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Innledning 

I denne veilederen finner du informasjon om regelverket og søknadsprosessen til ordningen 

refusjon av kursutgifter.  

Søknadsfrist 

Du må sende inn søknad med vedlegg innen 6 måneder etter kursets avslutning. Du sender inn 

søknad på eget søknadsskjema som du finner her.  

Er alt på plass før du skal fylle inn søknad? 

NB! Før du fyller inn og leverer søknaden må du sette deg inn i regelverket som berører deg som 

søker.  

For mer informasjon se felles veileder for alle tilskuddsordninger punkt 1. 

Formål og regelverk 

Formålet med refusjonsordningen er å bidra til kompsetanseheving i reindriften gjennom støtte til 

kurs og etterutdanning. 

Ordningen er regulert i forskrift av 20.juni 2019 for Reindriftens Utviklingsfond kapittel 4 (RUF-

forskriften) og gjeldende reindriftsavtale for søknadsåret. Gjeldende reindriftsavtale for driftsåret 

2022/2023 trådte i kraft 1.juli 2022. Reindriftsavtalen med protokoll finner du på siden 

Reindriftsforhandlingene.  

Rundskriv og utdypende beskrivelse av regelverk 

På ordningssiden på Landbruksdirektoratets hjemmeside finner du kommentarer til regelverk som 

gir utdypende forklaring av regelverket for refusjon av kursutgifter.  

Dette er et rundskriv som i utgangspunktet er rettet mot saksbehandlere, men som søker kan du 

også finne nyttig informasjon om ordningen og søknadsprosessen. Det forklares blant annet hvilke 

retningslinjer saksbehandlerne bruker i sine vurderinger. 

Hvis du har spørsmål om regelverket som du ikke finner svar på i rundskrivene eller i denne 

veilederen, kan du ta kontakt med Landbruksdirektoratet. 

Hvem kan søke om tilskudd? 

Reindriftsutøvere som har vært på kurs eller tatt etterutdanning for å øke kompetanse innenfor 

reindrift, kan søke på tilskuddet.  

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/filarkiv/skjema/LDIR-669_B_S%C3%B8knad%20om%20tilskudd%20etter%20forskrift%20for%20Reindriftens%20Utviklingsfond%20%C2%A7%201-6%20andre%20ledd.pdf/_/attachment/inline/c65bebc3-73e1-4762-8341-7f8c303cb889:a02637206f1a0c5c6200636088c1d67f2bccfb40/LDIR-669_B_S%C3%B8knad%20om%20tilskudd%20etter%20forskrift%20for%20Reindriftens%20Utviklingsfond%20%C2%A7%201-6%20andre%20ledd.pdf
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/reindrift/felles-veileder-for-alle-tilskuddsordninger
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-20-864/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4
https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/lmd/lover_regler/retningslinjer/2022/reindriftsavtale-1.-juli-2022-30.-juni-2023/id2900624/
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/reindrift/ordninger-for-reindrift/refusjon-av-kursutgifter
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Hvilke kurs gjelde refusjonsordningen? 

I RUF-forskriften § 4-2 første ledd er det angitt hvilke utgifter som du kan få tilskudd til etter 

ordningen. Listen er uttømmende, og andre typer utgifter enn det som står i listen kan du ikke få 

støtte til. Utgiftene må i tillegg være knyttet til det aktuelle kurset/etterutdanningen. Det betyr at 

du som søker må vise at det er en sammenheng mellom utgiftene du har hatt og 

kurset/etterutdanningen du har gjennomført. 

Kurset/etterutdanningen skal ha som formål å opparbeide og/eller videreutvikle reineieres 

kompetanse til utøvelse av reindrift. Det betyr at du ikke kan få tilskudd til kurs og etterutdanning 

av mer generell karakter, som for eksempel førerkort eller jaktprøve.  

Når vi vurderer om du kan få redusjon av kursavgift vil vi blant annet legge vekt på: 

• Hvilke kompetanse du ønsker å opparbeide deg 

• Hva du kan bruke denne kompetansen til i reindriftsnæringen 

• Om kompetansen er viktig for utøvelse av reindriften 

• Om kompetansen og formålet med kurset har betydning for reindriftsnæringen 

 

Tidligere forvaltningspraksis  

Etter tidligere forvaltningspraksis har det blitt innvilget refusjon til følgende 

kurs/etterutdanninger: 

• Antiparasittbehandling av reinsdyr 

Begrunnelse: Behandling av rein mot parasitt forebygger sykdom i den enkelte reineiers 

egen flokk, og bidrar til å redusere risikoen for at andre flokker i området får smitte. Kurs i 

antiparasittbehandling er derfor egnet til å fremme reindriften i distriktet og området, samt 

at det opparbeider og/eller videreutvikler søkers kompetanse til utøvelse av reindrift. 

• Videreforedling av reinkjøtt 

Begrunnelse: Å lære nye foredlingsmetoder for reinkjøtt kan føre til at reinkjøtt blir mer 

attraktivt slik at man kan oppleve økt salg og høyere pris. Dette gagner hele 

reindriftsnæringen. Det er også vurdert som kompetanseheving i utøvelse av reindrift for 

søker.  

• Slakting på slaktehenger 

Begrunnelse: Slakting på slaktehenger er positivt i områder hvor det er lang avstand til 
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slakteriet. Det gir driftsmessige og økonomiske fordeler, samt en lokal verdiskapning. 

Slakting på slaktehenger er en videreutvikling av søkers kompetanse i utøvelse av reindrift.  

• Transport av levende reinsdyr 

Begrunnelse: Transport av reindsdyr for distriktet og reinbeiteområde fremmer reindriften 

i området, i tillegg til at opplæring i dette opparbeider og/eller videreutivkler søkers 

kompetanse til utøvelse av reindrift.  

• Regnskapskurs for reindriftsutøvere 

Begrunnelse: Reindriftsutøvere er pålagt gjennom bokføringsloven å levere skattemelding 

for reineiere gjennom et regnskapsprogram. Regnskapskurset tar for seg grunnleggende 

forståelse for økonomimestring og regnskapsføring tilpasset reindriftsutøvere, og bidrar til 

kompetanseheving på området.  

 

Følgende kurs omfattes ikke av tilskuddsordningen: 

• Førerkort 

Begrunnelse: Kjøreopplæring gis ikke spesifikt for reineiere, men er av allmenn karakter. 

Denne type kurs ligger ikke innenfor det formål Reindriftens Utviklingsfond gir støtte til.  

 

• Jegerprøve 

Begrunnelse: Jegerprøvekurs anses som kompetanseutvikling av mer generell karakter. Det 

gir ikke spesifikk kompetanseutvikling i forhold til utøvelsen av reindrift innenfor de 

reindriftspolitiske målene, på en måte som denne ordningen gjennom Reindriftens 

Utviklingsfond skal tilrettelegge for. 

 

• Helikopterutdanning 

Begrunnelse: Helikopterutdanning anses på lik linje med førerkort for bil som utdanning av 

generell karakter. Den gir ikke noen spesifikk kompetanseutvikling i reindriftsnæringen, og 

vil i mange tilfeller kunne brukes til andre inntektsbringende aktiviteter enn reindrift. 

Landbruksdirektoratet har lagt til grunn i tidligere saker at helikopterutdanning ikke 

omfattes av tilskuddsordningen, selv om det skal brukes i forbindelse med utøvelse av 

reindrift.  

 

Saksbehandling 
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Se felles veileder for ordninger som behandles av Reindriftens Utviklingsfond punkt 1 for 

informasjon.  

 

Vilkår for å få refusjon 

Vilkår 1: Krav om å ha rein i eget merke 

For å kunne få refusjon av kursutgifter må du ha rein i eget merke etter reindriftsloven § 9, jf. § 32. 

Det er ikke nok å ha et registrert reinmerke, du må faktisk ha rein som er merket med ditt 

registrerte merke på tidspunktet for søknaden om tilskudd. Dette kravet dokumenteres ved 

opplysninger i melding om reindrift, der du står registrert med rein.  

Vilkår 2: Krav om minsteinntekt 

Du må tilhøre et reinlag eller en siidaandel der leder kan dokumentere en avgiftspliktig 

salgsinntekt fra salg av kjøtt fra rein i eget merke på minimum 50 000 kroner eksklusiv 

merverdiavgift. Vilkåret er det samme som vilkåret om minsteinntekt i forskrift om tilskudd til 

siidaandeler og reinlag § 3 første ledd nr. 2.  

Hvis siidaandelen oppfyller vilkår for å motta etableringstilskudd etter forskrift om tilskudd til 

siidaandeler og reinlag § 9, er det ikke nødvendig å oppfylle kravet om minsteinntekt. Dette er 

begrunnet med at unge reineiere i etableringsfasen og deres siidasandelsmedlemmer kan ha like 

stort, om ikke større, behov for kompetanseheving, som allerede etablerte reineiere.  

 

Utfylling av søknaden  

Du finner søknadskjema for refusjon av kursavgift her.  

Søknad sendes senest 6 måneder etter at kurset/etterutdanningen er ferdig.  

Du må fylle ut søknaden og sende den til Landbruksdirektoratet med nødvendige vedlegg. Vedlagt 

søknaden må du legge følgende dokumenter: 

• Bevis på gjennomført kurs, som for eksempel kursbevis som viser at 

kurset/etterutdanningne er fullført 

• Kvittering for utgifter du ønsker refundert (betalt kursavgift, reise og opphold osv.) 

I tillegg må du dokumentere at siidaandelen du tilhører oppfyller kravet til minsteinntekt. Hvis din 

siidaandel har fått tilskudd til siidaandeler og reinlag i driftsåret før du søker om refusjon av 

kursutgifter, trenger du ikke å dokumentere oppfyllelse av dette vilkrået. Hvis din siidaandel ikke 

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/reindrift/felles-veileder-for-tilskuddsordninger-under-reindriftens-utviklingsfond-ruf
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2007-06-15-40?q=reindriftloven#KAPITTEL_2
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-20-865?q=forskrift%20om%20tilskudd%20til%20siidaandeler
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-20-865?q=forskrift%20om%20tilskudd%20til%20siidaandeler
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/filarkiv/skjema/LDIR-669_B_S%C3%B8knad%20om%20tilskudd%20etter%20forskrift%20for%20Reindriftens%20Utviklingsfond%20%C2%A7%201-6%20andre%20ledd.pdf/_/attachment/inline/c65bebc3-73e1-4762-8341-7f8c303cb889:a02637206f1a0c5c6200636088c1d67f2bccfb40/LDIR-669_B_S%C3%B8knad%20om%20tilskudd%20etter%20forskrift%20for%20Reindriftens%20Utviklingsfond%20%C2%A7%201-6%20andre%20ledd.pdf
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har fått slik tilskudd, men oppfyller krav til minsteinntekt, må du sende dokumentasjon på at 

vilkåret er oppfylt.  

Se felles veileder for alle tilskuddsordninger punkt 2 for mer informasjon om utfylling av søknad.  

 

Innsending av søknad 

Se felles veileder for alle tilskuddsordninger punkt 3 for informasjon.  

 

Utbetaling og vedtaksbrev 

Utgifter til kurs/etterutdanning kan refunderes med 50 % av dokumenterte utgifter, begrenset opp 

til 6 000 kroner per år. Det vil si at du ikke kan få refundert mer enn 6 000 kroner, selv om 50 

prosent av dokumenterte utgifter utgjør mer.  

Du kan få refunderte utgifter for to kurs i løpet av ett år, hvis 50 prosent av utgifter til hvert av 

kursene utgjør 3 000 kroner.  

Utgiftene kan dokumenteres med kvittering for betalt kursavgift og kvittering for eventuelle 

utgifter til reise og opphold. Utgifter til kost og reise dekkes etter statens satser. Ved beregning av 

hva som utgjør 50 prosent av dokumenterte utgifter, blir det tatt utgangspunkt i disse satsene. 

For eksempel: 

A har søkt om dekning av følgende utgifter knyttet itl kurs i parasittbehandling: 

Type utgift Beløp i kroner 

Kursavgift 1 000 

En overnatting på hotell 1 500 

Kjøregodtgjørelse for 400 km 1 800 

Kost for ett døgn 1 200 

Sum omsøkt 5 500  

 

Ved beregning av tilskuddsgrunnlaget brukes statens satser, slik at: 

• Kursavgift og overnatting på hotell dekkes etter regning 

• Kost for ett døgn = 825 kroner 

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/reindrift/felles-veileder-for-alle-tilskuddsordninger
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/reindrift/felles-veileder-for-alle-tilskuddsordninger
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• Kjøregodtkjørelse for 400 km på 4,03 kroner per km = 1 612 kroner 

Det totale tilskuddsgrunnlaget blir med dette 4 937 kroner, rundet oppover til 4 950 kroner. Søker 

kan få refusjon for 50 prosent av 4 950 kroner = 2 475 kroner.  

NB! Statens satser er maksimale satser. Hvis dine utgifter har vært lavere enn statens satser, vil 

tilskuddsgrunnlaget beregnes ut fra utgiftene du har oppgitt i søknaden.  

Se felles veileder for tilskuddsordninger under Reindriftens Utviklingsfond punkt 2 og felles 

veileder for alle tilskuddordninger punkt 4 for mer informasjon.  

Rapportering og dokumentasjon 

Se felles veileder for tilskuddsordninger punkt 5 for mer informasjon.  

Klage og omgjøring av vedtak 

Se felles veileder for tilskuddsordningen under Reindriftens Utviklingsfond punkt 3 og felles 

veileder for alle tilskuddsordninger punkt 6 for mer informasjon. 

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/reindrift/felles-veileder-for-tilskuddsordninger-under-reindriftens-utviklingsfond-ruf
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/reindrift/felles-veileder-for-alle-tilskuddsordninger
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/reindrift/felles-veileder-for-alle-tilskuddsordninger
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/reindrift/felles-veileder-for-alle-tilskuddsordninger
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/reindrift/felles-veileder-for-tilskuddsordninger-under-reindriftens-utviklingsfond-ruf
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/reindrift/felles-veileder-for-alle-tilskuddsordninger
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/reindrift/felles-veileder-for-alle-tilskuddsordninger

