlagets forbruk av midler til beredskap*
dvs. forbruk av ekstraordinære tilskudd og eventuelle egne/andre midler fordelt på ulike kategorier

Innkjøp og eventuelt frakt av kraftfôr fra leverandør kroner 
 inkl. mva.                                                                 

Innkjøp og eventuelt frakt av rundballer fra leverandør kroner 
 inkl. mva.                                                                 

Transport av fôr (kraftfôr, rundballer), utstyr, personell m.v. Bruk av enkeltpersoners 
transportmidler og annet utstyr dekkes etter statens satser.

kroner 
 inkl. mva.                                                                 

Flytting av rein fra vinter- til sommerbeite kroner 
 inkl. mva.                                                                 

Eget arbeid. Vederlag for eget arbeid kan maksimalt utgjøre 150 kroner per time. kroner 
 inkl. mva.                                                                 

Innleid arbeidskraft. Vederlag for enkeltpersoners arbeid kan maksimalt utgjøre 150 kroner 
per time.

kroner 
 inkl. mva.                                                                 

Leie av alternative beiteområder kroner 
 inkl. mva.                                                                 

Andre kostnader, spesifiseres her kroner 
 inkl. mva.                                                                 

Sum forbruk av midler til beredskap kroner 
 inkl. mva.                                                                 

*Forskriften viser til at beredskapsfondet skal brukes til å dekke kostnader (dvs. ikke utgifter) i tilfeller der beredskapsutvalget har fastslått at det foreligger en beitekrise. Dette innebærer at 
utgiften i noen tilfeller kan være pådratt før det er fastslått beitekrise. Eksempelvis kan fôr være kjøpt når distriktet selv meldte om utfordrende beiteforhold. Utgiften kan da være pådratt før 
beredskapsutvalget fastslo krisen, mens kostnaden pådras når fôret benyttes. Det er mao. tidspunktet for når fôret er brukt (ikke når det er kjøpt) som avgjør om det er en kostnad som skal tas 
med her eller ikke. Det er for øvrig satsene nevnt under punkt 2. og krisens varighet målt i antall døgn og transportens avstand målt i antall km tur/retur som bestemmer tilskuddets størrelse, 
kostnadene som registreres her har ikke betydning ift. fastsettelsen av tilskuddets størrelse.

4. Krav til dokumentasjon
Det er ingen krav om å vedlegge dokumentasjon på utgiftene sammen med dette rapporteringsskjemaet, men alle distrikter/reinlag skal dokumentere inntekter og 
kostnader ifm. beitekrisen som del av distriktets/reinlagets årsregnskap. Statsforvalteren fører tilsyn med bruken av beredskapsfondet. Noen distrikter/reinlag kan 
bli tatt ut til kontroll, og plikter da å gi nødvendige opplysninger og tilgang til alle bilag mv. som gjelder bruken av fondet. Statsforvalteren kan kreve hele eller 
deler av de brukte midlene tilbakeført dersom bruken er i strid med vilkårene i forskriftens paragraf 3-2 og 3-3, eller statsforvalteren ikke godkjenner 
rapporteringen for bruk av fondet etter forskriftens paragraf 3-4.

5. Underskrift
Sted og dato Underskrift leder(e)
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