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Reindriftsavtalen 2015/2016 - Infrastrukturtiltak for økt slakting.
Forslag til vedtak:
RUF-styret viser til at det i Reindriftsavtalen 2015/16 er avsatt 3,58 mill. kr til infrastrukturtiltak
for økt slakting. Avtalepartene har her forutsatt at søknader om infrastrukturtiltak behandles i
løpet av første halvår 2015 i den hensikt at anleggene legger til rette for slakting og omsetning i
sesongen 2015/2016.
For styrets disponering av disse midlene, er det ønskelig at Fylkesmennene i samråd med NRLs
lokallag i de respektive områder foretar en vurdering av behovet for infrastrukturtiltak. Det vises
til at en slik gjennomgang ble foretatt i 2013. Det er aktuelt med en oppdatering av disse
vurderingene og prioriteringene, også sett i forhold til bevilgningene som er gitt til formålet i
2013 og 2014.
Styret vil videreføre de særlige vilkår for tilskudd til infrastrukturtiltak som ble fastsatt i 2013
og også benyttet i 2014, jfr RUF sak 19/13 og 7/14. Det legges da til grunn at det kan ytes
tilskudd med inntil 75 % til gjerder/anlegg når søker er reinbeitedistrikt og inntil 50 % når søker
er siida/siidaandel. Til slakteanlegg kan det ytes tilskudd med inntil 50 % når søker er
reinbeitedistrikt og inntil 35 % når søker er siida/siidaandel. For øvrig vil de ordinære vilkår for
søknader gjelde, jfr RUF-forskriftens §4-2 og 4-4.
Styret setter en frist for søknader om tilskudd til infrastrukturtiltak til 20. mai d.å. med sikte på
at innkomne søknader behandles på møtet i RUF som er planlagt holdt 23. juni.
Saksprotokoll i Reindriftens Utviklingsfond - 07.04.2015
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
RUF-styret viser til at det i Reindriftsavtalen 2015/16 er avsatt 3,58 mill. kr til infrastrukturtiltak
for økt slakting. Avtalepartene har her forutsatt at søknader om infrastrukturtiltak behandles i
løpet av første halvår 2015 i den hensikt at anleggene legger til rette for slakting og omsetning i
sesongen 2015/2016.
For styrets disponering av disse midlene, er det ønskelig at Fylkesmennene i samråd med NRLs
lokallag i de respektive områder foretar en vurdering av behovet for infrastrukturtiltak. Det vises
til at en slik gjennomgang ble foretatt i 2013. Det er aktuelt med en oppdatering av disse
vurderingene og prioriteringene, også sett i forhold til bevilgningene som er gitt til formålet i
2013 og 2014.
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Styret vil videreføre de særlige vilkår for tilskudd til infrastrukturtiltak som ble fastsatt i 2013
og også benyttet i 2014, jfr RUF sak 19/13 og 7/14. Det legges da til grunn at det kan ytes
tilskudd med inntil 75 % til gjerder/anlegg når søker er reinbeitedistrikt og inntil 50 % når søker
er siida/siidaandel. Til slakteanlegg kan det ytes tilskudd med inntil 50 % når søker er
reinbeitedistrikt og inntil 35 % når søker er siida/siidaandel. For øvrig vil de ordinære vilkår for
søknader gjelde, jfr RUF-forskriftens §4-2 og 4-4.
Styret setter en frist for søknader om tilskudd til infrastrukturtiltak til 20. mai d.å. med sikte på
at innkomne søknader behandles på møtet i RUF som er planlagt holdt 23. juni.
Saksframstilling:
I reindriftsavtalen for 2015/16 er partene m.a. blitt enige om å avsette inntil 3,58 mill kr til
infrastrukturtiltak for økt slakting. Det heter om dette i protokollen fra avtalen:
«Ved inngåelsen av Reindriftsavtalen 2013/2014 og Reindriftsavtalen 2014/2015 ble det
enighet om å sette av henholdsvis 7,5 mill. kroner og 5,0 mill. kroner til oppgradering av
infrastrukturen til uttak av slaktedyr.
Etter en nærmere fastsatt prosess, ble det kartlagt et behov i det enkelte reinbeiteområdet.
På bakgrunn av denne kartleggingen foretok RUF-styret en prioritering mellom områder
og distrikt. Denne prioriteringen sammen med strategisk plan fra våren 2012, skulle
legges til grunn ved behandling av søknadene fra distriktene.
Fortsatt foreligger det et behov for en oppgradering av reindriftens infrastruktur i mange
områder. Videre har erfaringer fra inneværende slaktesesong vist at enkelte distrikt har
utfordringer med å få tatt ut slakterein.
Med bakgrunn i nevnte erfaringer og det arbeidet som er gjort i 2013 og 2014, legger
avtalepartene til grunn at RUF-styret i løpet av første halvår får behandlet søknader om
infrastrukturtiltak i den hensikt at anleggene legger til rette for slakting og omsetning i
sesongen 2015/2016.
Det avsettes 3,58 mill. kroner utover RUF sin ordinære ramme til infrastrukturtiltak i
reindriften.»
Landbruksdirektoratets vurdering:
På bakgrunn av den nye avsetningen til tilskudd til infrastrukturtiltak, er det behov for å legge et
løp for behandlingen av søknader i forhold til denne ordningen. Det vises til tidligere RUF-saker
med prinsippvedtak for behandlingen av søknader i forhold til avsatte midler til
infrastrukturtiltak i 2013 og 2014, sak 19/13 og 7/14. Det vises også til sak på nærværende møte
med gjennomgang av søknader og bevilgninger i 2013 og 2014.
RUF-styrets vedtak i sak 19/13:
Fondsstyret viser til punkt 1.3.4 i sluttprotokollen fra forhandlingene om reindriftsavtale for
2013/14 om avsetning til infrastrukturtiltak som legger til rette for økt slakting av rein. Det vises
også til innkomne rapporter fra reinbeiteområdene om tiltak med prioriteringer.
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Styret vil på denne bakgrunn prioritere tilskudd til infrastrukturtiltak innen Vest-Finnmark
reinbeiteområde og distriktene 30 A, B og C, og innen Øst-Finnmark reinbeiteområde og
distriktene 16, 17 og 13. Styret ser likevel at det i den videre behandlingen av søknader vil være
rom for å innvilge tilskudd til andre distrikt. For tiltak i de andre reinbeiteområdene vil de
områdevise prioriteringene legges til grunn.
Styret ser tilskudd fra denne avsetningen som et særlig tilfelle som gir grunnlag for å yte et
høyere tilskudd til finansieringen, og vil åpne for at det kan legges til grunn en tilskuddsandel
på inntil 75 % til gjerder/anlegg når søker er reinbeitedistrikt og inntil 50 % når søker er
siida/siidaandel. Inntil 50 % til slakteanlegg når søker er reinbeitedistrikt og inntil 35 % når
søker er siida/siidaandel.
Det settes en frist til 01.06.2013 for å fremme søknad om tilskudd fra denne avsetningen.
Søknadene skal fylle de ordinære krav i forskriftene for RUF, og det skal også utarbeides en
tidsplan for gjennomføringen av tiltaket.
Styret tar sikte på å behandle de innkomne søknader innen 25.06.2013.
Videre ble det fattet følgende vedtak i sak 7/14:
Styret for Reindriftens utviklingsfond viser til punkt 1.2.1 i protokollen fra forhandlinger om
Reindriftsavtale for 2014/15 hvor det er avsatt 5,0 mkr til infrastrukturtiltak. I protokollen
forutsetter avtalepartene at det på bakgrunn av arbeidet som ble gjort i 2013, i løpet av våren
blir behandlet søknader i den hensikt at anleggene legger til rette for økt slakting og omsetning i
sesongen 2014/15.
Styret viser til fjorårets behandling av tilskudd til infrastrukturtiltak hvor det i sak 19/13 ble
vedtatt føringer for prioritering av tiltak, samt de særlige vilkår som skulle legges til grunn for
tilskudd fra denne avsetningen. Styret viser også til at de enkelte søknader i forhold til denne
ordningen ble behandlet på møter i juni og september 2013.
Styret vil ut fra dette åpne for at distrikt og siidaer kan fremme søknad om tilskudd fra årets
avsetning til infrastrukturtiltak. Søknadsfristen settes til 20. mai 2014, med sikte på behandling
på møte i RUF den 17.juni. Det understrekes at ordningen er rettet mot tiltak for økt slakting og
som kan iverksettes og få virkning fra sesongen 2014/15. Det legges for øvrig til grunn at
søknadene behandles etter de samme vilkårene som ble fastsatt for ordningen for 2013.
Styret åpner også for at innkomne søknader som ved fjorårets behandling ikke ble prioritert i
forhold til den samlede avsetning, kan bli gjenstand for ny behandling på neste møte i RUF. Det
forutsettes at de aktuelle distrikt blir kontaktet for bekreftelse på om søknaden opprettholdes og
for eventuelle ytterligere opplysninger.
Som vist til i protokollen fra Reindriftsavtalen 2015/16, ble det for disponering av avsetningen
til infrastrukturtiltak i avtalen for 2013/14, gjennomført en områdevis kartlegging og vurdering
av behovet for tiltak. Rapportene med disse vurderinger ble så lagt til grunn for behandling av
søknader om tilskudd i 2013 og 2014/15. Landbruksdirektoratet ser i forhold til midlene som er
avsatt i årets avtale, behov for en oppdatering med en ny gjennomgang, også sett i forhold til de
bevilgninger som er gitt i 2013 og 2014. Det er på denne bakgrunn sendt henvendelse til
Fylkesmennene med anmodning om at de i samråd med NRLs lokallag gjennomfører en slik
kartlegging og vurdering.
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Det er også sendt brev til reinbeitedistriktene med informasjon om den særskilte avsetningen til
infrastrukturtiltak i årets avtale. Det er i brevet vist til at ytterligere informasjon om ordningen
med tilskuddssatser og søknadsfrist vil bli gitt etter at dette er behandlet av RUF-styret.
Det ble i 2013 vedtatt egne satser for ordningen med tilskudd til infrastrukturtiltak, til gjerder og
anlegg med inntil 75 % tilskudd (mot ordinær sats 50 %) når søker er ett eller flere distrikt og
inntil 50 % (mot ordinær sats 35 %) når søker er siida/siidaandel. For slakteanlegg ble det åpnet
for tilskudd inntil 50 % (mot ordinær sats 25 %). Landbruksdirektoratet anser at de særskilte
satsene for tilskudd fra denne ordningen slik de ble vedtatt i 2013, sak 19/13, bør videreføres. En
høyere tilskuddssats vil bidra til at det blir lettere å få tiltak gjennomført, men dette forutsetter
samtidig at tilskuddene rettes mot prioriterte tiltak i tråd med formålet for ordningen. For øvrig
vil de ordinære vilkår for søknader til RUF gjelde, m.a. mht krav om godkjenning,
kostnadsgrunnlag i innhentende anbud m.v.
Det foreslås at fristen for søknad om tilskudd til infrastrukturtiltak settes til 20. mai d.å. for
behandling på RUF-møtet som er planlagt holdt 23. juni.
Saksdokumenter:
1 10.03.2015 Fylkesmannen i Finnmark,
Reindriftsavdelingen Øst m.fl.
2 02.03.2015
3

09.03.2015
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Reindriftsavtalen 2015/16 infrastrukturtiltak for økt slakting
Reindriftsavtalen 2015/2016 Infrastrukturtiltak for økt slakting.
Reindriftsavtalen 2015/2016 Infrastrukturtiltak for økt slakting.
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