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Forslag til endring i reindriftsloven og forslag til forskrift - høring
Landbruks- og matdepartementet sender med dette forslag til endring i reindriftsloven
og forslag til forskrift på høring. Forslagene går ut på å gi Fylkesmannen hjemmel til, på
nærmere angitte vilkår, å fastsette høyeste reintall per siidaandel. Der hvor
fylkesmannen har fastsatt et slikt reintall, kan likevel to eller flere siidaandeler bli enige
om en annen reintallsfordeling seg imellom.
Utarbeidelse av bruksregler og tilpasning av reintall er nå i hovedsak gjennomført. Det
faktiske reintallet er i hovedsak nede på det nivået som er fastsatt i bruksreglene.
Reintallsreduksjonen har skjedd gjennom forholdsmessig reduksjon i henhold til
reindriftsloven § 60 tredje ledd. Det er hovedsakelig i deler av Finnmark utfordringene
med hensyn til reintall har gjort seg gjeldende.
Når siidaandelene har fullført en forholdsmessig reduksjon, gjelder det ikke noe
høyeste reintall for den enkelte siidaandel, men bare for siidaen samlet. Et fortsatt
reintall innenfor den rammen som er fastsatt for siidaen, forutsetter en
reintallsfordeling internt som gir et samlet reintall innenfor det fastsatte.
Det har over tid kommet signaler fra ulike hold, herunder næringen selv, som kan tyde
på at en del reineiere øker, eller vil øke sitt reintall for å komme bedre ut ved en
eventuell ny reintallsreduksjon, såkalt posisjonering. Det er svært viktig at grunnlaget
for en økologisk bærekraftig reindrift opprettholdes framover. På den bakgrunn mener
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Landbruks- og matdepartementet at det snarest må gjennomføres tiltak som forhindrer
en ny uønsket utvikling. Landbruks- og matdepartementet ser nå behov for å
gjennomføre en lovendring for å forhindre at siidaer etter gjennomført forholdsmessig
reduksjon, på nytt øker reintallet.
Det har gjennom det siste året vært gjennomført konsultasjoner om en lovendring med
Sametinget og Norske Reindriftsamers Landsforbund. Dette har etter departementets
oppfatning, vært grundige konsultasjoner hvor man langt på vei har kommet hverandre
i møte, men hvor man ikke helt har klart å forene standpunktene.
For øvrig vises det til vedlagte høringsnotat.
Høringsfristen settes til 15. februar 2016.
Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for
høringsuttalelser https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd/id2468763/ eller på epost til
postmottak@lmd.dep.no
Med hilsen

Marit Myklevold (e.f.)
avdelingsdirektør
Tor Kjøllesdal
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Adresseliste:
Finansdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Hedmark
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Finnmark fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Mattilsynet
Landbruksdirektoratet
Reindriftsstyret
Statskog SF
Finnmarkseiendommen
Norske Reindriftsamers Landsforbund
Sametinget
Kommunenes Sentralforbund
Norges Bondelag
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norges Skogeierforbund
Norges Fjellstyresamband
Norges Naturvernforbund
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Den Norske Turistforening
Følgende kommuner:
Kommunene i Finnmark, Troms og Nord-Trøndelag
Kommunene i Nordland unntatt Bø, Flakstad, Moskenes, Røst, Træna, Vega,
Vestvågøy, Værøy og Øksnes
Kommunene Selbu, Tydal, Holtålen, Røros, Midtre Gauldal, Rennebu, Meldal og
Oppdal i Sør-Trøndelag
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Kommunene Os og Engerdal i Hedmark
Kommunene Rindal og Surnadal i Møre og Romsdal
Reinbeitedistriktene i reinbeiteområdene
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