
Veileder for levering av elektronisk melding om 
reindrift

På Landbruksdirektoratets nettsider landbruksdirektoratet.no finner du informasjon om innlevering 
av Melding om reindrift og lenke til skjema på Altinn. 

(Tilsvarende side finnes for Søknad om tilskudd til siidaandeler og reinlag)
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Altinn: Skjemaet er åpent fra midten av mars

Når du klikker på "Start tjeneste" får du opp et innloggingsvindu hvor du logger deg inn via ID-
porten (vha. bankID). 

I informasjonteksten under skjemaet ("Om denne tjenesten") finner du blant annet informasjon om 
innlevering der det er felles siidaandel.



Øverst på hver side har 
du mulighet til å 

Endre 
skriftstørrelse i 
skjemaet  

Endre språk til 
enten bokmål 
eller nordsamisk 

Vise eller skjule 
fødselsnummer 

Logge ut av 
skjema 

Når du er logget inn i skjemaet får du opp flere valg: 



Her vises informasjon om hvem 
du representerer med 
fødselsnummer og hvilken 
siidaandel du er registrert leder i. 

Her finner du lenker til 
reindriftsloven, forskrift til 
melding om reindrift og til 
Landbruksdirektoratets nettsider. 

Trykk her for å begynne utfyllingen 
av din melding om reindrift. 

Fristen for levering av melding om 
reindrift ser du her. 

Her ser du dato for 
når meldingen sist 
ble  

lagret 
sendt inn 

Du kan levere flere ganger, dersom du oppdager feil i 
innleveringen



I skjemaet finnes det blå spørsmålstegn som du kan trykke på for å få opp mer 
informasjon og hjelp til utfyllingen. 



Hvis du oppdager feil i dine 
kontaktopplysninger må du endre dem i 
Kontakt- og reservasjonsregisteret. Det gjør 
du ved å trykke her.  

Etter at du har oppdatert informasjonen i 
Kontakt- og Reservasjonsregisteret må du 
trykke her slik at opplysningene skal vises 
i meldingen.  



Her i Kontakt- og 
reservasjonsregisteret kan 
du endre  mobilnummer og 
e-post.

Vær oppmerksom på at 
dersom du logger ut her, 
logger du også ut av 
meldingen. Da må du 
logge inn igjen via Altinn. 



Hvis du trykker her får du opp en pdf med informasjonen du har 
fylt ut i meldingen. Dette er kun en forhåndsvisning og ikke en 
kvittering på levert melding.  

Før du kan sende inn meldingen må du 
kontrollere den. Det gjør du ved å trykke her. 



Det er ikke mulig å sende inn 
meldingen hvis skjemaet 
inneholder feil. Det vil da dukke 
opp  røde stoppmeldinger.  

Meldingen kan 
sendes inn selv om 
den har gule 
varselmeldinger.  

For å rette opp i feil kan du 
trykke her for å komme 
direkte til siden hvor feilen 
ligger. 

Vedlegg: Passordbeskyttet vedlegg kan ikke lastes opp. Hvis du ikke får lastet opp vedlegg, kan du ta 
kontakt med statsforvalteren i ditt område. Ved problemer, forsøk å lagre vedlegget i pdf-format før du 
laster opp.



Når du har rettet opp i eventuelle feil og 
ikke får røde stoppmeldinger ved kontroll av 
meldingen, kan du sende inn meldingen ved 
å trykke her.  



Når du har sendt inn 
meldingen kommer du 
til denne siden.  

Du kan fremdeles gjøre endringer i meldingen din ved 
å trykke her. Meldingen kan endres helt frem til 
fristen.   



Du må logge deg inn i din 
meldingsboks i Altinn via  
altinn.no for å se 
kvitteringen for innsendt 
melding om reindrift.  

For å logge deg inn på 
Altinn må du gå via ID-
porten. Her kan du 
velge flere 
innloggingsmetoder. 
Velg den av metodene 
som passer deg best.  

I Altinn går du til "innboks" for å se kvitteringen.
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