PROTOKOLL
Čoahkkingirji
fra
møte i Reindriftens utviklingsfond
Tirsdag 21. august 2018 kl. 09:00
i
Landbruksdirektoratet
Møte nr. 04/2018

Møtet ble hevet kl 11:00.
Til stede:

Lodve Solholm, Marit Elisabeth Hætta Gaup, Marthe Bay
Haugen, Tom Lifjell

Forfall:

Fra Landbruksdirektoratet:

Tone Seppola, Elena Guttormsen, Liv Berit Hætta

Saksliste:
54/18

Delegerte saker

66/18

<Klage på avslag om midler til transport av rein til Magerøya våren 2018 Salcusiida>

67/18

<Klage på avslag om midler til transport av rein til Magerøya våren 2018 Nuorrejohka siida>

68/18

<Søknad om tilskudd til utviklings- og investeringstiltak - Utstyr for tapping av
blod på slakteri>

69/18

Søknad om ekstrabevilgning til fôring av rein vinteren 2017/2018 - Gielas
reinbeitedistrikt

70/18

Søknad om ekstrabevilgning til fôring vinteren 2017/2018

71/18

Søknad om tilskudd fra RUF - fremtidsrettet rein- og jordbruksdrift i Hedmark og
Trøndelag

72/18

Søknad om tilskudd til ombygging av slakte- og merkegjerde - MarBolon siida

Landbruksdirektoratet

Side: 2 av 15

73/18

Søknad om tilskudd til oppsett av nytt gjerdeanlegg - Lahtin siida

74/18

Søknad om tilskudd til oppføring av slakteri og nedskjæringsanlegg

76/18

Revidert tildelingsbudsjett RUF 2018

Landbruksdirektoratet

Sak nr.:
54/18
Behandling:
21.08.2018

Møtebehandling:
Vedtak:

Side: 3 av 15

Sektor:
Tittel:
Delegerte saker

Saks nr.:
18/39165 Doknr

Landbruksdirektoratet

Side: 4 av 15

Sak nr.:
66/18
Behandling:
21.08.2018

Sektor:

Møtebehandling:

Forslag fra Tom Lifjell:

Tittel:
<Klage på avslag om midler til transport av rein
til Magerøya våren 2018 - Salcusiida>

Saks nr.:
18/21800 Doknr

Klagen tas til følge. Salcu siida får tilskudd på kr 180 000 til å dekke sine
kostnader med trailertransport.
Begrunnelse
Siidaen har meldt seg på pramming for våren 2018, men av hensyn til
kostnaden med pramming ble ikke siidaen tatt med. Det ble gitt en ekstra
bevilgning av avtalepartene til dekning av økte kostnader til pramming. Dette
ble misforstått som om at Magerøya skulle få være med i seilingsprogrammet.
Forslag fra Lodve Solholm:
Landbruksdirektoratets vedtak av 15.05.2018 opprettholdes.
Landbruksdirektoratet bes om å utarbeide et forslag til skriflig henvendelse til
avtalepartene for å få klarere retningslinjer for transport av rein til og fra
øyene i Finnmark og Troms. Forslaget fremlegges på neste møte i RUF-styret
den 17. oktober.
Begrunnelse
Det er ikke kommet nye opplysninger i klagen som skulle tilsi en annen
vurdering av saken.
Lodve Solholms forslag vedtatt med 2 mot 2 stemmer.

Vedtak:

Landbruksdirektoratets vedtak av 15.05.2018 opprettholdes.
Landbruksdirektoratet bes om å utarbeide et forslag til skriflig henvendelse til
avtalepartene for å få klarere retningslinjer for transport av rein til og fra
øyene i Finnmark og Troms. Forslaget fremlegges på neste møte i RUF-styret
den 17. oktober.

Landbruksdirektoratet

Side: 5 av 15

Begrunnelse
Det er ikke kommet nye opplysninger i klagen som skulle tilsi en annen
vurdering av saken.

Landbruksdirektoratet

Side: 6 av 15

Sak nr.:
67/18
Behandling:
21.08.2018

Sektor:

Møtebehandling:

Forslag fra Tom Lifjell:

Tittel:
<Klage på avslag om midler til transport av rein
til Magerøya våren 2018 - Nuorrejohka siida>

Saks nr.:
18/21800 Doknr

Klagen tas til følge. Nuorrejohka siida får tilskudd på kr 180 000 til å dekke
sine kostnader med trailertransport.
Begrunnelse
Siidaen har meldt seg på pramming for våren 2018, men av hensyn til
kostnaden med pramming ble ikke siidaen tatt med. Det ble gitt en ekstra
bevilgning av avtalepartene til dekning av økte kostnader til pramming. Dette
ble misforstått som om at Magerøya skulle få være med i seilingsprogrammet.
Forslag fra Lodve Solholm:
Landbruksdirektoratets vedtak av 15.05.2018 opprettholdes.
Landbruksdirektoratet bes om å utarbeide et forslag til skriflig henvendelse til
avtalepartene for å få klarere retningslinjer for transport av rein til og fra
øyene i Finnmark og Troms. Forslaget fremlegges på neste møte i RUF-styret
den 17. oktober.
Begrunnelse
Det er ikke kommet nye opplysninger i klagen som skulle tilsi en annen
vurdering av saken.
Lodve Solholms forslag vedtatt med 2 mot 2 stemmer.

Vedtak:

Landbruksdirektoratets vedtak av 15.05.2018 opprettholdes.
Landbruksdirektoratet bes om å utarbeide et forslag til skriflig henvendelse til
avtalepartene for å få klarere retningslinjer for transport av rein til og fra
øyene i Finnmark og Troms. Forslaget fremlegges på neste møte i RUF-styret
den 17. oktober.

Landbruksdirektoratet

Side: 7 av 15

Begrunnelse
Det er ikke kommet nye opplysninger i klagen som skulle tilsi en annen
vurdering av saken.

Landbruksdirektoratet

Side: 8 av 15

Sak nr.:
68/18
Behandling:
21.08.2018

Sektor:

Møtebehandling:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tittel:
<Søknad om tilskudd til utviklings- og
investeringstiltak - Utstyr for tapping av blod på
slakteri>

Saks nr.:
18/22853 Doknr

Tilskudd til utstyr for tapping av reinsdyrsblod på slakteri avslås.
Begrunnelse:
Søknad om tilskudd avslås fordi tiltaket ikke er i samsvar med formålet i RUFforskriften § 1-1.

Landbruksdirektoratet

Side: 9 av 15

Sak nr.:
69/18
Behandling:
21.08.2018

Sektor:

Møtebehandling:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Tittel:
Søknad om ekstrabevilgning til fôring av rein
vinteren 2017/2018 - Gielas reinbeitedistrikt

Saks nr.:
17/60751 Doknr

Søknad fra Gielas reinbeitedistrikt om ekstrabevilgning til fôring av rein
vinteren 2017/2018 avslås.
Begrunnelse:
Distriktet fikk innvilget maksimalt tilskudd etter gjeldende sats i sak 07/18.
Det er ikke avsatt mer midler til dekning av utgifter til fôring av rein grunnet
manglende reinbeitekonvensjon i 2018

Landbruksdirektoratet

Side: 10 av 15

Sak nr.:
70/18
Behandling:
21.08.2018

Sektor:

Møtebehandling:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Tittel:
Søknad om ekstrabevilgning til fôring vinteren
2017/2018

Saks nr.:
18/535 Doknr

Søknad fra Hjerttind reinbeitedistrikt om ekstrabevilgning til fôring av rein
vinteren 2017/2018 avslås.
Begrunnelse:
Distriktet fikk innvilget maksimalt tilskudd etter gjeldende sats i sak 05/18.
Det er ikke avsatt mer midler til dekning av utgifter til fôring av rein grunnet
manglende reinbeitekonvensjon i 2018

Landbruksdirektoratet

Side: 11 av 15

Sak nr.:
71/18
Behandling:
21.08.2018

Sektor:

Møtebehandling:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tittel:
Søknad om tilskudd fra RUF - fremtidsrettet reinog jordbruksdrift i Hedmark og Trøndelag

Saks nr.:
18/25012 Doknr

Søknad fra Os kommune om tilskudd til prosjektet «Fremtidsrettet reindrift og
jordbruk i områder med arealkonflikter i Hedmark og Trøndelag» innvilges
med kr 500 000.
Tilskuddet utbetales etter at mandat for prosjektet er oppdatert i henhold til
gjeldende styringsdokumenter for reindriftpolitikken og godkjent av
avtalepartene, jf sluttprotokollens punkt 2.1.3.
Begrunnelse:
Søknaden er i tråd med avsetningen i Reindriftsavtalen og føringer i
sluttprotokollens punkt 2.1.3. Vilkår i RUF-forskriftens §§ 1-1, 1-5 og 1-6 er
oppfylt. Det omsøkte beløpet er imidlertid større enn det som er avsatt til
prosjektet i Reindriftsavtalen. Bevilgningen er derfor begrenset til det avsatte
beløpet.

Landbruksdirektoratet

Side: 12 av 15

Sak nr.:
72/18
Behandling:
21.08.2018

Sektor:

Møtebehandling:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tittel:
Søknad om tilskudd til ombygging av slakte- og
merkegjerde - MarBolon siida

Saks nr.:
18/19584 Doknr

Med hjemmel i forskrift for Reindriftens utviklingsfond § 4-2 jf § 4-3, innvilges
MarBolon siida tilskudd med inntil kr 232 000 til ombygging av slakte- og
merkegjerde ved Bakfjordfjellet i Måsøy kommune.

Tilskuddet innvilges med forutsetning om at vilkårene i oppføringstillatelsen
av 19. desember 1988 overholdes. Før tilskuddet kan anvises til utbetaling må
tiltaket være ferdigstilt og godkjent av Fylkesmannen i Finnmark. Videre må
det innleveres dokumentasjon på hvordan midlene er brukt.

Midler som ikke er benyttet innen tre år etter at vedtaket er fattet vil bli
tilbakeført Reindriftens utviklingsfond.

Begrunnelse:
Søknaden oppfyller samtlige vilkår i RUF-forskriften § 4-4, bortsett fra vilkår
om innhenting av tre tilbud på samtlige kostnadsgrupper.
Landbruksdirektoratet velger å dispensere fra vilkåret i denne saken da
siidaen har forsøkt å innhente tilstrekkelig mange tilbud, men ikke lyktes med
det. Samtlige vilkår for å innvilge tilskudd i § 4-2 er oppfylt. Tilskuddet utgjør
35 % av tilskuddsberettigede utgifter.

Landbruksdirektoratet

Side: 13 av 15

Sak nr.:
73/18
Behandling:
21.08.2018

Sektor:

Møtebehandling:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tittel:
Søknad om tilskudd til oppsett av nytt
gjerdeanlegg - Lahtin siida

Saks nr.:
18/21803 Doknr

Med hjemmel i forskrift for Reindriftens utviklingsfond § 4-2 jf § 4-3, innvilges
Lahtin siida tilskudd med inntil kr 328 800 til oppføring av nytt gjerdeanlegg i
Basaldatjohka i Porsanger kommune.

Tilskuddet innvilges med forutsetning om at vilkårene i oppføringstillatelsen
av 3. november 1982 overholdes. Før tilskuddet kan anvises til utbetaling må
tiltaket være ferdigstilt og godkjent av Fylkesmannen i Finnmark. Videre må
det innleveres dokumentasjon på hvordan midlene er brukt.

Midler som ikke er benyttet innen tre år etter at vedtaket er fattet vil bli
tilbakeført Reindriftens utviklingsfond.

Begrunnelse:
Søknaden oppfyller samtlige vilkår i RUF-forskriften § 4-4. Samtlige vilkår for å
innvilge tilskudd i § 4-2 er oppfylt. Tilskuddet utgjør 35 % av
tilskuddsberettigede utgifter.

Landbruksdirektoratet

Side: 14 av 15

Sak nr.:
74/18
Behandling:
21.08.2018

Sektor:

Møtebehandling:

Tilleggsforslag fra Lodve Solholm:

Tittel:
Søknad om tilskudd til oppføring av slakteri og
nedskjæringsanlegg

Saks nr.:
18/26016 Doknr

Saken oversendes til avtalepartene for drøfting.
Administrasjonens forslag med tilleggsforslaget er enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Søknad om tilskudd til oppføring av slakteri og nedskjæringsanlegg avslås.
Saken oversendes til avtalepartene for drøfting.

Begrunnelse:
Søknaden avslås fordi Min Boazu AS ikke tilhører de subjekter (siidaandel,
siida, reinbeitedistrikt og tamreinlag) som kan søke om tilskudd til oppføring
av reindriftsanlegg, jfr. forskrift for Reindriftens Utviklingsfond § 4-2 første
ledd.

Landbruksdirektoratet

Sak nr.:
76/18
Behandling:
21.08.2018

Side: 15 av 15

Sektor:
Tittel:
Revidert tildelingsbudsjett RUF 2018

Møtebehandling:
Vedtak:

Revidert tildelingsbudsjett tatt til orientering.

Saks nr.:
18/39165 Doknr

