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KVU Nord-Norge

En utredning av hele transportsystemet i 
nord, inkludert Svalbard

▪ Hovedveger med viktige tilknytninger
▪ Viktige farleder og havner
▪ Lufthavner 
▪ jernbane



10:00 Velkommen (Statsforvalteren, Sametinget og NRL)

10:30 KVU for transportløsninger i Nord-Norge

11:00 Hvordan er forholda for reinen? – de fem store påvirkerne (innlegg 

v/Stein Tage Domaas, Statsforvalteren i Nordland, refleksjon og diskusjon)

12:30 LUNSJ

13:15 Klimautfordringer (Innlegg v/ Ellen Margrethe Oskal, Statsforvalteren i 

Troms og Finnmark, refleksjon og diskusjon)

14:45 Pause

15:00 Totaliteten av inngrep, konsekvenser for reindrifta Protect Sápmi v/ Svein Ole 

Granefjell

16:30 Oppsummering, råd for videre arbeid med KVU-en mm

17:00 Takk for i dag ☺

KVU for transportløsninger i Nord-Norge



KVU for transportløsninger i Nord-Norge

KVU-prosessen skal gi bedre styring

KVU og KS1

Kommune-
delplan

PBL

Regulere
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Prosjektere Bygge



KVU for transportløsninger i Nord-Norge

KVU-prosessen skal gi bedre styring



• Problemer

• Behov og interessenter

• Normative behov; - nasjonale og regionale myndigheters behov

• Interessegruppers behov

• Strategiske mål

• Rammebetingelser

• Mulighetsstudie

• Alternativanalyse

• Føringer for prosjektfasen

KVU for transportløsninger i Nord-Norge
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KVU for transportløsninger i Nord-Norge

MANGE TEMA:

• Befolkning

• Næringer  

• Transport 

• Over grensene….

• Samfunnssikkerhet og beredskap 

• Landskap og miljø 

• Klima og bærekraft 

• Urfolks interesser og rettigheter

• Ny teknologi 

• Reiseopplevelser og reisekomfort 



Antall reiser med utgangspunkt i Nord-Norge. 
Kilde RVU 2014

KVU for transportløsninger i Nord-Norge



Tonnmengder inn og ut av Nord-Norge 2018. 
Kilde NGM

KVU for transportløsninger i Nord-Norge
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Tonnmengder inn og ut av Nord-Norge 2018. 
Kilde NGM

KVU for transportløsninger i Nord-Norge



Varetransport inn og ut av Nord-Norge. Kilde 
NGM

KVU for transportløsninger i Nord-Norge
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KVU Nord-Norge – oppgaver – medvirkning 

KVU for transportløsninger i Nord-Norge

Faser Oppgaver Medvirkning

Fase 1 – høst 2020 og     vår 2021 Situasjonsbeskrivelse

Problembeskrivelse

Orienteringer, møter

Konsultasjon med Sametinget 23.juni

Fase 2 – høst 2021 Behovsanalyse

Strategiske mål

Rammebetingelser

Fysisk, felles verksted i Alta 22.-23.september og i 
Mo i Rana 29.-30.september

Digitale mini-verksteder med kommunene i uke 45

Mini-verksted med Forsvaret 30.november

Fase 3 – vår 2022 Mulige løsninger

Utvikling av alternativer/ 
konsepter

Scenarier

Innspill, digitale oppfølgings-verksteder

Konsultasjon med sametinget

Fase 4 – høst 2022 Analyse av alternativene 
/konseptene

Orienteringer, tilbakemeldinger

Fase 5 – vår 2023 Drøfting

Videre føringer for planlegging

Høring

Eventuell konsultasjon i SD med Sametinget



Verksted i Alta            
22.-23. september 2021

KVU for transportløsninger i Nord-Norge

Unni Gifstad, Bent Skogen og Synnøve Lunde
Foto: Nils Petter Rusånes, SVV

Ingebjørg Ljones styrte gruppearbeidet
Foto: Bjørn Bryne, JBD



KVU for transportløsninger i Nord-Norge

Signe Eikenes og Hanne Juul, foto: Njål Svingheim

Verksted i Mo i Rana 
29.-30.09 2021

Foto: Nils Petter Rusånes



Trafikk og transport, oppsummert fra verkstedene:
• Tilkomsten til riksvegnettet er problematisk; - fylkesveger, ferjer… 

• Prioritere fylkesvegene og nattåpne ferjer der det fraktes sjømat (Senja, Arnøy /Skjervøy, 

Karlsøy, Helgeland…)

• Bra utbygget riksvegnett i nord, - men for dårlig driftet og vedlikeholdt (standard)

• Problemstrekninger: E10, E6, E45, Rv94 

• Manglende omkjøringsmuligheter

• God infrastruktur for flyplasser, men for dyrt tilbud!

• Manglende øst-vest-forbindelser med fly til nabolanda 

• Nordlandsbanen og Ofotbanen må utvikles; - kryssingsspor og terminaler

Ønsker fra verkstedene: Åpen og tilgjengelig infrastruktur – prisgunstig!

KVU for transportløsninger i Nord-Norge



Miniseminarer med kommunene, etterlatte inntrykk:
Finnmark: 

• Dyrt, og til dels dårlig, flytilbud

• Problemstrekninger og stengte veier

• Fiskerihavner og båtruter til veiløse bygder

Troms: 
• «Fra kyst til marked» – prioritering av næringsveier (fv.)

• Ferjer til øysamfunn, Ullsfjordforbindelsen

• Strømnett, ladestruktur

Nordland: 

• Oppgradering av Ofotbanen og Nordlandsbanen

• Fastlandsforbindelser og ferjefri E6 

• Billigere kollektivtilbud, alle transportformer

KVU for transportløsninger i Nord-Norge



Miniverksted med Forsvaret i Bodø 30.november – fysisk /digitalt

Utfordringer og behov:

• Standard og kapasitet

• Logistikk

• Redundans 

• Sikkerhet og beskyttelse

• Samvirke /samordning

• Miljø

KVU for transportløsninger i Nord-Norge



Trender for sjøtrafikken i nordområdene

KVU for transportløsninger i Nord-Norge

• Fiskeri, turisme og transport også lenger mot nord

• Cruicetrafikken til Svalbard, Troms og Finnmark har økt

• Flere fartøy med risikolaster enn tidligere

• Volum transportert olje og gass fra nordvest i Russland går opp

• Det sikkerhetspolitiske bildet er mer usikkert enn tidligere

• Globalisering; –pandemier gjør verden sårbar

• Autonome systemer 

• Klimaendringer påvirker aktiviteten og samfunnssikkerheten i nord

• Beredskap mot nye typer forurensning



Samfunnsmålet i KVU Nord-Norge

Det skal legges til rette for en infrastruktur som binder landet mer 
effektivt sammen, gir god utnyttelse av landsdelens ressursgrunnlag og 

fremmer verdiskaping og regional- og nasjonal utvikling.

Samfunnssikkerhet, beredskap og klima er sentrale stikkord.

KVU for transportløsninger i Nord-Norge



Helgeland

KVU for transportløsninger i Nord-Norge

Nye los-korridorer
• Inn mot Glomfjord
• Inn mot Brønnøysund

Oppgradering av fylkesveier
• Inn til Mo i Rana
• Inn til Mosjøen
• Inn fra Brønnøysund
• Fv.17

Bedre regularitet over Saltfjellet
• Drift
• Trafikkinformasjon

Oppgradering av Nordlandsbanen
• Elektrisk drift
• Kryssingsspor

Ny flyplass Mo i Rana



Fauske – Narvik – Tromsø:

KVU for transportløsninger i Nord-Norge



Salten - Narvik

1. Oppgradert /ny E6

2. Nord-Norgebanen

• E10 Hålogalandsvegen

• Ferjefritt over Vestfjorden?

• Ny flyplass Leknes

• Havne- og farledsutbedringer

KVU for transportløsninger i Nord-Norge



Troms +

1. Tromsøregionen og Midt-Troms

2. Vesterålen – Lofoten – Ofoten 

Ny veg eller bane mellom Narvik og Tromsø

Tromsø – Lyngen

Hålogalandsvegen

Ny flyplass Leknes

Fast forbindelse eller kortere ferje over 
Vestfjorden

Fylkesvegnettet

KVU for transportløsninger i Nord-Norge



Finnmark 

KVU for transportløsninger i Nord-Norge

Samfunnssikkerhet og beredskap!

Utnytte ressursgrunnlaget

BOLYST og BLI-LYST

Den nordlige delen av Finnmark:

• Investeringer i fiskerihavner 

• vinterdrift veg

• Kortbanenettet; – el-fly for buss 
/bil

• Tiltak utenfor transportsektoren



Bærekraft

KVU for transportløsninger i Nord-Norge

Bærekraft:

• Jordkloden si tålegrense

• Økonomisk vekst og trygge 
arbeidsplasser

• Skape gode samfunn for 
mennesker

Samarbeid –

bærekraftmål nr. 17

Meld. St. 9 (2020-2021)
Mennesker, muligheter og norske interesser i nord

Bolyst



Varanger, august 2021

• Gjennomført konsultasjon med Sametinget 23. juni 2021, neste er planlagt våren 2022

• Info i digitalt møte til reinbeitedistriktene i Nordland i juni 2021

• Info i digitale møter til reinbeitedistriktene og samebyene i Troms i august 2021

• Befaring med reinbeitedistriktene i NNB-korridoren i september 2021

• Møte med Norske Reindriftssamers Landsforbund i oktober 2021

• Infoskriv til alle reinbeitedistrikt og samebyer i desember 2021

• Faglig samling med reindriftsnæringa og Sametinget 23.mars i Karasjok

Konsultasjon i KVU Nord-Norge



Status
Reindrifta i Norge

Karasjok mars 2022

Underdirektør/seksjonssjef i Landbruks og reindriftsavdelinga

Stein Tage Domaas – Agr. dr.
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Alders tids bruk kodifisert i Reindriftsloven

Grunnloven
§ 108 SP 27

ILO 169

Lovgrunnlaget for reindriftas sine retter

Reindrifta er både rettighetshaver og næringsaktør
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Tap forårsaket av:
Arealinngrep – Ai
Arealbruk – Ab
Topografi/geografi – Tg
Klimaendringer/vær – Kv
Rovvilt – Rv
Personlige preferanser – Pp

Tap – T = Ai + Ab + Tg + Kv + Rv + Pp

Vårflokk - Fv

Kalv født - Kf
Kalv til flokk/strukturering – Fk
Kalv til slakt -Sk Problem når Sk er tilnærmet null
Voksen til slakt - Sv
Slakt – S = Sk + Sv                                 Terskel når S < kr 50000

Kf – T – Fk = S

Fv(n-1) = Kf – T – Fk – S = Fv(n)            Problem når Fv(n) > Fv(n-1)
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Kf – (Ai + Ab + Tg + Kv +Rv +Pp) – Fk = S

Kf – (Ai + Ab + Tg + Kv)*Rv*Pp – Fk = S

(Ai + Ab + Tg + Kv +Rv +Pp) = 1

Kf – Tk – Fk = Sk

Ksf = Sk/Fv
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Kalveslakt Reintall Kalveslaktfaktor/ksf

Lom 1281 2350 54,5

Vågå 1138 2274 50,0

Fram 1354 2926 46,3

Filefjell 1471 3231 45,5

Elgå / Svahke sijte 810 2885 28,1

Riast/Hylling / Gåebrien sijte 2413 4965 48,6

Essand / Saanti sijte 1509 4331 34,8

Trollheimen 616 1576 39,1

Færen / Gasken-Laante 513 1636 31,4

Skjækerfjell / Skæhkere 533 1840 29,0

Luru / Låarte 444 2299 19,3

Østre-Namdal / Tjåehkere 1250 4479 27,9

Vestre-Namdal / Åarjel-
Njaarke 167 1754 9,5

Fosen / Fovsen-Njaarke 55 1856 3,0

Kalveslakt Reintall
Kalveslaktfaktor/

ksf

Kanstadfjord/Vestre Hinnøy 54 1466 3,7

Tjeldøy 41 250 16,4

Kongsvikdalen 47 545 8,6

Grovfjord 0 351 0

Sør-Senja 21 526 4,0

Nord-Senja 0 254 0

Kvaløy 76 583 13,0

Ringvassøy 0 489 0

Rebbenesøy 0 129 0

Vannøy 0 345 0

Mauken/Tromsdalen 74 2417 3,1

Bassevuovdi 134 1253 10,7

Hjerttind 510 2157 23,6

Gielas 432 1641 26,3

Kalveslakt Reintall Kalveslaktfaktor/ksf

Ábborašša 2201 4421 49,8

Fávrrosorda 1831 6387 28,7

Cohkolat 1142 6910 16,5

Skárfvággi 446 1435 31,1

Árdni/Gávvir 284 1943 14,6

Beahcegealli 917 2695 34,0
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Foto: 42© Statsforvalteren i Nordland

Kalvetilgang

Slaktekvantum

Reintall
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Arealinngrep

Arealbruk

Klimaendringer/Vær

Topografi/Geografi

Rovvilt

5 store påvirkere som virker negativt inn på reindrifta
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Hva er det viktig å forstå og ta hensyn til?

Det viktigste er å forstå reinens unnvikelsesadferd ift arealinngrep og 

arealbruk. 90 % av reinen skyr områder som er nærmere tiltak og aktivitet enn 1 km.
De mest sårbare reinene, drektige simler og simler med kalv blir påvirket så langt unna som 5 
km.

Dermed er det ikke footprinten til tiltaket som er poenget, men influenssonene på 1, 3 
og 5 km. En feilplassert hytte med grunnflate på 100 m2 kan altså påvirke opp mot 80 km2.
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Unnvikelse og unnvikelsessoner

1, 3, 5 km 

Tilsvarer sonene i INON

Strand, O., Colman, J.E., Eftestøl, S., Sandström, P., Skarin, A. & Thomassen, J. 2017. 
Vindkraft og reinsdyr – en kunnskapssyntese. - NINA Rapport 1305. 62 s.

Gundersen, V., van Moorter, B. Panzacchi, M., Rauset, G.R. & Strand, O. 2021. 
Villrein-ferdselsanalyser på Hardangervidda - Anbefalinger og tiltak. NINA Rapport 
1903. 
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0,8 korrelasjon/sammenheng mellom tap av kalv og nærhet til større tiltak
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Hva er det viktig å forstå og ta hensyn til?

Det viktigste er å forstå reinens unnvikelsesadferd ift arealinngrep og arealbruk.
90 % av reinen skyr områder som er nærmere tiltak og aktivitet enn 1 km.
De mest sårbare reinene, drektige simler og simler med kalv blir påvirket så langt unna som 5 km.

Dermed er det ikke footprinten til tiltaket som er poenget, men influenssonene på 1, 3 og 5 km. En feilplassert hytte 
med grunnflate på 100 m2 kan altså påvirke opp mot 80 km2.

Reindrift er også en arealkrevende næring. Derfor er det også viktig å se på topografien for å unngå tiltak i 
flaskehalser.

Vi skal heller ikke glemme at sumeffekten skal vurderes. Det gjelder effekten av alle tidligere tiltak og kjente og 
sannsynlige fremtidige tiltak.

Så sier § 22 at «Reindriftsutøvere har adgang til fritt og uhindret å drive og forflytte rein…» og at «Reindriftens flyttleier
må ikke stenges», og veilederen sier at det skal tas ekstra hensyn til reindriftas særverdiområder.
(Reindrift og plan- og bygningsloven/  https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/reindrift-og-plan-og-
bygningsloven/id2846344/)

Med særverdiområder menes bl.a. vårbeite, kalvingsland, brunstland og andre minimumsbeiter.
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Områder Norges institusjon for 

menneskerettigheter (NIM) peker på for å styrke 

menneskerettslig etterlevelse er:

• Å sikre gode, tidlige og uavhengige 

konsekvensutredninger.

• Å sikre tilstrekkelig kunnskap gjennom 

forskning og kartlegging, om bit-for-bit 

nedbygging av reinbeiteområder og om 

samlede konsekvenser av inngrep.

• Å vurdere om man bør tillate utbygging før 

gyldigheten av en tillatelse er rettslig avklart.

• Å tydeliggjøre, gjennom lovgivning eller 

andre reguleringer, de relevante 

vurderingstemaene etter SP 27 for å bidra til 

gode vurderinger i forvaltningen.
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Reinens unnvikelsesadferd

Menneskeskapte tap
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Nasjonale føringer om reindrift og planlegging

• Plan- og bygningslovens § 3-1 slår fast at alle planer etter loven skal sikre naturgrunnlaget for 
samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv. 

• Reindriftslovens formålsparagraf § 1 framhever at loven skal bidra til å sikre reindriftsarealene i det 
samiske reinbeiteområdet som reindriftens viktigste ressursgrunnlag. Ansvaret påhviler både 
innehavere av reindriftsretten, øvrige rettighetshavere og myndighetene.

• De nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging av 2019 (kapittel 2.4) peker på 
at planleggingens oppgave er å avveie hensynet til reindriften mot andre samfunnsinteresser. 
Regjeringen trekker fram at kommunen må vurdere summen av eksisterende og planlagte tiltak i 
området og konsekvensene for reindrifta. Ved endringer i arealbruk skal reindriftas interesser veies 
opp mot andre samfunnsinteresser. Målet er å komme fram til løsninger som begrenser varig 
reduksjon av arealer og forstyrrelser for reindrift.

• Offentlige myndigheter har et ansvar som følger av Grunnlovens § 108 og folkerettens regler om 
urfolk og minoriteter.

• FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) er inkorporert i norsk rett, med forrang 
framfor vanlig norsk lov. Artikkel 27 omfatter det materielle grunnlaget (ressursgrunnlaget) for 
samisk kultur, inkludert samisk reindrift. Et inngrep som er så omfattende at reindriftssamer fratas 
muligheten til kulturutøvelse i betydelig grad, bryter med SP artikkel 27. Det er de samla virkningene 
ved alle gjennomførte og vedtatte inngrep som er vurderingstema, og ikke bare det siste inngrepet.

Landbruks- og matdepartementet har utarbeidet en veileder for Reindrift og plan- og bygningsloven. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/KAPITTEL_2-1-1#KAPITTEL_2-1-1
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2007-06-15-40#KAPITTEL_1
https://www.regjeringen.no/contentassets/cc2c53c65af24b8ea560c0156d885703/nasjonale-forventninger-2019-bm.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/iccpr/id88149/
https://www.regjeringen.no/contentassets/f8e9d1cbb38e496c9a79d99ea9c99220/m-0758-b_reindrift-og-plan-og-bygningsloven.pdf


Klimaendringer: 
Tilpasning for reindriften til 
et klima i endring

02.03.2023

Ellen Margrethe Oskal

Planseksjonen

Justis og kommunalavdelingen
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Kommunene som planmyndighet har ett ansvar.

De skal gjennom planlegging bidra til å klimatilpasse kommunene, på 
alle områder. De skal altså samordne ulike interesser og hensyn. 

Klimatilpasning har vist seg vanskelig å omsette i planlegging. 

Kommunene trenger mer tilrettelagt kunnskap for å kunne tilpasse seg 
de klimaendringene vi allerede opplever og de som vil komme i 
framtiden. 
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Problemstilling for prosjektet:

• Hvordan vil klimaendringene 

påvirke ulike særverdiområder

for reindrift?

Hvordan vil dette slå seg ut i 

ulike geografiske klimatiske 

soner på landsbasis?

• Hvordan omsette og hensynta kunnskap om klimaendringenes 

påvirkning på reindrift i planlegging etter plan- og bygningsloven?
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Hvordan vil 
klimaet i
Finnmark 
endre seg?

https://klimaservicesenter.no/

https://klimaservicesenter.no/
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Eksempler på allerede opplevde 
virkninger

• Økte temperaturer på vinteren med 
medfølgende regn

• Lite/usikker is på vann og elver

• Islagte fjellsider

• Økt rasfare

• Gjengroing 
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KLIMAPÅVIRKNING OG EFFEKT: ØKTE TEMPERATURER OG ØKT 

NEDBØR
KONSEKVENSER FOR REINDRIFT:

Mulighet: Lengre vekstsesong og økt tilvekst av planter

• Lengre beitesesong vår, sommer og høst

• Økt inntekstgrunnlag både for utøver og kommuner med tilstedeværelse av slakteri 

og videreforedlingsbedrifter

Utfordring: Snøgrensa kryper oppover og gir en økning av snø og is i 

høyereliggende områder

• Kan føre til økte konflikter da dyrene trekker ned mot bebyggelse, vei etc.

• Vinterturismen på nordkalotten øker grunnet mindre snø i Mellom-Europa, og kan i 

høyereliggende områder vare til ut i mai/juni og påvirker kalvingsområder – økt 

hensyn i disse områder må tas

• Økt fare for snøskred i bratt terreng, noe som gir vanskelige beiteforhold i høyden, 

og gjør det farlig å ferdes i disse områdene både for mennesker og dyr 

• Snøfrie områder og åpne beiter i lavlandet/kysten blir ekstra verdifulle som 

vinterbeite

Utfordring/mulighet: Manglende tilfrysing av elver og vann om vinteren,

spesielt ved ustabile førjulsvintre/ mildere vårvintre

• Trekk- og flytt vanskeliggjøres grunnet at reinen ikke kommer over vassdrag. Fører 

til tap av beiteområder ved at noen områder ikke kan brukes som beite om vinteren. 

Dette gir økt behov for tilleggsforing

Utfordring: Ising på marka om vinteren/høsten fra november måned. 

Sonen med mye veksling omkring null grader vil spre seg innover i landet og føre til 

at mer tradisjonelt kontinentale og stabile vinterbeiter blir mer usikre i framtiden. 

Dette skjer allerede i dag, men vil forekomme hyppigere i framtiden

• Fører til låste beiter som betyr at reinen ikke får tak i beiteplantene

• Fører til tap av beiteområder og dyr

• Gir større behov for fleksibilitet og forflytningsmuligheter mellom ulike typer 

beiter

• Redusert produksjon/inntekt grunnet tap av dyr/redusert vekt på dyret

Eksempler på konsekvenser for reindriften 
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Hva betyr dette for kommunene i planleggingen?

Virkemidlene i arealplanlegging

Generelle bestemmelser 

Arealformål (LNFR, grønnstruktur)

Hensynssoner

Konsekvensutredning

Planbeskrivelse

Virkemidlene i samfunnsplanlegging

Strategier/tiltak for å styrke 
reindriftsnæringa økonomisk 
alternative næringsmuligheter 
(Duodji, Ut på vidda etc.) 

Tilrettelegge ift. tjenesteleveranse og 
boligbehov

Klimatiltak må koordineres med 
andre sektorer (landbruket)

Arealstrategier -> føringer for 
arealdisponering mht. reindrifta

Klimapåvirkninger må på vektskålen 
i planleggingen når man avveier 
hensyn

Tilrettelegge og sikre 
ressursgrunnlaget/kritiske 
særverdiområder 

Hensynssoner

Bestemmelser og 
retningslinjer

Reindriften: samlet belastning for 
næringen må hensyntas

Fleksibilitet og forutsigbarhet

Sikre store, sammenhengende
naturområder

Helhetlig planlegging
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Overordnede klimatilpasningstiltak

KLIMATILPASNINGSTILTAK: FORMÅL:

Minimere eksterne trusler & verne viktige habitat

• Sikre ressursgrunnlaget & kritiske særverdiområder for rein, herunder 

luftingsområder, kalvingsområder og viktige beiteområder.

• Vern av fjord- og kystnære områder og lavereliggende områder blir ekstra 

viktig når det er låste beiter i høyden. Dette er områder som blir tidligere bar 

om vinteren. 

• Luftingsområder er særlig kritisk. I slike områder må det vises varsomhet ift. 

vegbygging, andre infrastrukturtiltak, ferdsel etc. Vurdere om

luftingsområder bør få ett ekstra vern i framtiden grunnet klimaendringene.

Legge til rette for tilleggsforing om vinteren og nye egnede

foringsplasser

• Mer låste beiter og vanskeligere forflytningsmuligheter mellom ulike typer 

beiter øker behovet for tilleggsforing om vinteren. Egnede

foringsplasser må derfor oppdrives, da i dialog/samarbeid mellom kommunen 

og næringa selv. 

• I forbindelse med dette vil det bli behov for tiltak mot forurensing som følge 

av tilleggsforing, f.eks. gode renovasjonsordninger.

Konfliktforebyggende tiltak

• Det kan bli økt behov for konfliktforebyggende tiltak mellom reindrift og 

andre interesser, ved at reinen trekker ned i lavereliggende områder når det er 

vanskelige beiteforhold i høyden.
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Tilpasning for reindriften til 
et klima i endring -
Miljødirektoratet 
(miljodirektoratet.no)

Klimaprofiler

Ellen Margrethe Oskal

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.miljodirektoratet.no%2Faktuelt%2Ffagmeldinger%2F2022%2Fjanuar-2022%2FTilpasning-for-reindriften-til-et-klima-i-endring%2F&data=04%7C01%7Cfmtremo%40statsforvalteren.no%7C49187055fb2b4776b16e08d9d69e9665%7C8a6fa58e51534bfa9a8b573d985a4186%7C0%7C0%7C637776803222667472%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=PhgJTvTua0CuyY5%2FzViA5giCDNeJbNVVn2TSVlAs21I%3D&reserved=0
https://klimaservicesenter.no/kss/klimaprofiler/

