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Rein på innmark 

 

Store deler av Trøndelag ligger innenfor det samiske reinbeiteområdet, og det vil komme rein 

inn på innmark fra tid til annen. Reindriften har rett til å beite med rein i all utmark, men har i 

utgangspunktet ikke beiterett på innmark. Reindriftslovens § 28 sier at reinen så vidt det er 

mulig skal hindres fra å gjøre skade eller komme utenfor område hvor den har rett til å være. 

Hvis det går rein på din innmark og som kan medføre skade på avling, må du si fra til leder i 

reinbeitedistriktet, fortrinnsvis ved SMS. Reineiere har da mulighet for å flytte rein for å 

unngå at det blir skader på innmarka.  

 

1. Dokumentasjon av rein på innmark 

Ta bilde og video, bruk gjerne drone for å få en oversikt. Noter ned tid, sted og ca. antall rein. 

Ta nærbilder av jord og avling dersom det skal dokumenteres skade. En dokumentasjon av 

redusert avling kan være grunnlag for skadeerstatning.  

 

Dersom det er betydelige skader på jord og avling kan dette også dokumenteres av noen 

eksternt, enten Norsk Landbruksrådgiving eller kommunen. Disse kan være vitner i et senere 

skjønn. 

 

2. Varsling om rein på innmark 

Melding om rein på innmark skal gå til leder i reinbeitedistriktet (ikke til politi, Fylkesmann 

eller andre). Den bør fortrinnsvis skje ved SMS og evt. medfølgende bilde. Mottaker vil etter 

beste evne gi tilbakemelding om når reinen kan bli flyttet.  

Reineier/reinbeitedistrikt vil forsøke å drive reinen til område med beiterett så snart det er 

mulig, men dette kan ta noe tid avhengig av situasjonen ellers. Dersom forholdene er slik at 

reinen trekker inn på innmark hos deg vil det gjerne være slik at det arbeides med å holde rein 

borte fra innmark flere steder samtidig.  

 

Kontaktinformasjon til ledere i reinbeitedistriktet og kart, ligger på Fylkesmannens sin 

hjemmeside: fylkesmannen-landbruk og mat-reindrift 

 

Meldingen kan i tillegg være skriftlig på mail og medfølgende ytterligere dokumentasjon.  

 

3. Oppfølging av varsel 

Hvis man ikke får svar fra leder for reinbeitedistriktet, eller ønsker mer informasjon, kan man 

kontakte reindriftsavdelingen hos Fylkesmannen. De kan videreformidle informasjon, og 

utdype nærmere om plikter og rettigheter. Telefonnummer ligger på Fylkesmannens 

hjemmeside. Kontaktinformasjon ligger på Fylkesmannens hjemmeside, www.fmtl.no, 

telefonnummer er 74168000. 

 

En eventuell flytting av rein fra innmark, bør skje i samråd med reinbeitedistriktet. Rein i 

dårlig kondisjon må behandles forsiktig. Det samme gjelder drektige simler og simler med 

kalv.  
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4. Skade og skjønn 

Dersom rein på innmark har medført skade på jord og avling kan det kreves erstatning etter 

Lov om Reindrift § 67. Dersom en gårdbruker mener at skade på innmark er av et omfang 

som gjør det aktuelt å søke erstatning, anbefaler vi å ta kontakt med landbrukskontoret i 

kommunen.  

 

5. Ansvar og oppfølging 

 

- Bonden/grunneieren har ansvar for si fra til reinbeitedistriktet hvis det er rein på 

innmark som kan volde skade og eventuelt dokumentere skade.  

- Bondelaget skal bistå sine medlemmer så langt det er mulig  

- Reineier/distriktet plikter å holde reinen under slikt tilsyn at den så vidt mulig hindres 

fra å volde skade, komme utenfor lovlig beiteområde eller sammenblandes med annen 

rein, Rdl. § 28. Skade som reinen gjør kan kreves erstattet. Dersom reinen befinner seg 

på område hvor den har rett til å være, og skaden ikke i vesentlig grad overstiger det 

som må ansees påregnelig ved rasjonell og forsvarlig drift må reineier ha utvist skyld 

for å bli erstatningsansvarlig. 

- Fylkesmannen er regional statlig reindriftsmyndighet og følger opp statlige 

retningslinjer for reindrift. Fylkesmannen har også et ansvar for å påse at reindriften 

skjer på lovlig måte. 

- Jordskifterett/tingrett har plikt til å motta alle krav om skjønn og kan bare avvise disse 

på saklig grunnlag. 
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