Søknad om ekstraordinært
tilskudd til kriseberedskap i reindriften
Søknad i henhold til
Forskrift om ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap i reindriften av 20. juni 2019 nr. 852
Søknaden sendes fylkesmannen i det reinbeiteområdet søker tilhører
per post eller e-post

Tøm skjema

1. Opplysninger om søker
Navn

Adresse

Postnr.

Sted

E-postadresse

Organisasjonsnummer

Kontonummer

Søker er et reinbeitedistrikt

Ja

Nei

Søker er et tamreinlag

Ja

Nei

2. Vilkår
Veiledningen skiller mellom reinbeitedistrikt og tamreinlag i punktene 2.1 til 2.3 fordi tamreinlag driver reindrift utenfor det samiske
reinbeiteområdet, jf. reindriftsloven § 8 jf. § 9. Tamreinlaget er derfor ikke underlagt de materielle kravene som stilles til reinbeitedistriktene
etter reindriftsloven.
•

Det foreligger en beitekrise iht. kriseberedskapsutvalgets vurdering.

Ja

Nei

•

Distriktet har fått distriktstilskudd

Ja

Nei

•

Midlene på særskilt bankkonto for kriseberedskap er ikke tilstrekkelige til
gjennomføring av nødvendige tiltak

Ja

Nei

3. Det søkes om tilskudd til
Type tiltak:

Sum
kr
kr
kr
kr

Sum totalt

0,00

kr

4. Veiledning
Hvem kan få tilskudd?
Tilskuddsberettigede er reinbeitedistrikter og tamreinlag som trenger tilskudd til gjennomføring av nødvendige tiltak i forbindelse med
beitekrise.
Hva kreves for å få tilskudd?
versjon 1.1 - 26.08.2019

Det må foreligge en beitekrise
Kriseberedskapsutvalget i det reinbeiteområdet som søker hører til, må ha fastslått at det foreligger en beitekrise. Beitekrise defineres i forskriften slik: «en hendelse som avviker markant fra den normale beitevariasjonen som er mellom år, der en vesentlig andel av beitearealer er
utilgjengelig, og det foreligger en betydelig risiko for omfattende tap av rein».
Distriktet/tamreinlaget må kontakte kriseberedskapsutvalget og få bekreftelse på at det foreligger en beitekrise som berører distriktets beiteområder.
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4. Veiledning forts.
Distriktstilskudd og egenavsetning er ikke tilstrekkelig til nødvendige tiltak
Det er et vilkår for å få tilskudd at distriktets/tamreinlagets egen avsetning samt tilskudd gitt med hjemmel i forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag § 1-5, ikke er tilstrekkelig for gjennomføring av nødvendige tiltak for å avverge beitekrisen.
Dette vilkåret er oppfylt hvis:
•

Distriktet/tamreinlaget har fått tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag, avsatt midler til kriseberedskap fra dette tilskuddet, men disse
ikke er tilstrekkelige for gjennomføring av nødvendige tiltak.

•

Distriktet/tamreinlaget ikke har fått tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag, og trenger midler for å kunne gjennomføre nødvendige
tiltak.

Søker må dokumentere at tilskudd og egen avsetning ikke er tilstrekkelig, for eksempel ved å legge ved vedtaksbrev/kontoutskrift, oversikt
over hvor mye av disse midlene er brukt, samt estimat eller fakturaer som viser hvor mye midler som kreves for gjennomføring av tiltakene.
Søker bør rådføre seg med kriseberedskapsutvalget
Den som søker om ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap bør rådføre seg med kriseberedskapsutvalget før tiltak iverksettes. Det er ikke et
absolutt krav, slik at søker ikke trenger å rådføre seg med kriseberedskapsutvalget i enkelte tilfeller, for eksempel der tiltaket må settes i gang
straks for å forhindre dyretap. Eventuell uttalelse fra kriseberedskapsutvalget kan være et viktig moment i Landbruksdirektoratets vurdering av
søknaden.
Hvilke kostnader dekkes av tilskuddet?
I Forskrift om ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap § 4 første ledd er det listet opp hvilke tiltak dere kan få støtte for. Bestemmelsen er
ikke uttømmende, det vil si at Landbruksdirektoratet også kan innvilge tilskudd til tiltak som ikke er nevnt i bestemmelsen. Det kan være lokale
variasjoner på hvilke tiltak som er mest hensiktsmessige og lar seg gjennomføre i den konkrete saken. Innhenting av råd fra kriseberedskapsutvalget kan lette søkers arbeid med valg av hensiktsmessige tiltak.
For eget arbeid og bruk av enkeltepersons transportmidler gjelder egne maksimale satser. Den maksimale satsen for eget arbeid er kr 150
per time. Den maksimale satsen for bruk av enkeltpersons transportmidler tilsvarer statens satser som finnes på
https://www.altinn.no/starte-og-drive/arbeidsforhold/lonn/reise-og-diett/.

5. Vedlegg
Uttalelse fra kriseberedskapsutvalget vedrørende beitekrisen

Ja

Nei

Spesifikasjon av tiltak

Ja

Nei

Dokumentasjon på utgifter i forbindelse med tiltak

Ja

Nei

Dokumentasjon på at midlene på særskilt bankkonto ikke er
tilstrekkelige

Ja

Nei

Uttalelse fra kriseberedskapsutvalget om tiltakene mv.

Ja

Nei

6. Dato og underskrift
Jeg (vi) erklærer at opplysningene er gitt etter faktiske forhold og beste skjønn. Jeg (vi) er kjent med at eventuelle uriktige opplysninger kan medføre avkortning
eller bortfall av tilskudd.
Underskrift

versjon 1.1 - 26.08.2019

Sted og dato
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