
Protokoll fra møte mellom avtalepartene 28. januar 2022 
Norske Reindriftsamers Landsforbund og staten ved Landbruks- og matdepartementet 
hadde 28. januar 2022 et digitalt møte om beitekrisen i reindriften og tilskudd fra 
kriseberedskapsfondet.  
 
Fra Norske Reindriftsamers Landsforbund deltok:  
Inge Even Danielsen 
Tom Lifjell 
Berit Marie Eira 
Leif Anders Somby 
Randi Skum 
 
Fra staten deltok:  
Viil Søyland 
Morten Floor 
Lill-Tove Voje Skorge 
Silje Trollstøl 
Liv Berit Hætta (Landbruksdirektoratet) 
Tone Seppola (Landbruksdirektoratet) 
Olivia Olaussen (Landbruksdirektoratet) 
Karianne Opgård (Landbruksdirektoratet) 
 
 
1) Omdisponering av midler fra Reindriftens utviklingsfond til kriseberedskapsfondet 
Avtalepartene er enige om omdisponere ubrukte midler på Reindriftens utviklingsfond per 
31.12.2021, tilsvarende 3,9 mill. kroner, til kriseberedskapsfondet. Det gir en beholdning i 
kriseberedskapsfondet på11,0 mill. kroner.  

2) Ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap 

Avtalepartene er enige om at systemet for kriseberedskap i reindriften er et godt grunnlag for 
håndtering av beitekrisen som er under utvikling i flere områder. Avtalepartene er enige om 
at det er behov for særskilt prioriteringer for tilskudd til kriseberedskap. Avtalepartene legger 
vekt på at kriseberedskapsfondet må brukes på en slik måte at det kommer reineierne til 
gode over et lengre tidsrom. Formålet med tilskuddet er å er å forhindre omfattende tap av 
rein eller andre store dyrevelferdsmessige utfordringer ved beitekriser, der reinbeitedistriktets 
eller reinlagets eget kriseberedskapsfond ikke er tilstrekkelig til gjennomføring av nødvendige 
tiltak. 
 
Avtalepartene er enige om å prioritere innkjøp av fôr og eventuelt transport av fôr. 
Avtalepartene er også enige om at det må legges til rette for en enkel tilskuddsbehandling, 
slik at distriktene kan få utbetalt midlene raskt. For å få til dette er avtalepartene enige om at 
tilskuddet overføres til distriktets eget beredskapsfond.  
 
 
 



Avtalepartene er enige om følgende:  
 
Forskrift om ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap oppheves, og det fastsettes snarlig en 
ny forskrift om ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap. 
 
Tilskudd til kriseberedskap skal etter ny forskrift behandles på følgende måte: 
 

 Reinbeitedistriktet søker om tilskudd på søknadsskjema fra Landbruksdirektoratet. 
 Det kan søkes om tilskudd for en periode på femten dager fra søknadstidspunktet. 

Dersom beitekrisen vedvarer kan det søkes på nytt. 
 Statsforvalteren fatter vedtak om tilskudd.  
 Landbruksdirektoratet utbetaler tilskuddet til distriktets beredskapsfond. 
 Rapportering av bruken av tilskuddet inngår i den ordinære rapporteringen etter 

forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag § 2-4.  
 Tilskuddet beregnes på grunnlag av:  

o det antallet rein som tilhører de siidaene der kriseberedskapsutvalget har 
erklært beitekrise. 

o reintallet som legges til grunn er reintallet som er oppgitt i melding om reindrift. 
Det gis ikke tilskudd for flere rein enn siidaens fastsatte øvre reintall.  

o 4,50 kroner per rein per døgn. 

3) Dyrevelferd  

I tilfeller der det er beitekrise innenfor et distrikt og det oppstår dyrevelferdsmessige 
utfordringer, må Mattilsynet sammen med statsforvalteren og beredskapsutvalget gå i dialog 
med distriktet om tiltak for å sikre dyrevelferden. 

4) Informasjon 

Avtalepartene ber om at statsforvalterne så raskt som mulig informerer alle reinbeitedistrikter 
om dette. I tilfeller der distrikter allerede har sendt søknad om ekstraordinært tilskudd til 
kriseberedskap, skal disse søknadene behandles etter ny forskrift.  
 
 
 

28. januar 2022 
 
 
 
 

Viil Søyland        Inge Even Danielsen 


