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Reindrift og verneområder

Større verneområder i reinbeiteområdene:

NT reinbeiteområde: Blåfjella-Skjækerfjella NP, Lierne 
NP og Børgefjell NP

STH reinbeiteområde: Skarvan og Roltdalen NP og 
Sylan LVO, Skardsfjella og Hyllingsdalen LVO, 
Femundsmarka NP og Gutulia NP, Trollheimen LVO

I tillegg til mange større og mindre naturreservater

Verneområder utgjør ofte viktige og 
sentrale deler av reindriftsområdene

Forvaltningsområde for Statsforvalteren i Trøndelag



3 ulike lovverk som er relevante:

• Motorferdselloven

• Reindriftsloven

• Naturmangfoldloven/naturvernloven (verneforskrift)



Motorferdselloven 
§ 3. (forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag).

I utmark og vassdrag er motorferdsel ikke tillatt med mindre annet følger av denne lov eller 
vedtak med hjemmel i loven.

§ 4.1 (tillatelser med hjemmel direkte i loven).

Uten hinder av § 3 er motorferdsel tillatt i forbindelse med:

…..

c) nødvendig person- og godstransport til og fra faste bosteder og i jordbruks-, skogbruks- og 
reindriftsnæring. Jakt, fangst, fiske og bærsanking reknes ikke som næring i denne forbindelse,



Reindriftsloven 
(kapittel 3, Reindriftsrettens innhold)

§ 23 Motorferdsel

Den som utøver reindrift, har adgang til bruk av nødvendige fremkomst- og transportmidler i 
samsvar med distriktsplan, jf. § 62.

Bruk av terrenggående kjøretøy på bar mark skal begrenses mest mulig og skal så langt mulig 
foregå i faste løyper. 
Motorisert ferdsel eller flyging inn i område vernet i medhold av naturmangfoldloven kapittel V 
eller eldre vernevedtak som nevnt i naturmangfoldloven § 77, skal foregå i samsvar med 
fastsatte forskrifter om vern. Nærmere regler om slik ferdsel i fredet område kan fastsettes ved 
forskrift av vedkommende forvaltningsmyndighet i samråd med distriktsstyret.



Verneforskrifter – eksempel Skarvan og 
Roltdalen nasjonalpark
(Kronprinsregentens res. 20.02.2004 med siste endring i 2013, vedtatt med hjemmel i 
naturvernloven)

Punkt 6.1. Forbud mot motorisert ferdsel

Motorisert ferdsel er forbudt på land og vatn, og i lufta under 300 meter

Punkt 6.2 Bestemmelsen i pkt. 6.1 er ikke til hinder for 

…

d. bruk av beltekjøretøy på snødekt mark i forbindelse med reindrift og ved sanking av bufe



Verneforskrift Skarvan-Roltdalen forts.

Punkt 6.3. Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

…..

e. bruk av luftfartøy i forbindelse med reindrift og beitedyrleting

f. bruk av barmarkskjøretøy i reindriftsnæringen i forbindelse med utøving av reindrift 
hvor det foreligger godkjent driftsplan etter reindriftsloven.

……..

For reindriften legges det opp til en praksis med flerårige tillatelser som del av godkjent 
reinbeitedistriktsplan i henhold til reindriftsloven slik at næringen kan utøves på 
tilfredsstillende måte.



Praktisk konsekvens

• Næringa må få kjøre det som er nødvendig, men det må søkes!

• Beskrivelse av barmarkskjøringa i distriktsplanen bør være detaljert nok til at flerårig 
tillatelse kan gis med direkte utgangspunkt i denne

• Kan være vanskelig å angi all kjøring, men bør kunne angi hovedtraseer inn i 
beiteområdene, samt noen tidsrammer

• En bedre beskrivelse i plan og et greit dispensasjonsvedtak kan bidra til lettere å skille 
mellom lovlig og ulovlig/uønsket kjøring


