
Søknad om ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap 
i reindriften for beitekrisen vinteren 2020

Søknad etter Forskrift om ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap i reindriften av 20. juni 2019 
nr. 852

Søknaden sendes til fylkesmannen i det reinbeiteområdet søker tilhører 
per post eller e-post

2. Vilkår
Reinbeitedistrikt og tamreinlag kan få innvilget ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap for vinteren 2020 hvis kriseberedskapsutvalget har 
fastslått at det er en beitekrise og egne midler for kriseberedskap er ikke er tilstrekkelig. Eventuelt gjenstående midler på egen konto for krise-
beredskap kan bli trukket i fra berettiget tilskudd.

•    Det er en beitekrise etter kriseberedskapsutvalgets vurdering    Ja       Nei

•    Midlene på særskilt bankkonto for kriseberedskap er brukt opp    Ja       Nei

Hvis ja, hvilken dato ble midlene brukt opp? Hvis nei, hva gjenstår av midler og hva er midlene tenkt å bli brukt til?

Distriktet søker på vegne av siidaer/siidaandeler som tilhører distriktet, og utbetaler innvilget beløp etter fylkesmannens vedtak til 
siidaer/siidaandeler i distriktet.

3. Søknaden
Innkjøp av fôr 
Distrikt/tamreinlag kan få støtte for inntil 2 kroner per rein i vårflokk per døgn for fôr. 
Distriktet må beskrive behov for tilleggsfôring og andel tapt beitegrunnlag.

Fôringsbehov fordelt på siida

Fôringsbehov/andel tapt beitegrunnlag Siida Siidaandeler

1. Opplysninger om distriktet
Navn

Adresse Postnr. Poststed

Leder i reinbeitedistriktet/kontaktperson i tamreinlaget Kontonummer Organisasjonsnummer 

E-postadresse Telefonnummer
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Transport av fôr 
Distrikt/tamreinlag som har lange transportavstander for transport av fôr fra nærmeste bilvei, kan få delvis støtte til transportkostnader. 
Distriktet skal beskrive hvor flokken er og gjennomsnittlig avstand fra nærmeste bilvei

Områder reinflokken(e) har oppholdt og avstand fra bilvei

Området Gj.snitt avstand fra bilvei i km Siida

4. Dokumentasjon og egenerklæring

Søker må dokumentere at tilskudd og egen avsetning er brukt opp, for eksempel ved å legge ved kontoutskrift som skjermbilde eller lignende.

•    Dokumentasjon på at midlene på egen bankkonto er brukt opp    Ja       Nei

Distrikter som mottar tilskudd til utgifter ved fôring og flytting som følge av manglende reinbeitekonvensjon mellom Norge og Sverige, vil ikke 
motta tilskudd for fôring av rein for det antallet rein som har beiterett i Sverige.

•    Mottar distriktet tilskudd for manglende konvensjon mellom Norge og Sverige?    Ja       Nei

Distrikter som har fått innvilget midler til forebygging av skader forvoldt av fredet rovvilt på beitedyr og til tiltak for å dempe konfliktene som 
rovviltet skaper (FKT-tilskudd), kan få redusert innvilget tilskudd til kriseberedskap tilsvarende innvilget FKT-tilskudd.

•    Har distriktet fått innvilget FKT-tilskudd?    Ja       Nei

Hvis Ja, hvor mye er innvilget og til hvilke tiltak?

5. Rapportering på bruk av midler
Distrikt/tamreinlag må rapportere bruk av midler innen 15. juli 2020. Rapportering kan skje ved innlevering av søknad på tilskudd til reinbeite-
distrikter og tamreinlag. Rapporteringen skal inneholde en beskrivelse på bruk av midler. Utgifter kan dokumenteres med bankbilag o.l. 

Distriktet/tamreinlaget vil kun få dekket faktiske utgifter. Utgifter som ikke er dokumentert eller brukt i samsvar med vedtaket vil kreves tilbake-
betalt.

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.
Sted og dato Underskrift
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