PROTOKOLL
Čoahkkingirji
fra
møte i Reindriftens utviklingsfond
Tirsdag 12. juni 2018 kl. 11:00
på
Gardermoen Airport Hotel
Møte nr. 3/2018

Møtet ble hevet kl 16:30.
Til stede:

Leif Anders Somby, Lodve Solholm, Marthe Bay Haugen,
Tom Lifjell

Forfall:

Marit Elisabeth Hætta Gaup

Fra
Landbruksdirektoratet:

Tone Seppola, Elena Guttormsen

Saksliste:
12/18

Delegerte saker

34/18

Orientering om sekretariatets arbeid i 2018 – FoU

35/18

Orientering om sekretariatets behandling av FoU-søknader i 2018

36/18

Søknad om midler til pågående forskningsprosjekt "Reinens immunrespons mot
hudbrems."

37/18

Søknad om midler til pågående forskningsprosjekt "Fleksibilitet i reindriften:
barrierer og muligheter for bærekraftig utvikling i reindriften i Nordland"

38/18

Søknad til RUF om midler til pågående forskningsprosjekt "Deteksjon av
skrantesjukesmitte (prioner) i avføring"

39/18

Søknad til RUF om midler til pågående forskningsprosjekt "Helse, miljø og
sikkerhet i reindriften"

Landbruksdirektoratet

Side: 2 av 25

40/18

Søknad til RUF om midler til pågående forskningsprosjekt "Kartlegging av helse
og sykdom hos rein ved økt samling og fôring"

41/18

Søknad til RUF om midler til pågående forskningsprosjekt "Raggovidda
vindparks effekter på reinens arealbruk og den lokale reindriften"

42/18

Søknad til RUF om midler til pågående forskningsprosjekt "Smittsom
øyebetennelse hos rein - betydningen av reinens herpesvirus, forebygging og
behandling"

43/18

Søknad til RUF om midler til å formidle forskningsresultat på internasjonal
konferanse

44/18

Oppheving av vedtak i RUF-sak 160/99 - fastsettelse av nedre grense for
tilskuddsgrunnlag

45/18

Endring i delegasjon fra RUF-styret til Landbruksdirektoratet

46/18

Søknad om tilskudd til nødfôring

47/18

Søknad om midler til utvikling- og investeringstiltak - Utstyr for tapping av
reinsdyrsblod på slaketeri

48/18

Revisjon av retningslinjer for støtte til juridisk bistand - RUF-forskriften § 1-5
annet ledd bokstav b

49/18

Vurdering av retningslinjer for sikring av reindriftens arealer, jf RUF-forskriften §
1-5 annet ledd bokstav b

50/18

Søknad om tilskudd til utvikling

51/18

Søknad om økonomisk bidrag - Kartlegging og statusgjennomgang av
reindriftens anlegg i Nordland

52/18

Eventuelt

53/18

Tildelingsbudsjett RUF 2018

Landbruksdirektoratet

Sak nr.:
12/18
Behandling:
12.06.2018

Møtebehandling:

Vedtak:

Side: 3 av 25

Sektor:
Tittel:
Delegerte saker

Saks nr.:
18/25953 Doknr

Landbruksdirektoratet

Side: 4 av 25

Sak nr.:
34/18
Behandling:
12.06.2018

Sektor:

Møtebehandling:

Tatt til orientering.

Vedtak:

Tatt til orientering.

Tittel:
Orientering om sekretariatets arbeid i 2018 –
FoU

Saks nr.:
18/20045 Doknr

Landbruksdirektoratet

Side: 5 av 25

Sak nr.:
35/18
Behandling:
12.06.2018

Sektor:

Møtebehandling:

Tatt til orientering.

Vedtak:

Tatt til orientering.

Tittel:
Orientering om sekretariatets behandling av
FoU-søknader i 2018

Saks nr.:
18/20045 Doknr

Landbruksdirektoratet

Side: 6 av 25

Sak nr.:
36/18
Behandling:
12.06.2018

Sektor:

Møtebehandling:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Tittel:
Søknad om midler til pågående
forskningsprosjekt "Reinens immunrespons
mot hudbrems."

Saks nr.:
17/21270 Doknr

Med hjemmel i forskrift for Reindriftens utviklingsfond § 1-5 andre ledd,
bokstav k, bevilger RUF 672 000 kroner til forskningsprosjektet "Reinens
immunrespons mot hudbrems" for 2018.
Det vises til RUF-sak 38/16 der tilsagn om prosjektstøtte betinger at
prosjektet gjennomføres i henhold til forutsetningen i bevilgningsvedtaket.
Dette er et flerårig prosjekt som nå er inne i sitt siste prosjektår. 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.
Tyve prosent av årlig bevilgning utbetales når kravene til sluttrapportering
er oppfylt (ti prosent før 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: 7 av 25

Sak nr.:
37/18
Behandling:
12.06.2018

Sektor:

Møtebehandling:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tittel:
Søknad om midler til pågående
forskningsprosjekt "Fleksibilitet i reindriften:
barrierer og muligheter for bærekraftig
utvikling i reindriften i Nordland"

Saks nr.:
17/20691 Doknr

Med hjemmel i forskrift for Reindriftens utviklingsfond § 1-5 andre ledd,
bokstav k, bevilger RUF 751 000 kroner til forskningsprosjektet "Fleksibilitet
i reindriften: barrierer og muligheter for bærekraftig utvikling i reindriften i
Nordland" for 2018.
Det vises til RUF-sak 39/16 og 39/17, der tilsagn om prosjektstøtte i
perioden 2016-2018 betinger at prosjektet gjennomføres i henhold til
forutsetningen i bevilgningsvedtaket.
Dette er et treårig prosjekt som nå er inne i sitt siste prosjektår. 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.
Tyve prosent av årlig bevilgning utbetales når kravene til sluttrapportering
er oppfylt (ti prosent før 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: 8 av 25

Sak nr.:
38/18
Behandling:
12.06.2018

Sektor:

Møtebehandling:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Saks nr.:
17/20695 Doknr

Med hjemmel i forskrift for Reindriftens Utviklingsfond § 1-5 annet ledd,
bokstav k, bevilger RUF 545 000 kroner til prosjektet "Deteksjon av
skrantesjukesmitte (prioner) i avføring" for 2018.
Det vises til RUF-sak 43/17 der tilsagn om prosjektstøtte i perioden 20172018 betinger at prosjektet gjennomføres i henhold til forutsetningen i
bevilgningsvedtaket.
Dette er et flerårig prosjekt som nå er inne i sitt siste prosjektår. 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 "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.
Tyve prosent av årlig bevilgning utbetales 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: 9 av 25

Sak nr.:
39/18
Behandling:
12.06.2018

Sektor:

Møtebehandling:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tittel:
Søknad til RUF om midler til pågående
forskningsprosjekt "Helse, miljø og sikkerhet i
reindriften"

Saks nr.:
16/65968 Doknr

Med hjemmel i forskrift for Reindriftens utviklingsfond § 1-5 andre ledd,
bokstav k, bevilger RUF 205 000 kroner til forskningsprosjektet "Helse, miljø
og sikkerhet i reindriften" for 2018.
Det vises til RUF-sak 35/16 og 42/17, der tilsagn om prosjektstøtte i
perioden 2016-2018 betinger at prosjektet gjennomføres i henhold til
forutsetningen i bevilgningsvedtaket.
Dette er et flerårig prosjekt som nå er inne i sitt siste prosjektår. 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.
Tyve prosent av den årlige bevilgningen utbetales først når kravene til
sluttrapportering er oppfylt (ti prosent før 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: 10 av 25

Sak nr.:
40/18
Behandling:
12.06.2018

Sektor:

Møtebehandling:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tittel:
Søknad til RUF om midler til pågående
forskningsprosjekt "Kartlegging av helse og
sykdom hos rein ved økt samling og fôring"

Saks nr.:
17/20609 Doknr

Med hjemmel i forskrift for Reindriftens utviklingsfond § 1-5 andre ledd,
bokstav k, bevilger RUF 770 000 kroner til forskningsprosjektet
"Kartlegging av helse og sykdom hos rein ved økt samling og foring" for
2018.
Det vises til til RUF-sak 37/16 og 40/17, der tilsagn om prosjektstøtte i
perioden 2016-2018 betinger at prosjektet gjennomføres i henhold til
forutsetningen i bevilgningsvedtaket.
Dette er et flerårig prosjekt som nå er inne i sitt siste prosjektår. 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.
Tyve prosent av årlig bevilgning utbetales når kravene til sluttrapportering
er oppfylt (ti prosent før 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: 11 av 25

Sak nr.:
41/18
Behandling:
12.06.2018

Sektor:

Møtebehandling:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tittel:
Søknad til RUF om midler til pågående
forskningsprosjekt "Raggovidda vindparks
effekter på reinens arealbruk og den lokale
reindriften"

Saks nr.:
17/20583 Doknr

Med hjemmel i forskrift for reindriftens utviklingsfond § 1-5 andre ledd,
bokstav k, bevilger Reindriften utviklingsfond 100 000 kroner til prosjektet
"Raggovidda vindparks effekter på reinens arealbruk og den lokale
reindriften" for 2018.
Det vises til RUF-sak 44/17, der tilsagn om prosjektstøtte i perioden 20172019 betinger at prosjektet gjennomføres i henhold til forutsetningen i
bevilgningsvedtaket.
Dette er et flerårig prosjekt som nå er inne i sitt andre prosjektår. 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, det vil si innen 1. april 2020.
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.
Tyve prosent av årlig bevilgning utbetales 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: 12 av 25

Sak nr.:
42/18
Behandling:
12.06.2018

Sektor:

Møtebehandling:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tittel:
Søknad til RUF om midler til pågående
forskningsprosjekt "Smittsom øyebetennelse
hos rein - betydningen av reinens herpesvirus,
forebygging og behandling"

Saks nr.:
17/20569 Doknr

Med hjemmel i forskrift for reindriftens utviklingsfond § 1-5 andre ledd,
bokstav k, bevilger RUF 115 000 kroner til forskningsprosjektet "Smittsom
øyebetennelse hos rein - betydningen av reinens herpesvirus, forebygging
og behandling" for 2017.
Det vises til RUF-sak 48/15, 27/16 og 41/17, der tilsagn om prosjektstøtte i
perioden 2015-2018 betinger at prosjektet gjennomføres i henhold til
forutsetningen i bevilgningsvedtaket.
Dette er et flerårig prosjekt som nå er inne i sitt siste prosjektår. 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.
Tyve prosent av årlig bevilgning utbetales når kravene til sluttrapportering
er oppfylt (ti prosent før 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: 13 av 25

Sak nr.:
43/18
Behandling:
12.06.2018

Sektor:

Møtebehandling:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tittel:
Søknad til RUF om midler til å formidle
forskningsresultat på internasjonal konferanse

Saks nr.:
18/17452 Doknr

Med hjemmel i forskrift for Reindriftens utviklingsfond § 1-5 andre ledd,
bokstav k, avslås søknaden fra til Javier Sánchez Romano ved UiT - Norges
arktiske universitet om 16 172 kroner til å dekke kostander i forbindelse
med konferansedeltakelse for å formidle forskningsresultater.
Søknaden avslås på bakgrunn av et vedtak som ble fattet av styret til
Reindriftens utviklingsfond 6. november 2017 (RUF-sak 88/17). Vedtaket la
føringer på at forskningsmidlene for 2018 vil prioritere pågående prosjekt,
det vil si flerårige prosjekt som har fått innvilget tilskudd fra Reindriftens
utviklingsfond i 2017 eller tidligere.

Landbruksdirektoratet

Side: 14 av 25

Sak nr.:
44/18
Behandling:
12.06.2018

Sektor:

Møtebehandling:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tittel:
Oppheving av vedtak i RUF-sak 160/99 fastsettelse av nedre grense for
tilskuddsgrunnlag

Saks nr.:
18/23594 Doknr

Vedtak i RUF-sak 160/99 oppheves.

Begrunnelse:
Vedtaket strider mot RUF-forskriftens kapitler 5 og 6. Etter at
avgjørelsesmyndighet i saker med beløp på inntil kr 200 000 ble overført til
Landbruksdirektoratet, er det ikke lenger behov for å avlaste RUF-styret i
saker som gjelder mindre beløp. Samtidig kan det være viktig for reineiere,
siidaer og reinbeitedistrikter å få tilskudd i disse sakene

Landbruksdirektoratet

Side: 15 av 25

Sak nr.:
45/18
Behandling:
12.06.2018

Sektor:

Møtebehandling:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tittel:
Endring i delegasjon fra RUF-styret til
Landbruksdirektoratet

Saks nr.:
18/23454 Doknr

Vedtak av 9. september 1999 samt RUF-saker 159/99, 12/00, 195/02,
39/03, 50/03, 68/04, 69/04 og 34/08 oppheves.

Begrunnelse:
Vedtak av 9. september 1999 og RUF-saker 39/02, 50/03 og 69/04 gjelder
ordninger som er opphørt. RUF-saker 159/99, 12/00 og 34/08 gjelder
ordninger som tidligere fantes i retningslinjer og blitt innlemmet i RUFforskriften. Delegasjon av avgjørelsesmyndighet og retningslinjer for
saksbehandling fremkommer av de nye hjemlene. RUF-saker 195/02 og
68/04 er blitt erstattet av nye vedtak i sakene 21/17 og 29/17 . Vedtakene
er ikke lenger aktuelle og bør oppheves

Landbruksdirektoratet
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Sak nr.:
46/18
Behandling:
12.06.2018

Sektor:

Møtebehandling:

Leif Anders Somby fremmet et nytt forslag:

Tittel:
Søknad om tilskudd til nødfôring

Saks nr.:
18/20544 Doknr

Tilskudd til nødfôring avslås.
Begrunnelse
Det er ikke avsatt midler over reindriftsavtalen 2017/2018 til nødfôring
utover de midler som kan avsettes til krisefond, jfr. forskrift om tilskudd til
reinbeitedistrikt og tamreinlag § 5. Avsatte midler til krisefond skal
anvendes til slike ekstraordinære beitesituasjoner som Hætta siida søker
tilskudd til.
Sombys forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tilskudd til nødfôring avslås.
Begrunnelse
Det er ikke avsatt midler over reindriftsavtalen 2017/2018 til nødfôring
utover de midler som kan avsettes til krisefond, jfr. forskrift om tilskudd til
reinbeitedistrikt og tamreinlag § 5. Avsatte midler til krisefond skal
anvendes til slike ekstraordinære beitesituasjoner som Hætta siida søker
tilskudd til.

Landbruksdirektoratet

Side: 17 av 25

Sak nr.:
47/18
Behandling:
12.06.2018

Sektor:

Møtebehandling:

Lodve Solholm fremmet nytt forslag:

Tittel:
Søknad om midler til utvikling- og
investeringstiltak - Utstyr for tapping av
reinsdyrsblod på slaketeri

Saks nr.:
18/22853 Doknr

Saken utsettes. RUF-styret får et nytt saksfremlegg til neste møte og ser på
saken på nytt.
Solholms forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes. RUF-styret får et nytt saksfremlegg til neste møte og ser på
saken på nytt.

Landbruksdirektoratet

Side: 18 av 25

Sak nr.:
48/18
Behandling:
12.06.2018

Sektor:

Møtebehandling:

Administrasjonen har kommet med forslag om at nytt punkt 5 annet ledd
endres til:

Tittel:
Revisjon av retningslinjer for støtte til juridisk
bistand - RUF-forskriften § 1-5 annet ledd
bokstav b

Saks nr.:
18/24174 Doknr

Tilskudd kan kreves helt eller delvis tilbakebetalt hvis søker får tilkjent sine
saksomkostninger i retten eller får fri sakførsel.
Innstilling med administrasjonens forslag til tilføyelse enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Retningslinjer for støtte til juridisk bistand endres til følgende:
1. Virkeområde
Reinbeitedistrikter og siidaer/enkeltgrupper kan få innvilget tilskudd til
juridisk bistand i forbindelse med sikring av reindriftens beiterett.
Det kan i tillegg innvilges tilskudd til andre vesentlige utgifter som søker har
pådratt seg i anledning saken, som:
a. partens egne utgifter til reise og opphold, der slike utgifter
har vært vesentlige og nødvendige
b. rettsgebyr og sideutgifter i saker med domstolsbehandling.
Det ytes ikke tilskudd i tvister mellom reindriftsutøvere. Det ytes heller ikke
tilskudd i saker som ikke oppfyller vilkår i RUF-forskriften § 1-5 annet ledd
bokstav b.
2. Begrensninger i støtten
For saker uten domstolsbehandling kan det innvilges tilskudd for inntil 50
timer.
For saker med domstolsbehandling kan det innvilges tilskudd for inntil 100
timer, inkl 50 timer forut for domstolsbehandling. I saker med
domstolsbehandling i flere instanser kan det innvilges tilskudd for inntil 50
timer for hver ankeinstans.

Landbruksdirektoratet

Side: 19 av 25

Hvis det innvilges tilskudd etter punkt 1 bokstavene a og/eller b, skal den
totale bevilgningssummen ikke overstige maksimale beløp som er nevnt i
punkt 2.
3. Satser
Tilskudd kan gis til bistand fra advokat etter timesats pålydende kr 1020 per
time. Timesatsen reguleres i samsvar med endringer i gjeldende offentlige
salærsats.
4. Utbetaling
Tilskudd til juridisk bistand utbetales ved innvilgelsen.
Landbruksdirektoratet kan sette frist for innsending av regnskap og
dokumentasjon på utgiftene som dekkes av tilskuddet.
5. Tilbakebetaling
Utbetalt og ubenyttet tilskudd kan kreves tilbakebetalt. Tilskuddet anses
som ubenyttet når søker ikke har dokumentert utgiftene innen fristen
fastsatt av Landbruksdirektoratet.
Tilskudd kan kreves helt eller delvis tilbakebetalt hvis søker får tilkjent sine
saksomkostninger i retten eller får fri sakførsel.
6. Saksbehandling
Myndighet til å avgjøre søknader om støtte til juridisk bistand delegeres til
Landbruksdirektoratet.
Begrunnelse:
Gjeldende retningslinjer er ikke i samsvar med annet regelverk som hjemler
dekning av sakskostnader, slik som rettshjelpsloven, forvaltningsloven § 36
og tvistelovens kapittel 20. Forskjellene gjelder dekning av partens egne
utgifter til reise mv og rettsgebyr, samt dekning av kostnader under
ankeforhandlingen. Det foreligger ingen argumenter for å opprettholde
skillet mellom retningslinjene og annet regelverk på disse punktene.
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Sak nr.:
49/18
Behandling:
12.06.2018

Sektor:

Møtebehandling:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tittel:
Vurdering av retningslinjer for sikring av
reindriftens arealer, jf RUF-forskriften § 1-5
annet ledd bokstav b

Saks nr.:
18/24164 Doknr

Retningslinjer for sikring av reindriftens arealer, jf RUF-forskriften § 1-5
annet ledd bokstav b, endres til følgende:

1. Virkeområde
Tilskudd etter RUF-forskriften § 1-5 annet ledd bokstav b innvilges til
reinbeitedistrikter.
Tilskuddet skal primært brukes til større tiltak i forbindelse med
arealinngrep, slik som høringsuttalelser, utredninger mv.
2. Hvilke tiltak omfattes
Reinbeitedistrikter kan søke om tilskudd til blant annet følgende tiltak:
a. Utarbeidelse av høringsuttalelser i forbindelse med
arealinngrep.
b. Tiltak som reindriften har behov for å få kartlagt og som
faller utenfor konsekvensutredninger etter bestemmelsene i
plan- og bygningsloven.
c. Utarbeidelse av prioritetskart (verdiklassifisering av
arealbrukskart).
3. Utbetaling
50 % av tilskuddet utbetales ved innvilgelsen. Resttilskudd utbetales etter at
regnskap og dokumentasjon er oversendt til og godkjent av
Landbruksdirektoratet.
4. Tilbakebetaling
Utbetalt og ubenyttet tilskudd kan kreves tilbakebetalt. Utbetalt tilskudd
kan dessuten kreves tilbakebetalt hvis vesentlige forutsetninger for
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tilskuddet viser seg ikke å være oppfylt.
Begrunnelse for endringene:
Det er behov for revisjon av gjeldende retningslinjer i sak 30/06. Strukturen
i retningslinjene bør gjøres mer ryddig slik at retningslinjene blir tydelige og
lettere å anvende.
Flere av punktene bør fjernes fordi de hjemler regelverk som finnes i RUFforskriften og vedtaket i RUF-sak 21/17. Det kan dessuten være uheldig å
prioritere søknader fra flere distrikter samlet fremfor søknader fra
enkeltdistrikter ut fra økonomisk synspunkt.
Det er viktig å utforme retningslinjene slik at de ikke hjemler tilskudd i
tilfeller der tiltak skal finansieres av andre ordninger, for eksempel etter
forskrift om konsekvensutredninger.
Det er hensiktsmessig å tilføye bestemmelser om utbetaling av tilskudd
etter disse retningslinjene og tilbakebetaling, slik at likebehandling oppnås.
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Sak nr.:
50/18
Behandling:
12.06.2018

Sektor:

Møtebehandling:

Leif Anders Somby fremmet nytt forslag til begrunnelse:

Tittel:
Søknad om tilskudd til utvikling av

Saks nr.:
17/67093 Doknr

Fôring av rein som en del av den ordinære drift skal fortrinnsvis bekostes av
reineiere selv, eventuelt av distriktstilskuddet og kriseberedskapsmidler.
Sombys forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Vedtak av 14. februar opprettholdes.
Begrunnelse
Fôring av rein som en del av den ordinære drift skal fortrinnsvis bekostes av
reineiere selv, eventuelt av distriktstilskuddet og kriseberedskapsmidler.
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Sak nr.:
51/18
Behandling:
12.06.2018

Sektor:

Møtebehandling:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tittel:
Søknad om økonomisk bidrag - Kartlegging og
statusgjennomgang av reindriftens anlegg i
Nordland

Saks nr.:
18/20425 Doknr

Søknad om økonomisk bidrag til kartlegging og statusgjennomgang av
reindriftens anlegg i Nordland avslås.
Begrunnelse
Søknad om tilskudd avslås fordi tiltaket ikke er i samsvar med formålet i
RUF-forskriften § 1-1.
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Sak nr.:
52/18
Behandling:
12.06.2018

Sektor:

Møtebehandling:

Landbruksdirektoratet tok opp følgende med RUF-styret til diskusjon:

Tittel:
Eventuelt

Saks nr.:
18/25953 Doknr

* Møteplan for høsten 2018. Lodve Solholm foreslo å ha neste møte på den
21. august (fremmøte eller telefonmøte) i Oslo/Landbruksdirektoratet.
Direktoratet bestiller hotellrom. Siste møte i 2018 blir avholdt den 17. og
18. oktober. ved Landbruksdirektoratet i Oslo. Varamedlemmer skal
innkalles. Møtestart blir mellom 11 og 12, møtet starter med lunsj.
* Reindriftsavtalen 2018/2019. Tone Seppola informerte om innholdet i
den nye reindriftsavtalen.
* Behov for kursing av styremedlemmer høsten 2018. Styremøtesaker tas
på dag 1 i oktobermøte, kursing tas på dag 2. (fra kl 9:00 til møteslutt).
* Kort informasjon om regelverk som anvendes i Landbruksdirektoratet.
Dette tas under kurset den 18. oktober.
* Annet.

Vedtak:

Tatt til etterretning.
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Sak nr.:
53/18
Behandling:
12.06.2018

Sektor:

Møtebehandling:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tittel:
Tildelingsbudsjett RUF 2018

Saks nr.:
18/24971 Doknr

Tildelingsbudsjett for Reindriftens utviklingsfond i 2018 vedtas som
foreslått.

