
Fremtidsrettet reindrift og jordbruk i områder med 
arealkonflikter i Hedmark og Trøndelag



Bakgrunn

● Reinen er avhengig av tilgjengelig beite hele året
● Klimaendringer
● Jordbruket er grunnlaget for mye av bosettingen øst i Os kommune. 
● Arealkonflikter mellom næringene

Rein på innmark - krav om erstatning avlingstap
Rein på utmark - prinsippiell karakter

● Fylkesmannen i Trøndelag/reindriftsforvaltningen bruker 
kontinuerlig ressurser på å håndtere disse konfliktene.

● Rettssak siden 2012

● Forsøk på å løse konflikten:
- partsammensatt utvalg nedsatt i 2013



Forarbeid

• Høsten 2017
• Avklare grunnlaget og sikre god forankring
• Forberedende møter
• Møter med næringene
• Skriftlig avstemming
• Gode innspill på innhold og organisering
• Søknadsskriving



Organisering og finansiering

Prosjektansvarlig: FM Innlandet, FM Trøndelag, Os kommune
Prosjekteier/arbeidsgiver: Fylkesmannen i Innlandet

Styringsgruppe: 2 representanter fra grunneiersiden
2 representanter fra reindriftsnæringen
1 representant fra Fylkesmannen i Innlandet
1 representant fra Fylkesmannen i Trøndelag
Ordfører i Os kommune
Ordfører i Tolga kommune 

Prosjektleder: Marit Gilleberg, Fylkesmannen i Innlandet

Oppstart 1.1.19 Prosjektperiode 2 år

Landbrukets Utviklingsfond (LUF) Reindriftens Utviklingsfond (RUF)

Fylkesmannen i Innlandet



Formål

• Utvikle løsninger og tiltak, både konfliktdempende og 
tillitsbyggende

Hovedinnsatsområder:
• Utvikle funksjonelle gjerdeløsninger
• Etablere rutiner for effektiv varsling og god kommunikasjon
• Kartlegging av beiteressursene
• Klarlegge og tydeliggjøre handlingsrom, regelverk og rutiner i 

reindriftsforvaltningen
• Kartlegge og utrede utviklingspotensialet for begge næringer



Status

• 2 styringsgruppemøter gjennomført
• Neste møte 18. juni

Forventninger
• Utøves både reindrift og landbruk på lang sikt med respekt 

for hverandre
• Skape arenaer for å snakke sammen
• Forvaltning som oppfattes tilgjengelig, pålitelig og effektiv
• Prosjektet bidrar til konkrete løsninger



• Skape god dialog
• Identifisere problemområdene og gjøre noe med dem

1. Kommunikasjon - bygge tillit, utvide arenaen
2. Beitekartlegging er bestilt av NINA
3. Inngått forlik mellom partene i rettssaken, avtale om 

gjerdeløsning
4. Forvaltning - møte mellom Fylkesmenn for samordning
5. Jobbet parallelt med en intensjonsavtale om nydyrking og 

nytt vinterbeiteområde



Dialog - forståelse - respekt - tillit
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