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Bestemmelser om innreisekarantene – følger for reindriften  

 

1. Innledning 

På grunn av den siste tidens markante økning i smitte av covid-19 i Norge og utenfor Norge, 

konkluderte regjeringen 5. november 2020 med å innføre nye tiltak for å hindre 

smittespredning. Ett av tiltakene var å begrense såkalt importsmitte, det vil si smitte som 

kommer til Norge fra utlandet. Situasjonen i Europa er svært utfordrende, og smittepresset er 

nå høyt i de fleste land. Fordi covid-19 kan være smittsomt uten at den smittede selv er klar 

over det, er det risiko for smittespredning fra tilreisende som er smittet i utlandet. Det gjelder 

selv om de har testet negativt før innreise. 

 

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 4 første ledd 

bokstav a bestemmer at personer som kommer til Norge fra et område med karanteneplikt 

(såkalte røde land/områder) skal i 10 dagers karantene ved ankomst til Norge. Dette gjelder 

enhver person som kommer inn i landet, uavhengig av om vedkommende er norsk 

statsborger eller ikke.   

 

Dersom personen ved godkjent laboratoriemetode kan dokumentere at han/hun i løpet av de 

siste seks månedene har gjennomgått covid-19 gjelder ikke karanteneplikten.  

 

Det er videre et krav om at personer som kommer til Norge fra et område med karanteneplikt 

(røde land/områder) skal fremvise en attest som viser negativ test for covid-19 ved innreise 

til landet. Norske statsborgere, og utlendinger som jevnlig ankommer Norge fra Sverige eller 

Ifølge liste   
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Finland er unntatt dette kravet, jf. Covid-19-forskriften § 4a. Dette betyr at reindriftsutøvere 

som hovedregel ikke må fremvise slik attest ved kryssing av grensen. 

 

2. Innholdet i karanteneplikten 

Innholdet i karanteneplikten følger av covid-19-forskriften § 5 femte ledd. Det fremgår der at: 

 

"Personer i innreisekarantene kan bare oppholde seg utenfor oppholdsstedet hvis de 

kan unngå nærkontakt med andre enn dem de bor sammen med. De som er i 

karantene, kan ikke være på en arbeidsplass der også andre oppholder seg, på skole 

eller i barnehage. Det er ikke tillatt å bruke offentlig transport" 

 

I noen tilfeller vil det kunne være et spørsmål om det faktisk er behov for unntak fra 

karanteneplikten, eller om reindriftsvirksomheten kan gjennomføres uten at karanteneplikten 

brytes. Dette vil eksempelvis være situasjoner der arbeidet foregår utendørs uten nærkontakt 

med andre. Unntakene under blir derfor kun aktuelt i tilfeller der reindriftsvirksomheten ikke 

kan gjennomføres uten at karanteplikten brytes.  

3. Unntak fra karanteneplikt ved innreise til Norge  

I covid-19-forskriften §§ 6a til 6h er det gitt enkelte unntak fra karanteneplikten. 

 

Unntakene fra karanteneplikten ved innreise til Norge må sees i sammenheng med 

begrunnelsen for karanteneplikten som er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller 

begrense spredning av covid-19 i befolkningen, og for å sikre opprettholdelse av tilstrekkelig 

kapasitet i helse- og omsorgstjenesten slik at tjenesten kan håndtere smittesituasjonen og 

samtidig ivareta ordinære helse- og omsorgstjenester. Unntakene under gir ikke fritak for 

karantene ved nærkontakt med smittet person, såkalt smittekarantene.  

 

Det er særlig to unntak fra den generelle karanteneplikten i covid-19-forskriften som kan 

komme til anvendelse for reindriftsutøvere som må krysse grensen under utøvelse av 

reindrift. De to unntakene er:   

 

- Unntak fra innreisekarantene for visse arbeids- og oppdragstakere, jfr. §6b. 

- Særskilt unntak fra innreise- og smittekarantene for personell i kritiske 

samfunnsfunksjoner, jfr 6e. 

 

Det presiseres at det må foretas en konkret vurdering av om den enkelte oppfyller vilkårene i 

unntaksbestemmelsene. 
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4. Nærmere om aktuelle unntak for reindriftsutøvere ved 
innreise  

4.1 Unntak fra innreisekarantene for visse arbeids- og oppdragstakere 

Personer som ankommer Norge fra områder i Sverige eller Finland med karanteneplikt, som 

ledd i reise mellom arbeidssted og bosted mer enn én gang i løpet av en periode på 10 

dager, er unntatt fra innreisekarantene i arbeidstiden dersom de i Norge testes for covid-19 

minst hver sjuende dag, eller første dag de ankommer Norge, og deretter hver sjuende dag, 

dersom det er åtte, ni eller ti døgn siden de sist ble testet i Norge for covid-19.  

 

Dette unntaket vil etter Landbruks- og matdepartementets vurdering bare unntaksvis kunne 

anvendes for reindriftsutøvere i grenseområdene, da det etter vår vurdering vil kunne være 

vanskelig kombinere aktiv utøvelse av reindrift med jevnlig testing for covid-19. Dette må 

imidlertid bero på en konkret vurdering av det enkelte tilfelle, og dersom det er praktisk mulig 

å gjennomføre jevnlige tester for covid-19 skal dette gjennomføres. Dersom det ikke er 

praktisk gjennomførbart må det vurderes om personen kan unntas fra karanteplikten etter 

covid-19-forskriften § 6e. Se under.  

 

4.2 Særskilt unntak fra innreise- og smittekarantene for personell i 
kritiske samfunnsfunksjoner 

Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske 

samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer 

som gjennomfører vare- og passasjertransport, er unntatt fra karantene i arbeidstiden, jf. 

covid-19-forskriften § 6e.  

 

Landbruks- og matdepartementet har som ansvarlig sektormyndighet definert 

reindriftsutøvere som samfunnskritisk personell, da de er en del av landets 

matforsyningssikkerhet. Det kan derfor i særlige tilfeller gjøres unntak for karanteneplikten 

ved innreise til Norge for reindriftsutøvere som er nødvendige for  forsvarlig drift av 

virksomheten og det ikke er praktisk mulig å gjennomføre testing for covid-19 som påkrevd i 

covid-19-forskriften § 6b eller avvente en negativ test, og personen ikke omfattes av ett av de 

andre unntakene i forskriften. 

 

Etter Landbruks- og matdepartementets vurdering kan dette unntaket eksempelvis komme til 

anvendelse i følgende situasjoner: 

• Unntaket kan få anvendelse for svenske og finske reindriftsutøvere som må krysse 

grensa i forbindelse med aktiv reindrift, der det ikke vil være tid til å gjennomføre 

testing for Covid-19/avvente negativ test, eksempelvis i forbindelse med gjetning eller 

arbeid i skillegjerder.  

 

• Norske reindriftsutøvere som har vært i Sverige eller Finland i forbindelse med 

reindriften f.eks. i forbindelse med gjetning eller arbeid i skillegjerder, men som ikke 

omfattes av unntaket i § 6a eller §6b, kan unntas fra karanteneplikten når de kommer 
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hjem til Norge dersom de er strengt nødvendige for å opprettholde den daglige 

reindriften og det ikke er praktisk mulig å gjennomføre testing for covid-19 eller tid til å 

avvente en negativ test. I dette ligger det at dersom storfamilien er med over til 

Sverige for å arbeide i skillegjerdet vil ikke dette automatisk medføre at de kan unntas 

fra karanteneplikten når de returnerer til Norge. Unntaket fra karanteneplikten ved 

innreise vil kun gjelde de som deltar aktivt i den daglige reindriften. 

 

Felles for alle situasjoner der unntaket i § 6e kan benyttes er at arbeidet som gjøres i Norge 

er strengt nødvendig for å sikre en forsvarlig drift av virksomheten, og at det ikke er praktisk 

gjennomførbart å teste personen for covid-19 eller tid til å avvente en negativ test før de 

utfører arbeidet. Videre gis det kun unntak karantene i arbeidstiden. De er fortsatt pålagt 

karanteneplikt på fritiden. Videre skal det oppfordres til at personer med unntak fra 

innreisekaranteneplikten holder mest mulig avstand til andre.  

 

Dersom det lar seg gjøre å gjennomføre testing for covid-19 skal dette gjøres så snart det er 

praktisk mulig. 

 

5. Oppsummering  

De nye bestemmelsene om karantene ved innreise til Norge får følger for reindriftsutøveres 

karanteneplikt. Reindriftsutøvere har nå ikke et generelt unntak fra 

karantenebestemmelsene. Det er særlig to unntak fra den generelle karanteneplikten i covid-

19-forskriften som vil kunne komme til anvendelse for reindriftsutøvere som må krysse 

grensen under utøvelse av reindrift. Det er §§  6b og 6e i covid-19-forskriften. Det presiseres 

at alle unntakene gjelder kun personer som er aktivt med i driften. Videre gir ikke unntakene 

fritak for karantene ved nærkontakt med smittet person. 

 

For øvrig vises det til at virkningen av innførte smitteverntiltak vurderes fortløpende og veies 

mot virkningen de har for den enkelte og mot viktige samfunns- og næringsinteresser som 

berøres av tiltakene. Både innreiseregelverket og karanteneregelverket kan derfor bli endret 

på kort varsel. 

  

 

 

Med hilsen 

 

 

Morten Floor (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Gina Grøtte Skarland 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Adresseliste 

 

Fylkesmannen i 

Nordland 

Moloveien 10 8002 BODØ 

Fylkesmannen i 

Troms og Finnmark 

Statens Hus 9815 VADSØ 

Fylkesmannen i 

Trøndelag 

Postboks 2600 7734 STEINKJER 

Landbruksdirektoratet Postboks 1450 Vika 0116 OSLO 
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