
Flere NRL-medlemmer gir reindrifta økt gjennomslag! 
 

Kjære medlem! 

NRLs landsmøte for 2019 nærmer seg med stormskritt, og jeg ser virkelig frem til å møte dere 

alle til gode diskusjoner og hyggelig samvær. 

 

Årets landsmøte arrangeres på vakre Sommarøy i Troms fredag 14. og lørdag 15. juni.  

 

Dersom du har anledning til å delta på landsmøtet kan du kontakte hotellet på tlf: 77 66 40 00 

for å booke rom.  

 

Hotellet har blant annet 58 dobbeltrom og 14 sjøhus med 3 soverom på hver.  

 

Snakk med hotellet og velg den romløsningen som passer best for deg og de du eventuelt 

reiser sammen med. 
 

 
Billedtekst: Sommarøy Arctic hotel Tromsø – årets landsmøtehotell 

 

Siden fjorårets landsmøte har NRL og våre medlemmer engasjert seg i en rekke saker som er 

viktige for reindriftsnæringa – både på kort og lang sikt. Jeg vil kommentere noen av disse 

sakene.  

 

Ny reindriftsavtale 

Under årets forhandlinger om ny reindriftsavtale hadde NRL blant annet fokus på bedre 

velferdsordninger, økte distriktstilskudd, styrking av distriktenes arbeid med arealsaker, samt 

satsing på HMS og kvinnerettede tiltak. 

 

Den nye avtalen for 2019/2020 som trer i kraft 1. juli i år imøtekommer mange av NRLs krav.  

 

Avtalen har en totalramme på 136,1 millioner kroner – dette er en økning på 13 millioner fra 

inneværende periode. Jeg vil blant annet trekke fram at distriktstilskuddet øker med 10.000 

kroner, vi har fått en økning i tidligpensjon, og det er opprettet en tilskuddsordning til kvinner 

som står som eneste leder av siidaandel. 



 

Forebyggende tiltak for å redusere antallet skader og ulykker i reindriftsnæringa er også noe 

som har høy prioritet. Jeg er derfor glad for at partene er blitt enige om et 3-årig pilotprosjekt 

hvor målet er å etablere en HMS-tjeneste som er tilpasset reindriftas utfordringer. 

 

Arbeidet med vindkraftutbygginger 

Vi driver en næring som har behov for forutsigbarhet i forhold til beitearealene, og hvor tap 

av beiteland utgjør en betydelig trussel mot reindriftens eksistensgrunnlag. Denne trusselen er 

ikke blitt mindre ved de planlagte vindkraftanleggene som er tenkt lokalisert innenfor flere 

reinbeiteområder.  

 

De planlagte vindmølleparkene på Fosen, Stokkfjellet og i grenseområdet mellom 

kommunene Tana, Lebesby og Porsanger i Finnmark innebærer hundretalls vindturbiner som 

kan bli opp mot 250 meter høye, og som vil legge beslag på til sammen nesten 170 

kvadratkilometer. På Fosen vil hele 33 prosent av distriktets vinterbeiteareal vil gå tapt. Dette 

er ikke akseptabelt.  

 

Jeg registrerer derfor med glede at reindriften etter hvert har fått stadig flere støttespillere i 

kampen mot disse gigantiske vindmølleparkene. Denne utbyggingen har ingenting med 

«grønn energi» å gjøre så lenge dette fører til nedbygging av store uberørte landområder. Jeg 

vil spesielt fremheve ungdommenes engasjement i saken, både innad i næringen og blant flere 

andre ungdomsorganisasjoner.  

 

Ved å klikke på linken under, får dere en oversikt over samtlige vindkraftprosjekter i Norge – 

både de som er bygget og de som er under planlegging. 

https://gis3.nve.no/link/?link=vindkraftverk 

 

Gruvedrift 

Mineralutvinning er en annen utfordring for reindriften, og akkurat nå er det Nussirs planlagte 

kobbergruve i Kvalsund som volder størst bekymring for reindriftsnæringen. Selskapet fikk i 

februar i år driftskonsesjon, det betyr at de er kommet et viktig skritt nærmere oppstart. 

 

Jeg oppfordrer derfor alle som kan, til å engasjere seg i kampen mot vindkraftparker og 

gruvevirksomhet som truer fremtiden til mange reindriftsutøvere! 
 

 

https://gis3.nve.no/link/?link=vindkraftverk


Billedtekst: Roan vindpark (Foto Fosen Vind) 

 

Samisk lovutvalg 

I oktober i fjor oppnevnte Sametinget og NRL tidenes første samiske lovutvalg. Deres mandat 

er å gjennomgå reindriftsloven og vektlegge næringens erfaringer med en lov som mange 

mener ikke oppfyller dagens folkerettslige standard.  

 

Lovutvalget skal foreta en gjennomgang av hele loven, herunder se på skillet mellom 

privatrettslig styring og offentligrettslig forvaltning, vurdere siidaandelens rettslige stilling og 

komme med forslag til endringer som vil styrke reindriftens arealvern 

 

Utvalget består av reineiere og ledende jurister, og vi har store forventninger til resultatet av 

deres arbeid. Utredningen vil forplikte statlige myndigheter til videre oppfølging.  

 

«Årets unge reindriftsutøver» 

Ina-Theres Sparrok fra Voengelh Njaarke reinbeitedistrikt ble i fjor kåret til «Årets unge 

reindriftsutøver».  

 

Under årets landsmøte på Sommarøy skal vi kåre en ny vinner. Vi har fått inn mange gode 

forslag på kandidater, og gleder oss til å presentere vinneren på landsmøtet! 

 

 
Billedtekst: Ina-Theres Sparrok mottok prisen av  

(daværende) landbruks- og matminister Jon Georg Dale. 

 

Verv et medlem! 

Som NRL-medlem er du med på å bestemme over reindriftas fremtid. Jo flere medlemmer vi 

blir, dess større tyngde vil NRL få i det offentlige rom, herunder også under forhandlingene 

med staten om nye reindriftsavtaler. 

 

NRL trenger stemmer fra alle deler av reindrifts-Norge, vi vil derfor fortsatt ha fokus på 

vervekampanjer. Jeg oppfordrer alle som er glade i reindriftsnæringa om å bidra til å 

rekruttere enda flere.  

 



 

 
 

Dersom du ikke allerede er medlem kan du registrere deg her: 

http://www.reindriftsame.no/om-nrl/bli-medlem/. Nå kan du også betale med Vipps! 
 

Oppsummering 

Vårt arbeidsfelt favner svært vidt, og det hadde ikke vært mulig å følge opp alt dette uten et 

dyktig og engasjert styre og gode samarbeidspartnere. Jeg vil også gi ros til NRLs 

ungdomsutvalg, som blant annet har hatt ansvaret for å følge opp konkurransen «Årets unge 

reindriftsutøver». 

 

Tusen takk også for alle innspill og kommentarer vi får fra NRLs medlemmer og andre 

støttespillere i reindriftsnæringa. Fortsett å ta kontakt, det er dere som kjenner best de daglige 

utfordringene. Sammen er vi sterke!   

 

Med vennlig hilsen  

 

Ellinor M. Jåma, NRL-leder 

    

 

http://www.reindriftsame.no/om-nrl/bli-medlem/

