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Vedrørende ulovlig beiting av tamrein
Undertegnede er eier av eiendommen gbnr 17/1 i Midtre Gauldal kommune. Eiendommen består av
flere teiger, og strekker seg fra Rognes i Gauldalen til kommunegrensen mot Melhus ved Håen/Hålia.
Det er i de senere år registrert at fler og fler tamrein oppholder seg på og ved min eiendom. I tillegg
virker mengden tamrein utenfor Riast/Hylling reinbeitedistrikt å være økende. Denne observasjonen
baseres på hyppigere observasjoner av rein i Hålia med omland, samt at observasjonene i senere tid
har vært av større flokker. Dette er uakseptabelt da det senest i høyesterettsdom av 2001 stadfestes
at hhv Essand og Riast/Hylling reinbeitedistrikt IKKE har beiteretter i Midtre Gauldal kommune.
Nyttårsaften ble en flokk på ca 80 dyr observert ved Sandtjønna i Midtre Gauldal. Av spor og
beitetegn i området var det tydelig at tilholdet hadde pågått en tid. Dyrene ble støkt av vår
tilstedeværelse og flyktet i vestlig retning. 21.01.2016 ble nye ca 100 dyr observert sør av
Skilbreitjønna. Disse dyrene var i bevegelse i nord-nordvestlig retning. De siste observasjonene er
kartfestet på kartet under.
Det oppleves som legitimt å stille spørsmålstegn ved om forvaltningen har kontroll på dyretall i de
respektive distriktene. Dette sett i lys av at tamrein oppholder seg med såpass avstand til distriktenes
egne arealer. Uten at undertegnede har håndfaste bevis som kan bevise påstanden, ryktes det om
observasjoner av tamrein nord for Lundadalen i Horg. Er dette arealer som omfattes av
forvaltningens kontrolltellinger av dyretall? Videre er det også fotodokumentert tamrein på toppen
av Forollhogna. Innblanding av tamrein i villreinområder må være forhold som forvaltningen tar på
alvor, spesielt i tider med skrantesjuke og fotråte. Undertegnede tør minne Fylkesmannen på at
Norge har et særskilt ansvar for å ivareta villreinen og dens leveområder.

Figur 1: Røde punkter representerer observasjoner av flokker og piler viser fluktretning. Avstanden fra observasjonene til
reinbeitedistriktet er 22 km i luftlinje.

Med dette kreves det at det tas tak for å bringe både de offentlige- og privatrettslige forholdene i
orden. Dette fremmes som et varsel fra undertegnede, men det må nevnes at flere har registrert
tiltagende opphold av tamrein utenfor tamreinland. Om den ulovlige beitingen fortsetter vil dette bli
fult opp gjennom rettssystemet.
Undertegnede forventer at Riast/Hylling reinbeitedistrikt oppretter kontroll på egne dyr, og
iverksetter tiltak for at tamrein oppholder seg i områder hvor reindriftsutøverene faktisk innehar
beiteretter.
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