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Sak 1 Ressursprosjekt for reindriften/reinbeitedistriktene i Nordland  
 
FMNO har spilt inn temaet. Toril Austvik orienterte om prosjektskissen og arbeidet med prosjektet. 
Utarbeidelsen av prosjektskissen er et samarbeid mellom Nordland reindriftssamer og 
Fylkesmannen. Nordland reindriftssamer er prosjekteier. Målet er å tilsette en ressursperson som 
skal bistå reinbeitedistriktene i areal- og ressurssaker. Nordland reindriftssamer skal samarbeide 
med en kommune/regionråd i forbindelse med arbeidsgiveransvar. Det skal etableres en 
styringsgruppe som bestemmer faglig innhold, prioritering av ressurser, osv. Ønsker en person med 
egnethet og kompetanse. Åpent hvor personen skal sitte. 3-årig prosjektstilling. Kostnader og 
finansieringsplan er på 3 millioner. Ulike finansieringskilder. Fylkesmannen har innvilget 
prosjektskjønnsmidler. 
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NRLs representanter informerte om møter med kommuner (Grane, Hemnes, Rana og Saltdal). Er 
bedt om å løfte saken til regionrådene. Har foreløpig hatt kontakt med Helgeland regionråd. 
Kommunene er positiv.  
 
Sametinget v/ Ole-Anders Turi orienterte fra Sametinget som er positiv til prosjektet. Gir ingen 
lovnad om midler, men forventer en søknad.  
 
Konklusjon 
Viktig initiativ som det jobbes videre med. 
 
Sak 2 Orientering om rovviltsituasjonen 
 
Sametinget har spilt inn temaet. Ole-Anders Turi innledet. Det er store tap av rein til rovvilt i 
Nordland. Stor medieomtale. Ønsker en oppdatering om situasjonen, tiltak, osv. 
 
FMNO v/ Øyvind Skogstad orienterte. Se vedlagt presentasjon. Det har vært store rovvilttap over år i 
Nordland. Påviste tap til enkelte rovviltarter er betydelig i år i noen reinbeitedistrikter. 
 
NRL er opptatt av hvor stort ansvar de enkelte siidaandelene i Nordland skal pålegges for å holde 
oppe nasjonale rovviltmål. Representantene fra NRL beskriver situasjonen i Nordland og i egne 
reinbeitedistrikt som svært alvorlig for produksjonen og framtida for reindriften. Det er også en stor 
belastning for personene som opplever dette. Det går hardt utover dyrevelferden i reindriften. 
Ekstra stor belastning pga. beitekrise. Problemer med å få tillatelse til skadefelling, og det tar lang tid 
å få svar. NRL etterlyser hva reindriftsmyndighetene hos FMNO gjør. 
 
FMNO orienterte om at denne problemstillingen tas opp i styringsmøtene med LMD og Ldir. FM 
henvender seg til administrativt nivå.  
 
Sametinget understreket og, viste til Norges folkerettslige forpliktelser overfor samene som urfolk, 
og at rovviltsituasjonen ikke bare er en politisk sak, men på grunn av de folkerettslige forpliktelsene 
også har folkerettslige/ juridiske sider som bør ha konsekvenser for hvordan sakene vurderes. 
 
Konklusjon 
FMNO deler bekymringene som kommer fram og følger opp dette, bl.a. ved en egen henvendelse 
om situasjonen til Landbruks- og matdepartementet.  
 
Sak 3 Utfordringer landbruk og reindrift 
 
Temaet er spilt inn av NRL. Tom Lifjell innledet. Det har vært store konflikter spesielt i vinter på 
grunn av beitekrise. Hvordan skal vi håndtere situasjonen?  
Reindriftsavtalen har midler til konfliktforebyggende tiltak. Har prøvd med dialog, men reindriften 
må bruke de beiteressurser som finns. Kystområdene har ikke blitt brukt like aktivt tidligere, men 
blir mer og mer brukt pga. beitesituasjonen i innlandet, rovvilt, klima, m.m. Kommunene har et 
ansvar, men stadig mer dyrkes opp. Kommunene er kanskje ikke klar over ansvar og konsekvenser. 
Må sette fokus på denne problemstillinga. Reindriftsarealene blir mer og mer fragmentert. 
Kommunen har et selvstendig ansvar for reindrift. Foreslår et møte/seminar om dette med 
kommunene for å få bedre dialog.  
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FMNO orienterte om hvordan det jobbes innenfor forvaltningen. Ser at det har skjedd mange 
arealinngrep over år, kanskje spesielt i kystområdene. FMNO gjør alltid oppmerksom på 
konfliktpotensialet, også i nydyrkingssaker.  
 
Ang. seminar: Et godt innspill som FMNO vil arbeide videre med da vinterens seminar for 
kommunene måtte avlyses pga. korona-situasjonen.  
Det er 5 dialoggrupper i Nordland der FMNO oppfordrer kommunene til dialog. Har også hatt møte 
med Nordland bondelag. Fylkesmannen foreslår å få opprettet et dialogforum mellom Nordland 
reindriftssamer, Nordland Bondelag, Nordland Bonde- og Småbrukarlag og FMNO om utfordringer 
landbruk/reindrift. 
  
Fylkesmannen understreker at forvaltningen bruker mye tid og ressurser på plan- og arealsaker der 
det tas hensyn til reindrift, og fremmes innsigelse. FMNO tenker langsiktig i forhold til reindrift. 
 
NRLs representanter er positive til et dialogforum som FMNO foreslår. Viser også til nyere 
forskningsrapporter som viser at reinen gjør mindre skade på innmark enn tidligere antatt. 
 
Konklusjon  
FMNO tar initiativ til et slikt dialogforum. Arbeider også videre med et seminar for kommunene. 
 
Sak 4 Kontorsituasjonen førstelinje reindrift 
 
Temaet var spilt inn av NRL. Tom Lifjell innledet ved å vise til tidligere konsultasjoner/drøftinger. 
Etterlyser info om hvor førstelinja kan møte reinbeitedistriktene og reineiere. Hvordan fungerer 
dette i forhold til det partene var enig om på konsultasjonsmøtene?   
 
Fylkesmannen orienterte. Det kommer skriftlig info om det til næringa etter hvert. Blir en ordning 
med kontortid på Storjord i Saltdal.  
 
Konklusjon 
FMNO vil sende orientering om hvem jobber med hva, info om nye medarbeidere, kontortid m.m. til 
reinbeitedistriktene og siidaandelene. 
 
Sak 5 Beitekrisen vinteren og våren 2020 
 
FMNO hadde spilt inn temaet. Ing-Lill Pavall orienterte om arbeidet, samarbeid med 
reinbeitedistriktene, Mattilsynet, Landbruksdirektoratet og kriseberedskapsutvalget. FMNO har lagt 
vekt på at krisesituasjon krever rask handling og minst mulig byråkrati. Har brukt mye muntlig 
kommunikasjon, digitale hjelpemidler og nye arbeidsmetoder pga. koronakrisen. Forventer at det 
kommer en evaluering, og at næringa v/ NRL er med i denne evalueringa. 
 
Sametinget og NRL uttrykte at de var fornøyd med hvordan fylkesmennene har håndtert beitekrisa 
og arbeidet med tilskuddsordningene. NRL er også opptatt av evaluering og vil delta i den. 
 
Sak 6 Eventuelt 
 
FMNO tok opp digitale møter som møteform framover. Dette digitale møtet har hatt god 
oppslutning. Kan vi videreføre denne møteformen? 
Sametinget mener at det bør vurderes i hvert enkelt tilfelle. 
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Konklusjon 
Møteformen vurderes foran hvert møte. 


