Protokoll fra møte mellom avtalepartene 22. januar 2021
NRL og staten ved Landbruks- og matdepartement avholdt 22. januar 2021 møte om tiltak for
å redusere de negative konsekvensene av beitekrisen i 2020. Møtet ble gjennomført som
videokonferanse.
Fra Norske reindriftsamers landsforbund møtte:
Ellinor Marita Jåma
Tom Lifjell
Berit Marie Eira
Inge Even Danielsen
Leif Anders Somby
Randi Skum
Fra staten møtte:
Viil Søyland
Morten Floor
Gina Grøtte Skarland
Silje Trollstøl
Liv Berit Hætta
Tone Seppola
Asbjørn Kulseng
Olivia Olaussen

Reindriftsavtalen 2020/2021 – tiltak for å redusere de negative konsekvensene av
beitekrisen i 2020
Vinteren og våren 2020 opplevde reindriften en svært omfattende beitekrise. Ekstraordinære
bevilgninger til innkjøp og uttransport av fôr reduserte tapene på vinterbeite, men krisen har
hatt konsekvenser for produksjon og for næringens økonomi. Kalvetilgangen er redusert i
samtlige reinbeiteområder, og slakteuttaket er betydelig redusert. Mange reindriftsfamilier
opplever nå en betydelige økonomiske utfordringer.
Avtalepartene har hatt løpende dialog om konsekvenser og mulige tiltak for å kompensere for
de negative konsekvensene av beitekrisen. På grunn av den ekstraordinære situasjonen er
avtalepartene enige om å gjennomføre tiltak som delvis kompensasjon for de økonomiske
konsekvensene av de utfordrende beiteforholdene i 2020.
Avtalepartene legger til grunn at det reduserte slakteuttaket i 2020 vil medføre et
mindreforbruk på de direkte og kostnadssenkende tilskuddene (kapittel 1151 post 75) i
inneværende avtaleperiode. Avtalepartene er enige om at mindreforbruket benyttes til å
finansiere de ekstraordinære tiltakene.
Den ekstraordinære ordningen etableres innenfor rammen av Reindriftsavtalen 2020/2021 og
innenfor formålet for statsbudsjettet kapittel 1151. Dersom utbetalingene i 2021 skulle blir høyere

enn prognosene tilsier, vil avtalepartene redusere satsene for å holde forbruket innenfor
bevilgingen.

Kalveslaktetilskudd til alle dyr
Avtalepartene er enige om at det utbetales kalveslaktetilskudd til alle dyr etter § 11 i forskrift 20.
juni 2019 nr. 865 om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag i avtaleåret 2020/2021. Etter de
prognosene for vinterslakt 2021 som foreligger nå, kan dette gjøres innenfor rammen for
kalveslaktetilskuddet i Reindriftsavtalen 2020/2021. Dette vil gjennomføres som en midlertidig
endring i forskrift 20. juni 2019 nr. 865 om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag.

Ekstraordinært tilskudd
Etter utvidelsen i kalveslaktetilskuddet, jf. ovenfor, tilsier prognosene for 2021 et mindreforbruk
på kapittel 1151 post 75 på om lag 14 mill. kroner. Dette mindreforbruket benyttes til å gi et flatt
tilskudd på 30 000 kroner til alle som har fått innvilget tilskudd i 2020.
Landbruks- og matdepartementet fastsetter en midlertidig forskrift for den ekstraordinære
ordningen. Det settes en søknadsfrist 31.03.21 men søknadsbehandling og utbetaling skal skje
fortløpende.
Tilskuddet avgrenses til siidaandeler og tamreinlag som har mottatt tilskudd etter forskrift 20. juni
2019 nr. 865 om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag i 2020. Denne avgrensningen skal sikre at
tilskuddsmottakerne oppfyller kravene i forskrift 20. juni 2019 nr. 865 om tilskudd til
siidaandeler og tamreinlag, og at tilskuddsordningen er i tråd med Stortingets behandling av
Reindriftsavtalen 2020/2021.
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