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Avdeling reindrift

Melding om reindrift, driftsåret 2017/18
Forklaring til utfylling av de enkelte poster

Generelt
Melding/søknader skal leveres av siidaandelens innehaver(e) på vegne av alle reineierne i
siidaandelen. Utfylling må i år skje på papirskjema som kan skrives ut fra Landbruksdirektoratets
hjemmeside.
Skjemaet er i elektronisk PDF slik at siidaandelsleder kan fylle ut skjemaet via datautstyr før det
skrives ut og sendes til Fylkesmannen. Skjemaet kan også skrives ut for deretter å fylles ut med
penn. (Pga. sensitive opplysninger anbefales det å sende skjemaet i post).
Melding/søknad må være fullstendig utfylt for å bli behandlet. Ufullstendige meldinger/søknader,
herunder meldinger der det ikke er overensstemmelse mellom oppgitte tall sendes i retur.
Både meldings- og søknadsskjemaer blir behandlet fortrolig. Dette innebærer at opplysninger
spesifisert på utøver vil bli unntatt offentlighet, men vil kunne bli sammenfattet og presentert
distriktsvis. Det er videre adgang til innsyn i meldingen for offentlig myndighet som har hjemmel i
lov.
Frist for å fylle ut og sende melding/søknader er 10. april 2018. Melding om reindrift og
Søknad om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag på papir skal leveres/sendes til Fylkesmannen.
(Søknadene må være underskrevet av begge ektefeller/samboere ved felles siidaandel).
Fylkesmannen behandler og avgjør tilskuddssøknaden.
Tilskudd utbetales samlet til siidaandelens innehaver, som selv må foreta intern fordeling

Melding om reindrift
Post 1. Opplysninger om siidaandelen
Denne posten omfatter blant annet opplysninger om siidaandelens innehaver(e), ektefelle /samboer
og distrikt, siidatilhørighet.
Post 1.2. Overføringer/tilgang av rein i driftsåret
Postene gjelder reintallsopplysninger samlet for siidaandelen. Reintallet i post 1.2.1 skal være likt
utgående reintall fra foregående års melding og fordeles på kategoriene okserein, kalv og simlerein.
Post 1.2.2.a. brukes dersom en reineier har flyttet sine rein fra en siidaandel til en annen.
(Husk at flytting av personer med rein fra en siidaandel til en annen må meldes skriftlig til
Reindriftsagronomen innen 31. mars for å komme med på påfølgende års melding). Det
overflyttede reintallet skal da føres ut på den ene siidaandelen og inn på den andre. Post 1.2.2.b.
summeres til reintallet før kalving.
De to neste postene skal brukes henholdsvis til korreksjon i åpningsstatus som følge av offentlig
kontrollert telling (post 1.2.2.c), og til eventuell korreksjon som følge av andre årsaker (post
1.2.2.d). Slike korreksjoner i reintallet skal føres ut fra den alder reinen hadde pr. 31.03.17. Tap
etter 31.03.17 gir ikke grunnlag for korreksjon i reintallet. På meldingsskjema vil eventuell
korreksjon i post 1.2.2.c utfylles i hht. vedtak/brev fra Fylkesmannen. Eventuell korreksjon etter
post 1.2.2.d. skal forklares i eget merknadsfelt på meldingen. Det korrigerte reintallet før kalving
summeres i post 1.2.3.
Aldersoverføring av rein (skifte av dyrekategori) føres i post 1.2.4. Aldersoverføringen er
symbolisert med røde piler: Kalv i post 1.2.3 fordeles først på oksekalv og simlekalv og legges
deretter til antall okserein og simlerein oppført i post 1.2.3. Post 1.2.4 beregnes ved at fjorårskalven
først må fordeles på okserein og simlerein og summeres sammen med hhv. Okserein og Simlerein
fra post 1.2.3
Fødte kalver skal oppgis i forhold til simletallet i post 1.2.3 og føres i post 1.2.5. Annen tilgang av
livdyr (overflyttinger, kjøp, gaver) skal føres i post 1.2.6. Reintallet etter tilgang vil da
framkomme i post 1.2.7 som en summering av postene 1.2.5 og 1.2.6.
Post 1.3. Overføringer/avgang av rein i driftsåret
Post 1.3.1.b skal i år benyttes av siidaandelsleder til utfylling av slakteopplysningene.
Siidaandelsleder fyller ut summen av slaktet rein levert til slakteri med bakgrunn i medlemmenes
avregningsbilag. Det skal legges ved dokumentasjon på utført slakt.
I post 1.3.1.a vil opplysninger om slaktedyr som er levert slakteri bli utfyllt automatisk når
Fylkesmannen registrerer de manuelt leverte meldingene.
Slakteriets opplysninger til Landbruksdirektoratet som fremkommer i 1.3.1.a vil deretter bli
sammenholdt med siiddandelsleders slakteopplysning i 1.3.1.b, hvoretter evt. differanser blir tatt opp
med siidaandelsleder/slakteri.
I post 1.3.1.c skal føres rein som er slaktet utenom slakteri (privatslakt), og (Slakt i hht.
Animaliehygieneforskriften). Bilag som dokumenterer salgene skal legges ved meldingen.
Annen avgang av livdyr (overflyttinger, salg, gaver) skal føres i post 1.3.2.
I postene 1.3.3.a. og 1.3.3.b. skal tap av rein fordeles på henholdsvis tap som ikke skyldes fredet
rovvilt og tap som skyldes fredet rovvilt. Tallene i disse postene skal overføres til henholdsvis post
2.3.6 og post 2.4.6 på rovviltskjema.
Summen av reintall inn og ut av siidaandelen føres i post 1.3.4 som reintall ved driftsårets slutt.

Post 1.4. Kalvetilgang ved merking
I post 1.4.1. skal reineier føre det antall kalver som er merket sammen med eventuelle kalver som
umerket ble levert til slakteri fordelt på siidaandeler i post 1.3.1.a. Summen av merket og umerket
kalv skal til sammen vise kalvetilgang ved merking. Tidsrom for kalvemerkingen skal føres i post
1.4.2. Postene 1.4.1 og 1.4.2 overføres til postene 2.5.1 og 2.5.2 i rovviltskjema, hvor det gjøres en
beregning av tap før merking (post 2.5.3). For at denne beregningen skal bli rett er det viktig at
alle kalver som slaktes umerket på distrikt/siida blir fordelt på de enkelte siidaandelene som
merket kalv. Kalver som er kjøpt eller mottatt som gaver skal ikke føres som merket kalv.
Post 1.5. Reintelling i driftsåret
I post 1.5.1. skal resultatet fra eventuell offentlig kontrollert reintelling utfylles. Siidaandelsleder
skal ha mottatt brev fra Fylkesmannen om evt. telleresultat.
Telleresultatet omfatter også rein som ble skilt ut til slakt under telling. Telleresultatet er gitt i 5
kategorier, med aldersfordeling av okserein og simlerein. Dette for at resultatet lettere skal kunne
brukes som grunnlag for eventuell korreksjon (post 1.2.2.c) av reintallet i åpningsstatus. I de
tilfellene der det ikke er telt på 5 kategorier, vil antallet okser over 2 år og antallet simler over 2 år
fra telling bli satt lik antallet oppgitte okserein og simlerein i postene 1.2.1 og 1.2.2.a. De
resterende telte okserein og simlerein vil bli klassifisert som okser 1-2 år og simler 1-2 år.
Post 1.7. Reintallsfordeling ved driftsårets slutt
I denne posten skal opplysninger om medlemmer av siidaandelen fylles ut. For hvert medlem skal
det krysses av for om medlemmet har adgang til å ha rein i siidaandelen etter reindriftslovens §§ 9
og 10. Videre skal reintallet ved driftsårets slutt (post 1.3.4) fordeles på alle medlemmer (post
1.7.1).
Merknader
I merknadsfeltet er det plass til å føre egne merknader om tilgang, avgang og telling. Dette gjelder
for eksempel forklaring for eventuelle korreksjoner i reintall (post 1.2.2.d.), og om nye medlemmer
har registrert reinmerke (post 1.7.1). Ved plassmangel kan eget ark brukes. Husk at flytting av
personer med rein fra en siidaandel til en annen må meldes skriftlig til Reindriftsagronomen
innen 31. mars for å komme med på påfølgende års melding. Det samme krav til skriftlig
melding gjelder når en siidaandel skifter innehaver. Hvis du har krysset av for felles siidaandel
under post 1.1, så må begge ektefeller/samboere underskrive meldingen.
Forklaring til poster som utgjør grunnlaget for Søknad om rovvilterstatning
Postene 2.2.1 til 2.6.3 fylles ut i Melding om reindrift og utgjør grunnlaget for opplysninger knyttet
til Søknad om erstatning for rein drept av fredet rovvilt, driftsåret 20017/18.
Ved innsending av søknad om rovvilterstatning vises det til disse postene fra Melding om reindrift.
Nedenfor følger informasjon til de enkelte postene i Melding om reindrift som utgjør grunnlaget for
Søknad om rovvilterstatning.
Post 2. Reintall og tap
I post 2.2.1. er utgående reintall overført fra post 1.3.4. på meldingsskjema. Samlet tap i post 2.2.2.
er lik summen av tap i postene 1.3.3.a. og 1.3.3.b. i meldingsskjema.
Post 2.3. Tap som ikke skyldes fredet rovvilt
Her foretas en fordeling av rein som er gått tapt av andre årsaker enn fredet rovvilt. Det skal kun
fylles ut for de tap en med sikkerhet vet ikke skyldes fredet rovvilt. For trafikkdrepte rein (post
2.3.1) skal det legges ved dokumentasjon. Med tap i ulykker (post 2.3.3) menes f.eks. tap i snøskred
eller ved drukning. Med annen kjent årsak (post 2.3.4) menes f.eks. tap av rein som følge av
utsulting, eller tap av rein i gjerde. Med ukjent tap (post 2.3.5) menes tap som reineier med

sikkerhet vet ikke skyldes fredet rovvilt, og hvor annen årsak heller ikke er kjent (og som det
derved ikke søkes erstatning for). Tap som skyldes fredet rovvilt, men hvor skadevoldende art er
ukjent, skal ikke føres hit, men fordeles på post 2.4 til den mest sannsynlige skadevolderen. Tapene
summeres i post 2.3.6, som skal være lik tapene oppgitt i post 1.3.3.a.
Post 2.4. Tap som antas forårsaket av fredet rovvilt
Her foretas en fordeling etter beste skjønn av alle rein som antas å være drept av fredet rovvilt.
Dette omfatter både de dyr som er funnet som rovviltdrepte kadaver, og den andel av tapte dyr som
ikke er gjenfunnet, men som en mener skyldes fredet rovvilt. Totalt tap av kalv forårsaket av fredet
rovvilt skal tas med her, medregnet tap mellom fødsel og merking. Tap av dyr som ikke er
gjenfunnet skal fordeles på den mest sannsynlige skadevolderen. Tapene summeres i post 2.4.6,
som skal være lik tapene oppgitt i post 1.3.3.b. Dette utgjør det totale antall rein som det søkes
erstatning for.
Post 2.5. Tidlig kalvetap
For reindriftsforvaltningen og fylkesmannen har det stor betydning å få en oversikt over kalvetapet
før merking (post 2.5.3). Dette tapet beregnes som differansen mellom fødte kalver (post 2.5.1) og
merkede kalver (post 2.5.2), begge overført fra meldingsskjema. Tap av kalv før merking skal også
fordeles til postene 2.3 og 2.4.
Post 2.6. Kadaveropplysninger
Denne posten gjelder de kadaver som er registrert i løpet av driftsåret, fordelt på ulike kategorier
dyr. Posten er også viktig i forhold til fylkesmannens vurdering og kontroll av de oppgitte tall
(sannsynliggjøring av tap). Siidaandelen har plikt til å avdekke tap så tidlig som mulig, og det er
siidaandelens selvstendige ansvar å sannsynliggjøre at tap er forårsaket av rovvilt. Det skal gis
melding om funn av kadavre eller skadde dyr straks et taps- eller skadetilfelle avdekkes. Dette er et
vilkår for å tilkjennes erstatning. Melding om kadaver skal gis direkte til Statens naturoppsyn
(SNO) eller meldingssentralen.

