PROTOKOLL
Čoahkkingirji
fra
møte i Reindriftens utviklingsfond
(sirkulærprotokoll)

Møte nr. 5/2019

Møtet ble hevet kl 11:30.
Til stede:

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

Forfall:

Fra
Landbruksdirektoratet:

Saksliste:
52/19

Klage på avslag på søknad om tilskudd til rydding av flyttlei - reinbeitedistrikt 27

53/19

Søknad om tilskudd til oppføring av reingjerde - Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt

Landbruksdirektoratet
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Sak nr.:
52/19
Behandling:
27.06.2019

Sektor:

Møtebehandling:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Tittel:
Klage på avslag på søknad om tilskudd til
rydding av flyttlei - reinbeitedistrikt 27

Saks nr.:
19/21942 Doknr

Klage på Landbruksdirektoratets vedtak om avslag av 7. mai 2019 tas delvis
til følge. Reinbeitedistrikt 27 innvilges tilskudd til utbedring av flyttlei på
inntil kr 99 500.
Begrunnelse:
Vilkåret om at tiltaket er utviklende for reindriftsnæringen, jf. RUFforskriften § 1-1, jf. § 1-5 er ikke oppfylt. Distriktet har imidlertid ingen
alternative støtteordninger for å få dekket kostnadene og ingen alternativer
for å flytte mellom beiteområdene. Det skal være mulig å bruke skjønn i
slike saker.
Distriktet har også tidligere fått innvilget tilskudd til rydding av flyttleien
(RUF-sak 80/94), selv om vilkårene for tilskudd heller ikke den gangen var
oppfylt. Tiltaket ble derfor også i sak 80/94 ansett som så viktig at det ble
utvist skjønn for å innvilge tilskuddet.
Beløpet er skjønnsmessig begrenset til kr 150 per time for eget arbeid.
Distriktet må dessuten selv dekke utgifter ved bruk av eget utstyr.

Landbruksdirektoratet

Sak nr.:
53/19
Behandling:
27.06.2019
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Sektor:
Tittel:
Søknad om tilskudd til oppføring av reingjerde Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt

Saks nr.:
19/22827 Doknr

Møtebehandling:

Vedtak:

Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt innvilges tilskudd til oppføring av reingjerde
med inntil kr 818 000.
Tilskuddet innvilges på følgende betingelser:
·

·

·

·

·

Distriktet skal overholde vilkårene satt i Landbruks- og
matdepartementets vedtak om tillatelse til oppføring av
sperregjerde.
Tilskuddet utbetales når gjerdet er ferdigstilt, og det gamle
gjerdet er revet. Dette dokumenteres ved at fylkesmannen
befarer gjerdeanlegget og kontrollerer at oppføring av det
nye gjerdet og fjerning av det gamle gjerdet er i samsvar
med vilkårene. Landbruksdirektoratet kan etter søknad
anvise inntil 50 prosent av tilskuddet til utbetaling i forhold til
tiltakets fremdrift.
Distriktet skal levere dokumentasjon på hvordan midlene er
brukt innen to måneder etter at gjerdet er ferdigstilt.
Tilskuddet blir utbetalt etter at Landbruksdirektoratet har
godkjent dokumentasjonen.
Det forutsettes at distriktet sender inn protokoll fra årsmøte
for 2019 samt revisorgodkjent regnskap for 2018 til
Landbruksdirektoratet innen 15. juli 2019. Hvis slik
dokumentasjon ikke blir sendt innen fristen, vil tilskuddet bli
tilbakeført Reindriftens Utviklingsfond.
Hvis gjerdet ikke er oppført innen tre år fra vedtaksdato, vil
ubrukte midler tilbakeføres til Reindriftens Utviklingsfond.
Utbetalt og ubenyttet tilskudd kan kreves tilbakebetalt.

Begrunnelse:
Distriktet oppfyller samtlige vilkår i RUF-forskriftens kapittel 4, bortsett fra
vilkår i § 4-2 tredje ledd. Vilkåret er knyttet til søknad om tilskudd til
reinbeitedistrikter og tamreinlag. Ordningen har søknadsfrist 15. juli 2019.
RUF-styret velger imidlertid å behandle søknaden før den nødvendige
dokumentasjonen er sendt inn, slik at distriktet rekker å bygge gjerdet før
barmarkssesongen er over. For å sikre at vilkåret blir oppfylt, stilles det
vilkår om innsending av resterende dokumentasjon innen 15. juli 2019,
med mulighet for å tilbakeføre tilskuddet hvis dokumentasjonen ikke blir
sendt innen fristen.

Landbruksdirektoratet

Side: 4 av 4

