Ina-Theres Sparrok er kåret til årets unge reindriftsutøver
Karasjok, 8. juni 2018: Ina-Theres Sparrok ble tildelt prisen som årets unge reindriftsutøver
under NRLs landsmøte i Karasjok. Prisen deles ut av landbruks- og matdepartementet, NRL,
samt Markedsutvalget for reinsdyrkjøtt. Det er NRLs ungdomsutvalg som har presentert
kandidater til årets pris.
Ifølge NRL-leder Ellinor Marita Jåma er Ina-Theres Sparrok en meget verdig vinner.
«Gjennom sitt arbeid og engasjement i reindrifta har Sparrok bidratt til å bygge opp om
næringens omdømme. Hun har også bidratt til økt kunnskap om reindriften generelt, og om
den sørsamiske reindriften spesielt.»
Jåma uttaler videre at Ina-Theres har vært svært aktiv i arbeidet med å få stoppet den
planlagte vindkraftparken i Gaelpie/Kalvvatna, og har etter det holdt en rekke viktige og
engasjerende foredrag. Hun har også tatt initiativ til en instagramkonto for å vise hverdagen til
reindriften i Nordland fra et ungdomsperspektiv. Næringen er helt avhengig av unge driftige
og kunnskapsrike reindriftsutøvere som også bidrar til videreutvikling.
Forbilde
Sparrok har på flere måter bemerket seg på en positiv måte, hun er derfor et forbilde som
inspirerer andre ungdommer som er involvert i reindriftsnæringen. Hun er også en dyktig
formidler og promotør av den samiske reindriften gjennom aktiv bruk av sosiale medier – og
da særlig med bruk av video og bilder.
Selv om Sparrok umiddelbart kan oppfattes som litt forsiktig og stillfaren, evner hun å skape
engasjement. Hun er derfor en god ambassadør både for reindriften generelt, og for den
sørsamiske reindriften spesielt.
Samtidig som hun har et tydelig engasjement og ståsted i den tradisjonelle reindriften, er hun
fremtidsrettet og opptatt av å videreføre og utvikle til en enda bedre og mer livskraftig næring.
Å drive med reindrift er det Sparrok lever for, og av. Naturen og reinsdyrene er ikke bare en
del av henne – det er henne!
Billedtekst: Ina-Theres Sparrok mottar prisen av landbruksministeren og NRL-leder

