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Program 
• Informasjon fra reindriftsavdelingen (nyhetsbrev, gammelt gjerdemateriell, CWD, 

distriktsplaner, tilskuddsbehandling)

• Slaktesesongen 2020/2021

• Reindriftsforhandlingene 

• Mat

• Barmarkskjøring i verneområder

• Konsultasjonsplikt for kommunene

• Åpen post
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❖ Nyhetsbrev

❖ Planlegger flere møteplasser

❖ Reindriftskonferansen 2022

❖ Digitale møter – faglig påfyll

❖ Besøk til distriktene

❖ Samhandling mellom 
forvaltningen i Troms og 
Finnmark samt Nordland

❖ Møter med Ldir og LMD 



06.09.2021

Konflikdempende tiltak 
-



Midler til konfliktforebyggede tiltak mellom reindrift og landbruk

Landbruksavdelingen i Trøndelag har nasjonalt ansvar for å forvalte tilskuddsordningen 
for konfliktforebyggede tiltak.

Midlene finansieres over reindriftsavtalen og jordbruksavtalen.  

Det er godt med midler tilgjengelig. Pr.d.d står det i overkant av 7,5 mill på rammen for 
2021.

Dere finner mer informasjon om ordningen på nettsidene til Landbruksdirektoratet.

Veileder for tilskudd

Statsforvalteren har også utarbeidet en egen veileder for tilskudd til 
konfliktforebyggende tiltak. Bruk den gjerne i forbindelse med informasjonstiltak i 
kommunen.

For mer informasjon om reindrift, se Statsforvalterens hjemmesider om reindrift

Kontaktperson: Eva Dybwad Alstad

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/reindrift/ordninger-for-reindrift/konfliktforebyggende-tiltak
https://www.statsforvalteren.no/contentassets/6c151cd2aa114be783c89f7dde493201/redigert-veileder_tiltak.pdf
https://www.statsforvalteren.no/nb/Trondelag/Landbruk-og-reindrift/Reindrift/
mailto:fmtleal@statsforvalteren.no
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DISTRIKTSPLANER/

REINDRIFTSPLANER
Orientering på slaktemøtene høsten 2021



Hva er hensikten med en distriktsplan?

Reindriftsloven § 62: Distriktsstyret skal utarbeide en distriktsplan for distriktet som skal 
inneholde de opplysninger om virksomheten i distriktet som er nødvendige for den offentlige 
planlegging

Kommune, fylkeskommune og statsforvalter bør orienteres om planarbeidet og skal gjøres kjent 
med hovedinnholdet i planen før den vedtas. Kommune, fylkeskommune og statsforvalter, samt 
berørte nabodistrikter, skal få tilsendt den vedtatte planen.

Hva skal den inneholde?

Angivelse av flyttemønstre, oversikt over årstidsbeiter, nødvendige fremkomstmiddel og 
gjerder/anlegg, samt bruksregler for terrenggående kjøretøy. Eventuelle beitesoner.



Er planen moden for revisjon?

Generelt :

- Lenge siden de ble utarbeidet, langt mellom at de blir oppdatert
- Varierer mye i innhold
- Planene og arealbrukskartet må stemme overens
- Viktigste er at planene er oppdaterte og at de gir nødvendig og nyttig informasjon til den 

offentlige forvaltningen (bl.a. for kommunene i planarbeidet)

Avsatt midler over reindriftsavtalen til utarbeiding av veiledningsmateriell (NIBIO)

Statsforvalteren ønsker å ha større fokus på distriktsplaner/reindriftsplaner 
fremover
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MOR - tilskuddsbehandling



Medlem på MOR, forskriftens § 3:

Kun personer med godkjent 
merke kan stå på MOR

Unntak:

- Ektefelle som ikke er leder

- Umyndige barn til leder

- Myndige barn av leder uten 
rein

Kun personer med merke kan eie 
rein på melding om reindrift. 

Melding om reindrift - MOR

Alle leverte cirka innen fristen☺

Sjekk/ utfordringer:

Åpningsstatus

Livdyr inn/ ut

Kalvetilgang

Slakterislakt
Papirutgave - summeringsfeil

Medlemmer uten merke



67 søknader om tilskudd til siidaandeler 
og tamreinlag

1 avslag

Kontroll av 16 søknader

Avkorting i 22 av søknadene

2 klager

Summer:

Totalt utbetalt siidaandeler: 11 357 314,-

Snitt pr søknad: 183 182,-

(2019/2020: 190 609,-)

Totalt utbetalt tamreinlag: 4 967 000,-

Snitt pr søknad: 1 241 750,-

(2019/2020: 997 125,-)

Tilskuddsbehandling



Utregning grunnlag for 
produksjonspremie:

• Nettoprisen (ekskl. mva)

• Minus slakt- og fraktekostnad

• Kalenderår

• Dokumentasjon på privat slakt

• Praksis §10 produksjonspremie….

Viktig/ utfordringer



Foto:

Sjekk at du oppfyller vilkår for å motta tilskuddene

• §7 Særskilt driftstilskudd til ungdom

• §8 Særskilt driftstilskudd til kvinner

• §9 Etableringstilskudd

• §10 Produksjonspremie 

• §11 Kalveslaktetilskudd

• §12 Ektefelle-/samboertilskudd

Tilskudd, søk kun på det du har rett til å motta

FMTL
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Prosjekt konseptutredning digitalisering 
reindrift. 

- brukerfokus

Anbefaling fagsystemer 1. november 21

Merkeregister forslag 2023

Enkelt, brukervennlig og effektivt

Lik forvaltning og transparent

Saksbehandlerstøtte

Nye digitale løsninger!

FMTL
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SKRANTESJUKE (CWD)
- Kartleggingsprogrammet 2021

Orientering på slaktemøtene høsten 2021



Kartleggingsprogrammet 2021



Viktig å huske

- Varslingsplikt: Varsle om syke, døde eller avlivede dyr 
- Forbud om flytting av levende dyr over landegrenser (krever tillatelse fra MT. 

Unntak er ved beiting og for dyr som har faste beiteavtaler på andre siden av 
grensen)

- Forbud om flytting av levende dyr over fylkesgrenser (krever tillatelse fra MT. 
Gis ikke tillatelse for flytting av dyr fra sør til nord, CWD-grensen. Unntak er 
tilbakeføring og tamrein som krysser fylkesgrenser i samsvar med beitebruksregler) 

- Fôring av tamrein: Unngå at ville hjortedyr får tilgang på fôret (Rein nord for 
grensa skal ikke fôres med fôr sanket på steder sør for grensa) 

- Vurder smittefare, smitteforebygging og beredskap (husk at folk kan også bidra 
til å spre smitte via klær, sko, utstyr osv.)

CWD- forskriften: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-07-11-913
Soneforskriften: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2021-06-09-1843
Mattilsynet:https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/skrantesjuke__cwd_/tiltak
_for_aa_begrense_spredning_av_skrantesjuke_hos_hjortevilt.23384
Hjorteviltportalen: https://www.hjortevilt.no/skrantesjuke-forskrifter-regelverk/

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-07-11-913
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2021-06-09-1843
https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/skrantesjuke__cwd_/tiltak_for_aa_begrense_spredning_av_skrantesjuke_hos_hjortevilt.23384
https://www.hjortevilt.no/skrantesjuke-forskrifter-regelverk/
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