PROTOKOLL
Čoahkkingirji
fra
møte i Reindriftens utviklingsfond
Onsdag 17. oktober 2018 kl. 15:00
i
Landbruksdirektoratet
Møte nr. 5/2018

Møtet ble hevet kl 17:00.
Til stede:

Lodve Solholm, Marit Elisabeth Hætta Gaup (fremmøte),
Marthe Bay Haugen, Tom Lifjell (telefon)

Forfall:

Fra
Landbruksdirektoratet:

Liv Berit Hætta, Elena Guttormsen

Saksliste:
78/18

Delegerte saker

84/18

Søknad om tilskudd til reindriftsfaglig utredning - reinbeitedistrikt 13

85/18

Søknad om tilskudd til utvikling av enhet for mekanisert fôring innvilges

Landbruksdirektoratet

Sak nr.:
78/18
Behandling:
17.10.2018

Møtebehandling:

Vedtak:

Side: 2 av 4

Sektor:
Tittel:
Delegerte saker

Saks nr.:
18/63626 Doknr

Landbruksdirektoratet

Side: 3 av 4

Sak nr.:
84/18
Behandling:
17.10.2018

Sektor:

Møtebehandling:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Tittel:
Søknad om tilskudd til reindriftsfaglig utredning
- reinbeitedistrikt 13

Saks nr.:
18/37181 Doknr

Søknad fra reinbeitedistrikt 13 om tilskudd etter RUF-forskriften § 1-5
annet ledd bokstav b innvilges delvis. Søknaden avslås for den delen som
gjelder utarbeidelse av reindriftsfaglig vurdering og endring av bruksregler.
Reinbeitedistrikt 13 får innvilget tilskudd til utarbeidelse av
høringsuttalelser og prioritetskart på totalt kr 44 000.
Begrunnelse:
RUF-styret har i sak 01/18 tatt stilling til søknad om tilskudd til utarbeidelse
av reindriftsfaglig vurdering, og avslo søknaden da den ikke var i tråd med
RUF-forskriften § 1-5. Vedtaket er endelig. Det foreligger ikke opplysninger i
søknaden som tilsier at denne delen av søknaden skal vurderes på nytt med
et annet resultat.
Arbeid med endring av bruksregler omfattes allerede av forskrift om
tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag. Tiltaket er derfor ikke innenfor
RUF-forskriften § 1-5.
Vilkår i RUF-forskriften §§ 1-1, 1-5 og 1-6 er oppfylt for tiltak som gjelder
utarbeidelse av høringsuttalelser og prioritetskart, og søknadsbeløpet anses
for å være rimelig i forhold til tiltakene.

Landbruksdirektoratet

Sak nr.:
85/18
Behandling:
17.10.2018

Side: 4 av 4

Sektor:
Tittel:
Søknad om tilskudd til utvikling av enhet for
mekanisert fôring innvilges

Saks nr.:
17/67093 Doknr

Møtebehandling:

Vedtak:

Søknad fra reinbeitedistrikt 7 om utvikling av enhet for mekanisert fôring av
rein innvilges med kr 134 000.
Begrunnelse:
Det omsøkte tiltaket tilfredsstiller vilkår i RUF-forskriften §§ 1-1, 1-5 annet
ledd og 1-6. Det er tilstrekkelig med midler for å kunne innvilge det
omsøkte tiltaket fullt ut.

