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Reintallet etter at reintallstilpasningen er gjennomført 

 
Noen sentrale spørsmål som besvares i notatet: 

 

Hva kan distriktet og siidaen gjøre selv? 

 

Hva skjer om reintallet i en siida igjen øker utover det som er fastsatt for siidaen? 

 

Kan siidaandeler få tilskudd over reindriftsavtalen når reintallet i siddaen har økt 

utover det fastsatte? 

 
1. HVA KAN DISRIKTET OG SIIDAEN GJØRE SELV? 

Det reintallet som er fastsatt for et distrikt, er gyldig inntil et eventuelt nytt reintall er fastsatt 

og godkjent av myndighetene. Inntil det har skjedd, må siidaandelene i distriktet forholde seg 

til det totale reintallet som er fastsatt for sitt distrikt.  

 

Men distriktet kan bestemme at det skal fastsettes et øvre reintall pr siidaandel, noe som 

fremgår av reindriftslovens § 60 fjerde ledd. Med øvre reintall menes en øvre grense eller tak 

for hvor mye siidaandelene kan ha av rein. 

 



Side 2 

 

Hvordan kan dette gjøres?  

 

En fastsettelse av øvre reintall pr. siidaandel må skje ved at bruksreglene for distriktet endres 

eller revideres på dette punkt. Det følger av kapittel 7 i reindriftsloven hvilke prosedyrer som 

må følges for at man skal kunne endre eller revidere bruksreglene i distriktet. Ettersom 

fastsettelse av øvre reintall pr. siidaandel er å regne som en endring/revidering av 

bruksreglene, må man følge de saksbehandlingsreglene som går fram av reindriftsloven 

kapittel 7. Det betyr blant annet at endringene skal sendes fylkesmannen for godkjenning, noe 

som fremgår av reindriftslovens § 58 første ledd.  

 

Hvor stort flertall kreves for å fastsette et øvre reintall pr. siidaandel? 

 

Det kreves simpelt flertall for å fastsette et øvre reintall pr siidaandel, det vil si over 50 

prosent av stemmene.   

 

Kan det fastsettes ulike reintall pr. siidaandel?  

 

Ja, men da må alle siidaandelene i siidaen være enige om dette.  

 

Må forslag om å fastsette øvre reintall pr siidaandel behandles på det ordinære årsmøtet? 

 

Forslag om øvre reintall pr siidaandel kan enten behandles på det ordinære årsmøtet eller på et 

ekstraordinært årsmøte. Dersom distriktet velger å behandle forslaget på et ekstraordinært 

årsmøte, må reglene i reindriftsloven § 58 også i dette tilfellet følges. Det betyr blant annet at 

distriktsstyret må sende forslaget om å sette et øvre reintall pr siidaandel til lederne for 

siidaandelene to måneder før årsmøtet skal uttale seg om saken.  

 

Hvilke konsekvenser får det at distriktet vedtar et øvre tak pr siidaandel? 

 

Dersom distriktet fastsetter et øvre reintall pr siidaandel, får det som konsekvens at ingen 

siidaandeler kan ha flere rein enn dette tallet. Dersom reintallet i siidaen på ny økes og det må 

foretas en forholdsmessig reduksjon, vil dette taket få betydning for hvordan fordelingen av 

reduksjonen blir mellom siidaandelene. I punkt 2 følger eksempler på dette.  

 

 

2. HVA SKJER HVIS REINTALLET I EN SIIDA IGJEN ØKER UTOVER DET SOM ER FASTSATT 

FOR SIIDAEN? 

Som eksempel kan vi ta for oss en siida med fire siidaandeler, og med et fastsatt reintall på 

1600 rein. Etter godkjent "Melding om reindrift pr. 31.3.2015" har siidaandelene følgende 

reintall:  

 

A har 800  

B har 400 

C har 300  

D har 100  
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Vi forutsetter at reintallet fra 31.3.2015 til 31.3.2016 har økt fra 1600 til 2100 rein, dvs, at 

siidaen nå har 500 rein for mye.  

 

Når det konstateres at reintallet i siidaen er over det fastsatte, må siidaen redusere. Dette går 

frem at reindriftslovens § 60, tredje ledd.  

 

Hvor mye hver enkelt siidaandel må redusere, vil avhenge av hvilken situasjon siidaen er i på 

det tidspunktet et for høyt reintall konstateres, og hvilket valg siidaen gjør når reintallet skal 

reduseres.  La oss anta at reintallet i siidaen etter at det er økt, fordeler seg som følger:   

 

A har økt fra 800 til 1000 rein 

B har holdt sitt reintall stabilt på 400 

C har økt fra 300 til 500 

D har økt fra 100 til 200 

  

Siidaen har altså 500 rein for mye i forhold til det fastsatte. Det er tre alternativer som er 

aktuelle for hvordan reduksjonen skal fordeles mellom siidaandelene: 

 

a. Siidaen utarbeider en reduksjonsplan 

Det fremgår av reindriftsloven at siidaen skal utarbeide en reduksjonsplan dersom reintallet i 

siidaen overstiger det reintall som er fastsatt for siidaen.  

 

Kan flertallet i en siida bestemme hvordan reduksjonen i reintallet skal fordeles mellom 

siidaandelene?  

 

Nei, alle siidaandelene må være enige om hvordan reduksjonen skal fordeles mellom 

siidaandelene.  

 

Hvor fritt står siidaen til å bestemme hvordan reduksjonen skal fordeles? 

 

Gjennom en reduksjonsplan kan siidaen selv velge hvordan de vil fordele kuttet mellom 

siidaandelene. De kan for eksempel velge å skjerme den eller de med lavest reintall, for 

eksempel ungdom som er i etableringsfasen, barnefamilier, la den eller de som har høyest 

reintall ta mesteparten av reduksjonen osv. Her er det flere mulige løsninger. Dersom alle er 

enige, står siidaen helt fritt til å bestemme hvordan reintallet og reduksjonen skal fordeles 

mellom siidaandelene.  

 

Hva skjer hvis siidaen ikke utarbeider en reduksjonsplan? 

 

I et slikt tilfelle finnes det ikke andre muligheter enn at Reindriftsstyret  fatter vedtak om en 

forholdsmessig reduksjon, noe som betyr at hver siidaandel må redusere sitt reintall med en 

like stor andel. Det innebærer igjen at den som har størst reinflokk må redusere mest. Dette 

går frem av reindriftsloven § 60 tredje ledd.  
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Det er viktig å merke seg at konsekvensene av en forholdsmessig reduksjon for den enkelte 

siidaandel vil kunne variere mye alt etter om det er fastsatt et øvre reintall pr siidaandel eller 

ikke. Det viser eksemplene nedenfor i b og c.   

 

 

b. Forholdsmessig reduksjon uten et øvre reintall pr siidaandel 

I dette alternativet må alle redusere med like stor andel. I vårt eksempel er reintallet etter 

reintallsøkningen 24% over det fastsatte. Reintallet blir etter dette som følger: 

 

Andel Reintall   

Reintall 
etter   24 % 
forh red 

A 1000   760 

B 400    304 

C 500    380 

4 200   152 

  2100   1596 

 

 

c. Forholdsmessig reduksjon med et øvre reintall pr siidaandel  

La oss anta at det fastsettes et øvre reintall pr. siidaandel på 600 rein. A som har økt fra 800 til 

1000 rein, må først redusere ned til 600 rein. Gjennom denne reduksjonen har siidaen tatt 400 

av den pålagte reduksjonen på 500. Da gjenstår det 100 rein som skal fordeles 

forholdsmessig. Hvordan reduksjonen da fordeles, fremgår av tabellen nedenfor:  

 

Andel Reintall 

Reduksjon 
ned til tak 
600 

Reintall 
etter red 
ned til tak 

Reintall 
etter  0,6% 
forh red 

A 1000 400 600 564 

B 400   400 376  

C 500   500 470 

D 200  200 188 

  2100  1700 1598 

 

 

d. Oppsummering 

Som eksemplene ovenfor viser, kan siidaen/distriktet selve bestemme hvordan reduksjonen av 

et for høyt reintall skal fordeles mellom siidaandelene, dvs. hvor mye hver enkelt siidaandel 

skal redusere.  
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Siidaen kan, ved enstemmighet, utarbeide en reduksjonsplan der fordelingen av 

reintallsreduksjonen kan være en helt annen enn det som blir utfallet av reindriftslovens 

bestemmelser om forholdsmessig reduksjon.  

 

Dersom siidaen ikke klarer å utarbeide en reduksjonsplan, sier reindriftsloven at det skal skje 

en forholdsmessig reduksjon. En forholdsmessig reduksjon innebærer at hver siidaandel må 

redusere sitt reintall med en like stor andel, noe som også  betyr at de med den største 

reinflokken må redusere mest.  

 

Dersom det er fastsatt et øvre reintall pr. siidaandel, må myndighetene ta hensyn til dette når 

vedtak om forholdsmessig reduksjon skal fattes. Som det er vist til i eksemplene ovenfor, vil 

konsekvensene av en forholdsmessig reduksjon for den enkelte siidaandel kunne variere mye, 

avhengig av om det er fastsatt et øvre reintall pr siidaandel eller ikke. De siidaandeler som har 

et reintall over det fastsatte taket, må ta en større andel av reduksjonen enn om det ikke var 

fastsatt et slikt øvre reintall. I eksempelet der det var satt et tak på 600, måtte den med 1000 

rein redusere ned til 564, mens vedkommende måtte redusere ned til 760 dersom det ikke var 

fastsatt et slikt øvre reintall. Dette er nærmere 200 i forskjell.  

 

 

3. KAN SIIDAANDELER FÅ TILSKUDD OVER REINDRIFTSAVTALEN NÅR REINTALLET I 

SIIDAEN HAR ØKT UTOVER DET FASTSATTE? 

Reglene for tilskudd til siidaandeler over reindriftsavtalens virkemidler fremgår av Forskrift 

om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag, sist endret med virkning fra 1. juli 2015.  

Et sentralt spørsmål er om det gis tilskudd til siidaandelene i siidaen dersom reintallet pr. 31. 

mars 2016 er over det fastsatte.  

 

HOVEDREGEL 

 

Dersom reintallet i siidaen pr. 31. mars 2016 er over det fastsatte, er hovedregelen at ingen 

siidaandeler mottar tilskudd. Dette gjelder likevel ikke dersom unntaket nedenfor kommer til 

anvendelse. 

 

UNNTAK  

 

Den siidaandelen som ikke har bidratt til økningen, kan få tilskudd 

 

Denne endringen ble blant annet gjort for å premiere de siidaandeler som bidrar til at siidaens 

reintall holder seg på det nivået som er fastsatt i bruksreglene. 

 

For å konstatere om siidaandelen har bidratt til at reintallet i siidaen har økt til over det 

fastsatte for siidaen, vil myndighetene sammenlikne det reintallet som siidaandelen skulle ha 

etter at reintallstilpasningen i siidaen er gjennomført, med det tallet som fremkommer i 

godkjent ”Melding om reindrift” pr. 31. mars 2016". Dersom dette ikke har økt, vil unntaket 

komme til anvendelse, og siidaandelen motta tilskudd. Men dersom reintallet i siidaandelen 

har økt,  kommer ikke unntaket til anvendelse, noe som betyr at siidaandelen ikke vil motta 

tilskudd.   



Side 6 

 

 

Siidaandeler kan avtale en annen fordeling av reintallet  

 

Siidaandeler i siidaen kan avtale en annen fordeling av reintallet enn de reintall som 

siidaandelene skulle ha etter at reintallstilpasningen i siidaen er gjennomført.. 

   

Eksempel: Reintallet i siidaen pr. 31. mars 2016 er igjen over det som er fastsatt for siidaen. 

Siidaandel A hadde pr 31. mars 2015 redusert sitt reintall til 730 rein, noe som var i samsvar 

med reduksjonsvedtaket fra Reindriftsstyret. B hadde redusert til 250, noe som også var i 

samsvar med Reindriftsstyrets vedtak om reduksjon. Dersom de inngår en avtale om at A 

innen utgangen av driftsåret 2015/2016 skal redusere til 600 rein, mens B får øke til 380, er 

deres samlede reintall uendret.  

 

Den nye fordelingen av reintallet vil fremgå av "Melding om reindrift pr. 31.mars 2016". Selv 

om B har økt reintallet, har vedkommende ikke bidratt til at siidaens reintall har økt, og 

siidaandelen vil kunne motta tilskudd. A vil også kunne motta tilskudd, men da må denne 

siidaandelen ha redusert sitt reintall i tråd med avtalen med B. 

 

Eventuelle avtaler må dokumenteres 

 

Det må dokumenteres at slike avtaler som nevnt ovenfor er inngått. Forpliktende avtaler må 

sendes reindriftsmyndigheten så snart de er inngått, og senest innen 31. mars 2016. 
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