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Spørsmål nr 529 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Heidi Greni 

Jeg viser til følgende skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Heidi Greni: 

Som forebyggende tiltak mot skader fra beitende tamrein på innmark, gis det 
støtte til inngjerding. Støtten gis etter generell forskrift, eller etter 
avtale mellom stat, grunneier- og reinbeitelag. En grunneier har fått 
avslag med henvisning til at det ikke foreligger gjeldende avtale. Dette 
til tross for at det er søkt i henhold til gjeldende protokoll. Vil 
statsråden medvirke til at grunneiers søknad blir behandlet etter gjeldende 
avtale slik at tiltak kan iverksettes før beitesesongen for å unngå 
konflikter? 

I 2001 ble det gjennomført mekling mellom Riast/Hylling reinbeitedistrikt og 
grunneiere i Holtålen kommune. Meklingen ble gjennomført etter retningslinjene for 
meklingsråd i reinbeiteområde fastsatt av Landbruksdepartementet 4. september 1997. 
Meklingen ble ledet av Aage Rund berget som på den tiden var fungerende fylkesmann i 
Sør-Trøndelag. 

Meklingen resulterte i en omforent protokoll som bl.a. innebar enighet om at konflikter 
som oppstår ved at tamrein tidvis kommer inn på innmark/ utmark, skal søkes løst ved 
at berørte områder skal gjerdes inn. Videre at oppføring og vedlikeholdet av slike 
gjerder skal dekkes av staten. Under forutsetning om statlig økonomisk bidrag, 
forpliktet partene seg i henhold til protokollen i en periode på 10 år fra 
underskriftstidspunktet. Dette innebar at protokollens funksjonstid utløp i desember 
2011. 
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Ifølge retningslinjene for meklingsråd i reinbeiteområde, kan det søkes om midler til 
konfliktforebyggende tiltak i henhold til forskriften for denne ordningen, nå forskrift av 
19. juni 2008. De regionale meklingsråd kan, i samarbeid med partene, fremme søknad 
om tilskudd direkte overfor Innovasjon Norge. 

Fra departementets side har det vært forutsatt at utgifter til meklingsrådene skal 
behandles etter forskriften om tilskudd til konfliktforebyggende tiltak. Dersom det 
foreligger særlige tilfeller, kan Landbruks- og matdepartementet etter søknad 
dispensere fra bestemmelsene i forskriften. 

På bakgrunn av de nevnte forhold skal altså søknader om oppføring av gjerder med 
bakgrunn i omforent meklingsprotokoll behandles etter forskrift om tilskudd til 
konfliktforebyggende tiltak i forholdet mellom reindrift og annen berørt part. 

Når det gjelder den aktuelle klagen som er foranledningen til spørsmålet fra 
stortingsrepresentant Greni, er denne fortsatt til behandling i departementet. Det 
legges til grunn at klagen vil være ferdigbehandlet innen kort tid. 
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