
Søknad om refusjon av kursavgifter

Søknad etter Forskrift om Reindriftens Utviklingsfond 
av 20. juni 2019 kapittel 4

Søknaden sendes til Landbruksdirektoratet per post eller e-post
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1. Opplysninger om søker
Navn på søker Fødsels- /personnummer

Adresse Postnr. Sted

E-postadresse Telefon Kontonummer

2. Opplysninger om siidaandel/reinlag
Navn på leder av siidaandel/reinlag Siidaandelskode/reinlagskode Organisasjonsnummer

3. Opplysninger om kurs/etterutdanning
Navn på kurs Navn på kursholder Dato for kurs

4. Vilkår for refusjon
Leder av siidaandel/reinlag har minimum 50 000 kroner eksklusiv merverdiavgift i avgiftspliktig salgsinntekt fra salg 
av kjøtt fra rein i eget merke    Ja            Nei

Søker har rein i eget merke    Ja            Nei

Søknaden er sendt inn innen 6 måneder etter kursets avslutning    Ja            Nei

Beskrivelse av kursets innhold. Kurset/etterutdanningen skal ha som målsetning å opparbeide og/eller videreutvikle reindriftsutøverens kompetanse til utøvelse av 
reindrift, samt fremme reindriften i distriktet og området

Postboks 56
7701 Steinkjer
Telefon 78 60 60 00
postmottak@landbruksdirektoratet.no
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5. Utgifter
Reineiere kan få refundert utgifter til kursavgift, reise og opphold i forbindelse med kurs/etterutdanning med 50 % av dokumenterte utgifter, 
begrenset oppad til 6 000 kroner per år.

Søker har fått refundert utgifter til andre kurs gjennom Reindriftens Utviklingsfond i samme år 
som kurset det søkes refusjon for ble holdt     Ja            Nei

Kursavgift

Utgifter til reise og opphold

Sum

6. Underskrift
Dato Søker

7. Dokumentasjon som må legges ved søknaden
•   Faktura på kursavgift
•   Kvittering for betalt kursavgift
•   Kvittering for utgifter til reise og opphold
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