
   

    
 

Resolusjon vedtatt av Grønn Ungdoms landsmøte, 25. oktober 2015. 
Deler av norsk reindrift har vært preget av for høye reintall, noe som har 

ført til dyretragedier og utarming av naturressurser på vidda. Miljøpartie

t De Grønne krever en revisjon av reindriftsloven for å sikre at reindrifta 

kan innrettes slik at hensynet til naturmangfold, samisk kulturarv og dyr

evelferd ivaretas.  

Høye reintall i Finnmark har vært et dyrevelferdsproblem i over 20 år, der det er  

holdt langt flere dyr enn hva det har vært beitegrunnlag for. Beitet har blitt nedslitt og 

oppslag om lave slaktevekter og dyr som sulter har preget nyhetsbildet. Kravet om å  

redusere reintallet gikk ut i mars og Landbruksministeren bruker nå forholdsmessig  

reduksjon på distriktene som ikke har nådd målene. Mange reindriftsutøvere truer  

med å gå til felles søksmål mot staten fordi reduksjonsplanen trosser folkeretten.  

At reduksjonsplanen har operert med forholdsmessig reduksjon skaper problemer for

reindriftsutøvere som vil drive med kontinuitet og økonomisk stabilitet. Dette betyr  

at hver siidaandel (enkeltpersoner eller familiegrupper med eierandeler i siidaen) i en

siida (gruppe reineiere innenfor et område) måtte redusere med samme prosentvise  

sats. Dette går kraftig utover de med minst rein og betyr at mange reindriftutøvere,  

spesielt de med mindre flokker, risikerer å måtte slutte.  

I resten av landet og de fleste distrikter i Finnmark klarte siidaene å samarbeide om å

redusere reintallet. Reineiere med små flokker fulgte myndighetenes anbefalinger om

å redusere reintallet. I enkelte distrikter ble det derimot ikke enighet, departementet 

måtte iverksette reduksjonsplaner. Da det ble klart at den nye Reindriftsloven i 2007 

åpnet for forholdsmessig reduksjon økte flere store reineiere flokkene sine for å  

posisjonere seg mot den tvungne reduksjonen som ville komme. Da fristen om  

reduksjon ble satt til 31.03.15 tok forvaltninga utgangspunkt i reintallene fra 31.03.12,

altså et tidspunkt der enkelte aktører allerede hadde redusert mens andre hadde latt  

flokkene sine vokst store.  

I distriktene som måtte gjennomgå forholdsmessig reduksjon blir derfor de som  

frivillig reduserte reintallet nødt til å redusere en liten flokk ytterligere, mens de som 

økte reintallet har sitter igjen med mer rein enn de hadde før reduksjonstiltaket.  

Lovens virkemidler evner ikke å ta vare på de minste aktørene og de som har redusert

frivillig eller straffe de som ikke bidrar til samarbeidet om å redusere reintall.  



Miljøpartiet De Grønne er bekymret over at loven har ført til økning i reintallet i Finn

mark og til de økologiske og dyrevelferdsmessige problemene det medførte. Vi ser at  

reindriftsnæringa er presset fra mange hold, og ønsker å støtte opp om denne 

fornybare næringa slik at kommende generasjoner kan videreføre  

reindriftstradisjonen.  

Viktige beiteområder blir gradvis nedbygd av kraftutbygging, veier, hyttebyer,  

gruvedrift og annen form for arealinteresser. Reindrifta må få en sterkere stemme i  

saker som kan bidra til en bærekraftig, økologisk og økonomisk balansert næring. All 

form for næringsvirksomhet og arealinteresser som planlegges på reindriftens  

beiteareal må skje i tett samarbeid med reindriftsnæringen etter Norges folkerettslige

forpliktelser til urfolksrettigheter.  

Av Norges næringer vil reindriften bli en av de som påvirkes kraftigst av  

klimaendringene. Den   nære tilknytningen til økosystemet gir utslag når vegetasjon  

og snøforhold endres i takt med den globale oppvarmingen. Tap og fragmentering av 

beitearealer reduserer næringas muligheter til å legge om driftsmønstre i takt med  

endringene i økosystemet. Vi vil fokusere på vern av beitearealer for å sikre  

kulturbæreren og den bærekraftige matproduksjonen  

reindriftsnæringa er. Vi slutter oss til NRLs reindriftskrav til behandlingen av  

reindriftsavtalen 2015/2016 er vi enig om at samspillet mellom økologisk, økonomisk

og kulturell bærekraft er en grunnleggende premiss for utformingen av  

reindriftspolitikken.  

 

Miljøpartiet De Grønne krever at:  

 Det startes en revisjon av reinsdriftsloven, med sikte på å innføre en  

unntaksregel som verner de små aktørene.  

 Reduseringsplaner alltid må skje innenfor akseptable juridiske, økonomiske,  

dyrevelferdsmessige og økologiske rammer, i god samtale med  

reindriftsnæringen.  

 Reduseringsplaner alltid må skje innenfor akseptable juridiske, økonomiske og

 økologiske rammer, i god samtale med reindriftsnæringen.  

 Samtidig som det tas høyde for økologisk bærekraft i form av redusering av  

reintallet, må arealvernet om beiteområder styrkes.  

 Reindriftsnæringa må tidlig inkluderes i planprosesser som angår deres  

beiteområder, slik at arealkonflikter i mindre grad oppstår.  

 Framtidig forvaltning må ta hensyn til aktører som har gjennomført  

reduksjonenen. Vi vil vurdere en registreringsordning hvor 

 reindriftsreduksjon registreres. 

 Starte en evaluering av gjennomføringen av reduksjonsprosessen for å  

undersøke om Norge har overholdt sin folkerettslige forpliktelser.  

 


