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Det er mange steder viktig med dialog om tiltak i utmark med 
reinbeitedistriktene 

Reindrifta har beiterett i utmark i store deler av Nordland. I tillegg kan det være rett til 
å flytte reinflokken over arealer som ikke er utmark. Dette er rettigheter som både 
offentlige myndigheter og andre rettighetshavere må forholde seg til og ta hensyn til.  
 
Når beitelag ønsker å sette opp gjerde der hvor reindrifta har rettigheter må tiltaket avklares 
med reindrifta på samme måte som med grunneier og evt. andre rettighetshavere. 
 
Et gjerde i beiteområde eller på flyttlei kan noen ganger ha så store negative konsekvenser 
for reindrifta at det ikke kan bygges. I andre tilfeller kan et gjerde være uproblematisk. Dette 
kommer bl.a. an på utforming, plassering og reindriftas aktuelle bruk av området. Det er helt 
avgjørende at det er en dialog med reindrifta underveis slik at eventuelle negative 
konsekvenser kan begrenses. 
 
Når det gjelder å komme i dialog med reinbeitedistriktet må dere være forberedt på at det i 
perioder kan være vanskelig å oppnå kontakt. Dette har sammenheng med at reineierne i 
lange perioder arbeider og oppholder seg i områder uten telefondekning og kanskje må sove 
på dagen grunnet arbeid nattestid. Leder i distriktet kan også være vanskelig å nå grunnet 
mye møtevirksomhet og annet organisatorisk arbeid. 
 
På Fylkesmannens nettsider finnes oversiktskart som viser reinbeitedistriktene: 
http://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ff0f89dfcf2c4a4bb6
adb7c96e7f88d8 . Kontaktinformasjon til reinbeitedistriktene er vedlagt her. Oppdatert 
kontaktinformasjon ligger på nettsiden vår. 
 
Vi anbefaler følgende fremgangsmåte for kontakt med distriktet: 
1. Ta tidlig i planlegging av et tiltak kontakt med leder i reinbeitedistriktet på telefon og fortell 

helt kort hva dere har tenkt og hvor det er snakk om. Fortell videre at dere sender over 

mer detaljert plan og vil ta kontakt igjen om 2-3 uker for å høre om reinbeitedistriktet har 

noen merknader. 

2. Send reinbeitedistrikt plan og detaljkart over tiltaket samt et oversiktskart som viser 

tiltakets plassering i et stort område med flere kjente referansepunkter. Husk at et 

reinbeitedistrikt strekker seg over mange kommuner og at reineierne ikke nødvendigvis 

er så godt kjent med alle lokale stedsnavn. Det er viktig at reinbeitedistriktet slipper å 

bruke tid på å finne ut hvor det aktuelle tiltaket er tenkt plassert. 

http://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ff0f89dfcf2c4a4bb6adb7c96e7f88d8
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3. Ta kontakt med leder i distriktet igjen etter avtalt tid og hør om vedkommende har fått sett 

på saken og om de har noen merknader. 

4. Dersom reinbeitedistriktet mener at gjerdet vil ha negative konsekvenser for reindrifta må 

dere prøve å gå i dialog om hva som evt. kan gjøres av tilpasninger for å begrense disse 

konsekvensene. Ofte kan det bare være snakk om å åpne deler av gjerdet når det ikke er 

i bruk eller en mindre justering av gjerdetraseen. 

5. Dersom dere ikke lykkes i å oppnå kontakt med reinbeitedistriktet tross omfattende 

forsøk, så må dere lage en redegjørelse for hva som har vært gjort fra deres side for å få 

til dette. 

6. Fylkesmannen vil da som regional reindriftsmyndighet vurdere om det er noe vi kan bidra 

med for å få til en dialog i saken. 

Her finner du den kontaktinformasjonen vi har til reinbeitedistrikter som har beiterett i 
Nordland og kart som viser beliggenheten deres.  
 

 
 

Reinbeitedistrikt i Troms reinbeiteområde:  
Det er fem reinbeitedistrikt i nordre Nordland som tilhører Troms reinbeiteområde: Gielas, 
Grovfjord, Tjeldøy (Dielddasuolu), Kongsvikdalen og Kanstadfjord/Vestre Hinnøy 
(Linnasuolu).  
Kontaktinformasjon til distriktene finnes her: 
https://www.fylkesmannen.no/contentassets/bdfba003317b43a2b6993cd2418d3061/kontakti
nfo_pr_191017.pdf  
 

Reinbeitedistrikt i Nord-Trøndelag reinbeiteområde:  
Det er to reinbeitedistrikt i søndre Nordland som tilhører Nord-Trøndelag reinbeiteområde: 
Østre Namdal (Tjåehkere) og Vestre Namdal (Åarjel-Njaarke).  
Kontaktinformasjon til distriktene finnes her: https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-
trondelag/dokument-fmtl/landbruk-og-mat/reindrift/kontaktinformasjon-reinbeitedistrikt-
15.6.18.pdf  
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Reinbeitedistrikt med beiterett i Nordland 

 
Med hilsen 
 
 
Hans Christian Jarnæs (e.f.)  
underdirektør Grete Nytrøen Kvavik 
 seniorrådgiver 
 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 


