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Reindrift og koronavirus (Covid-19) 

Landbruks- og matdepartementet viser til at utbruddet av Covid-19 (koronaviruset) også 

påvirker reindriftsnæringen.  

 

Tirsdag 17. mars la LMD ut en nettmelding hvor vi kort svarte på noen av de 

problemstillingene som har oppstått som følge av situasjonen. Nettmeldingen ble lagt ut på 

norsk og nordsamisk. 

 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/reindrift-og-koronavirus-covid-19/id2693835/ 

 

https://www.regjeringen.no/se/aktuelt/reindrift-og-koronavirus-covid-19/id2693835/ 

 

Nedenfor utdyper vi enkelte av de problemstillingene som var omfattet av nettmeldingen. 

 

Innledningsvis understreker vi at de råd og restriksjoner som nå er gjeldende kan endres 

etter som utbruddet utvikler seg, og ved iverksetting av eventuelt nye smittereduserende 

tiltak. 

 

Angående grensepassering for reindriftsutøvere 

I forbindelse med gjeting og arbeid med reinen vil reindriftutøvernes passering av grensen 

inn til Norge ikke medføre karanteneplikt.  

 

Reglene om karanteneplikt er regulert i Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet 

(Covid-19-forskriften). Det følger av forskriften § 5 første ledd at alle personer som 

ankommer Norge skal oppholde seg i karantene 14 dager etter ankomst til Norge. Dette vil 

kunne være til hinder for reindriftsutøvelsen. I forskriften § 6 første ledd er det imidlertid 
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følgende unntak; "Personer som krysser grensen mellom Sverige og Norge eller Finland og 

Norge er unntatt fra karanteneplikt etter § 5 i den tiden de er under reise mellom bolig og 

arbeidssted og i den tiden de er i arbeid". Denne unntaksregelen omfatter også 

reindriftsutøvere da arbeidsplassen deres til enhver tid vil være der reinflokken befinner seg, 

henholdsvis på norsk, svensk eller finsk side av grensen.  

 

Unntaket fra karanteneplikten gjelder norske, svenske og finske reindriftsutøvere. Det er 

imidlertid viktig å merke seg at unntaket fra karanteneplikten ikke gjelder generelt, men kun 

kommer til anvendelse når det er nødvendig av hensyn til gjeting og arbeid med reinen jf. 

unntaksbestemmelsens ordlyd "i den tiden de er under reise mellom bolig og arbeidssted og i 

den tiden de er i arbeid". 

 

Det er også viktig å påpeke at personer som er omfattet av unntaket så langt som mulig skal 

unngå nærkontakt med andre personer, jf. forskriften § 6 tredje ledd. Med nærkontakt menes 

kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller 

direkte fysisk kontakt, jf. forskriften § 3.  

 

Reglene for isolering for syke personer eller antatt syke, og forskriftens bestemmelser for 

øvrig, gjelder for alle uten unntak. 

 

Når det gjelder svenske reineiere som følger reinflokken over grensen til Norge eller finske 

reineiere som krysser grensen for å hente tilbake egen rein, vil Forskrift om bortvisning mv. 

av utlendinger uten oppholdstillatelse i riket av hensyn til folkehelsen være gjeldende. Det 

kan etter forskriftens § 2 bokstav d gjøres unntak fra bortvisningsreglene der «særlige 

grunner tilsier det, slik som særlig omsorgsansvar for personer i Norge eller andre sterke 

velferdshensyn». Rundskriv G-4/2020 Ikrafttredelse av forskrift om bortvisning mv. av 

utlendinger uten oppholdstillatelse i riket av hensyn til folkehelsen gir eksempler på hvem 

som omfattes av unntaket, og viser da eksplisitt til at samer under utøvelse av reindrift er 

omfattet av unntaksregelen i forskriftens § 2 bokstav d.  

  

Grensen mot Finland er stengt for grensekryssende reindrift. Dersom rein krysser grensen, 

skal grensekryssingen håndteres etter Norsk-finsk reingjerdekonvensjon. 

 

Reindrift definert som kritisk samfunnsfunksjon 

Forsyningssikkerhet er definert som en kritisk samfunnsfunksjon. Det inkluderer også 

primærprodusenten, herunder reindriftsutøvere. Dette kan få betydning for tilbud om 

barnehage og skole. Prioriteringer og administrasjon håndteres av den respektive kommune.  

 

Skilling av rein 

Helsemyndighetene ber nå om at alle holder avstand for å begrense risikoen for smitte. Det 

gjelder på jobb, ute og der hvor man til enhver tid befinner seg. Ved skilling av rein kan dette 

bli en utfordring. Skilling av rein må derfor begrenses i størst mulig grad. Dette gjelder all 

form for skilling av rein, også skilling som følge av sammenblanding mellom siidaer, og 

sammenblanding mellom norsk og svensk rein. Skilling av rein som likevel må gjennomføres 
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bør meldes til fylkesmannen, slik at fylkesmannen får en oversikt over omfanget, og kan 

minne om myndighetenes generelle smittevernråd og gitte restriksjoner.   

 

Gjeterhytter 

I forbindelse med gjeting og arbeid med reinen kan de hytter som er definert som 

gjeterhytter, og som ligger inne i distriktenes bruksregler, benyttes. Hyttene skal kun brukes 

av reindriftsutøvere som er i aktivt arbeid med rein. Også her vil det være nødvendig at råd 

om smitteforebyggende tiltak følges, og om mulig bør alternative overnattingsmuligheter mv. 

vurderes for å unngå opphold av flere i samme hytte. 

 

Dyrehelse 

Mattilsynet vurderer situasjonen slik at koronaviruset ikke utgjør en fare for dyrehelsen i 

Norge. Norske dyr utgjør heller ikke en smittekilde for mennesker. Det vises til Mattilsynet 

nettsider for mer informasjon. 

 

Uttransport av fôr 

Reindriften opplever en alvorlig beitekrise. Utover innkjøp av fôr er også transport av fôr en 

stor utfordring for reineierne. Dette gjelder særlig i veiløst terreng. Politisk ledelse i LMD har 

vært i kontakt med politisk ledelse i Forsvarsdepartementet om muligheten for at forsvaret 

kan bistå med uttransport av fôr. LMD har fått tilbakemelding om at forsvaret kan bistå med 

uttransportering av reinfôr når sivile ressurser ikke kan nyttes, men at den enkelte 

fylkesmann må avklare dette nærmere ved å rette en henvendelse til Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). 

 

LMD ber om at fylkesmennene holder oss løpende orientert om kontakten opp mot DSB, og 

om forsvaret bistår til utkjøring av fôr.   

 

Avslutningsvis vises det til departementets siste nettmelding vedrørende beitekrisen. 

Nettmeldingen er lagt ut på norsk og nordsamisk. 

 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/alvorlig-beitekrise-i-reindriften/id2695315/ 

 

https://www.regjeringen.no/se/aktuelt/alvorlig-beitekrise-i-reindriften/id2695315/ 

 

Med hilsen 

 

 

Morten Floor (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Lisa Jåma 

seniorrådgiver 
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Norske reindriftsamers landsforbund 

Sametinget 
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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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