
Protokoll fra møte mellom avtalepartene 18. mars 2022 
 
Norske Reindriftsamers landsforbund og staten ved Landbruks- og matdepartementet hadde 
18. mars et digitalt møte om beitekrisen i reindriften og tilskudd fra kriseberedskapsfondet.  
 
Fra Norske Reindriftsamers landsforbund deltok:  
Inge Even Danielsen 
Berit Marie Eira 
Tom Lifjell 
Leif Anders Somby 
 
Fra staten deltok:  
Viil Søyland 
Morten Floor 
Lill-Tove Voje Skorge 
Mathias Hole 
Silje Trollstøl 
Liv Berit Hætta (Landbruksdirektoratet) 
Tone Seppola (Landbruksdirektoratet) 
 

Ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap 
Avtalepartene ble 28. januar 2022 enige om å gjøre endringer i ordningen for ekstraordinært 
tilskudd til kriseberedskap, og det ble fastsatt en ny forskrift. Endringen innebar at tilskuddet 
fra kriseberedskapsfondet overføres distriktenes egne kriseberedskapsfond, og at distriktene 
selv disponerer midlene i henhold til reglene for distriktenes beredskapsfond i forskrift 26. 
juni 2018 nr. 1031 om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag. Avtalepartene er enige om at 
denne endringen har forenklet behandlingen av tilskudd til kriseberedskap, og at ordningen 
fungerer godt.  
 
Avtalepartene presiserer at formålet med tilskuddet til kriseberedskap er å bistå 
reinbeitedistriktene med håndteringen av beitekrisen, og at formålet ikke er å finansiere 
fullfôring av rein gjennom hele beitekrisen. 
 
Per 28. januar 2022 var beholdningen i kriseberedskapsfondet på 11,1 mill. kroner. 
Statsforvalteren har innvilget tilskudd til distrikter der det er beitekrise, og beholdningen i 
fondet er nå brukt opp.  
 
Beitekrisen vedvarer, og det er usikkert hvor lenge det vil være behov for krisefôring. 
Avtalepartene presiserer at distriktenes kriseberedskapsfond kan benyttes til ulike formål, jf. 
forskrift 26. juni 2018 nr. 1031 om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag § 2-3, og fremhever 
særlig at fondet kan benyttes til å dekke kostnader til innkjøp av fôr, uttransport av fôr og 
flytting fra vinterbeiter til vår- og sommerbeiter.  
 
 



 
Avtalepartene er enige om at det er behov for å styrke fondet umiddelbart. Avtalepartene er 
derfor enige om å belaste egenkapitalen til Reindriftens utviklingsfond med 13,2 mill. kroner 
for å tilføre kriseberedskapsfondet midler.  
 
Gjeldende satser og regelverk for ordningen videreføres. 
 
 

18. mars 2022 
 
 
 

Inge Even Danielsen       Viil Søyland 
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