Tilskudd til fôring og flytting av rein som følge
av stengte konvensjonsbeiter
Søknad etter Forskrift for Reindriftens Utviklingsfond
av 20. juni 2019, kapittel 6
Postboks 1450 Vika
N-0116 Oslo
Telefon 78 60 60 00
postmottak@landbruksdirektoratet.no
www.landbruksdirektoratet.no

Søknad sendes til Landbruksdirektoratet per post eller e-post
innen 31. mars

Tøm skjema

1. Grunnopplysninger
Navn

Adresse

Postnr.

Sted

E-post

Organisasjonsnummer

Kontonummer

Hvis søker er siidaandel-, siida- eller reineier - oppgi distrikt:

2. Det søkes om tilskudd
For driftsåret
Antall rein

Beløp

Til flytting av rein á kr 0,18 per rein per km
Til fôring av rein á kr 400 per rein
Til andre utgifter knyttet til fôring av rein
Totalt

0,00

Spesifiser hvilke andre utgifter det søkes tilskudd for:

3. Vilkår
Reinbeitedistriktet er omfattet av reinbeitekonvensjonen av
9. februar 1972

Ja

Nei

Ja

Nei

Det er foretatt samordning med annen finansiering av
transport

Ja

Nei

Transportør har nødvendige godkjenninger for transport av
levende rein

Ja

Nei

Det er ikke nødvendig med godkjenning av transportør på
grunn av kort avstand (under 8 timer)

Ja

Nei

Maksimalt antall rein for reinbeitedistriktet i henhold til
reinbeitekonvensjonen
Forhindret fra å bruke tradisjonelle vinterbeiteområder
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For dem som søker om tilskudd til flytting:
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4. Veiledning
Begrepsavklaring
Med «andre nødvendige tiltak» forstås samtlige tiltak som er nødvendige for å gjennomføre fôring og flytting av reinen eller er egnet til å forbedre/minske kostnader ved fôring og/eller flytting. Slike tiltak kan for eksempel være innkjøp av fôringskjelker for å kunne spre fôret fortere og spare utgifter til innkjøp av fôr.
Med «tradisjonelle vinterbeiteområder» forstås de områdene som var avsatt til søker i den opphevede reinbeitekonvensjonen mellom Norge og Sverige. Det er
ikke tilstrekkelig at distriktet kan bruke andre områder på svensk side, for eksempel på bakgrunn av en privat avtale, så lenge deres tradisjonelle vinterbeiteområder i Sverige er utilgjengelige.
Maksimalt antall rein som inngår i tilskuddsgrunnlaget
Det kan ikke innvilges tilskudd for flere rein enn det antall rein som distriktet hadde lov til å ha på konvensjonsbeiter. Hvis et reinbeitedistrikt søker om tilskudd til
både fôring og flytting fordi distriktet for eksempel har inngått avtale om flytting for en del av flokken, må det totale antall rein som det gis tilskudd for, være innenfor det maksimale antall rein som distriktet kunne ha på konvensjonsbeite i kraft av den opphevede konvensjonen.
Dette kan illustreres ved følgende eksempler:
•
Distrikt A søker om tilskudd til fôring av 2000 rein. I henhold til konvensjonen hadde distrikt A rett til å ha 1500 rein på konvensjonsbeite. Søknad innvilges for
1500 rein, resterende avslås.
•

Distrikt B søker om tilskudd til fôring av 1100 rein og flytting av 980 rein. I henhold til konvensjonen hadde distrikt B rett til å ha 1600 rein på konvensjonsbeite. Her vil det bli innvilget tilskudd til fôring av 1100 rein og flytting av 400 rein, da dette gir den mest gunstige løsningen for søker.

Hvis både reinbeitedistriktet og siida/siidaandel/reineier innenfor distriktet søker om tilskudd til fôring og/eller flytting, blir tilskuddet beregnet forholdsmessig ut fra
distriktets reintall, siidaens/siidaandelens/reineierens reintall og det maksimale reintallet distriktet kunne ha på konvensjonsbeiter.
Dette kan illustreres med følgende eksempel:
Distrikt A søker om tilskudd til fôring av 1600 rein, som er distriktets reintall per 31. mars. Samtidig søker en siidaandel i distriktet om fôring av 400 rein. Distriktet
kunne i kraft av den opphevede reinbeitekonvensjon ha maksimalt 1500 rein på konvensjonsbeiter. Tilskuddet fordeles slik:
•

For siidaandelen:
400 x 1500/1600 = 375 dyr x kr 400 = kr 150 000

•

For reinbeitedistriktet:
1200 x 1500/1600 = 1125 dyr x kr 400 = kr 450 000

Søknader som gjelder fôring og andre nødvendige tiltak
For søknader som gjelder fôring og andre nødvendige tiltak skal det totale tilskuddet som innvilges ikke overstige det maksimale beløpet som distriktet kunne ha
fått innvilget på bakgrunn av det maksimale antall rein distriktet kunne ha på konvensjonsbeite.
Dette kan illustreres med følgende eksempel:
Distrikt A søker om tilskudd til fôring av 1200 rein og dekning av utgifter til andre nødvendige tiltak på kr 150 000. I henhold til konvensjonen hadde distrikt A rett til
å ha 1500 rein på konvensjonsbeite. Tilskuddet blir beregnet slik:
•
•
•
•

1200 rein x 400 = kr 480 000
Andre nødvendige tiltak = kr 150 000
Totalt omsøkt = kr 630 000
Maksimal utbetaling = kr 600 000 (det maksimale tilskuddet distriktet kan oppnå for fôring av 1500 rein).

Utbetaling av tilskudd
Tilskuddet utbetales i to omganger. 50 % av innvilget tilskudd utbetales samtidig som det fattes vedtak om tilskudd. Resttilskuddet utbetales etter at søker har
sendt inn regnskap og dokumentasjon på utgifter (kvitteringer mv), og Landbruksdirektoratet har godkjent dokumentasjonen.
Søker har likevel mulighet til å få hele tilskuddet utbetalt straks etter at vedtak om tilskudd er fattet. Forutsetningen er at søker sender inn regnskap med oversikt
over utgifter samt faktura på reinfôr, transport eller andre nødvendige utgifter vedlagt søknad om tilskudd. I slike tilfeller må søker sende inn kvitteringer som viser
at utgiftene faktisk er betalt.
Frist for å sende inn dokumentasjon og regnskap er 1. juli. Hvis dokumentasjon ikke er sendt inn innen denne fristen, kan hele eller deler av tilskuddet kreves
tilbakebetalt.
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5. Vedlagt dokumentasjon
Regnskap med oversikt over utgifter

Ja

Nei

Faktura på reinfôr

Ja

Nei

Faktura fra transportør		

Ja

Nei

Faktura på andre utgifter i forbindelse med fôring av rein

Ja

Nei

Kvitteringer på betalt reinfôr		

Ja

Nei

Kvitteringer på betalt fraktoppdrag

Ja

Nei

Kvitteringer på andre utgifter i forbindelse med. fôring av rein

Ja

Nei

6. Underskrift
Sted og dato
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