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Referat fra arbeidsgruppe landbruk - reindrift
Møtet foregikk på Teams.
Dato: 01.12.2020
Deltakere:
Fylkesmannen i Nordland: Jostein Øvervatn, Stein Tage Domaas, John Kosmo
Meløy kommune: Hans Haraldsen, Åse Sørgård
Meløy Landbrukslag: Berit Johansen
Nordre Meløy og Gildeskål Bondelag: Jørn Ellingsen
Bodø kommune: Dagrun Bergli
Skjerstad Bondelag: Magne Sivertsen
Gildeskål kommune: Iren Førde
Saltfjellet reinbeitedistrikt: Per Thomas Kuhmunen

Møtet var initiert av Meløy kommune. Gildeskål kommune var sekretariat og møteleder.

Referat fra forrige møte

Forrige møte ble avholdt på Ørnes 24.januar i år. Vi gikk kort gjennom referatet. Det var
ingen merknader.

Evaluering av forrige beitesesong
Bodø kommune: mye dyr i området Gjælen. Her var det et veldig godt samarbeid mellom
reindrift og landbruk. Det var også dyr i området Koddvåg – Gillesvåg. Her ble reinen gående
til langt utpå våren. Ros til reineier også her, men de burde hatt mer hjelp. I området Valnes
– Fjell gikk det dyr hele sommeren, små og store flokker. Dette skapte problemer i slåtten da
graset til dels var tråkket/ligget ned av mange dyr.
I Skjerstad-området gikk det stort sett greit. Var noe problem med rein som trakk ned i
bygda, men konfliktnivået var lavt og de hadde et konstruktivt samarbeid med
reindriftsnæringa.
Gildeskål: det var rein i store deler av kommunen. Kommunen mottok en del telefoner om
rein på innmark og i hager, men opplevde likevel konfliktnivået som lavt. Det ble ikke varslet
på forhånd.
Meløy: alle er kjent med det høye konfliktnivået som var forrige vinter. Dette er bare trist og
ikke noe vi ønsker å oppleve igjen.

Inneværende vinterbeiteperiode
Det er tidlig i sesongen. Foreløpig er det en fin vinter, reindrifta er avventende. Noe fòring
pågår. En siida har sluppet dyr på Kjelling, noen dyr også på Dverset. Det er planlagt å flytte
dyr til Mesøya og Teksmona, men på grunn av gaupeobservasjoner avventes flytting. Det er
de mest tapsutsatt dyrene som flyttes til øyer; kalver og ungdyr.
Distriktet har søkt om felling av 2 gauper i Meløy og 1 på Sandhornøya.

Rutiner for varsling til kommunen før beiteslipp
Påminning om at varsling er veldig viktig. Det er helt avgjørende for en god dialog at
kommunen varsles før dyr flyttes til den enkelte kommune. Informasjonen videreformidles til
aktive bønder og andre som kan ha nytte av å vite dette (hestemiljø, andre).
Distriktet oppfordres til å gå gjennom rutinene på neste møte for å sikre at alle siidaene er
klar over hva vi er blitt enige om.
I referatet tas det med kontaktinfo til kommunene.

Diskutere slipp-plasser
Dette var satt opp på sakslista og ble kort diskutert. Kuhmunen mener det er lite
hensiktsmessig å bruke tid på å diskutere faste slipp-plasser. Det er mange kommuner og
beiteområdene veksler fra år til år. Kuhmunen er enig i at det er uheldig å slippe rein på
innmark.

ATV-kjøring på dyrka jord
Domaas refererte kort til lov om motorferdsel i utmark. Kjøring på innmark krever grunneiers
tillatelse og er et privatrettslig spørsmål. Ulovlig kjøring meldes til politiet. Enkelte bønder har
opplevd store skader etter kjøring i enga

Rovdyrsituasjonen
Domaas opplyste at det var møte i rovviltnemnda forrige uke. Sauenæringa har opplevd
mindre tap enn før. På kysten er det gaupa som er den største utfordringa, og det
utfordrende å få registrert antall gauper i henhold til regelverket. Det er likevel ikke tvil om at
det er gaupe i områdene våre.
Søknaden om skadefelling av gaupe ligger på vent i påvente av sporsnø. Det er tilnærmet
umulig å jakte uten snø.
Kuhmunen presiserer at det er viktig at vedtaket er klart den dagen vi får snø. Ofte ligger
snøen bare få dager, og tida er derfor knapp til å effektuere et uttak. Reindrifta mener også
at jaktkompetansen i SNO er svak og oppfordrer til samarbeid med erfarne jegere/jaktlag.
Dette støttes av Ellingsen.
Når det gjelder jerv er det lite dokumentert tap i reindrifta, men de hadde en flokk på
Selstad, Glomfjellet med lavt kalvetall. Ellingsen har også et lammetap godt over normaltap.
Ørn er et økende problem. Det er også en grunn til at reineierne venter med å slippe dyr ved
kysten. Det er observert store flokker med ørn; blant annet i Nygårdsjøen-området. Det er
dokumentert at også voksne dyr er tatt av ørn.
Reindrifta ønsker støtte fra kommunene i sine søknader om å ta ut rovdyr.
Ifølge Domaas er det et økt fokus på ørn som tar beitedyr; spesielt kongeørn. Lovverket er
imidlertid uhensiktsmessig med krav til fellingstillatelse som er tilnærmet umulige å oppfylle.
Enighet i møtet om at alle parter kan jobbe opp mot overordna myndigheter for å endre på
kravene slik at felling av ørn blir mulig.

Møtet ble avsluttet med en oppfordring til å bruke gruppa også når det oppstår konflikter.
Konstruktivt å møtes tidlig på vintersesongen. Hensikten er hele veien å ha en god dialog og
søke å unngå konflikt.
Varslingsrutinene
Hver enkelt driftsenhet/siida oppfordres til å varsle den berørte kommune om hvor
vinterbeite skal foregå og i hvilken utstrekning (antall dyr), så tidlig som mulig. Samtidig bør
kommunen få kontaktinformasjon til ansvarlig reineier evt den som er ansvarlig for reinsdyra
på stedet. Kommunen skal så videreformidle denne informasjonen til berørte bønder, evt.
hestesportlag eller andre berørte grunneiere.
Kommunekontakter
Gildeskål kommune ved Iren Førde, tlf 404 36 252 eller helst på mail til
forire@gildeskal.kommune.no

Meløy kommune ved Hans Haraldsen, tlf 958 37 248 eller helst på mail til
Hans.Yngvar.Haraldsen@meloy.kommune.no
Bodø kommune ved Dagrun Bergli, tlf 971 40 370, mailadresse
Dagrun.Bergli@bodo.kommune.no

Med hilsen

Iren Førde
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