
 
 

P R O T O K O L L  
Čoahkkingirji  

 
fra 

 
møte i Reindriftens utviklingsfond 

 
fredag 1. oktober 2021 kl. 10:00 

 
 
 

Videokonferanse 
 

Møte nr. 7/2021 
 
 
 

 
Møtet ble hevet kl 12:00. 
 

Til stede: Berit Marie Eira, Leif Anders Somby, Lodve Solholm, Marit 
Elisabeth Hætta Gaup, Marthe Bay Haugen 

  

Forfall: Tom Lifjell 

  

Fra 
Landbruksdirektoratet: 

Geir Uglebakken, Olivia Olaussen, Elena Guttormsen, Maria 
Ae Solvang-Jansen, Karianne Opgård 

 
 
Saksliste: 
  
55/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

56/21 Delegerte saker 

60/21 Nytt revidert tildelingsbudsjett RUF 2021 

61/21 Søknad om tilskudd fra Reindriftens Utviklingsfond  til flyteori 

62/21 Klage på avslag av søknad om tilskudd til ressurs- og rådgivningssenter i 
reindriften 

63/21 Behandling av klage på vedtak om tilskudd til oppgradering av gjerdeanlegg 

64/21 Retningslinjer for tilskudd til juridisk bistand til ivaretakelse av norske 
reinbeitedistrikters og siidaers tilgang til beiteområder i Sverige 

65/21 Klage på avslag - søknad til RUF Prosjekt vinterbeite i Russland 

66/21 Søknad om tilleggsbevilgning for gjerdeanlegg 
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67/21 Godkjenning av protokoll 
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Sak nr.: 
55/21 

Sektor: 
 

  
 

Behandling: 
 01.10.2021 

Tittel: 
Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Saks nr.: 
21/30799 Doknr 

 
 
Møtebehandling:  

 
 

 
  

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. 
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Sak nr.: 
56/21 

Sektor: 
 

  
 

Behandling: 
 01.10.2021 

Tittel: 
Delegerte saker 

Saks nr.: 
21/30799 Doknr 

 
 
Møtebehandling:  

 
 

 
  

Vedtak: Styret har gjennomgått de delegerte saker. 
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Sak nr.: 
60/21 

Sektor: 
 

  
 

Behandling: 
 01.10.2021 

Tittel: 
Nytt revidert tildelingsbudsjett RUF 2021 

Saks nr.: 
21/1010 Doknr 

 
 
Møtebehandling:  

 
Enstemmig vedtatt i samsvar med endringer foreslått av styret. 

 
  

Vedtak: Nytt revidert tildelingsbudsjett RUF 2021 vedtas med de endringer 
styret har foreslått. 

 
  

 
 
 

  



Landbruksdirektoratet Side: 6 av 14 
 

   
Sak nr.: 
61/21 

Sektor: 
 

  
 

Behandling: 
 01.10.2021 

Tittel: 
Søknad om tilskudd fra Reindriftens 
Utviklingsfond  til flyteori 

Saks nr.: 
21/27384 Doknr 

 
 
Møtebehandling:  

 
Enstemmig vedtatt i samsvar med Landbruksdirektoratets innstilling. 

 
  

Vedtak: Søknad fra Aslak A. Sara om tilskudd til gjennomføring av 
utdanningen som helikopterpilot, avslås. 

Begrunnelse: 

Det omsøkte tiltaket oppfyller ikke vilkåret i RUF-forskriften § 4-2 
første ledd om at «kurs/etterutdanning har som målsetting å 
opparbeide og/eller videreutvikle reindriftsutøverens kompetanse til 
utøvelse av reindrift», da utdanningen ikke har som hovemål å gi 
kompetanse til utøvelse av reindrift, men i stor grad kan brukes til 
annen kommersiell virksomhet. 
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Sak nr.: 
62/21 

Sektor: 
 

  
 

Behandling: 
 01.10.2021 

Tittel: 
Klage på avslag av søknad om tilskudd til 
ressurs- og rådgivningssenter i reindriften 

Saks nr.: 
20/79911 Doknr 

 
 
Møtebehandling:  

 
Styret erklærte Marit Elisabeth Hætta Gaup for inhabil. Hun deltok 
ikke i behandlingen av saken. Hennes vara Leif Anders Somby deltok 
i behandlingen av saken i hennes sted.  
 
Styret fremmer et nytt forslag om å innvilge 700 000 kroner til 
prosjektet ressurs- og rådgivningstjenester i reindriften fordelt på tre 
år. Styret viser til at prosjektet vil styrke reindriften og at det er behov 
for et slikt ressurs- og rådgivningssenter. Styret viser også til at det er 
begrenset med frie midler over Reindriftens Utviklingsfond, og vil 
derfor innvilge med en redusert tilskuddsats.   
 
Styret innvilger 700 000 kroner i bevilgning og tilskuddet vil utbetales 
per år med 300 000 kroner for 2021, 200 000 kroner for 2022 og 
200 000 kroner for 2023. Ovddos må sende en rapport og regnskap 
innen tre måneder etter prosjektets slutt. Ubrukt tilskudd vil 
tilbakeføres fondet og tilskudd som ikke er brukt i samsvar med 
vedtaket kan kreves tilbakebetalt.   
 
Styrets nye forslag til vedtak er enstemmig vedtatt. 

 
  

Vedtak: Styret innvilger 700 000 kroner til prosjektet ressurs- og 
rådgivningstjenester i reindriften fordelt på tre år. Bevilgningen 
utbetales per år med 300 000 kroner for 2021, 200 000 kroner for 
2022 og 200 000 kroner for 2023. Ovddos må sende en rapport og 
regnskap innen tre måneder etter prosjektets slutt. Ubrukt tilskudd vil 
tilbakeføres fondet og tilskudd som ikke er brukt i samsvar med 
vedtaket kan kreves tilbakebetalt.   

 
  

 
 
 

  



Landbruksdirektoratet Side: 8 av 14 
 

   
Sak nr.: 
63/21 

Sektor: 
 

  
 

Behandling: 
 01.10.2021 

Tittel: 
Behandling av klage på vedtak om tilskudd til 
oppgradering av gjerdeanlegg 

Saks nr.: 
21/16821 Doknr 

 
 
Møtebehandling:  

 
Enstemmig vedtatt i samsvar med Landbruksdirektoratets innstilling. 

 
  

Vedtak: 1. Klage fra reinbeitedistrikt 16 v/Boazorusttet SA på RUF-styrets 
vedtak om avslag, innvilges. Vedtaket i sak 35/21 oppheves. 

Begrunnelse: 

Etter at vedtaket i sak 35/21 var fattet, kom en ny forskrift som er mer 
gunstig for søker og gjør at det omsøkte tiltaket blir 
tilskuddsberettiget. Klagen tas til følge slik at søknaden behandles på 
nytt etter det nye regelverket. 

2. Søknad fra reinbeitedistrikt 16 v/Boazorusttet SA innvilges med 
250 000 kroner.  

Begrunnelse: 

Tilskuddsberettigede kostnader utgjør 500 000 kroner. 
Reinbeitedistrikt 16 kan få inntil 50 prosent av disse kostnadene som 
tilskudd, jf. RUF-forskriften § 3-6 første ledd. 

Vilkår for tildelingen: 

-          Oppgraderingen må ferdigstilles innen tre år etter innvilgelse. 

-          Dokumentasjonen må sendes til Landbruksdirektoratet senest 
ett år etter at oppgraderingen er ferdigstilt.  

-          Tilskudd som ikke brukes opp innen ovennevnte frister blir 
tilbakeført til Reindriftens Utviklingsfond.> 
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Sak nr.: 
64/21 

Sektor: 
 

  
 

Behandling: 
 01.10.2021 

Tittel: 
Retningslinjer for tilskudd til juridisk bistand til 
ivaretakelse av norske reinbeitedistrikters og 
siidaers tilgang til beiteområder i Sverige 

Saks nr.: 
21/30089 Doknr 

 
 
Møtebehandling:  

 
Enstemmig vedtatt i samsvar med Landbruksdirektoratets innstilling. 

 
  

Vedtak: RUF-styret vedtar følgende retningslinjer for juridisk bistand til 
ivaretakelse av norske reinbeitedistrikters og siidaers tilgang til 
beiteområder i Sverige: 

1. Formål 

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til at norske 
reinbeitedistrikter og siidaer som har vært omfattet av den 
opphevede reinbeitekonvensjonen av 9. februar 1972 nr. 1, får 
dekket utgifter til juridisk bistand i saker om tilgang til deres 
tradisjonelle beiteområder i Sverige. 

2. Vilkår for tilskuddet 

For å få innvilget tilskudd etter disse retningslinjene, må følgende 
vilkår være oppfylt: 

a. Søker må være norsk reinbeitedistrikt eller siida som har 
hatt rett til reinbeite i Sverige etter den opphevede 
reinbeitekonvensjonen av 9. februar 1972 nr. 1, og 

b. søker må være forhindret fra å bruke sine tradisjonelle 
beiteområder på grunn av manglende reinbeitekonvensjon, 
og 

c. søker har blitt trukket inn i rettsprosesser som omhandler 
bruk av deres tradisjonelle beiteområder i Sverige, og har et 
reelt behov for juridisk bistand i forbindelse med dette. 

Tilskudd innvilges til juridisk bistand i saker med 
domstolsbehandling i Norge og Sverige. 

Det innvilges ikke tilskudd i tvister mellom norske reinbeitedistrikter 
eller tvister mellom reindriften og norske reindriftsmyndigheter. 

3. Tilskuddsberettigede kostnader 

Tilskudd innvilges til dekning av følgende utgifter: 

a. juridisk bistand, basert på antall dokumenterte timer 
b. partens egne utgifter til reise og opphold, der slike utgifter 

har vært vesentlige og nødvendige for saken 
c. rettsgebyr og sideutgifter, eventuelle andre utgifter som 
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kreves av svenske myndigheter for å anlegge sak for retten i 
Sverige.  

4. Beregning av tilskuddet  

Tilskudd til juridisk bistand beregnes etter en timesats tilsvarende 
den til enhver tid gjeldende offentlige salærsatsen i det landet der 
saken gjennomføres.  

Tilskudd til partens egne utgifter til reise dekkes etter statens 
satser.  

Tilskudd til partens egne utgifter til opphold dekkes etter regning. 

5. Begrensninger i tilskuddet 

Det kan innvilges tilskudd til juridisk bistand i inntil 100 timer, 
inkludert 50 timer forut for domstolsbehandlingen. I saker med 
domstolsbehandling i flere instanser kan det innvilges tilskudd til 
juridisk bistand i inntil 50 timer for hver ankeinstans. 

Hvis det innvilges tilskudd etter punkt 3 bokstavene b og/eller c, 
skal den totale bevilgningen ikke overstige de maksimale satsene 
som er nevnt i punkt 5 første ledd. 

I spesielt utfordrende saker kan Landbruksdirektoratet dispensere 
fra de maksimale satsene i punkt 5 første ledd. 

6. Saksbehandling 

Søknad om tilskudd sendes på særskilt skjema til 
Landbruksdirektoratet som avgjør søknaden. 

Søker må legge ved den dokumentasjonen som fremgår av 
søknadsskjemaet. Søker er selv ansvarlig for at all nødvendig 
dokumentasjon legges ved søknaden. 

7. Utbetaling 

Tilskuddet utbetales ved innvilgelsen. Landbruksdirektoratet kan 
sette frist for innsending av dokumentasjon på utgiftene som 
dekkes av tilskuddet. 

Uanvendt, innvilget tilskudd tilbakeføres. Tilskuddet anses som 
uanvendt når søker ikke har dokumentert utgiftene innen fristen 
fastsatt av Landbruksdirektoratet. 

8. Tilbakebetaling 

Tilskudd kan kreves helt eller delvis tilbakebetalt hvis søker får 
dekket sine saksomkostninger eller får fri sakførsel i henhold til 
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regelverk i Norge eller Sverige. 

Sammendrag:  

Avtalepartene ble i punkt 2.16 i Reindriftsavtalen 2021/2022 enige 
om å etablere ordninger for norske reinbeitedistrikter og siidaer for 
å gjøre det mulig for dem å ha tilgang til deres tradisjonelle 
beiteområder i Sverige.  

I forbindelse med med dette ble avtalepartene enige om å opprette 
en ordning med tilskudd til juridisk bistand til ivaretakelse av 
norske reinbeitedistrikters og siidaers tilgang til beiteområder i 
Sverige. Landbruksdirektoratet har utarbeidet forslag til 
retningslinjene for slik tilskudd til behandling i RUF-styret. 

 
  

 
 
 

  



Landbruksdirektoratet Side: 12 av 14 
 

   
Sak nr.: 
65/21 

Sektor: 
 

  
 

Behandling: 
 01.10.2021 

Tittel: 
Klage på avslag - søknad til RUF Prosjekt 
vinterbeite i Russland 

Saks nr.: 
21/4480 Doknr 

 
 
Møtebehandling:  

 
Enstemmig vedtatt i samsvar med Landbruksdirektoratets innstilling. 

 
  

Vedtak: Klage fra Jeagil AS på vedtak om avslag på tilskudd tas ikke til følge. 
Vedtak av 12. mai 2021 opprettholdes. 

Begrunnelse:  

Søknaden gjelder kartlegging av historisk beite på russisk side. 
Tiltaket faller utenfor virkeområdet til Reindriftens Utviklingsfond da 
tilskudd fra fondet skal bidra til å utvikle reindriftsnæringen.  

Sammendrag: 

Søker ønsket å foreta en historisk kartlegging av beiteområdene på 
russisk side, som var brukt av norske reindriftsutøvere på 1700-1920-
tallet. Kartleggingen skulle avklare om det forelå noen rett til norsk 
beite på russisk side, og om kartleggingen kunne være grunnlag for å 
starte en internasjonal samtale mellom Norge og Russland. 
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Sak nr.: 
66/21 

Sektor: 
 

  
 

Behandling: 
 01.10.2021 

Tittel: 
Søknad om tilleggsbevilgning for gjerdeanlegg 

Saks nr.: 
19/28669 Doknr 

 
 
Møtebehandling:  

 
Enstemmig vedtatt i samsvar med Landbruksdirektoratets innstilling. 

 
  

Vedtak: Tilleggsbevilgning til Voengel Njaarke Reinbeitedistrikt på 282 500 
kroner innvilges. 

Begrunnelse:  

Koronapandemien har påvirket en rekke tjenester og varekategorier 
og prisene på trelastvarer har steget. Prisøkningen har ført til at 
kostnadene for materialer for ombygging av gjerdeanlegg har økt 
etter at tilskuddssøknaden ble innvilget. Disse omstendighetene 
vurderes som et særlig tilfelle som ligger utenfor søkers kontroll.  

Sammendrag: 

Voengel Njaarke Reinbeitedistrikt har tidligere fått innvilget tilskudd til 
gjerdeanlegg. Reinbeitedistriktet har søkt om tilleggsbevilgning på 
bakgrunn av økte priser på material for ombygging av gjerdeanlegg. 
Prisoppgangen skyldes effekter som følge av koronapandemien. 
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Sak nr.: 
67/21 

Sektor: 
 

  
 

Behandling: 
 01.10.2021 

Tittel: 
Godkjenning av protokoll 

Saks nr.: 
 Doknr 

 
 
Møtebehandling:  

 
 

 
  

Vedtak: Protokoll godkjent. 
 

  
 
 


