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Rapport om ulovlig beiting i Femundsmarka 

nasjonalpark 
I Femundsmarka nasjonalpark beiter et stort antall rein ulovlig i et område det 

etter 30. april ikke skal befinne seg rein. Dyrene er bevisst flyttet til 

nasjonalparken og gjetes i området av svenske gjetere og eiere.  

I uke 17 gjennomførte Statens naturoppsyn (SNO) skjøtsel, tilsyn og kontroll i Femundsmarka 

nasjonalpark nord for Røavassdraget. I området Røstneset og Gubbtjønna ble det onsdag 

morgen sett spor etter rein og snøskutere. Lenger øst ble også mindre, men mange flokker rein 

observert. I løpet av onsdag og torsdag ble det observert et sted mellom 1000 og 1500 rein 

spredt på mindre flokker over hele området fra Røa i sør til Vigelen i nord, fra riksgrensa i øst til 

Femund i vest.  

 

På Vigelskaftet torsdag (28/4) kl. 10:30 kontrollerte SNO en svensk reingjeter 250 meter fra 

riksgrensa. Gjeteren kom kjørende med en svenskregistrert snøskuter av typen Ski-Doo Summit 

600 fra svensk side av riksgrensa og var på vei i retning vest. Gjeteren, som selv var reineier, 

bekreftet at reinen var svensk og tilhørte reinbeitedistriktet Ruvhten sijte. Han kunne også 

fortelle at de første kalvene allerede hadde kommet. Etter kontrollen kjørte han videre sørover 

mot Skjebro på norsk side av grensa. 

 

Snøskuteren hans hadde påmontert våpenhylster. Om våpen og ammunisjon var medbragt i 

hylsteret er for oss ukjent. Den som skal bringe med seg skytevåpen og/eller ammunisjon over 

riksgrensa, må ha tillatelse fra politiet jf. Lov om våpen, skytevåpen, våpendelar og ammunisjon 

(våpenlova). Våpenlova forvaltes av Justis- og beredskapsdepartementet. Statens naturoppsyn 

har ikke kontrollhjemmel for dette regelverket. 

 

I Femund reinbeitedistrikt er det, jf. Forskrift om reinbeitetid, Femund reinbeitedistrikt, Sør-

Trøndelag og Hedmark, forbudt med reinbeiting i dette området etter 30. april. Overtredelse av 

forskriften er straffbar. Forskriften er hjemlet i Lov om reindrift (reindriftsloven) som forvaltes av 

Landbruks- og matdepartementet. Statens naturoppsyn har ikke kontrollhjemmel for dette 

regelverket.  
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Bruk av beltekjøretøy på vinterføre for utøvelse av reindrift er tillatt jf. Forskrift om verneplan for 

Femundsmarka. Forskriften tar ikke stilling til om reindriften i seg selv er tillatt. Vår kontroll av 

gjeteren ble derfor gjennomført uten anmerkning om avvik. 

 

Det er et forvaltningsmål, jf. forvaltningsplan for Femundsmarka nasjonalpark, at Femundsmarka 

nasjonalpark skal kunne nyttes til reindrift. Ivaretagelse av naturgrunnlaget innenfor 

nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Forskrift om reinbeitetid, 

Femund reinbeitedistrikt, Sør-Trøndelag og Hedmark, skal bidra til å opprettholde 

naturgrunnlaget for utøvelse av reindrift. I reindrift er balansen mellom beitenes produksjon og 

bestandenes størrelse av grunnleggende betydning. Særlig vintersesongens lavbeiter er sårbare 

for overbeiting.  

 

Jf. § 2. i Forskrift om verneplan for Femundsmarka, er det et formål for opprettelsen av 

Femundsmarka nasjonalpark å ivareta naturgrunnlaget for samisk kultur og næringsutnyttelse. 

På denne bakgrunn rapporterer Statens naturoppsyn beiting i strid med bestemmelser. 
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Figur 1 Kartet viser sporlogg fra SNOs aktivitet i uke 17. Sporloggen markerer også området der det ble observert spor og rein. 
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