PROTOKOLL
fra
møte i Reindriftens utviklingsfond
Mandag 19. juni 2017 kl. 09:00
i
Molde
Møte nr. 2/2017

Møtet ble hevet kl 14:30.
Til stede:

Inga Kristina Jonsson Eira, Iver Per Smuk, Lodve Solholm,
Marthe Bay Haugen

Forfall:

Fra
Landbruksdirektoratet:

Tone F. Seppola, Siri S. Ulfsdatter, Kristine Helgesen og Elin
Nilsen

Saksliste:
27/17

Distrikt 27 Joahkonjarga - søknad om tilleggsbevilgning til sperregjerde fra
Øksfjordbotn til Riverbukt i Loppa kommune

28/17

Rbd 24 A - Seiland Vest - Ekstraordinær økonomisk støtte - Rettssaker om
reindriftens rettigheter - bruk av flyttevei på private arealer

29/17

Reviderte retningslinjer for støtte til juridisk bistand - RUF-forskriftens § 1-5
annet ledd bokstav c

30/17

Søknad om støtte til utvikling og produksjon av lagringsstabilt reinfor av reinlav

31/17

Søknad om støtte til utvikling og produksjon av ny type reinfôr

32/17

Søknad om støtte ved omfattende tap av rein i ulykker - Ole Henrik Kappfjell

33/17

Søknad om støtte ved omfattende tap av rein i ulykker - Torstein Appfjell

34/17

Søknad om tilskudd til investering og oppbygging av biltilhenger innvilges

35/17

Søknad om tilskudd til prosjekt Reindrift i Nordland

Landbruksdirektoratet
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36/17

Søknad om tilskudd til sikring av distriktets beitearealer innvilges delvis

37/17

Søknad til RUF om midler til formidlingsprosjektet "Reindriftsrett, fag- og
lærebok" (2016-2017)

38/17

Søknad til RUF om midler til forskningsprosjektet "Reindrift og samlet
belastning, Ildgruben reinbeitedistrikt" (2015-2017)

39/17

Søknad til RUF om midler til forskningsprosjektet "Fleksibilitet i reindriften:
barrierer og muligheter for bærekraftig utvikling i reindriften i Nordland" (20162018)

40/17

Søknad til RUF om midler til forskningsprosjektet "Kartlegging av helse og
sykdom hos rein ved økt samling og foring" (2016-2018)

41/17

Søknad til RUF om midler til forskningsprosjektet "Smittsom øyebetennelse hos
rein - betydningen av reinens herpesvirus, forebygging og behandling" (20152018)

42/17

Søknad til RUF om midler til forskningsprosjektet "Helse, miljø og sikkerhet i
reindriften" (2016-2018)

43/17

Søknad til RUF om midler til forskningsprosjektet "Deteksjon av
skrantesjukesmitte (prioner) i avføring" (2017-2018)

44/17

Søknad til RUF om midler til forskningprosjektet "Raggovidda vindparks effekter
på reinens arealbruk og den lokale reindriften" (2017-2019)

45/17

Søknad til RUF om midler til forskningsprosjektet "Verdikjeden for
reindriftsanalyse, benchmarking og verdiskapningspotensiale" (2017-2019)

46/17

Søknad til RUF om midler til forskningsprosjektet "Samfunns, klima og
miljøforhold som påvirker utbredelse og risiko for sykdom hos rein i Nordland"
(2017-2019)

47/17

Søknad til RUF om midler til forskningsprosjektet "Para-Rein: økt produktivitet
og bærekraft i reindrifta med fokus på encellede parasitter" (2017-2019)

48/17

Søknad til RUF om midler til forskningsprosjektet "Dynamisk bærekraft: mot en
institusjonell forståelse av styresett i reindriften" (2017-2019)

49/17

Søknad til RUF om midler til forskningsprosjektet "Inkludering av
reindriftsinteresser i ulike planprosesser for industri og infrastruktur" (20172019)

50/17

Søknad til RUF om midler til formidlingsprosjekt "Forprosjekt natursenter i
Guovdageaidnu/Guovdageainnu meahcceguovddag" (2017)

51/17

Revidert tildelingsbudsjett RUF 2017

52/17

Rapport og regnskap - "Økt salg av innovative produkter av rein"

53/17

Innvilget refusjon av kursavgift

54/17

Refusjon av kursavgift

55/17

Klage på avslag - søknad om tilskudd til juridisk bistand

56/17

Søknad om økonomisk støtte til juridisk bistand er avslått

57/17

Søknad om ekstrabevilgning til foring for vinteren 2016/2017 er innvilget

58/17

Søknad om tilskudd til foring for vinteren 2016/2017 er innvilget

Landbruksdirektoratet
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59/17

Søknad om tilskudd til gjennomføring av seminar og bistand for utarbeidelse og
rullering av distriktsplaner er innvilget

60/17

Orientering om status for Landbruksdirektoratets arbeid med å synliggjøre
RUF-finansiert forskning

61/17

Orientering om Landbruksdirektoratets behandling av FoU-søknader - 2017

62/17

Orientering om utsatt prosjektoppstart for pågående forskningsprosjekt
"Reinens immunrespons mot hudbrems" (2016/17-2018)

63/17

Orientering om pågående forskningsprosjekt "Soaballan som grunnlag for
megling etter reindriftslovens § 73" (2016-2017)

Landbruksdirektoratet

Side: 4 av 44

Sak nr.:
27/17
Behandling:
19.06.2017

Sektor:

Møtebehandling:

Landbruksdirektoratets innstilling enstemig vedtatt.

Vedtak:

Tittel:
Distrikt 27 Joahkonjarga - søknad om
tilleggsbevilgning til sperregjerde fra
Øksfjordbotn til Riverbukt i Loppa kommune

Saks nr.:
17/27391 Doknr

<Med hjemmel i forskrift for Reindriftens utviklingsfond § 4-2 jf. § 4-3,
innvilges reinbeitedistrikt 27 - Joahkonjarga tilleggstilskudd med inntil
272 000 kr til oppføring av nytt sperregjerde fra Øksfjordbotn til
Riverbukt i Loppa kommune. Distriktet er tidligere i RUF-sak 14/16
innvilget et tilskudd på 229 000 kr til tiltaket, og samlet tilskudd utgjør
med det kr 501 000 kr. Tilskuddet utgjør 50 % av de
tilskuddsberettigede kostnadene.

Før tilskuddet kan anvises til utbetaling må tiltaket være ferdigstilt og
godkjent av Fylkesmannen i Finnmark. I tillegg må det leveres
rapport om hvordan midlene er benyttet gjennom regnskap. Det
forutsettes at det gamle gjerdet fjernes og leveres til godkjent
avfallsselskap.

Midler som ikke er benyttet innen 2 år etter at vedtaket er fattet vil bli
inndratt og tilbakeført Reindriftens utviklingsfond.>

Landbruksdirektoratet
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Sak nr.:
28/17
Behandling:
19.06.2017

Sektor:

Møtebehandling:

Landbruksdirektoratets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tittel:
Rbd 24 A - Seiland Vest - Ekstraordinær
økonomisk støtte - Rettssaker om reindriftens
rettigheter - bruk av flyttevei på private arealer

Saks nr.:
17/19788 Doknr

Ekstraordinær økonomisk støtte til rettssaker om reindriftens
rettigheter innvilges ikke.

Begrunnelse:
Økonomisk støtte innvilges ikke fordi reinbeitedistrikt 24 A tidligere
har mottatt støtte til juridisk bistand for samme rettssaker.

Landbruksdirektoratet
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Sak nr.:
29/17
Behandling:
19.06.2017

Sektor:

Møtebehandling:

Landbruksdirektoratets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tittel:
Reviderte retningslinjer for støtte til juridisk
bistand - RUF-forskriftens § 1-5 annet ledd
bokstav c

Saks nr.:
17/28359 Doknr

<I medhold av RUF-forskriftens § 1-3 annet ledd og § 1-5 annet ledd
bokstav b, fastsettes følgende retningslinjer for støtte til juridisk
bistand:

«Reinbeitedistrikter og siidaer/enkeltgrupper kan få innvilget støtte til
juridisk bistand etter timesats pålydende kr. 1020,- per time.
Timesatsen reguleres i samsvar med endringer i gjeldende offentlige
salærsats.

For saker uten domstolsbehandling kan det innvilges støtte for inntil
50 timer. For saker med en domstolsbehandling i første instans kan
det innvilges støtte for inntil 100 timer, inkl. 50 timer forut for
domstolsbehandling.

Det ytes ikke støtte i tvister mellom reindriftsutøvere. Det gis heller
ikke støtte i saker som ikke oppfyller vilkår i RUF-forskriftens § 1-5
annet ledd bokstav b.

Støtte til juridisk bistand kan kreves helt eller delvis tilbakebetalt hvis
søker får tilkjent sine saksomkostninger i retten.

Myndigheten til å avgjøre søknader om støtte til juridisk bistand
delegeres til Landbruksdirektoratet».

Landbruksdirektoratet
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Begrunnelse:
Siden vedtak om gjeldende retningslinjer ble fattet i sak 68/2004 har
Landbruksdirektoratet avdekket en rekke behov for endringer i
retningslinjene. Det bør spesifiseres i retningslinjene at støtte kun
ytes i saker som omfattes av RUF-forskriftens § 1-5 annet ledd
bokstav b, som er hjemmelen for retningslinjene. Det bør fremkomme
klarere at Landbruksdirektoratet har myndighet til å avgjøre alle
søknader om støtte til juridisk bistand. Det bør innføres en
bestemmelse om tilbakebetaling i tilfeller der søker får dekket sine
omkostninger i rettssaken for å unngå at de samme kostnadene blir
dekket to ganger. Retningslinjenes ordlyd bør dessuten revideres i
samsvar med føringer for klarspråk i offentlig forvaltning.>

Landbruksdirektoratet
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Sak nr.:
30/17
Behandling:
19.06.2017

Sektor:

Møtebehandling:

Iver Per Smuk erklærte seg inhabil da han er bror til en av de involverte i
firmaet som er søker.

Tittel:
Søknad om støtte til utvikling og produksjon av
lagringsstabilt reinfor av reinlav

Saks nr.:
17/21015 Doknr

Styret valgte å innvilge tilskudd med 100% samtidig som de stilte et
tilleggsvilkår.
Vedtaket var enstemmig med 3 stemmer.

Vedtak:

<Søknad fra Jeagil AS om støtte til utvikling og produksjon av lagringsstabilt
reinfôr innvilges med det omsøkte beløpet på kr. 243.000,-.

Til bevilgningen knyttes følgende vilkår:
·
·

·

50 % av tilskuddet på kr. 121.500,- utbetales ved
innvilgelsen.
Resterende 50 % utbetales etter at dokumentasjon på
utgifter og orientering til RUF styret om resultatene av
prosjektet er sendt Landbruksdirektoratet.
Tilskudd som er innvilget, men ikke benyttet til omsøkte
formål, tilbakeføres RUF.

Begrunnelse:
Det omsøkte tiltaket er i samsvar med RUF-forskriftens §§ 1-1, 1-6 og 1-5
bokstavene e og j.

Landbruksdirektoratet
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Sak nr.:
31/17
Behandling:
19.06.2017

Sektor:

Møtebehandling:

Vedtaket i RUF-styret er enstemmig.

Tittel:
Søknad om støtte til utvikling og produksjon av
ny type reinfôr

Saks nr.:
17/20819 Doknr

Styret valgte å innvilge tilskudd med 100% samtidig som de stilte et
tilleggsvilkår.

Vedtak:

<Søknad fra Nils Nilsen Gaup om støtte til utvikling og produksjon av reinfôr
basert på bjørkeblader innvilges med omsøkt beløp på kr. 327. 000,-.

Til bevilgningen knyttes følgende vilkår:
·
·

·

50 % av tilskuddet på kr. 163.500,- utbetales ved
innvilgelsen.
Resterende 50 % utbetales etter at dokumentasjon på
utgifter og orientering til RUF-styret om resultatene av
prosjektet er sendt Landbruksdirektoratet.
Tilskudd som er innvilget, men ikke benyttet til omsøkte
formål, tilbakeføres RUF.

Begrunnelse:
Det omsøkte tiltaket er i samsvar med RUF-forskriftens §§ 1-1, 1-6 og 1-5
bokstavene e og j.

Landbruksdirektoratet
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Sak nr.:
32/17
Behandling:
19.06.2017

Sektor:

Møtebehandling:

Landbruksdirektoratets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tittel:
Søknad om støtte ved omfattende tap av rein i
ulykker - Ole Henrik Kappfjell

Saks nr.:
17/27739 Doknr

I henhold til forskrift for Reindriftens Utviklingsfond innvilges 293 000
kroner i støtte til siidaandelsleder Ole Henrik Kappfjell, på vegne av
siidaandel WB28, for tap av 62 rein i forbindelse med ulykke i JillenNjaarke reinbeitedistrikt.

Landbruksdirektoratet
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Sak nr.:
33/17
Behandling:
19.06.2017

Sektor:

Møtebehandling:

Landbruksdirektoratets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tittel:
Søknad om støtte ved omfattende tap av rein i
ulykker - Torstein Appfjell

Saks nr.:
17/28165 Doknr

I henhold til forskrift for Reindriftens utviklingsfond innvilges 343 000
kroner i støtte til siidaandelsleder Torstein Appfjell, på vegne av siidaandel
WB27, for tap av 71 rein i forbidelse med ulykke i Jillen/Njaarke
reinbeitedistrikt.
Begrunnelse : Søknaden innvilges da søker oppfyller vilkårene for å motta
støtte etter gjeldende forskrift for Reindriftens utviklingsfond, kappil 3, om
støtte ved omfattende tap av rein i ulykker.

Landbruksdirektoratet

Sak nr.:
34/17
Behandling:
19.06.2017

Side: 12 av 44

Sektor:
Tittel:
Søknad om tilskudd til investering og
oppbygging av biltilhenger innvilges

Saks nr.:
17/21586 Doknr

Møtebehandling:

Vedtak:

Saken er delegert til Landbruksdirektoratet og styret ble orientert om
vedtaket.

Landbruksdirektoratet
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Sak nr.:
35/17
Behandling:
19.06.2017

Sektor:

Møtebehandling:

Landbruksdirektoratets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tittel:
Søknad om tilskudd til prosjekt Reindrift i
Nordland

Saks nr.:
17/11294 Doknr

<Nordland Reindriftssakers Fylkeslag får innvilget tilskudd på kr.
205 000,- til gjennomføring av prosjekt «Reindrift i Nordland».

Til bevilgningen knyttes følgende vilkår:
·
·
·

·

50 % av tilskuddet på kr. 102 500,- utbetales ved
innvilgelsen.
Resttilskuddet utbetales etter at dokumentasjon på utgiftene
er blitt sendt Landbruksdirektoratet.
Hvis prosjektet ikke igangsettes innen 1 år fra vedtaksdato,
blir tilskuddet tilbakeført Reindriftens Utviklingsfond.
Eventuelt utbetalt tilskudd kan kreves tilbakebetalt.
Tilskudd som er innvilget, men ikke benyttet, tilbakeføres
Reindriftens Utviklingsfond. Eventuelt utbetalt tilskudd kan
kreves tilbakebetalt.

Begrunnelse:
Det omsøkte tiltaket er i samsvar med RUF-forskriftens § 1-5 annet
ledd bokstav e og § 1-6. Det omsøkte beløpet fremstår som rimelig i
forhold til tiltakets karakter og omfang, og tiltaket er søkt finansiert fra
flere aktører.>

Landbruksdirektoratet
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Sak nr.:
36/17
Behandling:
19.06.2017

Sektor:

Møtebehandling:

Landbruksdirektoratets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tittel:
Søknad om tilskudd til sikring av distriktets
beitearealer innvilges delvis

Saks nr.:
17/21554 Doknr

<Søknad fra reinbeitedistrikt 22 Fiettar om økonomisk støtte til
diverse tiltak for å sikre distriktets beitearealer, innvilges delvis.
Distriktet får innvilget følgende tilskudd:
·

·
·

kr. 102 000,- til juridisk bistand for å fremme sak mot Staten
om 420 kV kraftlinje gjennom distriktets
sommerbeiteområder
kr. 51 000,- til juridisk bistand i forbindelse med oppfølging
av Nussir-saken
kr. 102 000,- til juridisk bistand for å fremme sak om
ulovligheter i Repparfjorden hyttefelt

Samlet tilskudd som innvilges er på kr. 255 000,-.

Til bevilgningen knyttes følgende vilkår:
·
·
·

50 % av samlet innvilget tilskudd på kr. 127 500,- utbetales
ved innvilgelsen.
Resterende 50 % av tilskuddet utbetales etter at
dokumentasjon på utgifter er sendt Landbruksdirektoratet.
Tilskudd som er innvilget, men ikke benyttet til omsøkte
formål, tilbakeføres RUF.

Begrunnelse:
De omsøkte tiltakene gjelder vern av distriktets beitearealer i
forbindelse med diverse arealinngrep. Tre av de omsøkte tiltakene
tilfredsstiller vilkår i RUF-forskriftens §§ 1-5 annet ledd bokstav b og §
1-6, samt vilkår i retningslinjer for støtte til juridisk bistand i RUF-sak
64/2008. Tiltakene behandles i henhold til retningslinjer for støtte til
juridisk bistand i RUF-sak 68/2004, som inneholder beløpsmessige
begrensninger. Det blir derfor innvilget maksimalt tilskudd til distriktet
i henhold til beløpsbegrensningene i retningslinjene.

Landbruksdirektoratet
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Tiltaket som gjelder konsekvensutredning faller utenfor
anvendelsesområdet til RUF-forskriften, da plikt til å foreta
konsekvensutredninger er lagt til tiltakshaver i henhold til plan- og
bygningsloven.>

Landbruksdirektoratet
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Sak nr.:
37/17
Behandling:
19.06.2017

Sektor:

Møtebehandling:

Landbruksdirektoratets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tittel:
Søknad til RUF om midler til
formidlingsprosjektet "Reindriftsrett, fag- og
lærebok" (2016-2017)

Saks nr.:
17/20885 Doknr

Med hjemmel i forskrift for reindriftens utviklingsfond § 1-5 andre
ledd, bokstav k, bevilger RUF 391 000 kroner til formidlingsprosjektet
"Reindriftsrett, fag - og lærebok" for 2017.
Viser til RUF-sak 33/16, der tilsagn om prosjektstøtte i perioden
2016-2017 betinger at prosjektet gjennomføres i henhold til
forutsetningen i bevilgningsvedtaket.
Prosjektets sluttrapport skal oversendes Landbruksdirektoratet innen
1. april året etter at prosjektperioden er over, det vil si innen 1. april
2018. Faglig og økonomisk sluttrapport forutsetter å foreligge i
henhold til punkt 1.7 og 2.3 i dokumentet "Hovedprioriteringer og
retningslinjer for Reindriftens utviklingsfonds forskningsmidler", som
ble vedtatt av styret 22. november 2016.
En del av den årlige bevilgningen utbetales først når kravene til
sluttrapportering er oppfylt, nærmere bestemt 10 % av den årlige
bevilgningen før 2017, og 20 % av den årlige bevilgningen fra og
med 2017. Dersom vesentlige forutsetninger for støtten ikke innfris,
kan fondsstyret i henhold til § 1-8 i forskrift for reindriftens
utviklingsfond kreve hele eller deler av støtten avkortet eller
tilbakebetalt. Framdriftsrapport sendes styremedlemmene.

Landbruksdirektoratet
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Sak nr.:
38/17
Behandling:
19.06.2017

Sektor:

Møtebehandling:

Landbruksdirektoratets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tittel:
Søknad til RUF om midler til
forskningsprosjektet "Reindrift og samlet
belastning, Ildgruben reinbeitedistrikt" (20152017)

Saks nr.:
17/20697 Doknr

Med hjemmel i Forskrift for reindriftens utviklingsfond § 1-5 andre
ledd, bokstav k, bevilger RUF 130 000 kroner til forskningsprosjektet
"Reindrift og samlet belastning, Ildgruben reinbeitedistrikt" for 2017.

Viser til RUF-sak 41/15 og 31/16, der tilsagn om prosjektstøtte for 3
år betinger at prosjektet gjennomføres i henhold til forutsetningen i
bevilgningsvedtaket.
Prosjektets sluttrapport skal oversendes Landbruksdirektoratet innen
1. april året etter at prosjektperioden er over, dvs innen 1. april 2018.
Faglig og økonomisk sluttrapport forutsetter å foreligge i henhold til
punkt 1.7 og 2.3 i dokumentet "Hovedprioriteringer og retningslinjer
for Reindriftens utviklingsfonds forskningsmidler", som ble vedtatt av
styret 22. november 2016.
En del av den årlige bevilgningen utbetales først når kravene til
sluttrapportering er oppfylt, nærmere bestemt 10 % av den årlige
bevilgningen før 2017, og 20 % av den årlige bevilgningen fra og med
2017. Dersom vesentlige forutsetninger for støtten ikke innfris, kan
fondsstyret i henhold til § 1-8 i forskrift for reindriftens utviklingsfond
kreve hele eller deler av støtten avkortet eller tilbakebetalt.

Landbruksdirektoratet
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Sak nr.:
39/17
Behandling:
19.06.2017

Sektor:

Møtebehandling:

Landbruksdirektoratets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tittel:
Søknad til RUF om midler til
forskningsprosjektet "Fleksibilitet i reindriften:
barrierer og muligheter for bærekraftig
utvikling i reindriften i Nordland" (2016-2018)

Saks nr.:
17/20691 Doknr

Med hjemmel i forskrift for reindriftens utviklingsfond § 1-5 andre
ledd, bokstav k, bevilger RUF 695 000 kroner til forskningsprosjektet
"Fleksibilitet i reindriften: barrierer og muligheter for bærekraftig
utvikling i reindriften i Nordland" for 2017.

Viser til RUF-sak 39/16, der tilsagn om prosjektstøtte i perioden
2016-2018 betinger at prosjektet gjennomføres i henhold til
forutsetningen i bevilgningsvedtaket.
Prosjektets sluttrapport skal oversendes Landbruksdirektoratet innen
1. april året etter at prosjektperioden er over, det vil si innen 1. april
2019. Faglig og økonomisk sluttrapport forutsetter å foreligge i
henhold til punkt 1.7 og 2.3 i dokumentet "Hovedprioriteringer og
retningslinjer for Reindriftens utviklingsfonds forskningsmidler", som
ble vedtatt av styret 22. november 2016.
En del av den årlige bevilgningen utbetales først når kravene til
sluttrapportering er oppfylt, nærmere bestemt 10 % av den årlige
bevilgningen før 2017, og 20 % av den årlige bevilgningen fra og med
2017. Dersom vesentlige forutsetninger for støtten ikke innfris, kan
fondsstyret i henhold til § 1-8 i forskrift for reindriftens utviklingsfond
kreve hele eller deler av støtten avkortet eller tilbakebetalt.

Landbruksdirektoratet
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Sak nr.:
40/17
Behandling:
19.06.2017

Sektor:

Møtebehandling:

Landbruksdirektoratets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tittel:
Søknad til RUF om midler til
forskningsprosjektet "Kartlegging av helse og
sykdom hos rein ved økt samling og foring"
(2016-2018)

Saks nr.:
17/20609 Doknr

Med hjemmel i forskrift for reindriftens utviklingsfond § 1-5 andre
ledd, bokstav k, bevilger RUF 702 000 kroner til forskningsprosjektet
"Kartlegging av helse og sykdom hos rein ved økt samling og foring"
for 2017.
Viser til RUF-sak 37/16, der tilsagn om prosjektstøtte i perioden
2016-2018 betinger at prosjektet gjennomføres i henhold til
forutsetningen i bevilgningsvedtaket.
Prosjektets sluttrapport skal oversendes Landbruksdirektoratet innen
1. april året etter at prosjektperioden er over, det vil si innen 1. april
2019. Faglig og økonomisk sluttrapport forutsetter å foreligge i
henhold til punkt 1.7 og 2.3 i dokumentet "Hovedprioriteringer og
retningslinjer for Reindriftens utviklingsfonds forskningsmidler", som
ble vedtatt av styret 22. november 2016.
En del av den årlige bevilgningen utbetales først når kravene til
sluttrapportering er oppfylt, nærmere bestemt 10 % av den årlige
bevilgningen før 2017, og 20 % av den årlige bevilgningen fra og med
2017. Dersom vesentlige forutsetninger for støtten ikke innfris, kan
fondsstyret i henhold til § 1-8 i forskrift for reindriftens utviklingsfond
kreve hele eller deler av støtten avkortet eller tilbakebetalt.

Landbruksdirektoratet

Side: 20 av 44

Sak nr.:
41/17
Behandling:
19.06.2017

Sektor:

Møtebehandling:

Landbruksdirektoratets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tittel:
Søknad til RUF om midler til
forskningsprosjektet "Smittsom øyebetennelse
hos rein - betydningen av reinens herpesvirus,
forebygging og behandling" (2015-2018)

Saks nr.:
17/20569 Doknr

Med hjemmel i forskrift for reindriftens utviklingsfond § 1-5 andre
ledd, bokstav k, bevilger RUF 451 000 kroner til forskningsprosjektet
"Smittsom øyebetennelse hos rein - betydningen av reinens
herpesvirus, forebygging og behandling" for 2017.

Viser til RUF-sak 48/15 og 27/16, der tilsagn om prosjektstøtte i
perioden 2015-2018 betinger at prosjektet gjennomføres i henhold til
forutsetningen i bevilgningsvedtaket.
Prosjektets sluttrapport skal oversendes Landbruksdirektoratet innen
1. april året etter at prosjektperioden er over, det vil si innen 1. april
2019. Faglig og økonomisk sluttrapport forutsetter å foreligge i
henhold til punkt 1.7 og 2.3 i dokumentet "Hovedprioriteringer og
retningslinjer for Reindriftens utviklingsfonds forskningsmidler", som
ble vedtatt av styret 22. november 2016.
En del av den årlige bevilgningen utbetales først når kravene til
sluttrapportering er oppfylt, nærmere bestemt 10 % av den årlige
bevilgningen før 2017, og 20 % av den årlige bevilgningen fra og med
2017. Dersom vesentlige forutsetninger for støtten ikke innfris, kan
fondsstyret i henhold til § 1-8 i forskrift for reindriftens utviklingsfond
kreve hele eller deler av støtten avkortet eller tilbakebetalt.

Landbruksdirektoratet

Side: 21 av 44

Sak nr.:
42/17
Behandling:
19.06.2017

Sektor:

Møtebehandling:

Landbruksdirektoratets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tittel:
Søknad til RUF om midler til
forskningsprosjektet "Helse, miljø og sikkerhet
i reindriften" (2016-2018)

Saks nr.:
16/65968 Doknr

Med hjemmel i forskrift for reindriftens utviklingsfond § 1-5 andre
ledd, bokstav k, bevilger RUF 575 000 kroner til forskningsprosjektet
"Helse, miljø og sikkerhet i reindriften" for 2017.

Viser til RUF-sak 35/16, der tilsagn om prosjektstøtte i perioden
2016-2018 betinger at prosjektet gjennomføres i henhold til
forutsetningen i bevilgningsvedtaket.
Prosjektets sluttrapport skal oversendes Landbruksdirektoratet innen
1. april året etter at prosjektperioden er over, det vil si innen 1. april
2019. Faglig og økonomisk sluttrapport forutsetter å foreligge i
henhold til punkt 1.7 og 2.3 i dokumentet "Hovedprioriteringer og
retningslinjer for Reindriftens utviklingsfonds forskningsmidler", som
ble vedtatt av styret 22. november 2016.
En del av den årlige bevilgningen utbetales først når kravene til
sluttrapportering er oppfylt, nærmere bestemt 10 % av den årlige
bevilgningen før 2017, og 20 % av den årlige bevilgningen fra og med
2017. Dersom vesentlige forutsetninger for støtten ikke innfris, kan
fondsstyret i henhold til § 1-8 i forskrift for reindriftens utviklingsfond
kreve hele eller deler av støtten avkortet eller tilbakebetalt.

Landbruksdirektoratet

Side: 22 av 44

Sak nr.:
43/17
Behandling:
19.06.2017

Sektor:

Møtebehandling:

Landbruksdirektoratets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tittel:
Søknad til RUF om midler til
forskningsprosjektet "Deteksjon av
skrantesjukesmitte (prioner) i avføring" (20172018)

Saks nr.:
17/20695 Doknr

Med hjemmel i forskrift for reindriftens utviklingsfond § 1-5 andre
ledd, bokstav k, bevilger RUF 635 000 kroner til prosjektet
"Deteksjon av skrantesjukesmitte (prioner) i avføring " for 2017.
For flerårige prosjekter blir bevilgningen gitt for ett år om gangen.
Bevilgning for det påfølgende året forutsetter ny søknad, hvor
framdriftsrapport om faglig utvikling og økonomisk status foreligger.
Prosjektets sluttrapport skal oversendes Landbruksdirektoratet innen
1. april året etter at prosjektperioden er over. Faglig og økonomisk
sluttrapport forutsetter å foreligge i henhold til punkt 1.7 og 2.3 i
"Hovedprioriteringer og retningslinjer for Reindriftens utviklingsfonds
forskningsmidler", som ble styrevedtatt 22. november 2016. I dette
dokumentet fremkommer også annen informasjon og formelle krav
som søker må oppfylle.
20 % av årlig bevilgning utbetales først når kravene til
sluttrapportering er oppfylt. Dersom vesentlige forutsetninger for
støtten ikke innfris, kan fondsstyret i henhold til § 1-8 i forskrift for
reindriftens utviklingsfond kreve hele eller deler av støtten avkortet
eller tilbakebetalt.

Landbruksdirektoratet

Side: 23 av 44

Sak nr.:
44/17
Behandling:
19.06.2017

Sektor:

Møtebehandling:

Landbruksdirektoratets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tittel:
Søknad til RUF om midler til forskningprosjektet
"Raggovidda vindparks effekter på reinens
arealbruk og den lokale reindriften" (2017-2019)

Saks nr.:
17/20583 Doknr

Med hjemmel i forskrift for reindriftens utviklingsfond § 1-5 andre
ledd, bokstav k, bevilger RUF 100 000 kroner til prosjektet
"Raggovidda vindparks effekter på reinens arealbruk og den lokale
reindriften" for 2017.
Bevilgningen forutsetter at:
·

·

·

prosjektleder oversender Landbruksdirektoratet innen 1.
september 2017 en skriftlig redegjørelse av forskningsgruppens
rolle i konsulentselskapet "Naturrestaurering", jf. merknader i
saksframlegget.
det inngås en samarbeidsavtale mellom forskergruppen og
reinbeitedistrikt
7
(Rákkonjárga)
som
oversendes
Landbruksdirektoratet innen 1. september 2017.
reinbeitedistriktets bidrag og deltakelse (medvirkning)
i
forskningsprosjektet redegjøres for i prosjektets årlige
framdriftsrapportering.

For flerårige prosjekter blir bevilgningen gitt for ett år om gangen.
Bevilgning for det påfølgende året forutsetter ny søknad, hvor
framdriftsrapport om faglig utvikling og økonomisk status foreligger.
Prosjektets sluttrapport skal oversendes Landbruksdirektoratet innen
1. april året etter at prosjektperioden er over. Faglig og økonomisk
sluttrapport forutsetter å foreligge i henhold til punkt 1.7 og 2.3 i
"Hovedprioriteringer og retningslinjer for Reindriftens utviklingsfonds
forskningsmidler", som ble styrevedtatt 22. november 2016. I dette
dokumentet fremkommer også annen informasjon og formelle krav
som søker må oppfylle.
20 % av årlig bevilgning utbetales først når kravene til
sluttrapportering er oppfylt. Dersom vesentlige forutsetninger for
støtten ikke innfris, kan fondsstyret i henhold til § 1-8 i forskrift for
reindriftens utviklingsfond kreve hele eller deler av støtten avkortet
eller tilbakebetalt.

Landbruksdirektoratet

Side: 24 av 44

Landbruksdirektoratet

Side: 25 av 44

Sak nr.:
45/17
Behandling:
19.06.2017

Sektor:

Møtebehandling:

Landbruksdirektoratets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tittel:
Søknad til RUF om midler til
forskningsprosjektet "Verdikjeden for
reindriftsanalyse, benchmarking og
verdiskapningspotensiale" (2017-2019)

Saks nr.:
17/20675 Doknr

Med hjemmel i forskrift for reindriftens utviklingsfond § 1-5 andre
ledd, bokstav k, avslås søknaden til prosjektet "Verdikjeden for
reindrift - analyse, benchmarking og verdiskapningspotensiale".
På bakgrunn av en samlet vurdering ble prosjektet ikke funnet
støtteverdig.
Følgende forhold ble vektlagt ved vurderingen av
forskningsprosjektet: Hovedprioriteringer og retningslinjer for
reindriftens utviklingsfonds forskningsmidler (vedtatt av RUF-styret
22. november 2016), søkerens kvalifikasjoner og institusjonelle
tilhørighet, søknadens tekniske og faglige kvalitet, næringsrelevans
og budsjett, RUFs øvrige prosjektportefølje, samt prioriteringer av
forskningstemaer som ble gjort ved utlysning av forskningsmidlene
for 2017.

Landbruksdirektoratet

Side: 26 av 44

Sak nr.:
46/17
Behandling:
19.06.2017

Sektor:

Møtebehandling:

Landbruksdirektoratets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tittel:
Søknad til RUF om midler til
forskningsprosjektet "Samfunns, klima og
miljøforhold som påvirker utbredelse og risiko
for sykdom hos rein i Nordland" (2017-2019)

Saks nr.:
17/20693 Doknr

Med hjemmel i forskrift for reindriftens utviklingsfond § 1-5 andre
ledd, bokstav k, avslås søknaden til prosjektet "Samfunns, klima og
miljøforhold som påvirker utbredelse og risiko for sykdom hos rein i
Nordland".

På bakgrunn av en samlet vurdering ble prosjektet ikke funnet
støtteverdig. Følgende forhold ble vektlagt ved vurderingen av
forskningsprosjektet: Hovedprioriteringer og retningslinjer for
reindriftens utviklingsfonds forskningsmidler (vedtatt av RUF-styret
22. november 2016), søkerens kvalifikasjoner og institusjonelle
tilhørighet, søknadens tekniske og faglige kvalitet, næringsrelevans
og budsjett, RUFs øvrige prosjektportefølje, samt prioriteringer av
forskningstemaer som ble gjort ved utlysning av forskningsmidlene
for 2017.

Landbruksdirektoratet

Side: 27 av 44

Sak nr.:
47/17
Behandling:
19.06.2017

Sektor:

Møtebehandling:

Landbruksdirektoratets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tittel:
Søknad til RUF om midler til
forskningsprosjektet "Para-Rein: økt
produktivitet og bærekraft i reindrifta med
fokus på encellede parasitter" (2017-2019)

Saks nr.:
17/20685 Doknr

Med hjemmel i forskrift for reindriftens utviklingsfond § 1-5 andre
ledd, bokstav k, avslås søknaden til prosjektet "Para-Rein: Økt
produktivitet og bærekraft i reindrifta med fokus på encellede
parasitter".
På bakgrunn av en samlet vurdering ble prosjektet ikke funnet
støtteverdig.
Følgende forhold ble vektlagt ved vurderingen av
forskningsprosjektet: Hovedprioriteringer og retningslinjer for
reindriftens utviklingsfonds forskningsmidler (vedtatt av RUF-styret
22. november 2016), søkerens kvalifikasjoner og institusjonelle
tilhørighet, søknadens tekniske og faglige kvalitet, næringsrelevans
og budsjett, RUFs øvrige prosjektportefølje, samt prioriteringer av
forskningstemaer som ble gjort ved utlysning av forskningsmidlene
for 2017.

Landbruksdirektoratet

Side: 28 av 44

Sak nr.:
48/17
Behandling:
19.06.2017

Sektor:

Møtebehandling:

Landbruksdirektoratets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tittel:
Søknad til RUF om midler til
forskningsprosjektet "Dynamisk bærekraft: mot
en institusjonell forståelse av styresett i
reindriften" (2017-2019)

Saks nr.:
17/20700 Doknr

Med hjemmel i forskrift for reindriftens utviklingsfond § 1-5 andre
ledd, bokstav k, avslås søknaden til prosjektet "Dynamisk bærekraft:
mot en institusjonell forståelse av styresett i reindriften".

På bakgrunn av en samlet vurdering ble prosjektet ikke funnet
støtteverdig. Følgende forhold ble vektlagt ved vurderingen av
forskningsprosjektet: Hovedprioriteringer og retningslinjer for
reindriftens utviklingsfonds forskningsmidler (vedtatt av RUF-styret
22. november 2016), søkerens kvalifikasjoner og institusjonelle
tilhørighet, søknadens tekniske og faglige kvalitet, næringsrelevans
og budsjett, RUFs øvrige prosjektportefølje, samt prioriteringer av
forskningstemaer som ble gjort ved utlysning av forskningsmidlene
for 2017.

Landbruksdirektoratet

Side: 29 av 44

Sak nr.:
49/17
Behandling:
19.06.2017

Sektor:

Møtebehandling:

Landbruksdirektoratets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tittel:
Søknad til RUF om midler til
forskningsprosjektet "Inkludering av
reindriftsinteresser i ulike planprosesser for
industri og infrastruktur" (2017-2019)

Saks nr.:
17/20683 Doknr

Med hjemmel i forskrift for reindriftens utviklingsfond § 1-5 andre ledd,
bokstav k, avslås søknaden til prosjektet "Inkludering av reindriftsinteresser
i ulike planprosesser for industri og infrastruktur" (2017-2019).
På bakgrunn av en samlet vurdering ble prosjektet ikke funnet støtteverdig.
Følgende forhold ble vektlagt ved vurderingen av forskningsprosjektet:
Hovedprioriteringer og retningslinjer for reindriftens utviklingsfonds
forskningsmidler (vedtatt av RUF-styret 22. november 2016), søkerens
kvalifikasjoner og institusjonelle tilhørighet, søknadens tekniske og faglige
kvalitet, næringsrelevans og budsjett, RUFs øvrige prosjektportefølje, samt
prioriteringer av forskningstemaer som ble gjort ved utlysning av
forskningsmidlene for 2017.

Landbruksdirektoratet

Side: 30 av 44

Sak nr.:
50/17
Behandling:
19.06.2017

Sektor:

Møtebehandling:

Landbruksdirektoratets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tittel:
Søknad til RUF om midler til formidlingsprosjekt
"Forprosjekt natursenter i
Guovdageaidnu/Guovdageainnu
meahcceguovddag" (2017)

Saks nr.:
17/20577 Doknr

Med hjemmel i forskrift for reindriftens utviklingsfond § 1-5 andre
ledd, bokstav k, avslås søknaden til prosjektet "Forprosjekt
natursenter i Guovdageaidnu / Guovdageainnu Meahcceguovddáš".
På bakgrunn av en samlet vurdering ble prosjektet ikke funnet
støtteverdig. Følgende forhold ble vektlagt ved vurderingen av
forskningsprosjektet: Hovedprioriteringer og retningslinjer for
reindriftens utviklingsfonds forskningsmidler (vedtatt av RUF-styret
22. november 2016), søkerens kvalifikasjoner og institusjonelle
tilhørighet, søknadens tekniske og faglige kvalitet, næringsrelevans
og budsjett, RUFs øvrige prosjektportefølje, samt prioriteringer av
forskningstemaer som ble gjort ved utlysning av forskningsmidlene
for 2017.

Landbruksdirektoratet

Side: 31 av 44

Sak nr.:
51/17
Behandling:
19.06.2017

Sektor:

Møtebehandling:

Landbruksdirektoratets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tittel:
Revidert tildelingsbudsjett RUF 2017

Saks nr.:
17/23875 Doknr

Revidert tildelingsbudsjett for Reindriftens utviklingsfond 2017 vedtatt med
de endringer som ble gjort i sak 17/30 og sak 31/17.

Landbruksdirektoratet

Side: 32 av 44

Sak nr.:
52/17
Behandling:
19.06.2017

Sektor:

Møtebehandling:

Saken ble referert for styret.

Vedtak:

Tittel:
Rapport og regnskap - "Økt salg av innovative
produkter av rein"

Referert og tatt enstemmig til etterretning av styret.

Saks nr.:
17/20531 Doknr

Landbruksdirektoratet

Sak nr.:
53/17
Behandling:
19.06.2017

Side: 33 av 44

Sektor:
Tittel:
Innvilget refusjon av kursavgift

Saks nr.:
16/32430 Doknr

Møtebehandling:

Vedtak:

Saken er delegert til Landbruksdirektoratet. Styret er orientert om
vedtaket.

Landbruksdirektoratet

Sak nr.:
54/17
Behandling:
19.06.2017

Side: 34 av 44

Sektor:
Tittel:
Refusjon av kursavgift

Saks nr.:
17/25069 Doknr

Møtebehandling:

Vedtak:

Saken er delegert til Landbruksdirektoratet og styret er orientert om
vedtaket.

Landbruksdirektoratet

Sak nr.:
55/17
Behandling:
19.06.2017

Side: 35 av 44

Sektor:
Tittel:
Klage på avslag - søknad om tilskudd til juridisk
bistand

Saks nr.:
17/23521 Doknr

Møtebehandling:

Vedtak:

<Klage fra Per Johnny og Eli Ristin Skum på Landbruksdirektoratets
vedtak om avslag på søknad om tilskudd til juridisk bistand, tas ikke
til følge. Landbruksdirektoratets vedtak av 20. april 2017
opprettholdes. Klagen sendes til Landbruks- og matdepartementet for
endelig behandling.

Begrunnelse:
Saken gjelder tvist mellom reindriftsutøvere, der siidaandelsledere
søker om støtte til juridisk bistand i forbindelse med ankesak. Saken
faller dermed utenfor anvendelsesområdet til retningslinjer i RUF-sak
68/2004, jf. RUF-forskriftens §§ 1-3 annet ledd og 1-5 annet ledd
bokstav b. Søknaden er heller ikke dekket av ordlyden til § 1-5 annet
ledd bokstav b. Det er ikke fremkommet opplysninger i klagen som
taler for å endre Landbruksdirektoratets vedtak av 20. april 2017.>

Landbruksdirektoratet

Sak nr.:
56/17
Behandling:
19.06.2017

Side: 36 av 44

Sektor:
Tittel:
Søknad om økonomisk støtte til juridisk bistand
er avslått

Saks nr.:
17/23521 Doknr

Møtebehandling:

Vedtak:

Saken er delegert til Landbruksdirektoratet og styret er orientert om
vedtaket

Landbruksdirektoratet

Sak nr.:
57/17
Behandling:
19.06.2017

Side: 37 av 44

Sektor:
Tittel:
Søknad om ekstrabevilgning til foring for
vinteren 2016/2017 er innvilget

Saks nr.:
17/3726 Doknr

Møtebehandling:

Vedtak:

Saken er delegert til Landbruksdirektoratet og styret er orientert om
vedtaket.

Landbruksdirektoratet

Sak nr.:
58/17
Behandling:
19.06.2017

Side: 38 av 44

Sektor:
Tittel:
Søknad om tilskudd til foring for vinteren
2016/2017 er innvilget

Saks nr.:
17/25067 Doknr

Møtebehandling:

Vedtak:

Saken er delegert til Landbruksdirektoratet og styret er orientert om
vedtaket.

Landbruksdirektoratet

Sak nr.:
59/17
Behandling:
19.06.2017

Side: 39 av 44

Sektor:
Tittel:
Søknad om tilskudd til gjennomføring av
seminar og bistand for utarbeidelse og rullering
av distriktsplaner er innvilget

Saks nr.:
17/1249 Doknr

Møtebehandling:

Vedtak:

Saken er delegert til Landbruksdirektoratet og styret er orientert om
vedtaket.

Landbruksdirektoratet

Sak nr.:
60/17
Behandling:
19.06.2017

Side: 40 av 44

Sektor:
Tittel:
Orientering om status for
Landbruksdirektoratets arbeid med å
synliggjøre RUF-finansiert forskning

Møtebehandling:

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

Saks nr.:
17/28333 Doknr

Landbruksdirektoratet

Sak nr.:
61/17
Behandling:
19.06.2017

Side: 41 av 44

Sektor:
Tittel:
Orientering om Landbruksdirektoratets
behandling av FoU-søknader - 2017

Møtebehandling:

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

Saks nr.:
17/28333 Doknr

Landbruksdirektoratet

Sak nr.:
62/17
Behandling:
19.06.2017

Side: 42 av 44

Sektor:
Tittel:
Orientering om utsatt prosjektoppstart for
pågående forskningsprosjekt "Reinens
immunrespons mot hudbrems" (2016/17-2018)

Møtebehandling:

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

Saks nr.:
17/21270 Doknr

Landbruksdirektoratet

Sak nr.:
63/17
Behandling:
19.06.2017

Side: 43 av 44

Sektor:
Tittel:
Orientering om pågående forskningsprosjekt
"Soaballan som grunnlag for megling etter
reindriftslovens § 73" (2016-2017)

Møtebehandling:

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

Saks nr.:
17/21066 Doknr

Landbruksdirektoratet

Side: 44 av 44

Eventuelt :




Tone orienterte om ekstraordinære midler til fòring
Kristine orienterte om regelverket i Forvaltningsloven og RUF-forskriften
Neste møte i RUF avholdes 6. november 2017 i Oslo

