
                                       

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
Marit Gåre 776 42115 14.07.2014 2014/2608 - 3 512.1

Deres dato Deres ref.
15.04.2014

                                                                   

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon:  77 64 20 00 Avdeling fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Landbruksavdelingen www.fylkesmannen.no/troms

Bioforsk Nord Tjøtta
Postboks 34
8860  TJØTTA

Tilsagn om inntil kr 700.000,- i tilskudd til utvikling av Arktisk landbruk 
gjennom prosjektet «Stress og velferd hos reinsdyr under håndtering»

Vi viser til oversendelse av 16.04.14 med søknad om tilskudd til prosjektet «Stress og velferd 
hos reinsdyr under håndtering», mottatt hos oss 16.04.14.  

Søknaden er behandlet av styret for forvaltning av midler til utvikling av arktisk landbruk 
(styret) etter føringer lagt i fullmaktsbrev 2014 til Fylkesmannen fra LMD, tildelingsbrev av 
12.11.2012 fra LMD, forvaltningsloven, reglement for økonomistyring i Staten og kriterier 
for prioritering av søknader fastsatt av styret.

Målet for satsingen er å bidra til utvikling og økt utnytting av arktisk kvalitet som 
konkurransefortrinn for landbruket i nordområdene, og er en oppfølging av Meld. St. 9 (2011-
2012) «Velkommen til bords». Her understrekes det at arktisk landbruk produserer råvarer av 
unike kvaliteter, som utgjør et potensial, ikke bare for landbruks- og matproduksjon, men 
også for utvikling av andre varer og tjenester innen for eksempel mat- og reiselivsområdet. 

Vedtak:
Styret for forvaltning av midler til utvikling av Arktisk landbruk har på møte 
27.06.2014 fattet vedtak om å innvilge Bioforsk Nord Tjøtta inntil kr. 700.000 i tilskudd 
til prosjektet «Stress og velferd hos Reinsdyr under håndtering».

For tilskuddet gjelder følgende generelle vilkår:
- Prosjektet skal gjennomføres i samsvar med framlagte planer. Tilskuddet vil kunne 

falle bort dersom planene som ligger til grunn for tilsagnet endres uten 
forhåndssamtykke. Av dette følger at hvis finansieringsplanen endres, skal revidert 
finansieringsplan godkjennes av Fylkesmannen i Troms, før prosjektet igangsettes.

- Det skal føres regnskap for tiltaket. Regnskapet skal settes opp slik at det kan 
sammenlignes med kostnadsoverslaget som ligger til grunn for vedtaket. 

- Tilskuddet er beregnet oppad til 48 % av godkjent kostnadsoverslag. Dersom 
prosjektet ikke blir gjennomført i forutsatt omfang eller til kostnad oppgitt i søknad, 
vil tilskuddet kunne bli tilsvarende redusert.

- Ved markedsføring av og rapportering fra tiltaket skal det framgå at det er mottatt 
støtte fra midler til utvikling av det arktiske landbruket. 

- Fylkesmennene skal ha tillatelse til å legge ut sluttrapport fra prosjektet på sine 
internettsider. 
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Vilkår for utbetaling av tilskudd:
- Utbetaling av tilskuddet skjer etterskuddsvis med bakgrunn i del- /sluttrapport og 

revidert prosjektregnskap. Det kan foretas delutbetalinger i løpet av prosjektperioden.
Minst 25 % av tilskuddet skal holdes tilbake til sluttrapport og regnskap foreligger. 

- Frist for gjennomføring av prosjektet og innsending av sluttrapport er 01.03.17. I 
tillegg til revidert regnskap skal rapporten inneholde en beskrivelse av gjennomførte 
tiltak og en vurdering av oppnådde resultat i henhold til de mål som er satt.  

- Spørsmål angående rapportering, utbetaling eller vedtaket for øvrig, rettes til 
Fylkesmannen i Troms som har sekretariatsfunksjonen for midlene.

En eventuell søknad om utsatt frist må fremmes i god tid før frist for sluttføring av prosjektet. 
Tilskuddet kan inndras uten varsel etter fristens utløp.

Vedtak i saken er fattet av Styret for forvaltning av midler til utvikling av arktisk landbruk. 
Styret består at de tre landbruksdirektørene i Nordland, Troms og Finnmark, en representant 
fra Sametinget, en representant fra de nordnorske fylkeslagene i Norsk Bonde- og 
Småbrukarlag, en representant fra de nordnorske fylkeslagene i Norges Bondelag, en 
representant fra Norske Reindriftssamers Landsforbund og en representant fra Nordland 
fylkeskommune. Fylkesmannen i Troms har hatt saksbehandlingen av alle sakene ved denne 
søknadsomgangen.

Søknaden inngår som en del av søknadsomgangen for midler til Arktisk landbruk for 2014 
med søknadsfrist 16.04.2014. I denne omgangen har det vært en tilgjengelig ramme til 
fordeling på ca. kr. 6,25 mill. Samlet søknadsomfang var på 32 søknader og vel kr. 22,9 mill., 
så det har vært nødvendig å foreta en streng prioritering blant de mottatte søknadene. 

Vurdering:
Problemstillingene er klart definert og forsøksoppsett er klart spesifisert. Prosjektet har 
samarbeidspartnere i næringa og i vitenskapelige miljø. 

Prosjektet har mange elementer som tilsier at prosjektet bør prioriteres i fordelingen av 
arktiske midler.

Det er et nordnorsk prosjekt med klar forankring i næringa. Det knytter til seg andre 
forskningsmiljøer. Prosjektet kan utløse andre midler. Dette er ny kunnskap som næringa kan 
ha direkte nytte av og ta raskt i bruk.

En solid søknad.

Budsjett/ finansieringsplan
Budsjett Finansieringsplan
Møter og reiseutgifter kr 100.000,- Arktiske midler kr 700.000,-
Arbeidsforbruk Vet inst kr 250.000,- Egenkapital kr 70.000,-
Arbeidsforbruk Bioforsk kr 410.000,- Veterinærinstituttet kr 100.000,-
Arbeidsforbruk Uitø Kr 130.000,- Bioforsk kr 100.000,-
Analysekostnader (lab) Kr 60.000,- UITØ kr 30.000,-
Innkjøp av utstyr Kr 300.000,- Reindriftsutøvere kr 80.000,-
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(arbeid)
Driftsmidler Kr 80.000,- Annen finansiering 380.000,-
Rapportering og publisering kr 300.000,-
Deltakelse på konferanser kr 70.000,-
Sum kr 1.460.000,- kr 1.460.000,-

Kontroll og tilbakebetaling:
- Fylkesmannen skal føre tilsyn med at utbetaling av tilskudd er riktig, og skal ha 

adgang til all bokføring, korrespondanse og opptegnelser som vedkommer tilskuddet.
- Fylkesmannen kan foreta stedlig kontroll hos tilskuddsmottakeren.
- Midlene tildelt i dette vedtaket kan kreves helt eller delvis tilbake dersom søkeren har 

gitt feil opplysninger i søknaden som har dannet grunnlag for en urettmessig 
utbetaling av tilskuddet, eller at midlene ikke blir nyttet i samsvar med de 
forutsetninger som er satt for tildelingen.

Klageadgang: 
Tilskuddet er redusert i forhold til søknad. og vedtaket kan påklages, jf. forvaltningslovens 
kapittel VI. En eventuell klage på vedtak og/eller vilkår stiles til Landbruksdirektoratet og 
sendes Fylkesmannen i Troms innen tre uker at dette vedtaket er mottatt. Se vedlagte 
informasjon om klageadgang.

Med hilsen

Berit Nergård Nyre
landbruksdirektør

Marit Gåre
Rådgiver

Vedlegg: Klagerettsskjema

Kopi til:
Fylkesmannen i Nordland Statens Hus 8002 Bodø
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