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1. Innledning 

Landbruks- og matdepartementet foreslår i dette høringsnotatet en ny forskrift om 

tilgjengeliggjøring av reintall internt i reindriften.  

Forskriften tar sikte på å gi ufyllende bestemmelser til lov 15. juni 2007 nr. 40 om reindrift 

(reindriftsloven) § 18 tredje ledd.   

Forskriftens hovedformål er å legge til rette for forutsigbarhet og trygge rammevilkår i 

reindriften ved at reindriftsutøvere har tilgang til opplysninger om reintall på siidaandelsnivå i 

eget distrikt. 

2. Bakgrunn og hovedtrekk 

Tilgjengeliggjøring av reintall er en oppfølging av Stortingets behandling av den siste 

reindriftsmeldingen, Meld. St. 32 (2016-2017) Reindrift – Lang tradisjon – Unike muligheter. 

 

Stortinget vedtok 21. juni 2019 endringer i reindriftsloven. En av disse endringene gjaldt 

tilgjengeliggjøring av reintall internt i reindriften. Reindriftslovens fikk følgelig en ny 

bestemmelse i § 18 tredje ledd, som lyder:  

 

"Departementet skal ved forskrift gi nærmere bestemmelser om at siidaandelens reintall 

skal være tilgjengelig for utøverne i siidaandelen, i siidaen eller i reinbeitedistriktet, og på 

hvilken måte dette skal skje." 

 

Endringen i § 18 tredje ledd trådte i kraft 1. januar 2020 og det skal nå utarbeides en forskrift. 

3. Departementets forslag til forskrift 

 

3.1. Hjemmelsgrunnlag  

Forskriften er hjemlet i lov 15. juni 2007 nr 40 om reindrift § 18 tredje ledd. 

3.2. Formål mv. 

Forskriftens formål fremgår i § 1 i utkastet og skal sikre en hensiktsmessig og trygg 

forvaltning av reindriftutøvers tilgang til opplysninger om reintall på siidaandelsnivå i eget 

distrikt.  

3.3. Definisjon - reindriftsutøver 

Definisjonen av reindriftsutøver i § 2 i utkastet knyttes til reindriftsloven § 9 første og andre 

ledd, og § 10 andre ledd. Det er reineiere som har rein i eget merke som har rett til innsyn 

etter denne bestemmelsen.  



 

 

3.4. Rett til innsyn  

I § 3 i utkastet angis det nærmere bestemmelser om innsynsrettens omfang. En 

reindriftsutøver har bare rett til innsyn i opplysninger om reintall i vedkommendes eget 

reinbeitedistrikt.  

Annet ledd bokstav a og b i utkastet presiserer nærmere hvilke opplysninger det kan kreves 

innsyn i. Opplysninger om reintall finnes i melding om reindrift, jf. reindriftsloven § 18 og 

forskrift om melding om reindrift, samt registrerte reintall etter offentlig kontrollert telling, jf. 

reindriftsloven § 82 og forskrift om offentlig kontrollert telling av rein. Departementet finner 

det derfor hensiktsmessig at innsynsretten omfatter disse dokumentene.  

Forskriften gir ikke hjemmel til å kreve innsyn i opplysninger om reintall som kommer til 

uttrykk i andre dokumenter enn de som nevnes i bokstav a og b.  

3.5. Krav om innsyn og Statsforvalterens saksbehandling 

Det fremgår av utkastet til § 4 at krav om innsyn etter forskriften skal fremmes skriftlig for den 

regionale Statsforvalteren.  

Bestemmelsen i § 4 annet ledd i utkastet angir at Statsforvalteren skal kontrollere at den som 

ber om innsyn oppfyller forskriftens vilkår. Dersom vedkommende ikke oppfyller vilkårene i 

forskriften, skal Statsforvalteren avslå innsynskravet.  

§ 4 annet ledd i utkastet stiller også krav til en rask saksbehandling av innsynskravet hos 

Statsforvalteren. Departementet har ikke funnet grunn til å presisere en nærmere angitt 

saksbehandlingstid, men legger opp til at saksbehandlingen skal skje tilsvarende raskt som 

behandlingen av innsynskrav etter offentleglov § 29.  

3.6. Klage 

§ 5 i utkastet angir partens klagerett. Parten kan klage på avslag om innsyn til 

Landbruksdirektoratet etter forvaltningslovens regler. 

3.7. Straffeansvar 

Opplysninger om reintall er i taushetsbelagte opplysninger, jf. reindriftsloven § 18 tredje ledd. 

Etter forskriftsutkastet er det kun adgang til å få innsyn i reintall som tilhører 

reindriftutøverens eget distrikt. Departementet finner det derfor hensiktsmessig å tydeliggjøre 

at taushetsplikten også gjelder den innsynsberettigede. Den som overtrer bestemmelsen i § 

6 kan således straffes etter reindriftsloven § 80.  

4. Økonomiske og administrative konsekvenser 

Forslaget til forskrift om tilgjengeliggjøring av reintall internt i reindriften vurderes i hovedsak 

ikke å medføre noen vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser. 

Krav om innsyn i reintall skal fremmes på eget skjema. Skjemaet utarbeides av 

Landbruksdirektoratet og skal benyttes av alle statsforvalterembetene. Statsforvalteren skal 

behandle kravene om innsyn. Reintall rapporteres til Statsforvalteren hvert år gjennom 

melding om reindrift, og det er ikke nødvendig for Statsforvalteren å innhente ytterligere 

opplysninger for å behandle kravene. Behandling av krav om innsyn vil inngå i 



 

 

statsforvalterens ordinære drift, og medfører ikke store administrative konsekvenser. Det er 

ikke grunn til å tro at Landbruksdirektoratets behandling av eventuelle klager vil ha 

administrative konsekvenser. Det legges opp til at kostnader dekkes innenfor gjeldende 

budsjettrammer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Forslag til ny forskrift om tilgjengeliggjøring av reintall 

i reindriftsnæringen 

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet [dato] med hjemmel i lov 15. juni 2007 nr. 40 om reindrift 

(reindriftsloven) § 18 tredje ledd 

 

§ 1. Formål 

Formålet med denne forskriften er å legge til rette for forutsigbarhet og trygge rammevilkår i 

reindriften ved at reindriftsutøverne har tilgang til opplysninger om reintall på siidaandelsnivå i eget 

distrikt. 

 

§ 2. Definisjon 

Med reindriftsutøver menes i denne forskriften en person som har rein i siidaandel eller 

sideordnet rekrutteringsandel, jf. reindriftsloven § 9 første og andre ledd og § 10 andre ledd. 

 

§ 3. Rett til innsyn 

En reindriftsutøver har rett til innsyn i siidaandelers reintall i det reinbeitedistriktet 

vedkommende tilhører. 

Retten til innsyn omfatter følgende: 

 

a) siidandelens samlede reintall i godkjent melding om reindrift 

b) siidaandelens samlede reintall i henhold til telleresultat fra offentlig kontrollert telling 

 

§ 4. Krav om innsyn og Statsforvalterens behandling 

Krav om innsyn fremmes skriftlig til Statsforvalteren i det reinbeiteområdet reindriftsutøveren 

tilhører. 

 

Statsforvalteren skal uten unødig opphold kontrollere at den som ber om innsyn er 

reindriftsutøver i henhold til § 2 og gi reindriftsutøveren innsyn i henhold til § 3 ved brev per post eller 

digital postkasse. 

 

§ 5. Klage 

Avslag på begjæring om innsyn kan påklages til Landbruksdirektoratet etter 

forvaltningslovens bestemmelser. 

 

§ 6. Straffansvar 

Den som gis innsyn har plikt til ikke å bringe opplysningene videre jf. reindriftsloven § 80. 

  

§ 7. Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft fra …. 
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