
NRL-medlemmene får snart et brukervennlig og nyttig verktøy! 
  

Kjære medlem 

Dette er årets første nyhetsbrev, men det blir langt fra det siste. Om kort tid vil også NRL 

lansere en nyhet som jeg tror vil bli svært nyttig for alle våre medlemmer. Men før jeg 

forteller mer om dette, vil jeg gi en kort oppsummering av året vi har lagt bak oss. 

 

Etter lange, tøffe forhandlinger, inngikk vi i slutten av februar (2017) en ny reindriftsavtale 

som blant annet gir lokallagene økt distriktstilskudd. Det var også viktig for NRL at vi lyktes 

med å sikre lærlingeordningen. 

 

10. januar i år leverte vi kravet til ny reindriftsavtale for 2018/19. En rød tråd i årets krav er 

sikring av reindriftens arealer og endring av reindriftsloven. Du kan lese hele kravet vårt her: 

 

Etter at NRL har mottatt årets tilbud fra staten den 13. februar, vil styret og lokallagene møtes 

fredag 16. februar for en gjennomgang av tilbudet. Periodene 19. – 21. og 26. – 27. januar er 

satt av til forhandlinger. 

 

Rovdyrmat 

Fjoråret var tøft for mange reineiere med svært dårlige vinterbeiter og store rovdyr-

utfordringer. Reindrifta har alltid måttet forholde seg til varierende klimatiske forhold, men 

det gjør meg både oppgitt og sint når rein dør – og ofte pines i hjel – på grunn av 

rovdyrbestander som er helt ute av kontroll. 

 

I tillegg til angrep fra jerv, gaupe, bjørn og ulv, utgjør ørn en stadig større utfordring. Dette 

blir derfor også en viktig sak fremover, vi aksepterer ganske enkelt ikke at våre reinkalver 

skal bidra til å fore opp en stadig større ørnebestand! 

 

Tog-påkjørsler 

Mange reineiere har også lidd store tap av rein på grunn av togpåkjørsler. Bare på 

Nordlandsbanen er flere hundre dyr meid ned av tog de siste månedene. Alle som har sett de 

grusomme bildene fra disse ulykkene skjønner reineiernes smerte, og forstår at det haster med 

å bygge gjerder for å sikre dyra langs de mest utsatte togstrekningene. 

 

Dette er derfor en sak som har høy prioritet hos NRL inntil den er løst. NRL har tatt dette opp 

med Landbruks- og matdepartementet og vil også i nær framtid ha møte med 

Samferdselsdepartementet. Jeg er også glad for at samferdselsministeren nå har kommet på 

banen og synes å ta dette problemet på alvor.  

 

Jovsset Ante  

Den unge reineieren Jovsset Ánte Saras kamp mot myndighetene har berørt oss alle. Etter å ha 

vunnet frem med sine synspunkter i både tingretten og lagmannsretten, fikk staten rett før jul 

medhold i Høyesterett om at han må redusere flokken sin til kun 75 reinsdyr. 

 

Jovsset Ante er imidlertid en tøffing som har vært ute en vinterdag før. Etter det jeg forstår vil 

saken nå bli bragt inn for FNs menneskerettighetsdomstol i Haag. NRL vil fortsette å gi ham 

moralsk støtte i hans kamp for sitt levebrød - og mot en lov som er i utakt med den samiske 

reindriften.  

 

 

http://www.reindriftsame.no/wp-content/uploads/2018/01/NRLs-krav-for-2018-2019.pdf


Tråante 2017 

Markeringen av 100-årsjubileet for samefolkets første landsmøte i Trondheim ble en stor 

suksess. Et viktig mål med Tråante 2017 var også å formidle kunnskap om samer og vår 

kultur og historie i både Norge, Sverige, Finland og Russland.  

 

Den største enkeltmarkeringen fant sted i Trondheim hvor det gjennom en hel uke i 

begynnelsen av februar var et stort antall ulike arrangementer. Torvet i Trondheim var også 

det sentrale stedet for åpningsseremoni, konserter, marked og folkeliv. 

 

I tillegg var det en rekke andre arrangementer over hele landet innenfor både kultur, idrett, 

religion, utdanning, forskning, næring, naturressurser og politikk. Mange NRL-medlemmer 

deltok også på ett eller flere av disse arrangementene. NRL gir en stor takk til Ida Marie 

Bransfjell som var prosjektleder for Tråante 2017 og en viktig årsak til suksessen! 

 
 

Staare 2018 

I år er det svenskenes tur til å markere samenes organisering. For 100 år siden møttes de til 

møte i Staare/Östersund, og dette feires med et omfattende program som du kan lese på 

www.staare2018.se. NRL vil også delta her, vi skal blant annet ha møte med vår 

søsterorganisasjon Svenske Samers Riksforbund (SSR). NRLs ungdomsutvalg vil også ha 

møte med SSRu. 

 

Stor suksess 

NRK-programmet «Reinflytting minutt for minutt» som ble sendt i månedsskiftet april – mai 

ble en stor suksess med over en million seere. Reindriftsfamilien Sara med brødrene Aslak 

Ante og Josef Mikkel, samt deres fetter Jovsset Ánte, lot oss følge flyttingen av reinflokken 

over Finnmarksvidda fra vinter- til sommerbeite.  

 

Det er også verdt å merke seg at hver fjerde som så programmet på nett-tv hadde utenlandsk 

(IP-)adresse. Det er ingen tvil om at den samiske reindrifta byr på en unik kultur som fanger 

interesse langt utenfor Norges grenser! NRKs sending kan fortsatt sees her. 

 

Sameblod 

Den fantastiske svenske filmen Sameblod med blant annet de norske reindriftsutøverne Lene 

Cecilia Sparrok og hennes søster Mia Erika, har gjort stor suksess. Nylig fikk også Lene 

Cecilia den svenske filmprisen Guldbaggen for sin hovedrollefigur Elle Marja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.staare2018.se/
https://tv.nrk.no/serie/reinflytting-minutt-for-minutt


De som ennå ikke har sett filmen kan se den her for 39 kroner. 

 
Kvinnelig hovedrolle: Lene Cecilia Sparrok 

 

Landsmøtet 2017 

Fjorårets landsmøte i Trondheim markerte også NRLs første 70 år. Det hele startet med 

seminaret «Heltene ved flokken» hvor blant annet det litt tabubelagte temaet «vold i nære 

relasjoner» ble diskutert. Styret i NRL har satt ekstra stor pris på alle de positive 

tilbakemeldingene vi fikk i etterkant av seminaret. 

 

Vold og (sex)trakassering er nok generelt et tema som i større grad rammer kvinner enn 

menn. På slutten av året ble også (sex)trakassering satt på den internasjonale dagsorden i 

forbindelse med #metoo-kampanjen som nå har spredt seg over hele verden via sosiale 

medier. 

 

Rein framtid 

Under landsmøtet ble visjonen «Rein framtid» lansert. I tillegg til at den er tydelig og lett å 

huske, har den også en mye dypere betydning. Jeg er derfor overbevist om at visjonen vil 

fungere som et nyttig moralsk kompass som vil bidra til å peke vei for både dagens, og 

kommende generasjoner reindriftsutøvere. 

 
 

Karasjok 2018 

Jeg begynner allerede å glede meg til årets landsmøte som blir arrangert i Karasjok i første 

halvdel av juni. Organisasjonskomiteen er i full gang med forberedelsene, og vi vil legge ut 

informasjon om arrangementet på vår nettside straks det er klart. 

 

Medlemsportalen 

NRLs store organisasjonsutviklingsprosjekt nærmer seg avslutning, og vi har fått på plass en 

rekke løsninger som gjør at administrasjonen og styret nå kan jobbe smartere og mer effektivt. 

 

Det neste som står for tur er Medlemsportalen som vil bli lansert mandag 19. februar. Målet 

med portalen er å gi alle NRL-medlemmer den beste og mest nyttige informasjonen om de 

fleste problemstillingene som reindriftsnæringen kan møte. 

https://www.youtube.com/watch?v=i47BNZS2_Uc&ypc_goe=AIhNbf48ikax7e0u63EwbyeHDaTBrXy3uk02RohZUT4tjdZx-B1-_4juXULaWBhOOfVTMfB-yIFMUGJLnw5MO7rNEwhA2QRfxCzoPcbou55intEP_xFVChYkMHk_aqztG9sW5TnhP7Pt


 

Temaene vil omfatte alt fra lokallagsinfo og tradisjonell kunnskap til rovdyr- og 

arealforvaltning. Jus-portalen er også et viktig satsingsområde og vil inneholde alt fra gode 

råd og tips, til lovverk og utvalgte dommer. Og all denne informasjonen vil være lett 

tilgjengelig for deg uavhengig av om du bruker pc, smarttelefon eller nettbrett. 

 

Skjermdump av Medlems-portalen med noen av menyvalgene: 

 
Vi er nå inne i en hektisk innspurt for å få alt på plass innen tidsfristen. Du vil motta et nytt 

informasjonsbrev med mer detaljert informasjon om innlogging og annet når 

Medlemsportalen lanseres.  

 

Oppsummering 

De mange utfordringene reindrifta står overfor viser igjen betydningen av å ha et dyktig og 

handlekraftig NRL til å tale vår sak overfor blant annet myndighetene og i media.  

 

Jeg setter derfor stor pris på at jeg nå leder et bredt sammensatt styre med meget engasjerte og 

dyktige medlemmer. En stor takk også til ungdomsutvalget som formelig syder av ideer og 

pågangsmot - disse kommer NRL til å få mye glede av i tiden fremover! 

 

NRLs tyngde i det offentlige rom handler også om antallet medlemmer vi representerer. Jeg er 

derfor svært glad for at vi hadde en betydelig medlemsvekst i 2017. Fremgangen så langt i år 

tyder også på at veksten i år vil bli minst like god som i fjor. Jeg oppfordrer også alle 

medlemmer til å bidra aktivt til å rekruttere enda flere – sammen er vi enda sterkere! 

  

Med vennlig hilsen  

 

Ellinor M. Jåma 

 



 


