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Høring - rapport fra arbeidsgruppe som har utarbeidet kriterier og
indikatorer for bærekraftsmålene i reindriftspolitikken
Bakgrunn
Målene for reindriftspolitikken består av hovedmålet om en bærekraftig reindrift, og
delmålene økologisk, økonomisk og kulturell bærekraft. De tre delmålene er ikke
operasjonalisert tidligere, men det er utarbeidet kriterier og normer for økologisk bærekraft,
som benyttes av forvaltningen og næringen ved fastsetting av reintall.
I Meld. St 32 (2016-2017) Reindrift ble det varslet at det skulle etableres en arbeidsgruppe
som skulle utarbeide kriterier for bærekraftsmålene i reindriftspolitikken.
Landbruks- og matdepartementet etablerte i 2019 en slik arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen
startet sitt arbeid i januar 2020, og oversendte sin rapport til Landbruks- og
matdepartementet i desember 2020.

Arbeidsgruppens sammensetning og mandat
Arbeidsgruppen bestod av to representanter for Norske reindriftsamers landsforbund, en fra
Sametinget, en fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark, og to fra Landbruks- og
matdepartementet. Landbruksdirektoratet var sekretariat for arbeidsgruppen.
Arbeidsgruppen hadde følgende mandat:
«Det følger av forarbeidene til gjeldende reindriftslov at med begrepet bærekraft forstås de
elementer som er nødvendige for at reindriften skal ha vitalitet og livskraft over tid. Disse
elementene er konkretisert gjennom målene om en økologisk, økonomisk og kulturelt
bærekraftig reindrift. Målene står i innbyrdes sammenheng, og må balanseres mot
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hverandre; økologisk bærekraft gir grunnlag for økonomisk bærekraft, og sammen danner
økologisk og økonomisk bærekraft grunnlaget for å kunne ivareta og utvikle den kulturelle
bærekraften.
Arbeidsgruppen skal så langt som mulig utarbeide forslag til kriterier for hva som skal legges
til grunn når en skal vurdere om målene i gjeldende reindriftspolitikk om økologisk,
økonomisk og kulturell bærekraft er oppnådd.
Kriterier for delmålet om økologisk bærekraft ble utarbeidet av ei arbeidsgruppe opprettet av
LMD i 2008, og lagt fram i rapporten Kriterier/indikatorer på økologisk bærekraftig reintall.
Disse kriteriene er omforente, og er blitt tatt i bruk i forvaltningen, blant annet i forbindelse
med reintallsprosessen. Disse kriteriene skal videreføres, men arbeidsgruppen kan velge å
beskrive andre faktorer som påvirker den økologiske bærekraften og eventuelt komme med
forslag til hvordan dette kan innarbeides i eksisterende kriterier.
Målet om økonomisk bærekraft er basert på at reindrift er næring og at utøverne er
selvstendig næringsdrivende. Næringsdrivendes nettoinntekt består av inntekter fratrukket
utøverens kostnader. Myndighetene legger gjennom reindriftspolitikken kun rammer for
økonomisk bærekraft i reindriften. Det er opp til den enkelte næringsdrivende å utnytte disse
mulighetene. Det skal utarbeides forslag til kriterier som skal legges til grunn ved vurdering
av måloppnåelsen for økonomisk bærekraft.
Når det gjelder kulturell bærekraft, skal arbeidsgruppen komme med forslag til kriterier som
skal legges til grunn ved vurdering av måloppnåelsen.»

Høring
Landbruks- og matdepartementet sender med dette arbeidsgruppens rapport på høring til
Norske reindriftsamers landsforbund, Sametinget, statsforvalterne i reindriftsfylkene og
Reindriftsstyret.
Totalt har arbeidsgruppen foreslått 14 kriterier, med 39 tilhørende indikatorer. Det er ikke
hensiktsmessig å ta i bruk alle disse, og departementet må gjøre en prioritering blant annet
på bakgrunn av innspill i høringsrunden. Vi ber derfor særlig om konkret innspill til hvilke
kriterier som bør prioriteres. I tillegg ber vi om innspill på om den rapporteringen som legges
til grunn for indikatorene er gjennomførbar.
Vi ber om at høringssvar sendes til postmottak@lmd.dep.no innen mandag 28. juni 2021.
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