Historikk
Fra midten av 1700-tallet ble de første tamreinflokkene etablert i Sør-Norge. Det ble kjøpt
inn rein fra sørsamiske og svenske flokker, men
det kom også rein helt fra Finnmark. Bønder
og andre bygdafolk sto i hovedsak bak, oŌe i
samarbeid med samene rein ble kjøpt fra. Det
ble etablert flokker i de fleste łellområda i
Sør-Norge.
Antallet tamreinlag har gradvis bliƩ redusert.
I 1949 var det 25 tamreinlag i Sør-Norge, i
1962 var det 14, og i 2004 var det bare 5 igjen,
to i Valdres, to i Nord-Gudbrandsdalen og et i
Rendalen.

Oppland fylke har nest størst produksjon av reinkjøƩ i Norge målt i slaktevolum.
I fylket er det fire tamreinlag med Ɵl sammen over 10500 dyr.
Disse leverer over 200 tonn reinskjøƩ i året Ɵl en verdi av ca 12 mill. kroner.
TamreindriŌ fører Ɵl minimal bruk av motorisert ferdsel i utmark; med bruk
av scooter kun i vinterhalvåret.

Fram reinlag DA

Vågå tamrein AS

Lom tamreinlag ANS

hƩp://www.framreinlag.no
Styreleder: Halgeir Opdal
Deltakere: 8
Antall dyr: 2915
Sysselseƫng: 5 årsverk
Salg/distribusjon: Steinsaas
Reinsdyrslakteri, Nortura og
Nordås gårdskjøƩ
SlakƟng: FeltslakƟng høst, mobilt
slakteri vinter
SlakteuƩak*: 1.815 dyr / 53.006 kg /
verdi: 3,1 mill. kr

Filełell reinlag ANS

www.filełell-reinlag.no
hƩp://lom-tamreinlag.no
Styreleder: Pål Grev
Styreleder: Asgrim Opdal
Styreleder: Magnar Hansen
Deltakere: 220
Deltakere: 5
Deltakere: 236
Antall dyr: 2369
Antall dyr: 3138
Antall dyr: 2434
Sysselseƫng: 6 årsverk
Sysselseƫng: 5 årsverk
Sysselseƫng: 5 årsverk
Salg/distribusjon: Gjennom Nortura,
Salg/distribusjon: Smestuen gård,
Salg/distribusjon: Gjennom Nortura,
markedsføres som høyłellsrein fra
Nortura, Stensaas Reinsdyrslakteri og
markedsføres som høyłellsrein fra
Jotunheimen
i buƟkkjeden Meny
Nordås gårdskjøƩ
Jotunheimen i buƟkkjeden Meny
SlakƟng: Mobilt slakteri
SlakƟng: Eget mobilt slakteri
SlakƟng: FeltslakƟng høst, Notura
SlakteuƩak*: 1.587 dyr / 52.377 kg /
SlakteuƩak*: 2.050 dyr / 60.363 kg /
OƩa vinter
verdi: 3,1 mill. kr
verdi: 3,6 mill. kr
SlakteuƩak*: 1.595 dyr / 51.362 kg /
verdi: 3 mill. kr
* gjelder totalt slakteuƩak og slaktevolum i driŌsåret 2012/2013 (Ressursregnskapet 2012/13)

Den regionale reindriŌsforvaltningen ble fra 1. januar 2014 overført Ɵl
fylkesmannsembetene i de fem nordligste fylkene. Fylkesmannen i
Sør-Trøndelag har ansvaret for reindriŌ i Oppland. For å løse oppgaver
innen areal- og ressursforvaltning, har fylkesmennene i Sør-Trøndelag
og Oppland inngåƩ en avtale om saksgang og bruk av kompetanse.

Fylkesmannens rolle

Begge foto: Ragnhild Jacobsen

www.fylkesmannen.no/oppland
www.facebook.com/fylkesmannenoppland

Tamreindrift i Oppland
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