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Any intelligent fool can make things bigger and 

more complex.

It takes a touch of genius – and a lot of courage 

to move in the opposite direction.

(Albert Einstein, Eirik Kristoffersen)
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Alders tids bruk kodifisert i Reindriftsloven

Grunnloven
§ 108 SP 27

ILO 169

Lovgrunnlaget for reindriftas sine retter

Reindrifta er både rettighetshaver og næringsaktør
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Tap forårsaket av:
Arealinngrep – Ai
Arealbruk – Ab
Topografi/geografi – Tg
Klimaendringer/vær – Kv
Rovvilt – Rv
Personlige preferanser – Pp

Tap – T = Ai + Ab + Tg + Kv + Rv + Pp

Vårflokk - Fv

Kalv født - Kf
Kalv til flokk/strukturering – Fk
Kalv til slakt -Sk Problem når Sk er tilnærmet null
Voksen til slakt - Sv
Slakt – S = Sk + Sv                                 Terskel når S < kr 50000

Kf – T – Fk = S

Fv(n-1) = Kf – T – Fk – S = Fv(n)            Problem når Fv(n) > Fv(n-1)
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Kf – (Ai + Ab + Tg + Kv +Rv +Pp) – Fk = S

Kf – (Ai + Ab + Tg + Kv)*Rv*Pp – Fk = S

(Ai + Ab + Tg + Kv +Rv +Pp) = 1

Kf – Tk – Fk = Sk

Ksf = Sk/Fv
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Kalveslakt Reintall Kalveslaktfaktor/ksf

Lom 1281 2350 54,5

Vågå 1138 2274 50,0

Fram 1354 2926 46,3

Filefjell 1471 3231 45,5

Elgå / Svahke sijte 810 2885 28,1

Riast/Hylling / Gåebrien sijte 2413 4965 48,6

Essand / Saanti sijte 1509 4331 34,8

Trollheimen 616 1576 39,1

Færen / Gasken-Laante 513 1636 31,4

Skjækerfjell / Skæhkere 533 1840 29,0

Luru / Låarte 444 2299 19,3

Østre-Namdal / Tjåehkere 1250 4479 27,9

Vestre-Namdal / Åarjel-
Njaarke 167 1754 9,5

Fosen / Fovsen-Njaarke 55 1856 3,0

Kalveslakt Reintall
Kalveslaktfaktor/

ksf

Kanstadfjord/Vestre Hinnøy 54 1466 3,7

Tjeldøy 41 250 16,4

Kongsvikdalen 47 545 8,6

Grovfjord 0 351 0

Sør-Senja 21 526 4,0

Nord-Senja 0 254 0

Kvaløy 76 583 13,0

Ringvassøy 0 489 0

Rebbenesøy 0 129 0

Vannøy 0 345 0

Mauken/Tromsdalen 74 2417 3,1

Bassevuovdi 134 1253 10,7

Hjerttind 510 2157 23,6

Gielas 432 1641 26,3

Kalveslakt Reintall Kalveslaktfaktor/ksf

Ábborašša 2201 4421 49,8

Fávrrosorda 1831 6387 28,7

Cohkolat 1142 6910 16,5

Skárfvággi 446 1435 31,1

Árdni/Gávvir 284 1943 14,6

Beahcegealli 917 2695 34,0
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Kalvetilgang

Slaktekvantum

Reintall
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Arealinngrep

Arealbruk

Klimaendringer/Vær

Topografi/Geografi

Rovvilt

5 store påvirkere som virker negativt inn på reindrifta
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Hva er det viktig å forstå og ta hensyn til?

Det viktigste er å forstå reinens unnvikelsesadferd ift arealinngrep og 

arealbruk. 90 % av reinen skyr områder som er nærmere tiltak og aktivitet enn 1 km.
De mest sårbare reinene, drektige simler og simler med kalv blir påvirket så langt unna som 5 
km.

Dermed er det ikke footprinten til tiltaket som er poenget, men influenssonene på 1, 3 
og 5 km. En feilplassert hytte med grunnflate på 100 m2 kan altså påvirke opp mot 80 km2.
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Unnvikelse og unnvikelsessoner

1, 3, 5 km 

Tilsvarer sonene i INON

Strand, O., Colman, J.E., Eftestøl, S., Sandström, P., Skarin, A. & Thomassen, J. 2017. 
Vindkraft og reinsdyr – en kunnskapssyntese. - NINA Rapport 1305. 62 s.

Gundersen, V., van Moorter, B. Panzacchi, M., Rauset, G.R. & Strand, O. 2021. 
Villrein-ferdselsanalyser på Hardangervidda - Anbefalinger og tiltak. NINA Rapport 
1903. 
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0,8 korrelasjon/sammenheng mellom tap av kalv og nærhet til større tiltak
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Hva er det viktig å forstå og ta hensyn til?

Det viktigste er å forstå reinens unnvikelsesadferd ift arealinngrep og arealbruk.
90 % av reinen skyr områder som er nærmere tiltak og aktivitet enn 1 km.
De mest sårbare reinene, drektige simler og simler med kalv blir påvirket så langt unna som 5 km.

Dermed er det ikke footprinten til tiltaket som er poenget, men influenssonene på 1, 3 og 5 km. En feilplassert hytte 
med grunnflate på 100 m2 kan altså påvirke opp mot 80 km2.

Reindrift er også en arealkrevende næring. Derfor er det også viktig å se på topografien for å unngå tiltak i 
flaskehalser.

Vi skal heller ikke glemme at sumeffekten skal vurderes. Det gjelder effekten av alle tidligere tiltak og kjente og 
sannsynlige fremtidige tiltak.

Så sier § 22 at «Reindriftsutøvere har adgang til fritt og uhindret å drive og forflytte rein…» og at «Reindriftens flyttleier
må ikke stenges», og veilederen sier at det skal tas ekstra hensyn til reindriftas særverdiområder.
(Reindrift og plan- og bygningsloven/  https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/reindrift-og-plan-og-
bygningsloven/id2846344/)

Med særverdiområder menes bl.a. vårbeite, kalvingsland, brunstland og andre minimumsbeiter.
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Områder Norges institusjon for 

menneskerettigheter (NIM) peker på for å styrke 

menneskerettslig etterlevelse er:

• Å sikre gode, tidlige og uavhengige 

konsekvensutredninger.

• Å sikre tilstrekkelig kunnskap gjennom 

forskning og kartlegging, om bit-for-bit 

nedbygging av reinbeiteområder og om 

samlede konsekvenser av inngrep.

• Å vurdere om man bør tillate utbygging før 

gyldigheten av en tillatelse er rettslig avklart.

• Å tydeliggjøre, gjennom lovgivning eller 

andre reguleringer, de relevante 

vurderingstemaene etter SP 27 for å bidra til 

gode vurderinger i forvaltningen.
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Reinens unnvikelsesadferd

Menneskeskapte tap
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Nasjonale føringer om reindrift og planlegging

• Plan- og bygningslovens § 3-1 slår fast at alle planer etter loven skal sikre naturgrunnlaget for 
samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv. 

• Reindriftslovens formålsparagraf § 1 framhever at loven skal bidra til å sikre reindriftsarealene i det 
samiske reinbeiteområdet som reindriftens viktigste ressursgrunnlag. Ansvaret påhviler både 
innehavere av reindriftsretten, øvrige rettighetshavere og myndighetene.

• De nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging av 2019 (kapittel 2.4) peker på 
at planleggingens oppgave er å avveie hensynet til reindriften mot andre samfunnsinteresser. 
Regjeringen trekker fram at kommunen må vurdere summen av eksisterende og planlagte tiltak i 
området og konsekvensene for reindrifta. Ved endringer i arealbruk skal reindriftas interesser veies 
opp mot andre samfunnsinteresser. Målet er å komme fram til løsninger som begrenser varig 
reduksjon av arealer og forstyrrelser for reindrift.

• Offentlige myndigheter har et ansvar som følger av Grunnlovens § 108 og folkerettens regler om 
urfolk og minoriteter.

• FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) er inkorporert i norsk rett, med forrang 
framfor vanlig norsk lov. Artikkel 27 omfatter det materielle grunnlaget (ressursgrunnlaget) for 
samisk kultur, inkludert samisk reindrift. Et inngrep som er så omfattende at reindriftssamer fratas 
muligheten til kulturutøvelse i betydelig grad, bryter med SP artikkel 27. Det er de samla virkningene 
ved alle gjennomførte og vedtatte inngrep som er vurderingstema, og ikke bare det siste inngrepet.

Landbruks- og matdepartementet har utarbeidet en veileder for Reindrift og plan- og bygningsloven. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/KAPITTEL_2-1-1#KAPITTEL_2-1-1
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2007-06-15-40#KAPITTEL_1
https://www.regjeringen.no/contentassets/cc2c53c65af24b8ea560c0156d885703/nasjonale-forventninger-2019-bm.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/iccpr/id88149/
https://www.regjeringen.no/contentassets/f8e9d1cbb38e496c9a79d99ea9c99220/m-0758-b_reindrift-og-plan-og-bygningsloven.pdf

