Søknad om ekstraordinært tilskudd til
kriseberedskap i reindriften
Søknad etter Forskrift av 4. februar 2022 nr. 165 om ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap
sist endret 25. april 2022.
Søknad sendes til statsforvalteren i det reinbeiteområdet søker tilhører per post eller e-post.
Søknadsfrist for søknad om tilskudd til transport er 31. mai.

Tøm skjema

1. Opplysninger om distriktet
Reinbeitedistrikt/reinlag

Kontaktperson

Adresse

Postnr.

Poststed

Leder i reinbeitedistriktet/kontaktperson i reinlaget

Kontonummer beredskapsfond

Organisasjonsnummer

E-postadresse

Telefonnummer

2. Vilkår
•

Kriseberedskapsutvalget har fastslått at det er en beitekrise i hele eller deler av distriktet/reinlaget

Ja

•

Det finnes ikke tilstrekkelige midler på distriktets beredskapsfond til iverksettelse av nødvendige tiltak

•

Ved søknad om tilskudd til transport av rein: godkjent transportør av levende rein er benyttet

Nei
Ja

Ja

Nei
Nei

Gjenstående midler på kriseberedskapskonto

Tilskudd utbetales til distriktets særskilte bankkonto for kriseberedskapsfond.

3. Søknaden
Distriktene kan søke på en periode på inntil 15 døgn fra tidspunktet det er erklært beitekrise i distriktet/reinlaget og midler på eget krisefond
ikke er tilstrekkelig, jf. § 3 i forskriften. Dersom beitekrisen vedvarer, kan det søkes for nye 15 døgn.
Det søkes for innkjøp og transport av
fôr etc. i følgende tidsrom

fra dato

til dato

Det søkes for transport av rein

fra sted

til sted

antall km tur/retur

antall rein

dato

Tilskudd til innkjøp og transport av fôr etc. beregnes på grunnlag av:
•
•
•

Det antallet rein som tilhører de siidaene der kriseberedskapsutvalget har erklært beitekrise.
Reintallet som legges til grunn er reintallet som er oppgitt i melding om reindrift per 31. mars. Det gis ikke tilskudd for flere rein enn
siidaens fastsatte øvre reintall.
En sats på 5,0 kroner per rein per døgn.

Tilskudd til transport av rein fra vinter- til sommerbeite beregnes på grunnlag av:

versjon 1.6 - 26.04.2022

•
•
•

En sats på 0,18 kr rein per km.
Reintallet som legges til grunn er det reintallet som er transportert. Det gis ikke tilskudd for flere rein enn siidaens fastsatte øvre reintall.
Følgende dokumentasjon må følge med som vedlegg til søknaden:
- Faktura og/eller annen dokumentasjon (fakturavedlegg) fra godkjent transportør av levende rein som viser dato for transporten,
fra hvilket sted til hvilket sted det er transportert, antall km det er transportert og lastekapasiteten målt i antall dyr per bil som er
benyttet under transporten.
- Dokumentasjon på at transportør, det vil si både transportmiddel og sjåfør, er godkjent for transport av levende rein.

Er det fastslått beitekrise i hele distriktet/reinlaget, krysser søker av for at man søker på vegne av hele distriktet/reinlaget.
Distriktet/reinlaget søker på vegne av hele distriktet/reinlaget
LDIR-672 B

Ja

Nei

Landbruksdirektoratet - Søknad om ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap i reindriften
side 1 av 2

Dersom det er erklært beitekrise i deler av distriktet, skal distriktet søke på vegne av berørte siidaer/siidaandeler.
Distriktet søker på vegne av følgende siida/siidaandeler.
(bilag kan vedlegges dersom antallet blir for stort for tabellen i dette søknadsskjema):
Siidaandeler (sett kryss dersom alle siidaandeler i siidaen er berørt, eller skriv inn
hvilke siidaandeler som er berørt)

Siida

4. Rapportering på bruk av midler
Distriktet rapporterer på bruken av midlene i samsvar med Forskrift av 26. juni 2018 nr. 1031 § 2-4.

5. Dato og underskrift
Jeg (vi) erklærer at opplysningene er gitt etter faktiske forhold og beste skjønn. Jeg (vi) er kjent med at eventuelle uriktige opplysninger kan
medføre avkortning eller bortfall av tilskudd.

versjon 1.6 - 26.04.2022

Sted og dato

LDIR-672 B

Underskrift
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