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Tilskudd til rapportering av slaktet rein

Søknad etter forskrift om rapportering av slaktet rein og lagerbeholdning 
av 21. juni 2011, sist endret 20. juni 2019

1. Grunnopplysninger
Navn

Adresse Postnr. Sted

E-postadresse

Organisasjonsnummer Kontonummer

Slaktet i                                      måned                                    år

2. Bedriften søker tilskudd for

Rapport i henhold til forskrift om rapportering av slaktet rein og lagerbeholdning §§ 5 og/eller 6 leveres som datafil til Landbruksdirektoratet 

Godtgjørelse kr 4,- pr. dyr stk. kr

3. Vilkår for å få innvilget tilskudd, jf. forskriftens §§ 3 og 4

• Tilskuddet innvilges til «de som utfører slakting av rein». Med dette forstås godkjente slakterier som fysisk utfører slakting av rein. Ved 
leieslakt blir et godkjent slakteri innleid av fysisk eller juridisk person i forbindelse med slakteoppdrag. Der fysisk person leier inn et god-
kjent slakteri, er det slakteriet som kan søke om tilskudd til kjønns- og aldersfastsetting. Det samme gjelder i utgangspunktet for juridiske 
personer, med ett unntak. Hvis det er et slakteri som leier inn et annet slakteri for utføring av slakteoppdrag, er det godkjente slakterier 
som er nærmest reineier berettiget tilskudd til kjønns- og aldersfastsetting etter § 3. Med nærmest reineier forstås det slakteriet som 
inngår avtale med reineier om slakting av reinen.

• For å få innvilget tilskudd til kjønns- og aldersfastsetting må utførende slakteri levere slakterapport til Landbruksdirektoratet innen 
utgangen av måneden etter at slakting er gjennomført, jf. § 4 første ledd bokstav a. Slakterapporten skal leveres i riktig filformat (kryptert 
excel-fil), være fullstendig og inneholde alle opplysninger som er påkrevet i § 5. Hva som er påkrevet etter § 5, er behandlet i punkt 4 i 
dette søknadsskjemaet. Søknad om tilskudd til kjønns- og aldersfastsetting må leveres innen fristen i § 3 tredje ledd. Hvis søknad og/
eller slakterapport blir sendt Landbruksdirektoratet etter fristen, vil søknaden for den aktuelle måneden ikke bli behandlet.

• Slakteriet kan søke om dispensasjon fra rapporteringsfristen i perioden september-januar, jf. § 4 tredje ledd. Søknad om dispensasjon 
må sendes Landbruksdirektoratet innen fristen for rapportering for den aktuelle måneden, jf § 3 tredje ledd. Søknaden skal inneholde 
antall rein som det søkes dispensasjon for, forslag til ny frist for rapportering for den aktuelle måneden, samt hvilke særlige forhold som 
gjør at slakteriet ikke får rapportert innen fristen. Søknader om dispensasjon som sendes etter fristen i § 3 tredje ledd vil ikke bli 

        behandlet.

• Selv om slakteriet har fått dispensasjon fra rapporteringsfristen, må søknad om tilskudd til kjønns- og aldersfastsetting sendes innen 
søknadsfristen i § 3 tredje ledd. I slike tilfeller vil søknad om tilskudd bli behandlet etter at slakteriet har levert fullstendig slakterapport 
innen fristen i vedtaket om dispensasjon. Hvis slakterapporten leveres etter fristen i dispensasjonsvedtaket, vil søknad om tilskudd for 
den aktuelle måneden bli avslått.

• Reinen som slaktes skal være klassifisert i henhold til gjeldende klassifiseringssystem. Slakteriet som utfører slakting, rapporterer og 
søker om tilskudd skal ha en godkjent klassifisør som foretar slik klassifisering.

• Landbruksdirektoratet gjør oppmerksom på at levering av fullstendig slakterapport innen fristen er et nødvendig vilkår for at den som har 
bekostet frakt av rein i forbindelse med slakting, skal få innvilget frakttilskudd.
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Slakteriet har fått dispensasjon fra rapporteringsfristen til Fyll inn ny frist for rapportering

Etter Landbruksdirektoratets vedtak av Fyll inn dato for vedtaket



4. Krav til rapportering av slaktet rein, jf. forskriftens § 5

• De som utfører slakting av rein skal føre en slaktejournal. Journalen overføres elektronisk til Landbruksdirektoratet. 
        Slaktejournalen skal inneholde opplysninger om:

a)   Reineiers fødselsnummer. Fødselsnummer kan fremkomme av eierens registrerte øremerke, klips mv som reinen er påført før slakting.  
Hvis de slaktede reinene ikke er identifisert på eier før slakting, må disse reinene rapporteres som «distriktsdyr» og føres på distriktets 
unike kode bestående av to bokstaver etterfulgt av 000000001 (til sammen 11 tegn). I slike tilfeller gjøres det unntak fra kravet om 
rapportering av fødselsnummer, jf § 5 tredje ledd.

b)   Slakteriets organisasjonsnummer

c)   Slakteritype

d)   Slaktested

e)   Leveringssted

f)    Slaktedato

g)   Avregningsnummer

h)   Slaktenummer

i)    Kaldvekt

j)    EUROP-klassifisering, jf. klassifiseringshåndboken

k)   Fettgruppe, jf. klassifiseringshåndboken

l)    Kasseringstype

m)  Dyrekode

n)   Rapporteringsperiode

o)   Brutto- og nettopris eksklusive mva (pris hel skrott)

p)   Sted der levende rein lastes opp for transport til slaktested (gjelder kun de tilfeller der reinen fraktes levende til slakteri.)

Landbruksdirektoratet har i det siste opplevd at flere og flere benytter seg av leieslakt. Dette fører ofte til problemer knyttet til fullstendig 
rapportering. I slike konstellasjoner er det vanligvis videreforedlingsbedriften som inngår avtaler med reineiere og benytter slakteriets folk til 
slakting. Dette kan medføre konkurrasserelaterte problemer knyttet til rapportering. For å avhjelpe disse problemene godtar Landbruks-
direktoratet at rapporteringen skjer slik:

• Slakteriet fyller ut alle opplysninger, unntatt fødselsnummer, avregningsnummer og brutto- og nettopris (jf § 5 bokstavene a, g og o)
• Slakteriet sender den ufullstendige slakterapporten til videreforedlingsbedriften
• Videreforedlingsbedriften fyller ut de manglende opplysninger og sender den fullstendige slakterapporten til Landbruksdirektoratet innen 
        fristen i rapporteringsforskriften, eventuelt fristen i dispensasjonsvedtaket i høstslaktesesongen
• Landbruksdirektoratet importerer slakterapporten i grunnmur og beregner tilskudd til kjønns- og aldersfastsetting og frakttilskudd

Hvis slakteriet ikke ønsker å oppgi sine frakt- og slaktekostnader til foredlingsbedrift/oppkjøper i forbindelse med rapportering til Landbruks-
direktoratet, kan rapportering skje på følgende måte:

• Slakteriet klassifiserer reinen og fyller inn alle opplysninger, bortsett fra fødselsnummer, avregningsnummer og pris
• Foredlingsbedriften fyller inn opplysninger om fødselsnummer, avregningsnummer og pris. Bruttopris settes lik nettoprisen
• Slakteriet rapporterer sine frakt- og slaktekostnader per reinbeiteområde for kalenderåret innen 1. mars etterfølgende år

Landbruksdirektoratet gjør oppmerksom på at uavhengig av hvem den fullstendige slakterapporten kommer fra, er det kun godkjente 
slakterier som kan få tilskudd til kjønns- og aldersfastsetting. Selv om videreforedlingsbedriften leverer slakterapporten til oss, er de derfor 
avskåret fra å få tilskudd etter forskriften.

Dato Underskrift
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