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02.07.2020 nr. 1494 
 

 

Forskrift om endring i forskrift om tilskudd til veterinærreiser 
 

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 2. juli 2020 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 

18 og delegeringsvedtak 12. mai 1995 nr. 413. 
 

 

I 

I forskrift 30. april 2015 nr. 426 om tilskudd til veterinærreiser skal disse endringene gjøres: 
 

§ 3 nr. 4) skal lyde: 

4) rutegående fremkomstmiddel: Båt, tog eller buss som går i rute. 

 
 

§ 4 fjerde ledd skal lyde: 

Reiseutgiftene må være nødvendige. Det gis ikke tilskudd til utlegg til overnatting og forpleining. 
 

§ 5 skal lyde: 

 

§ 5. Beregning av reisetilskudd 

Reisetilskudd beregnes etter de satser og tilskuddstak som er fastsatt i jordbruksavtalen. Tilskudd per 

km til dekning av utlegg for skyss fakturert av rekvirent, kan ikke overstige satsen per km for reise med 

eget fremkomstmiddel. 

Som hovedregel skal faktisk utgangspunkt og endepunkt for reisen legges til grunn ved beregningen av 

tilskuddet. Hvis reisen ikke er foretatt som ledd i den veterinære vakttjenesten, skal avstanden fra 

nærmeste tilgjengelige veterinærforetak legges til grunn ved beregning av tilskudd. 

Beregningen skal ta utgangspunkt i at reisen skal foretas på den mest hensiktsmessige måten.  

Reisetilskudd beregnes for rekvirentbesøk oppgitt i søknad. Det skal gjøres fradrag for tilskudd 

tilsvarende 40 km reise med egen bil per omsøkte rekvirentbesøk. 
 

§ 6 skal lyde: 

 

§ 6. Søknad 
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Søknad om reisetilskudd skal være på det formatet og inneholde de opplysninger som 

Landbruksdirektoratet fastsetter. 

Søknadsfristen er 90 dager etter at reisen det søkes om tilskudd for, ble gjennomført. 

Søknaden overføres til fylkesmannen ved utgangen av måneden den ble sendt inn, og skal som 

hovedregel behandles i løpet av måneden etter. 
 

§ 7 skal lyde: 

 

§ 7. Administrasjon, dispensasjon og klage 

Landbruksdirektoratet administrerer tilskudd etter denne forskriften. Vedtak om tilskudd fattes av 

fylkesmannen. 

Fylkesmannen og Landbruksdirektoratet kan dispensere fra reglene i § 5 andre ledd, og i særlige tilfeller 

fra § 6 andre ledd. 

Vedtak fattet av fylkesmannen kan påklages til Landbruksdirektoratet. 
 

§ 8 skal lyde: 

 

§ 8. Opplysningsplikt og kontroll 

Veterinærforetak som søker om tilskudd, plikter å gi de opplysninger og den dokumentasjon som 

fylkesmannen eller Landbruksdirektoratet finner nødvendig for å kunne forvalte tilskuddsordningen. 

Fylkesmannen og Landbruksdirektoratet kontrollerer at utbetaling av tilskuddet er riktig. Søker plikter å 

gi alle opplysninger og all dokumentasjon som har betydning for tilskuddet. 

I forbindelse med forvaltning av ordningen og kontroll av tilskuddsutbetalingene kan fylkesmannen og 

Landbruksdirektoratet innhente nødvendige opplysninger fra Animalia. 

 

 

II 

Endringene trer i kraft fra 3. juli 2020. 
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