
GUOVDAGEAINNU SUOHKAN
KAUTOKEINO KOMMUNE

Statsministers kontor, Glacisgata 1, Postboks 8001
Dep, 0030 Oslo
Landbruks- og matdepartementet, Teatergata 9,
Postboks 8007 Dep. 0030 Oslo

Vår ref Arkiv Deres ref: Saksbehandler Dato
2013/85-1 / V07 «REF» Klemet Erland Hætta 11.02.2013

918 71 744

TVANGSSLAKTING AV REIN I VEST-FINNMARK REINBEITEOMRÅDE

Viser til medieoppslagene om tvangsslakting av rein i Vest-Finnmark reinbeiteområde.

Ordføreren i Kautokeino kommune har registrert at Staten v/Reindriftsstyret har fattet/skal fatte
vedtak om å tvangsslakte rein i Vest-Finnmark reinbeiteområde. Alle siidaandeler og reineiere i
dette området, bor i Kautokeino kommune. Tvangsslaktingen vil derfor i stor grad berøre vår
kommune. De som må ut av næringen har hentet sitt levebrød i reindrifta, og har livnært sin
familie med inntekter av reindrifta. Disse vil med reduksjon og tvangsslakting bli fratatt sitt
leverbrød over natta, og bli tvunget over på sosialen.

Reindrifta i Kautokeino er kommunens største næring, som sysselsetter en stor del av
befolkningen direkte og indirekte. En vedvarende negativ framstilling i media har vært og er en
stor belastning for mange i kommunen, særlig for barn og unge i reindriftsfamilier.
Ordføreren har gjennom media fått vite, at en enstemmig Storting har vedtatt å tvangsslakte rein
tilhørende reineiere/innbyggere i Kautokeino kommune.

Etter en slik alvorlig vedtak, er det mange ubesvarte spørsmål som reineiere/innbyggere i
kommunen vil ha svar på:

Antall reindriftutøvere/familiemedlemmer som må forlate reindriftsnæringen på grunn av
tvangslakting?
Stortingets planer og tiltak for reineiere som må slutte med sin næring. Om de har fått
tilbud fra Stortinget, som gjør at dem kan gå inn i annen aktivitet i samfunnet.
Er de menneskelig hensyn vurdert i en slik prosess, før tvangsslaktingsvedtakene blir
iverksatt?

Ordføreren vil presisere at kommunen ikke vil blande seg opp i tvangsvedtakene, som fagorganet
Reindriftsstyret har fattet. Kommunen har imidlertid samfunnsansvar for alle i vårt lokale
samftmn, og kan derfor ikke lenger sitte passivt på sidelinja, og få informasjon gjennom media.
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Med bakgrunn i det, ber Kautokeino kommune v/ordfører om en snarlig møte med Statsminister
Jens Stoltenberg og Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum, for å få informasjon
om innholdet i Stortingets vedtak, om tvangsslakting av rein i Vest-Finnmark reinbeiteområde.
Kommune vil videre vite om tidsperspektivet for Stortingets vedtak, og prosesser/planer for de
som må forlate reindriftsnæringen, jfr. de overnevnte problemstillinger.

Møtet kan holdes enten i Kautokeino eller i Oslo.
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