
   NOTAT 
    

    

Sak:  Vår dato:  Vår ref.: 

Kriseberedskap og beitekrise 2021/2022 i Nordland 18.01.2022  2022/310 

  
Til: Kriseberedskapsutvalget  Saksbehandler, innvalgstelefon 

  Christian Brun-Jenssen, 75 53 15 58 

   
Kopi til:   

 

 

Beitekrise i Ildgruben og Saltfjellet reinbeitedistrikter 

Vi har fått klare meldinger fra Ildgruben og Saltfjellet reinbeitedistrikter om at det er beitekrise på 

vinterbeitene deres. Slik vi har fått forklart det, er denne beitekrisen ekstraordinær og ikke en del av 

normale, årlige variasjoner. 

 

Begge distriktene har bedt om at det erklæres beitekrise så de kan få bruke av eget 

kriseberedskapsfond, jf forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter kapittel 2. I tillegg kan de søke om 

ekstraordinære krisemidler, jf. forskrift om ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap. Det er 

Statsforvalteren som avgjør søknader. For begge ordningene er det et krav om at 

kriseberedskapsutvalget må fastslå at det foreligger en beitekrise. 

 

Kriseberedskapsutvalget har fått dokumentasjon i form av muntlig beskrivelse og videoer fra 

Mofjellet i Ildgruben reinbeitedistrikt. Dette har vært supplert med meteorologiske data fra 

værstasjoner i området. Det har ikke vært mulig å gjennomføre fysisk befaring. 

 

Kriseberedskapsutvalget har fått dokumentasjon i form av muntlig beskrivelse og videoer fra 

Skjerstadhalvøya, Sundsfjorddalen og Reipå i Saltfjellet reinbeitedistrikt. Dette har vært supplert med 

meteorologiske data fra værstasjoner i området. Det har heller ikke her ikke vært mulig å 

gjennomføre fysisk befaring på grunn av været. 

 

Ildgruben reinbeitedistrikt 

Forslag til vedtak ble sendt Kriseberedskapsutvalget på epost 11.01.2022.  

 

Statsforvalteren i Nordland foreslår at Kriseberedskapsutvalget på grunnlag av tilsendt 

dokumentasjon erklærer beitekrise i Ildgruben reinbeitedistrikt i perioden 15. desember 2021 til 31. 

januar 2022. Det bør gjennomføres fysisk befaring før beitekrisen eventuelt forlenges. 

 

Saksbehandling 

Saken ble behandlet i epostmøte av Per Thomas Kuhmunen, Vivi Dalseng Johnsen og Ing-Lill Pavall. 

Stig Lifjell var inhabil og deltok ikke i behandlingen.  

 

Vedtak 

Det vurderes at dokumentasjonen er god nok. Kriseberedskapsutvalget erklærer beitekrise i 

Ildgruben reinbeitedistrikt i perioden 15. desember 2021 til 31. januar 2022. Det bør gjennomføres 

fysisk befaring før beitekrisen eventuelt forlenges. 

 

Enstemmig vedtatt.  
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Saltfjellet reinbeitedistrikt 

Forslag til vedtak ble sendt kriseberedskapsutvalget på epost 13.01.2022. 

 

Statsforvalteren i Nordland foreslår at Kriseberedskapsutvalget på grunnlag av tilsendt 

dokumentasjon erklærer beitekrise i Saltfjellet reinbeitedistrikt i perioden 15. desember 2021 til 31. 

januar 2022. Det bør gjennomføres fysisk befaring før beitekrisen eventuelt forlenges. 

 

Saksbehandling 

Saken ble behandlet i epostmøte av Stig Lifjell, Vivi Dalseng Johnsen og Ing-Lill Pavall. Per Thomas 

Kuhmunen var inhabil og deltok ikke i behandlingen.  

 

Vedtak 

Det vurderes at dokumentasjonen er god nok. Kriseberedskapsutvalget erklærer beitekrise i 

Saltfjellet reinbeitedistrikt i perioden 15. desember 2021 til 31. januar 2022. Det bør gjennomføres 

fysisk befaring før beitekrisen eventuelt forlenges. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

 


