
 
 

Spørsmål til Sametingsrådet, i henhold til forretningsordens § 23 1. og 2.ledd 

Fra representant Øyvind Lindbäck 

 

Oldereidet i Porsanger er vernet mot reinbeite, og brukes i dag av lokale bønder til sauebeite. 

Nibio har kartlagt området og satt øvre dyretall på 200 sau og lam på vår-, sommer- og høstbeite. 

Dette beitet er viktig for bøndene som bruker området til sauebeite. Sau og lam er stedbundet til 

Oldereidet. Ved å ikke sende sau og lam på beite på Oldereidet og holde disse hjemme vil det gå 

utover fulldyrkete område som er forbeholdt vinterfór til husdyrene. Uten beite for sau og lam er 

det i realiteten ingen fremtid i drifta. Det vil bety økonomisk ruin for småbruk som har sognet til 

området i all tid i disse harde tider. Dette hvor alle innsatsfaktorer er økt mellom 30 til 100 prosent 

de siste 2 årene. Livsnerven er å kunne sende dyrene på disse verdifulle områder på Oldereidet slik 

det har vært i mange generasjoner. 

Landbruksdirektoratet har nå dispensert fra vernet mot reinbeite på Oldereidet og tillater distrikt 

14A å bruke området til nødbeite frem til 31.mai. Distrikt 14A har i tillegg gitt beskjed om at 

utdrivning av dyr under kalving ikke vil være aktuelt. Dermed vil beiteressursene på Oldereidet 

være båndlagt langt utover 31.mai.  Dette forbruket av beiteressursene på Oldereidet vil begrense 

sauebøndenes bruk av området, og i verste fall bety at de må legge ned sauedriften. De er 

avhengig av vår-, sommer-  og høstbeite på Oldereidet  

Landbruksdirektoratet hadde kort høringsfrist (6 dager) på dispensasjonen fra vernet mot 

reinbeite, men høringen er ikke meddelt bøndene som er brukere av Oldereidet. I et samfunn der 

vi alle er likeverdig, er det å forvente at brukerne av et Oldereidet blir hørt før man åpner for 

nødbeite for opptil 6400 rein.  

Samelovens kapitel 4 om Konsultasjoner er klar på at der samiske interesser blir direkte berørt skal 

det både meldes og konsulteres. I denne saken er det ikke bare reindriften som er samisk, men 

bøndene som blir direkte berørt har samisk bakgrunn og de har sin virksomhet i et samisk 

lokalsamfunn. Og jeg kan ikke se at Landbruksdirektoratet har gjennomført prosessen i henhold til 

intensjonene i samelovens bestemmelser, og utfallet av direktoratets vedtak kan bety nedleggelse 

av sauenæringen på Oldereidet. 

 

Hva vil sametingsrådet gjøre i denne saken? 

 


