
Søknad og rapporteringsskjema om 
tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag

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

Søknad sendes med rapporteringsskjema til statsforvalteren innen 15. juli

1. Opplysninger om distriktet
Nr/navn på distrikt/reinlag

Adresse Postnr. Poststed

Leder i reinbeitedistriktet/Kontaktperson i reinlaget Kontonr. Organisasjonsnr.

E-post Telefonnr. 

Reglene for søknad om tilskudd finnes i forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikt og reinlag fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 
21. desember 2022.
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Driftsåret /

2. Veiledning generelle vilkår
Veiledningen skiller mellom reinbeitedistrikt og reinlag i punktene 2.1 til 2.3 fordi reinlag driver reindrift utenfor det samiske reinbeiteområdet, 
jf. reindriftsloven § 8 jf. § 9. Reinlaget er derfor ikke underlagt de materielle kravene som stilles til reinbeitedistriktene etter reindriftsloven.

2.1 Reinbeitedistriktet/reinlaget er i drift
Reinbeitedistriktet anses for å være i drift når det er opprettet et distriktsstyre, distriktet 
har en distriktskasse og et reindriftsfond, avholder årsmøter hvert år og sender 
årsmelding til statsforvalteren, jf. de materielle kravene i reindriftsloven kapittel 6 og 7.
Reinlaget anses å være i drift når Statsforvalteren i Trøndelag har mottatt reinlagets 
årsmelding og budsjett for det siste kalenderåret, og reinlaget har en gyldig konsesjon 
for å drive reindrift utenfor det samiske reinbeiteområdet.

   Ja       Nei

2.2 Reinbeitedistriktet/reinlaget har vedtatt en distriktsplan
Reinbeitedistriktet anses for å ha en gyldig, vedtatt distriktsplan når vilkårene i 
reindriftsloven § 62 er oppfylt. For reinlag kalles distriktsplanen for “reindriftsplan”.
Reinlaget anses for å oppfylle vilkåret hvis deres reindriftsplan oppfyller krav i de 
reglene som gjelder for den selskapsform som reinlaget har. 

   Ja       Nei

2.3 Reinbeitedistriktet/reinlaget har revisorgodkjent regnskap
Reinbeitedistriktet anses å ha et revisorgodkjent regnskap når regnskapet er revidert i 
henhold til ett av alternativene i reindriftsloven § 48.
Krav til revisorgodkjent regnskap for et reinlag kan bare gjøres når reinlaget er pliktig til 
revisjon etter lov 1995-15-01 nr. 2 om revisjon og revisorer.

   Ja       Nei

2.4 Reinbeitedistriktet/reinlaget skal avsette midler til kriseberedskapsfond
Avsetning til kriseberedskap fremgår av reglene i § 2-1 i forskrift om tilskudd til 
reinbeitedistrikter og reinlag. Landbruksdirektoratet utbetaler distriktet i sin helhet til 
distriktets bankkonto. Det er distriktet selv som er ansvarlig for å overføre avsetningen 
til kriseberedskap fra distriktets konto til den særkilte kontoen for kriseberedskap.

   Ja       Nei

3. Avsetning til kriseberedskapsfond
Oppgi hvor stor andel av søknadsårets distriktstilskudd som distriktet skal avsette til kriseberedskapsfond.
Avsetningen må utgøre minimum kr 5 000.

Beløp som skal avsettes til kriseberedskapsfond

4. HMS-tiltak
Oppgi hvilke relevante hjelpemidler reinbeitedistriktet skal anskaffe som ledd i arbeid med helse, miljø og sikkerhet



4. Følgende dokumentasjon må vedlegges søknaden
Vedtatt distriktsplan for reinbeitedistriktet/vedtatt reindriftsplan for reinlaget    Ja       Nei

Revisorgodkjent regnskap for foregående år for reinbeitedistriktet    Ja       Nei

Eventuelt revisorgodkjent regnskap for foregående år for reinlaget, se punkt 2.3    Ja       Nei

Kontoutskrift fra foregående års kriseberedskapsfond    Ja       Nei

Eventuell avløserordning for sykdom og svangerskap    Ja       Nei

Årsmelding    Ja       Nei

Protokoll fra årsmøtet for reinbeitedistrikt    Ja       Nei

Underskrift
Jeg (vi) erklærer at opplysningene er gitt etter faktiske forhold og beste skjønn. Jeg (vi) er kjent med at eventuelle uriktige
opplysninger kan avkortning eller bortfall av tilskudd, jf forskriften § 1-6.
Sted og dato Underskrift leder(e)
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Rapporteringsskjema for tilskudd til
reinbeitedistrikter og reinlag

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

Rapporteringsskjema sendes med søknaden til statsforvalteren innen 15. juli

Driftsåret /

1. Avløsning ved ferie og fritid
Distriktene skal rapportere på antall siidaandeler som har tatt ut ferie og fritid.

Antall siidaandeler som har tatt ut ferie siste driftsår

Totalt beløp brukt til avløsning ved ferie/fritid siste driftsår

2. Avsetning til kriseberedskapsfond
Formålet med avsetning og tilskudd til kriseberedskap er å legge til rette for reinbeitedistriktenes og reinlagenes nødvendige tiltak i forbindelse 
med beitekriser. Avsetningen skal utgjøre minimum 5 000 kroner.

Beløp som ble avsatt til kriseberedskapsfond siste driftsår

Eventuell beløp brukt i forbindelse med kriseberedskap fra distriktets avsatte 
midler siste driftsår

Totalt avsatt på distriktets kriseberedskapskonto

3. HMS-tiltak
Eventuelle relevante hjelpemidler kjøpt inn som ledd i arbeidet med HMS siste driftsåret Total kjøpesum:
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