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HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG OM ENDRING AV 
REINDRIFTSLOVEN OG FORSLAG OM FORSKRIFT 
 
Vi viser til høringsbrev av 21.12.2015 med forslag til endring i reindriftsloven og forslag til forskrift.  
Forslaget går ut på å gi Fylkesmannen hjemmel til, på nærmere angitte vilkår og dersom særlige 
grunner foreligger, å fastsette høyeste reintall per siidaandel. Hva som regnes som særlige forhold 
fastsettes i egen forskrift. 
 
At tamrein sulter/dør som følge av for høyt reintall i forhold til (mangelfullt/for dårlig) beitegrunnlag, 
er alvorlig dyrevelferdsmessig som er viktig å forebygge og håndtere på en god måte. Slike 
hendelser forekommer med ulikt omfang og er kjent fra tidligere. 
 
Alle tiltak som kan forebygge slike belastninger og påkjenninger er positivt for dyrevelferden. 
 
Hensikten er å forebygge slike uønska hendelser med sult/død. Forebygging ansees som mest 
effektivt for å redusere de dyrevelferdsmessige påkjenninger og belastninger.  
 
 
Årlig tapes ca 95 000 tamrein dvs +/- ca 25 % på beite av ulike årsaker. 
 
Mattilsynet støtter lovendringen og ser det som svært viktig at reintallet tilpasses beitegrunnlaget, 
og ikke øker dersom beitegrunnlaget ikke tilsier økning. Det å gjøre regelverksendringer som har 
den effekt å holdet reintallet på et stabilt bærekraftig nivå vil også gi reinsdyrene et best mulig 
utgangspunkt dyrevelferdsmessig. Det vil si at regelverket sikrer reinen å finne et godt 
beitegrunnlag gjennom hele reindriftsåret.  
 
Det er viktig for dyrevelferden at samfunnet raskt kan treffe nødvendige og raske  tiltak for å 
redusere/holde reintallet på et riktig nivå av hensyn til dyrevelferden. Forslaget ansees for å bidra 
til dette. 
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Det foreslås at særlige grunner er situasjoner der reintallet i siidaen etter endt forholdsmessig 
reduksjon viser seg å stige med mer enn 5 % over fastsatt øvre reintall. Det er uklart hva som 
menes med en slik økning fordi stigningen ikke er angitt over hvor langt tid ( i forhold til hva).  
Mattilsynet ser også at det kan bli avvik på dyrevelferden grunnet for dårlig beitegrunnlag dersom 
reinflokker øker før nevnte grense er nådd. Hvorfor grensen er satt til eksakt 5% er ikke begrunnet 
med bakgrunn i formålet (forhindre posisjonering og mulighet for raske tiltak).  
 
Det kan være behov for samordning på departementsnivå av reintallet, både nasjonalt og på 
bruksnivå, med hensyn til både drift inkludert beite-/arealforhold (Landbruksdirektoratet) og 
dyrevelferdsforhold (Mattilsynet). Dyrevelferdshensyn bør tas inn i bruksregler/driftsplan på siida-
nivå. 
 

Mattilsynet vil bidra til økt fokus på reintallets betydning ved tilsyn med dyrevelferden i 
tamreindrifta. Utviklingen i reintallet er et grunnlag for risikobasert tilsyn for å bidra til bedre 
dyrevelferd ved å forebygge slike uønska hendelser med sult/død. Data om kassasjon i 
Mattilsynets kjøttkontroll pga avmagring o.l. og opplysninger om slakteuttak, slaktevekter samt 
EUROP-klassifisering er også viktige parametre for å overvåke tilstanden. 
 
Vi minner om at den enkelte sidaandel og reineier i henhold til dyrevelferdsloven er ansvarliggjort i 
forhold til bla. §§, 3, 8 og 24 Generelt om behandling av dyr,  Driftsformer mm , Tilsyn og stell 
(utdrag): 
§ 3. Generelt om behandling av dyr. 
Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger. 
§ 8.Driftsformer 
Dyreholder skal påse at driftsformer,( …)er egnet til å ivareta hensynet til dyrenes velferd. 
§ 24.Tilsyn og stell 
Dyreholder skal sikre at dyr får godt tilsyn og stell, herunder sikre at: 
a)         fôr, beite og vann er av god kvalitet, dekker dyrets behov for næring og væske og fremmer god helse og velferd.  
 

Forskrift om velferd for produksjonsdyr har også bestemmelser om fôr og vann § 10 (utdrag): 
Hvert enkelt dyr skal fôres på en fullverdig diett som er tilpasset dyrets alder og art. Fôr skal gis i tilstrekkelig mengde til 
at dyrets næringsbehov tilfredsstilles og slik at dyret opprettholder en god fysisk og psykisk helse.  

Ved hold av tamrein på utmarksbeite må beite tilfredsstille alle individenes næringsbehov 
tilsvarende.  
 
Mattilsynet imøteser samarbeid og informasjonsutveksling om status og utvikling av reintallet,  
både nasjonalt og på siida-nivå, med samarbeidende etater. Mattilsynet ønsker derfor å bli 
informert på egnet måte om det nasjonale reintallet og hver gang Fylkesmannen fastsetter høyeste 
reintall pr siida-andel.  
 
Konklusjon 
Mattilsynet støtter den foreslåtte endringen av Reindriftsloven og ny forskrift. 
Den foreslåtte endringen av Reindriftsloven ansees for å være et viktig bidrag til å forebygge sult 
og død som skyldes for høyt reintall i forhold til (mangelfullt/for dårlig) beitegrunnlag er positivt for 
dyrevelferden. Endringen antas å redusere risikoen for, og antall, slike uønska hendelser.  
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Torunn Knævelsrud 
seksjonssjef  

 
 
Kopi til: Landbruksdirektoratet, Postboks 1104, 9504 Alta 
 
 


