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Møte med Landbruks- og matministeren 
 
 
Med bakgrunn i tamreinproblematikken i Os kommune ber jeg som ordfører om et snarlig 
møte med landbruks- og matministeren. Jeg ber om at representanter fra både 
Statsforvalteren i Innlandet og i Trøndelag, ordfører i Tolga kommune og leder i 
Villreinnemda for Forollhogna deltar for å belyse den krevende situasjonen og løfte 
problematikken opp på nasjonalt nivå. 
 
Prosjektet fremtidsrettet reindrift og jordbruk  
Det er gjort en jobb lokalt gjennom prosjektet «Framtidsrettet rein og landbruk, der både Os 
kommune, Statsforvalteren i Innlandet og Statsforvalteren i Trøndelag og representanter fra 
begge næringer har vært i styringsgruppa. Tolga kommune har også vært involvert i 
prosjektet. Prosjektet ble avsluttet i juni i år. 
Prosjektet har hatt fem hovedinnsatsområder: 

 Utvikle funksjonelle gjerdeløsninger 
 Etablere rutiner for effektiv kommunikasjon mellom partene 
 Kartlegging av beiteressursene innenfor Femund sijte reinbeitedistrikt 
 Klarlegge og tydeliggjøre handlingsrom, regelverk og rutiner i reindriftsforvaltningen 
 Kartlegge og utrede utviklingspotensialet for begge næringer 

Styringsgruppa framhevet noen konkrete tiltak som gruppa mener vil bidra til en god kurs 
mot framtida i forbindelse med avslutning av prosjektet:  
 
Styringsgruppa i prosjektet fremhevet noen konkrete tiltak som vil bidra til en god kurs mot 
fremtiden: 

 Kommunikasjonsavtalen som er utviklet i prosjektet må overholdes og videreutvikles 
 Fysiske sperretiltak bør settes inn der det gir god effekt. Det finnes finansieringsordninger. 

Disse må utnyttes. 
 Årlige dialogmøter bør gjennomføres 
 Kommunens rolle som tilrettelegger for dialog, er veldig viktig. 
 Statsforvalternes fagmiljøer innenfor reindrift og landbruk bør ta en aktiv rolle. 
 Reindriftslovens bestemmelser om tilsynsplikt og tvangstiltak (§28 og 75) bør brukes tydelig 

og aktivt. 
 Nasjonale myndigheter bør utvikle et nasjonalt rammeverk for konfliktløsning mellom 

jordbruk og reindrift 
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 Dagens situasjon  
Til tross for at partene har arbeidet sammen står vi igjen i en situasjon lokalt som er 
uholdbar. Det befinner seg mengder av tamrein utenfor distriktsgrensa både på innmark og i 
utmark i flere deler av kommunen. Tamrein befinner seg også innenfor Forollhogna 
villreinområde.  Som følge av dette har ordfører vært i løpende kontakt med Statsforvalterne 
i begge fylker.  Jeg er orientert om at Statsforvalter i Trøndelag sendte brev til Gåebrien 
sijte den 16.11.21 om mulig pålegg. Svar foreligger p.r 20.11.21 der Gåebrien sijte skriver at 
de har iverksatt flere tiltak. 
 
Vi har i dag en situasjon hvor gårdbrukere og grunneiere kan bli påført økonomiske tap 
gjennom beite- og tråkkskader på innmarksarealer forårsaket av rein. Vi har 
geitebesetninger i kommunen som er rammet.  Reindrifta påføres merarbeid med 
økonomiske tap og utgifter. Gjeldende lovverk gir ikke forvaltningen virkemidler til å 
effektivt iverksette tiltak og fatte beslutninger. 
De siste årene har sameksistensen mellom reindrift og jordbruk i overgangen mellom 
Innlandet og Trøndelag fylker bydd på en rekke problemer og utfordringer, med en til dels 
eskalerende konflikt knyttet til arealbruk der tamrein i perioder befinner seg både på 
innmark og i utmark utenfor distriktsgrensa.  
 
Med bakgrunn i denne beskrivelsen ser jeg fram til et snarlig møte med landbruks- og 
matministeren. 

 

 
 
 
 
Med hilsen 
OS KOMMUNE 
 
 
Runa Finborud 
ordfører 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevet signatur 
 
Kopi til: 
Statsforvalteren I Innlandet, Postboks 987, 2604 LILLEHAMMER 
Statsforvalteren I Trøndelag, Postboks 2600, 7734 STEINKJER 
Tolga Kommune, Brugata 38, 2540 TOLGA 
Os kommune ved kommunedirektør Marit Gilleberg 
 
 
 


