Søknad om tilskudd til konfliktforebyggende
tiltak mellom reindrift og annen berørt part
Søknad og vedlegg sendes kommunen og den regionale reindriftsforvaltningen

Tøm skjema

1. Opplysninger om søker
Navn på søker

Adresse

Søkers skattekommune

Postnr.

Organisasjonsnummer

Sted

Kontonummer

Kommunenummer og kommunenavn der tiltaket skal gjennomføres

Hvilke andre foretak/personer er med i samarbeidet om søknaden og tiltaket

2. Generell informasjon
Tilskuddsordningen er finansiert over Landbrukets utviklingsfond (LUF) og (Reindriftens utviklingsfond (RUF).
Tilskuddsordningen er hjemlet i Forskrift om tilskudd til konfliktforebyggende tiltak i forholdet mellom reindrift og annen berørt part, fastsatt av
Landbruks- og matdepartementet 19. juni 2008 med hjemmel i jordbruksavtalen og reindriftsavtalen, sist endret ved forskrift av 20. juni 2022
nr. 1092.

3. Veiledning om tilskuddsordningen
3.1 Tiltak
Tilskudd til konfliktforebyggende tiltak kan innvilges til utøvere av reindrift og annen part, herunder ved konflikter mellom reindrift og øvrig
landbruk, og konflikter knyttet til by og rein. Søkergruppen som er nevnt, er ikke uttømmende regulert, men de fleste søkere er grunneiere og
reinbeitedistrikter. Også andre kan søke om tilskudd, for eksempel en kommune.
Primært gis tilskudd til bygging av gjerder som verner innmarksareal, kulturbeite, plantefelt og bebygde områder. Under spesielle forhold
kan det gis til andre tiltak som vil virke konfliktdempende. Hva som er spesielle forhold vurderes konkret i hver enkelt sak. Det er blant annet
gitt tilskudd til prosjekter knyttet til økt dialog mellom partene. Ved særlige tilfeller kan det innvilges tilskudd til bruk av helikopter, så fremt
reindriften ønsker det.
For tilskudd til gjerde, er det et vilkår at dette blir vedlikeholdt og at det areal som skal vernes blir benyttet til landbruksformål og holdt i hevd.
3.2 Tilskuddets størrelse
Det omsøkte tiltaket må ha et godkjent kostnadsoverslag over 5000 kroner. Tilskudd kan innvilges med inntil 90% av godkjent kostnadsoverslag. Som hovedregel forutsettes lik kostnadsfordeling mellom partene. Der partene er fra reindriften og landbruket, fordeles innvilget tilskudd
likt fra de avsatte midler over RUF og LUF. Ved tiltak overfor andre parter enn landbruket, må den annen parts finansiering være avklart før
søknad fremmes.
3.3 Forarbeider før søknad fremmes
For gjerdetiltak som omfatter flere involverte interessenter på grunneiersiden, skal det opprettes en avtale mellom disse om gjennomføring av
byggearbeidet og det framtidige vedlikehold. Det må også opprettes en avtale mellom reindriften og involverte grunneiere om gjennomføring
av byggearbeidet og det framtidige vedlikehold.
Avtalen skal vise hvor stor andel av byggekostnadene som påhviler hver enkelt part, og hvordan arbeidet og kostnadene ved vedlikeholdet
skal fordeles. Avtalen kan tinglyses på de aktuelle eiendommer.
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Dersom søker er en annen enn den som eier grunnen der anlegget skal oppføres, må eier (hjemmelshaver) gi skriftlig tillatelse til gjennomføring av tiltaket.
Alt byggearbeid skal skje i henhold til gjeldende lover og forskrifter i området gjerdet skal føres opp.
For gjerdeanlegg må det utarbeides arbeidsbeskrivelse med kartfestet trasévalg, kostnadsoverslag og finansieringsplan. Erstatninger og
skjønnsutgifter skal ikke inngå i kostnadsoverslaget.
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3. Veiledning om tilskuddsordningen - fortsettelse
3.4 Diverse om søknaden
Søknad med vedlegg sendes både til kommunen og den regionale reindriftsforvaltningen hos statsforvalteren i det aktuelle reinbeiteområdet.
Søknaden kan avslås dersom arbeidet er påbegynt før søknaden er avgjort. Når kommunen og den lokal reindriftsforvaltning har uttalt seg,
sendes saken til Statsforvalteren i Trøndelag for behandling.
3.5 Utbetaling og rapportering
Etter skriftlig begjæring fra søker og på anmodning fra den lokale oppfølgningsinstans (kommunen eller statsforvalteren som regional
instans), kan det foretas delutbetalinger av tilskuddet med inntil 80% av innvilget beløp når minst en tilsvarende del av tiltaket er gjennomført.
Sluttutbetaling foretas når ferdigattest/sluttrapport og attestert regnskapssammendrag over utgiftene er godkjent av Statsforvalteren i
Trøndelag. For virksomhet som er pålagt revisjonsplikt kreves revidert regnskap over utgiftene.
Det kan kreves sikkerhet for tilskuddet. Det er ikke anledning til å overdra krav på tilskudd til eie eller pant.
3.6 Kontroll
Mottaker av tilskudd må godta kontroll av at vilkårene for tilskuddet overholdes, og er forpliktet til å gi nødvendige opplysninger.
3.7 Avkortning, tilbakebetaling og pålegg om tilleggsarbeid/utbedringer
Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for tilskuddet, kan tilskuddet avkortes eller kreves tilbakebetalt helt eller delvis.
Statsforvalteren i Trøndelag kan gi pålegg om tilleggsarbeid og utbedringer.

4. Bakgrunn og begrunnelse for søknaden

5. Beskrivelse av hvilke tiltak som skal gjennomføres

6. Kostnader
Beskriv kostnadene og legg inn omsøkt beløp nedenfor. Sum kostnader blir totalt omsøkt tilskuddsbeløp.
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Beskrivelse av kostnadens art

Sum kostnader (totalt omsøkt tilskuddsbeløp)
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Beløp (kr)

0,00
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6. Følgende dokumentasjon må vedlegges søknaden
Når søknaden omfatter gjerdetiltak:
- Avtale mellom reindriften og involverte grunneiere om gjennomføring av
byggearbeidet og det framtidige vedlikehold.

Ja

Nei

- Arbeidsbeskrivelse med kartfestet trasévalg

Ja

Nei

- Kostnadsoverslag og finansieringsplan

Ja

Nei

- Skriftlig tillatelse fra grunneier/hjemmelshaver (når denne ikke er søker)

Ja

Nei

Når søknaden omfatter andre tiltak:
Kontakt Statsforvalteren i Trøndelag for nærmere opplysninger om egnet dokumentasjon.

6. Underskrift
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Dato
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Underskrift
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