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SØKNAD OM TILSKUDD TIL GJERDETRASÉRYDDING 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
  

2014016451 SØKNAD OM TILSKUDD TIL GJERDETRASÉRYDDING 
 
 
 
Kort sammendrag: 
Reinbeitedistrikt 4/5B søker om tilskudd til rydding av trase for 28 km sperregjerde for rein. 
 
 
Faktiske opplysninger: 
Reinbeitedistrikt 4/5B søker om tilskudd til rydding av trase for 28 km sperregjerde for rein. 
Gjerdet skal settes opp i søkers vinterbeite 5C og vil grense mot distrikt 6 sitt vinterbeite 5D. 

Formålet er å hindre fremmed rein i å trekke inn på distrikt 4/5B sine vinterbeiter. Etter å ha 
blitt saksøkt i 2010 om retten til vinterbeite, har søker i alle rettsinstanser fått medhold i at de 
har eksklusiv beiterett i området. Dommen er rettskraftig i og med at Høyesterett 18.03.2013 
avviste motpartens anke. 

Søker opplever at til tross for dommen, beiter fortsatt fremmed rein på deres beite. For å 
hindre fremmed rein i å beite på distrikt 4/5B sine vinterbeiter, ønsker de derfor å sette opp et 
28 km langt sperregjerde fra grensen mot Finland og til E6 ved Brannsletta. Gjerdetraseen er 



plassert slik at den skal følge høydedragene i terrenget og unngå de fleste bekkeleier, og 
skal ta hensyn til viktige vilttrekkruter og rypeområder. 

I søknaden omtales gjerdet som midlertidig (under et år), men det er i møte med søker 
28.08.2014 avklart at tiltaket er endret til å gjelde et permanent gjerde. Det innebærer at 
eventuelt endelig godkjenning av tiltaket gjøres av departementet etter en bred høring.  

Selve gjerdet er foreløpig kostnadsberegnet til om lag 1,8 millioner kroner. Søknaden 
omfatter rydding av traseen, som har følgende kostnadsoverslag: 

Kostnad Beløp 
Lett ryddeutstyr 23 790 
Helikoptertransport 25 600 
Kost 19 800 
Lett ryddeutstyr 23 790 
Diverse 7 000 
Sum 76 190 
Det søkes om maksimalt tilskudd, mens resten finansieres med egne midler. Vedtektene for 
primærnæringsfondet med utfyllende retningslinjer åpner for at fellesanlegg i reindrifta kan 
støttes med inntil 50 % av totalkostnadene. 

Per dato er det knapt 20 000,- kroner av fondets forventa inntekter for 2014 som ikke er 
disponert, og et tilsagn vil forutsette at en forskutterer fremtidige inntekter. Ved inngangen av 
2014 var det en underdekning av pådratt ansvar på om lag 50 000,- kroner, mens det slik det 
ser ut i dag, vil være en underdekning av pådratt ansvar ved årsskiftet på om lag kroner 
20 000,- kroner etter et eventuelt tilsagn til omsøkte tiltak. 

Vurdering 
Et sperregjerde på 28 km er et omfattende tiltak. I og med at sperregjerdet skal være 
permanent, vil det bli underlagt en omfattende saksbehandling med bred høring før endelig 
vedtak gjøres av departementet. I forhold til primærnæringsfondets behandling, mener 
rådmannen at det er tilstrekkelig om det i et eventuelt tilsagn stilles som vilkår at tiltaket 
oppnår nødvendige godkjenninger i forhold til gjeldende bestemmelser. Et alternativ kan 
være å avvente en slik godkjenning før saken behandles, men det vil medføre at vedtaket i 
verste fall ikke vil foreligge før flere måneder etter at en godkjenning foreligger. Rådmannen 
velger derfor å fremme søknaden nå. 

Reindrifta er helt avhengige av gode og tilstrekkelige beiter for å kunne drive lønnsomt. 
Dessverre ser det ut til at det er nødvendig for reinbeitedistrikt 4/5B å iverksette relativt 
omfattende tiltak for i sikre sitt beitegrunnlag mot fremmed rein, og det er vanskelig å se et 
godt alternativ til et sperregjerde. 

Et sperregjerde har trolig en totalkostnad mellom en og to millioner kroner. Selv om det kan 
være mulig å få inntil 60 % støtte fra reindriftas utviklingsfond, vil søker få store utlegg. Dette 
kommer i tillegg til at distriktet allerede er påført store utgifter i en omfattende rettssak. 
Rådmannen mener derfor det i tråd med fondets formål om å bevare verdiskapinga i 
kommunen, vil være riktig å prioritere tilskudd til rydding av gjerdetraseen. 

Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle 
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres 
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør 



kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 

Næringsutvikling: 
Tiltaket vil bidra til å sikre inntekstgrunnlaget for reindriftsutøvere i Sør-Varanger. 

Infrastruktur: 
Barn og ungdom: 
Kompetansebygging: 
Økonomi: 
Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 
 

Alternative løsninger: 

 
 
Forslag til innstilling: 
<I medhold av vedtekter, forskrifter og saksbehandlingsregler for Sør-Varanger kommunes 
primærnæringsfond, innvilger fondsstyret Reinbeitedistrikt 4/5B inntil kroner 38 100 i tilskudd 
til rydding av trase for 28 km sperregjerde. Tilskuddet kan ikke overstige 50 % av faktiske 
kostnader, og kan bare gis om tiltaket blir godkjent som permanent sperregjerde etter 
gjeldene bestemmelser for reingjerder. 

 

Det er lagt vekt på at søknaden oppfyller fondets formål, og bidrar til sysselsetting for flere 
personer i kommunens distriktsområder. 

 

I henhold til forvaltningslovens §§ 28 og 29 er det adgang til å klage på vedtaket. Fristen for 
å klage er 3 uker fra tidspunktet underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende 
part. Klagen skal sendes Sør-Varanger kommune.> 

 
 
 
 

Bente Larssen 
rådmann 

 
 
 
 
 
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 
 
 
 



Reinbeitedistrikt 4/5 B Skogerøya/Spurveneset

v/Knut Magga

9930 NEIDEN 29.7.2014

Sør-Varanger Kommune

Postboks 406

9915 KIRKENES

Vi søker herved om tilskudd til rydding av gjerdetrasé i forbindelse med oppsett av midlertidig

sperregjerde i vårt vinterbeitedistrikt 5 C, mot grensen til reinbeitedistrikt 6 sitt vinterbeite 5 D.

Formålet med gjerdet er å hindre rein fra D6 å trekke inn på våre vinterbeiter. Dette har skjedd årlig i

en periode på om lag 25 år og vi er avhengig av å få satt opp gjerde for å forhindre dette, slik at vi

igjen kan bruke våre egne reinbeiteområder.

Reinbeitedistrikt 4/5 B har sitt vinterbeiteområde i 5 C Sør-Varanger vinterbeite, vest for Neidenelva.

Etter å ha blitt saksøkt av Reinbeitedistrikt 6 Vårjjatnjårgga (D6) i 2010, der de krevde eksklusiv rett til

hele 5 C etter å ha brukt området ulovlig siden 1990, har vi nå en rettslig avklaring. Vi har i alle

rettsinstanser fått medhold i eksklusiv beiterett i dette området. Dommen ble rettskraftig 5.7.2013

gjennom at Høyesteretts ankeutvalg avviste anken.

I løpet av vinteren 2013/14 har vi dessverre opplevd at rein fra D6 har beitet ned våre områder, helt

fra 28.10.2013. Det ble fattet vedtak i Områdestyret i Øst-Finnmark 18.11.2013 om utdriving. Det har

pr. dato ikke hatt noen effekt, da det fortsatt er fremmed rein i 5 C, og disse har også spredt seg til 5

B (sommer- og høstbeite).

Tiltaket er beskrevet i vår distriktsplan og våre bruksregler, sist revidert juni 2014.

Om gjerdet

Omfang: Gjerdet vil bli ca 28 km langt

Ferdig oppsatt gjerde vil være 1,25 m høyt, og det vil være 3 m mellom hver stolpe

Gjerdetraseen er plassert slik at traseen følger høydedragene i terrenget og unngår de fleste

bekkeleiene og unngå at gjerdet snør ned på vinteren. Dette reduserer fremtidig vedlikehold av

gjerdet. Det er også et mål at plasseringen skulle unngå viktige vilttrekkruter og rypeområder.

Plassering: Fra Finskegrensa langs sørsiden av Bergholmvann, deretter i nogenlunde rett linje til

Førstevannene, langs Førstevannenes østside i rimelig god avstand til strandlinjen,

fra nordenden av øverste Førstevann i nogenlunde rett linje til E6 ved Fållenjunna
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Stil Motorsag
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2790




11160

Reseverkjede
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265




3180
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Verneutstyr
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1100




4400
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Sum materialer





23790

Andre kostnader





Helikoptertransport




4




6400




25600

Kost




120




165




19800

Diverse





7000

Sum materialer





52400

Sum prosjekt






76190

Vi søker om maksimal støttesats. Resten vil finansieres med egenandel.

Vi ber om rask tilbakemelding, da vi gjerne vil komme i dialog med Sør-Varanger Kommune om

prosjektet, som er avgjørende for at vi skal kunne drive reindrift i Sør-Varanger.

For Reinbeitedistrikt 4/5 B—Skogerøya/Spurveneset
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Vedlegg: kart med inntegnet trase



Søknadsskjemaprimærnæringsfondet
Sør-Varanger kommune

Grunnopplysninger
Navn på prosjektet:

Prosjekteier:
_

Firma/navn: ,`, Etableringsår:

Organisasjonsnr: Personnr:

Adresse: (:";(_) ';!.) )

Mobiletelefon: —"-f) e-post:

Internettadresse: Bankkonto:

Regnskapsfører: Revisor:

Prosjektet gjelder (sett kryss)
Jordbruk 	

Skogbruk 


Fiske

Havbruk 


rReindrift  

Utmarksnæring

Annet:

Kort beskrivelse av prosjekteiers utdanning/erfaring:

_-

Hva prosjektet gjelder - hva er målet med prosjektet, hvilke aktiviteter som skal gjennomføres og
hva er tidsplan for prosjektet. Kan eventuelt beskrives i eget dokument som leggesved.



Prosjektets økonomiske og sysselsettingsmessige effekter

I dag Når prosjektet er gjennomført

Antall årsverk i bedriften
_

Brutto omsetning

Nettoresultat

Andre positive virkninger av å gjennomføre prosjektet:

,

Spesifisert kostnadsoverslag, fortrinnsvis basert på innhenta pristilbud/anbud. Spesifis& om

nødvendig postene i eget vedlegg:

Aktivitet/tiltak/post Kostnad eks mva

Totalsum
Samlet verdi av eget arbeid, bruks av eget utsyr frikjøp eller interne driftskostnader skal ikke overstige 25 % av

totalkostnadene, egen timelønn skal ikke overstige 120,- kroner og egentransport og diett skal ikke overstige 60 % av

kommunale satser.

Finansieringsplan:

Kroner

Egne midler

Eget arbeid

Lån i offentlige institusjoner

Lån i bank

Andre tilskudd (spesifiser)

Tilskudd fra primærnæringsfondet

Annet

Totalsum

Mottatt offentlig bedriftsstøtte siste 3 år (statlige fond som Innovasjon Norge, støtte fra

Forskningsrådet, fylkeskommune, kommune osv):



Eventuelt andre opplysninger:

Eventuelle vedlegg:
--'

f'




Jeg gir mitt samtykke til at primærnæringsfondet kan kontrollere de gitte opplysninger og innhente
ytterligere informasjon fra andre kilder om prosjektet og min person/mitt firma.

Sted: /C3 Dato: Signatur: Lx)
J

**************************************

Søknaden sendes eller

Sør-Varanger kommune

Postboks 406

9915 Kirkenes

Søknadsfrister:
mars

1. mai

1. september

1. november

Prosjekter med totalkostnad inntil kroner 50 000,- behandles fortløpende av administrasjonen, alle
andre søknader behandles av fondsstyret, som møtes inntil 4 ganger hvert år.

Vedtekter, retningslinjer og saksbehandlingsregler for primærnæringsfondet ligger på

og kan også fås ved henvendelse til servicekontoret i kommunen 89 97 66 00



á



                SØR-VARANGER KOMMUNE     
PLAN- OG UTVIKLING 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Vår ref.:  
Saksnr.: 14/2253/1 

Dato: 
09.09.2014  

 

Saksbehandler: 
Stig Ulvang 

Telefonnr.:  
 78 97 74 9378 97 76 81 

Epostadresse saksbehandler: 
stig.ulvang@sor-varanger.kommune.no 

 
 
NOTAT: ØKONOMISTATUS PRIMÆRNÆRINGSFONDET PR 09.09.2014 
 
Vedlagte excel-ark viser økonomistatus for primærnæringsfondet og gir samtidig en oversikt 
over årets tildelinger. 
 
Det er så langt i år gitt tilsagn om kroner 486 345,- i tilskudd totalt. Av dette har 45 % gått til 
jordbruk, 46 % til fiske og 9 % til sammen til reindrift og skogbruk. 
 
Det gjøres oppmerksom på at det i saksfremlegg for søknad fra Reinbeitedistrikt 4/5b 
dessverre ikke var tatt høyde for tilsagn gitt i sak 008/14, slik at oppgitt underdekninga der er  
oppgitt ca 30 000 kroner for lavt. Dersom søknaden fra Reinbeitedistrikt 4/5b innvilges, vil 
underdekninga ifht historisk ansvar øke til 49 657,-, som omtrent tilsvarer underdekninga ved 
inngangen til året. 
 
 
 
Stig Ulvang 
Jordbrukssjef 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Vedlegg 1

Økonomirapport 09.09.2014
Primærnæringsfondet Fondskonto 01.01.14 277 299,78

Forventa fondsinntekter 2014 525 000,00

Renter 2014

Pådratt ansvar 31.12.13 -328 089,00

Underdekning 01.01.14 -50 789,22

"Til disposisjon" 2014 474 210,78

Websak

Sak i 

utvalg Bhndl Tekst/tiltak

Ansvar 

31.12.13 Søknad

Tilsagn 

landbruk Tilsagn fiske Tilsagn annet Utbetalt 2014

Belastet RUP 

2014

Ansvar 

31.12.14 Kontroll Total %

12/1151 004/14 P Ola Johansen Pådratt ansvar (nydyrking II) 45 952,00 -45 952,00 0,00

11/697 Ola Johansen Pådratt ansvar (nydyrking I) 45 952,00 -45 952,00 0,00 0,00

08/359 Ivar Øverli Pådratt ansvar (grøfting) 28 308,00 -28 308,00 0,00 0,00

12/2079 005/13 P Leif Vonka Nydyrking 176 250,00 -176 250,00 0,00

13/1013 006/13 P Henry Ole Larsen Kanalisering/rens 25 562,00 -25 562,00 0,00

12/1803 008/13 P Alf Asbjørn Stenbakk Garnhaler 6 065,00 -5 488,00 0,00 577,00 Inndratt 577,-

BEHABDLET 2014

14/896 001/14 A Ola Johansen Melkekvote 2014 4 097,00 4 100,00 -4 100,00 0,00 0,00 13 655 30,0

12/2077 002/14 A Egil Henninen Beredskapsområde sau 18 281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 562 0,0

13/830 002/14 P Ivar Øverli Melkekvote 2013 40 000,00 40 000,00 -40 000,00 0,00 0,00 90 000 44,4

13/1509 003/14 P Jan Beddari Grøfting 36 987,00 37 000,00 -37 000,00 0,00 147 948 25,0

14/913 003/14 A Norsk landbruksrådgiving Finnmark Drift 30 000,00 30 000,00 -30 000,00 0,00 0,00 1 070 900 2,8

14/1154 004/14 A Ola Johansen Melkekvote 2013 7 465,00 7 465,00 -7 465,00 0,00 0,00 24 882,50 30,0

13/1297 005/13 A Østre Sør-Varanger reinbeitedistrikt El anlegg samlegjerde 23 460,00 14 430,00 -14 430,00 0,00 28 860 50,0

13/1328 005/14 P Direkte markedsføring, Øyvind Seipajærvi Båt 150 000,00 111 000,00 -111 000,00 0,00 2 270 000 4,9

13/2295 006/14 P Rantind AS/Egil Haugen Båt mm 150 000,00 112 500,00 -112 500,00 0,00 3 594 000 3,1

13/2957 007/14 P Ola Johansen Etablerertilskudd 250 000,00 100 000,00 -100 000,00 0,00 939 682 10,6

14/1401 008/14 P Ben Arne Sotkajærvi Barkemaskin 29 850,00 29 850,00 -29 850,00 0,00 59700 50,0

14/2031 P Reinbeitedistrikt 4/5B Rydding av sperregjerdtrasé 38 100,00 0,00 76 810 0,0

Sum tilsagn 2014 486 345,00

778 240,00 218 565,00 223 500,00 44 280,00 372 313,00 0,00 -441 544,00 8 352 999,50 5,8

%-vis fordeling 45 46 9 292 565,00

Beregna fondskonto 31.12.2014 429 986,78

Pådratt ansvar 31.12.2014 -441 544,00

Underdekning 01.01.2015 -11 557,22

Forventa fondsinntekter 2015 525 000,00

Forventa til disposisjon 2015 513 442,78

ansvar jan

ansvar des
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