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Veiledning til søknad om ekstraordinært tilskudd til
kriseberedskap vinteren 2020
Innledning
Veilederen gjelder for søknad til ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap vinteren 2020.
Veilederen gjelder for tilskudd som innvilges for perioden fra og med januar og ut
vinteren/våren 2020.
Prioritering av midlene
Den ekstraordinære avsetningen skal i hovedsak brukes til innkjøp av fôr. Tilskuddet kan
dekke inntil 2 kroner per rein i vårflokk per døgn i perioden kriseberedskapsutvalget har
konstatert at det er en beitekrise. Det åpnes for at det kan innvilges tilskudd til å dekke noe
av kostnadene for transport av fôr for de som har lang transportvei fra nærmeste bilvei.
Avsetning av egne midler
Avsetning av egne midler skal være dokumentert brukt opp, eller nesten brukt opp. Dette kan
gjøres ved kontoutskrift som viser hvor mye midler som er igjen på kontoen. Det som
eventuelt gjenstår, skal trekkes fra tilskuddssummen.
Perioden for beitekrisen
Det kan innvilges tilskudd for perioden fra distriktets egen avsetning til kriseberedskap er
brukt opp. Per nå innvilges det midler inntil 1. april og det må deretter vurderes hvor mye av
den ekstraordinære avsetningen som gjenstår.
Antall dyr som skal fôres
Antall dyr som skal fôres er reintall per 1. april 2019 minus antall dyr som ikke skal fôres.
Dette kan for eksempel være dyr som tilhører siidaandeler som ikke skal fôre i forbindelse
med beitekrisen.
Grad av tilleggsfôr
Den beregnede tilskuddssummen for kriseberedskap skal regnes i prosent i samsvar med
hvilken grad det skal tilleggsfôres i distriktet/siidaen. Her skal grad av behovet for
tilleggsfôring beskrives og måles i prosent. Satsen beregnes i forhold til graden av behov for
tilleggsfôr.
Eksempel: Dersom det er behov for 50 % tilleggsfôr vil satsen per rein bli 1 krone per rein.
Utesteng fra vinterbeite i Sverige og FKT-midler
Det skal ikke gis dobbelt tilskudd til fôring av rein. Antall rein som det er gitt tilskudd til
fôring fordi distriktet er utestengt fra sine vinterbeiter i Sverige, skal trekkes fra.
For FKT-midler som er gitt til fôring av rein i gjerde, skal summen av tilskuddet trekkes fra
den totale tilskuddssummen til kriseberedskap.
Transport av fôr
Tilskudd til transport av fôr gjelder for egen transport. Distrikter/siidaandeler som får
bistand til transport av fôr er ikke tilskuddsberettiget.
Kostnadene som dekkes er 3 kroner per km utover 30 km fra nærmeste bilvei til området
reinflokken er, én vei. Det vil si at transportkostnader inntil 30 km må distriktet selv dekke.
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Det gjøres en gjennomsnittlig beregning av distansen der reinflokken befinner seg. Avhengig
av distansen settes dette inn i transportsone, med følgende satser:
Sone 1, under 30 km, ingen kompensasjon
Sone 2, 30 - 40 km, 60 kr t/r
Sone 3, 40 - 50 km, 120 kr t/r
Sone 4, 50 - 60 km, 180 kr t/r
Sone 5, over 60 km, 210 kr t/r
Om saksbehandlingen
Søknaden sendes til fylkesmannen i reinbeiteområdet. Fylkesmannen bruker inntil fire
virkedager om alt av dokumentasjon som etterspørres er vedlagt. Fylkesmannen sender
vedtaket til Landbruksdirektoratet for utbetaling. Fra vi mottar vedtaket vil det ta fra 1-3
virkedager til tilskuddet er på distriktets konto.

