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Reindriftsavtalen 2021/2022
Inngått avtale har en ramme på 164,5 mill. kroner. Det er en økning på 15 
mill. kroner.

Tilskudd til siidaandeler og tamreinlag.

• Satsen for produksjonspremie endres fra 36% til 39%.

• Ektefelle-/samboertillegg: nytt vilkår om at begge ektefeller/samboer må stå 
som ledere av sijteandel.

• Etableringstilskudd: utvides til også å gjelde reindriftsutøvere under 35 år som 
får opprettet ny sijteandel.

• Særskilt driftstilskudd til kvinner med egen siidaandel: Definisjon av 
hovedinntekt endres til at 50 % (tidligere 75 %) av inntekten må stamme fra 
avgiftspliktig salg av kjøtt fra rein i eget merke.



Tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag («Distriktstilskudd»).

Grunnbeløpet økes fra (inntil) 102 000 kr til 127 000kr pr ordinære reinbeitedistrikt 
og Trollheimen sijte. For Femunden sijte økes satsen fra 50 000 kr til 75 000kr.

Formålet med økningen er midler til innkjøp av utstyr for tilleggsforing ved 
beitekriser. Behov og bruk skal gå fram av sijtenes beredskapsplaner.

Endringer i RUF-forskriften.
• Regelverket er utvidet slik at også endringer og oppgraderinger av eksisterende 

reindriftsanlegg kan få støtte fra RUF.

• Fjerning av gammelt gjerdemateriell er tatt inn i RUF-forskriften (80 % av 

tilskuddsgrunnlaget) En søknad må inneholde kart og bilde av materiellet, samt 

kostnadsoverslag. Midlene kan utbetales når det sendes inn bekreftelse på at materialet er fjernet. 



Andre ting det ble enighet om
• Reinmerkeregisteret (1,5 mill.) – Gjøre det tilgjengelig for næringen.

• Veiledningsmateriell (1,6 mill.) – NIBIO skal utvikle veiledningsmateriell knyttet 
til følgende tema: distriktsplaner, distriktenes arbeid med arealsaker, 
beredskapsplaner, tilleggsforing, bruk av droner.

• NRL (0,4 mill.) - Gjennomføre beredskapsseminar og kurs i tilleggsforing

• Pilotprosjekt om rådgivningstjeneste i arealsaker – 3 årig prosjekt knyttet til 
NRLs administrasjon i Tromsø. Ansettelse av inntil 3 planfaglige stillinger. Skal 
veilede næringen i prosesser etter pbl, energiloven, mineralloven, veiutbygging 
og andre arealbruksordninger. Samt bistå næringen i utarbeidelse av 
distriktsplaner og ajourhold av arealbrukskart.

• Utredning av tiltak som sikrer rekruttering og generasjonsoverganger.

• Utredning av klimatilpasninger i reindriften – NIBIO.



Forventninger til kommende forhandlinger
- Hva mener dere forvaltningen bør prioritere å ta opp med statens forhandlingsutvalg?

- Vi har så langt sett på følgende innspill: 

- Sikrere og trygger kriseberedskap

- Tiltak for å redusere konflikter med rein på innmark

- Klima og tap / sikre dokumentasjon for arealinngrep

- Mekling – finansiering og organisering

- CWD

- Bedre velferdsordninger, derav særskilt avløserordning


