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SÆRUTSKRIFT  

 
Styremøte i RbD14, Spierttanjárga, avholdt 14.02.2016 i Karasjok. På møtet deltok: John 

Aslak A Sara, styreleder, Thor Henrik Sara og  Eli Sara.  

 

Sak 4-2016: Forslag til endring av reindriftsloven § 60 og forslag til forskrift 

Reindrift er en samisk tradisjonell næring, som bærer den samiske kulturen og 

næringen fremover. Den har muligheter ved at den er leverandør av økologisk 

mat, og den sysselsetter ungdom og eldre innad i næringen, og er viktig bidrag i 

det lokale samfunnet for øvrig.  

Det er viktig for reindriftsnæringen som for andre næringer, å ha på plass 

rammer som ivaretar både de rettslige, økonomiske og de menneskelige 

faktorene.  

Reindriftsloven § 60 må endres slik at de som har under 200 rein skjermes, og 

slik at de ikke får dobbel straff mht. forholdsmessig reduksjon av reintall.  Det 

er ikke riktig å dobbelstraffe dem som allerede har fulgte vedtak om 

reintallsreduksjon. I Norge har vi ingen næring eller yrkesgruppe som straffes 

for noe andre har gjort galt, og dette strider også imot Folkeretten, og 

folkerettslig er det ikke riktig fordi reindrift er en samisk næring, dvs. 

urfolksnæring med de rettigheter det innebærer.  

Styret i distrikt 14, Spierttanjarga foreslår ett skjærmingsfradrag på 200 rein før 

fylkesmannen fastsetter høyest reintall per siidaandel. Dette sikrer rekruttering 

til reindriftsnæringen. Reindrift er en næring som er avhengig av arbeidskraft, 

og styret er redd for at ungdom forlater næringen hvis reintallet blir under det 

som er lønnsomt, selv i etablererfasen.  
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Det er videre foreslått at Fylkesmannen skal få inntil fem år å fatte vedtak om 

øvre reintall per siidaandel.  Reindriftslovens 2007 formål var at reindriften 

skulle få mere internt selvstyre og at reindriftens rettssikkerhet skulle sikres. 

Det er viktig at næringen fortsatt kan bidra til å styre sin egen næring, og derfor 

foreslår vi at fylkesmannen får maks 2 år til å fatte nødvendige vedtak.    

 

Med hilsen 

 

Elen Sara 

Sekretær 

 


