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Refusjonskrav - frakt av 
reinslakt/levende rein

Søknad etter forskrift om tilskudd ved frakt av rein 
i forbindelse med slakting av 17. juni 2009

1. Grunnopplysninger
Navn på søker

Adresse Postnr. Sted

E-postadresse

Organisasjonsnummer Kontonummer

Slakt utført måned år
Utførende slakteri

2. Det søkes refusjon for

Tilskudd til frakt fra samlingsgjerde til godkjent slakteri eller fra godkjent slakteri til videreforedlingsbedrift.

Antall levende dyr fraktet mellom 15.08 og 31.12  stk. a kr 40 Beløp   kr

Antall slakteskrotter fraktet mellom 15.08 og 31.12 stk. a kr 40 Beløp   kr

Antall slakteskrotter fraktet mellom 01.01 og 31.03 stk. a kr 30 Beløp   kr

Totalt antall dyr som er fraktet Totalbeløp kr

3. Vilkår for å få tilskudd
- Du må ha hatt kostnader ved frakt av rein du søker tilskudd for. Det kan være kostnader til leie av transportør eller transport med egne

biler/tilhengere (drivstoff, vedlikehold mv). Du trenger ikke å dokumentere kostnadene ved søknaden, men bør ta vare på kvitteringer og
lignende for eventuell kontroll. Hvis du har fraktet dyrene selv, trenger du ikke å ta vare på kvitteringer for drivstoff mv.

- Du må ha fraktet reinen over minst 50 kilometer – enten fra samlingsgjerde til godkjent slakteri eller fra godkjent slakteri til
videreforedlingsbedrift. Du dokumenterer avstanden når du legger ved fraktbrev eller tilsvarende dokumentasjon.

- Slakteriet du har brukt for å slakte reinen må oppfylle krav i forskrift om rapportering av slaktet rein og lagerbeholdning (rapporterings
forskriften). Du får avslag på søknad om frakttilskudd hvis slakteriet ikke har levert fullstendig slakterapport til Landbruksdirektoratet innen
rapporteringsfristen, eller hvis slakteriet ikke har klassifisert reinen ved optisk lengdemåling.

- Hvis slakteriet du har brukt fikk dispensasjon fra rapporteringsfristen, kan du oppgi den nye fristen for rapportering hvis du er kjent
med den.

- Vi forutsetter at slakting av rein og håndtering av reinkjøtt/skrott er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Hvis du har fraktet levende
rein, kan det hende at du må ha visse offentlige godkjenninger for slik transport. Ta kontakt med Statens vegvesen og Mattilsynet for å
undersøke hvilke godkjenninger du trenger i forbindelse med fraktoppdraget. Du trenger ikke å dokumentere dette ved søknaden, men bør
ta vare på kopi av tillatelser for eventuell kontroll.

Beregning av tilskudd
- Du kan bare få ett tilskudd per reinsdyr som du frakter. Det betyr at du ikke kan få tilskudd for frakt av ett og samme dyr, først levende fra

samlingsgjerde til godkjent slakteri, og videre som skrott fra godkjent slakteri til videreforedlingsbedrift. Du kan heller ikke få tilskudd for rein
som du har fått frakttilskudd for tidligere.
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Utførende slakteri har fått dispensasjon fra rapporteringsfristen til Dato    Ja     Nei
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4. Vedlegg

Fraktbrev eller tilsvarende dokumentasjon    Ja     Nei

Egentransport    Ja     Nei

Du erklærer med dette at transportør og kjøretøy som har fraktet levende rein innehar nødvendige 
godkjenninger og tilfredsstiller samtlige krav i forskrift om næringsmessig transport av dyr.     Ja      Nei        Ikke relevant 

Du erklærer med dette at du har båret kostnader ved fraktoppdraget som du søker tilskudd for    Ja     Nei

Dato Underskrift


	Tøm skjema: 
	Navn på søker: 
	Adresse: 
	Postnr: 
	Sted: 
	E-post adresse: 
	Organisasjonsnummer: 
	Kontonummer: 
	måned: 
	år: 
	Utførende slakteri: 
	Antall levende dyr fraktet 15: 
	08 - 31: 
	10: 


	Kr 40: 40
	Beløp kr_1: 0
	Antall slakteskrotter fraktet 15: 
	08 - 31: 
	10: 


	Kr 40_2: 40
	Beløp kr_2: 0
	Antall slakteskrotter fraktet  01: 
	01 - 31: 
	03: 


	Kr 30: 30
	Beløp kr_3: 0
	Totalt antall dyr som er fraktet: 0
	Totalbeløp kr: 0
	Dato: 
	Ja_2: Off
	Ja_3: Off
	Ja_4: Off
	Ja_5: Off
	Ja_8: Off
	Dato_2: 


