
 

 

 

 

 

Tall oppdatert per 31.10.2022 

 

Beregninger for utbetalingssum etter grunnsatser for rovvilterstatning  per 

distrikt reindriftsåret 2021/2022 

 

Distrikt Kalv Okse Simle Kjørerein 

VA 7 Færen/ Gasken-Laante 1452 2853 2357 10000 

VF 8 Skæhkere/ Skjækerfjell 1359 2568 2203 10000 

VG 9 Låarte 1449 2652 2383 

 

10000 

VJ 10 Tjåehkere/ Østre-Namdal 1552 2813 2452 10000 

VM 11 Åarjel-Njaarke 1581 3028 2494 10000 

VR 6 Fosen/ Fovsen-Njaarke 1401 2431 2321 10000 

UW 11 Svahken sijte / Elgå 1593 3059 2643 10000 

UX Gåebrien / Riast-Hylling 1668 3319 2752 10000 

UZ Saanti sijte / Essand 1546 3342 2537 10000 

ØG Trollheimen sijte 1931 3695 3087 10000 

ØA Lom Reinlag 2298 3976 3668 10000 

ØB Vågå reinlag 2412 4310 3769 10000 

ØC Fram reinslag 2000 3683 3360 10000 

ØE Filefjell Reinlag 2107 3804 3456 10000 



 

   

Tabellen er basert på § 1 i forskrift om grunnsatser for tap av tamrein drept eller skadet av rovvilt reindriftsåret 2021-

2022. Satsene for driftsåret 2022/2023 blir fastsatt i august 2023.  

Grunnsats  

Hvert dyr erstattes med grunnsatsen for gjeldende dyrekategori (kalv, simle, okserein eller kjørerein) 

i distriktet. 

Tapt produksjonspremie og kalveslaktetilskudd  

For de siidaandelene som oppfyller vilkårene for å motta tilskudd til siidaandeler og tamreinlag, 

legges tapt produksjonspremie og kalveslaktetilskudd til erstatningssummen. Satsen for 

produksjonspremien for reindriftsåret 2021/2022 er fastsatt til inntil 39 % av grunnsatsen per dyr 

og kalveslaktetilskuddet er 500 kr per kalv. 

Beregning av erstatningssum 

Det ytes erstatning for et framtidig tap av 2 kalv ved tap av voksne simler, beregnet som 

grunnsats for kalv x 2.  

Verdien av simle er dermed = grunnsats simle + (2 x grunnsats kalv) x 1.39 

(produksjonspremie) 

(F.eks Skæhkere/ Skjækerfjell: 2203 + 2718 x 1,39 = 6740,- )  

Andre relevante beregninger:  

• Verdien av kalv = (antall kalv x grunnsats kalv) + prod.premie + kalveslaktetilskudd 

• Verdien av okserein = (antall okserein x grunnsats okserein) x prod.premie  

• Verdien av kjørerein = (antall kjørerein x grunnsats kjørerein) + prod.premie okserein 

Ved tap av kalv gis det et tillegg til grunnverdien og produksjonspremie tilsvarende 

kalveslaktetilskuddet som i følge Reindriftsavtalen for driftsåret 2021/ 2022 utgjør kr 500 per kalv. 

Kalv drept etter 31.12 erstattes som kalv frem til 31.03., og fra 01.04 blir den åring og erstattes 

som grunnverdien for voksne dyr.  

Følgekostnader  

For noen reineiere med store tap gjennom året, eller ved større enkelthendinger, kan det være 

aktuelt å kreve erstatning for følgekostnader (dokumenterte omkostninger, ulemper og 

følgeskader). Dette kan for eksempel gjøres gjennom en egen søknad ved reindriftsårets slutt, 

når reineier har oversikt over totalt antall påkjørte dyr gjennom driftsåret. 

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2022-07-19-1366?q=Forskrift%20om%20grunnsatser%20for%20tap
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2022-07-19-1366?q=Forskrift%20om%20grunnsatser%20for%20tap

