
Side 1 av 2 

Mandat for reindriftens beredskapsutvalg 

1 Formål 

Det skal være et beredskapsutvalg i hvert reinbeiteområde. Beredskapsutvalget skal være en faglig 
ressurs, som skal bidra til å forebygge og håndtere beitekriser i reindriften.                                                                                

Som grunnlag for utvalgets arbeid legges følgende definisjon av beitekrise til grunn:   

En beitekrise i reindriften er en hendelse som avviker fra det normale og skiller seg markant 
fra den normale driftsvariasjonen som er mellom år. En beitekrise kan oppstå raskt, eller 
utvikles over tid, og er avgrenset både i geografi og antall reineiere som blir berørt. Ved en 
krise er en vesentlig andel av siidaens beiteareal utilgjengelig eller påvirket av andre 
klimatiske forhold som truer reinens velferd, og det foreligger en betydelig risiko for tap av 
rein og store økonomiske tap. En krise kan true videre drift hos de reineierne som blir berørt.  

2 Sammensetning  

Beredskapsutvalget skal være sammensatt av representanter fra statsforvalteren, Mattilsynet og 
representanter fra reinbeiteområdet.  

Statsforvalterens representant leder utvalget. Norske reindriftsamers landsforbund (NRL) oppnevner 
representanter fra reinbeiteområdet.   

3 Oppgaver  

Beredskapsutvalget skal kunne gi faglige råd og være i stand til å vurdere hva som er en krise, samt gi 
veiledning om hvilke tiltak som bør igangsettes i ulike situasjoner. Det vil være sentralt å avdekke 
hvilke tiltak som kan forebygge, avverge eller redusere omfanget av krisen.  

Oppgavene er som følger:   

Operativ rolle   
Utvalget skal kunne gjennomføre nødvendige befaringer, og ha løpende oversikt over beitesituasjon 
og dyrehelse i reinbeiteområdet.  

Koordinerende rolle  
Utvalget skal ha oversikt over lokale ressurser som kan bistå ved eventuelle kriser, og videreformidle 
dette til distrikter som trenger det.  

Rådgivende rolle   
Utvalget skal veilede reinbeitedistrikter om gjennomføring av tiltak.  

Utvalget skal kunne komme med anbefalinger om andre tiltak som bør iverksettes i ulike situasjoner.  

Utvalget skal også kunne gi råd til statsforvalteren og Landbruksdirektoratet når de vurderer å 
iverksette ulike tiltak, som for eksempel dispensasjoner fra gjeldende beitetider, bruk av avtaleområder 
eller unntak fra gjeldende fredningsbestemmelser.  

Utvalget skal kunne bistå i utarbeidelse av tiltak for å følge opp ulykker og forhindre ulykker på 
tamrein, samt ved utbrudd av sykdommer hos tamrein.  

 



Side 2 av 2 

4 Møter  

Utvalget bør holde møter minst to ganger i året, fortrinnsvis før innflytting til vinterbeitene, og et møte 
i løpet av vinteren for å holde seg oppdatert på beitesituasjonen. Ellers skal utvalget møtes når minst et 
medlem ber om det, eller ved behov. 

Utvalgene skal delta på et felles årlig møte i regi av Landbruksdirektoratet. På dette møtet skal Norske 
reindriftsamers landsforbund, Veterinærinstituttet, Norsk landbruksrådgivning og aktuelle 
fôrprodusenter inviteres.  

5 Rapportering  

Referat fra befaringer og møter i beredskapsutvalgene skal sendes Landbruksdirektoratet fortløpende, 
og gjøres tilgjengelig på Landbruksdirektoratets og statsforvalternes nettside. 

6 Finansiering  

Representantene fra statsforvalteren og Mattilsynet dekker sine respektive utgifter til arbeid i utvalget.  

Godtgjørelse og utlegg for reiser til representant fra reinbeiteområdet dekkes av kriseberedskapsfondet 
etter satser i Statens personalhåndbok.    

 


