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Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Anta Joma 
Jon Andreas Stenfjell 
Sonja Kristine Danielsen 
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Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

    Lars Isak Påve   Sonja Kristine Danielsen i sak 19/4 
     
 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

  
   Risten-Marja Inga  Utvalgssekretær 
 
 

 

 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Pål Kristoffer Toven 
 
 



 
 Møteprotokoll 

 

 

Saksliste for merkenemndsmøte 7. mai 2019 Nord-Trøndelag 

reinbeiteområde 

 

Orienteringssaker 

-  Vurdering av reinmerke – Skæhkere sijte 

-  Søknad om reinmerker – Tjåehkere sijte 

 

19/1   Godkjenning av innkallelse og saksliste 

19/4   Søknad om overføring av reinmerke Nelle-Krihke Danielsen, Gaske Laanten sijte 

18/4   Søknad om endring av reinmerke Samuel Petter Anti, Åarjel Njaarken sijte 

19/2   Søknad om endring av reinmerke Nils Johan Anti, Åarjel Njaarken sijte 

19/3   Søknad om endring av reinmerke Mikael Mattias Anti, Åarjel Njaarken sijte 

19/5   Søknad om registrering av reinmerke til Sigrid Anna Bjørkås, Låarten sijte 

19/6   Søknad om overføring av reinmerke Lars Alvar Thomasson, Tjåehkere sijte 

19/7   Søknad om overføring av reinmerke Tomas Mikael Thomasson, Tjåehkere sijte 

19/8   Søknad om registrering av reinmerke Lilja Jåma-Berg, Låarten sijte - trukket 

19/9   Søknad om registrering av reinmerke Ella Johanna Jåma-Berg, Låarten sijte 

19/10 Søknad om overføring av reinmerke Mia Erika Isabell Sparrok, Åarjel Njaarken sijte 

19/11 Ny søknad om reinmerke til Lilja Jåma-Berg, Låarten sijte 

 

Eventuelt 

19/1   Godkjenning av innkallelse og saksliste 

Sak 19/4 flyttes opp til første sak på sakslista.  

Utvalg Møte Møtedato 

MERKENEMNDA I NORD-TRØNDELAG 2019/1 07.05.19 



 
 Møteprotokoll 

 

 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

MERKENEMNDA I NORD-TRØNDELAG 19/4 07.05.19 

 

 

Søknad om overføring av reinmerke Nelle-Krihke Danielsen, Gaske-Laanten sijte 

Saksdokumenter: 

1. Søknad om registrering av reinmerke    Dato: 10.10.2018 

2. Høring – overføring av reinmerke    Dato: 18.10.2018 

________________________________________________________________________ 

 

Merkenemndas vedtak 

Sonja Kristine Danielsen anses som inhabil jfr. forvaltningslovens § 6 da Nelle-Krihke Danielsen er 

hennes datter. Personlig vara Lars Isak Påve innkalles derfor til møtet. 

 

Merkenemnda godkjenner overføring av reinmerke fra Sonja Elise Danielsen til Nelle-Krihke 

Danielsen. 

 

Nelle-Krihke oppfyller vilkår til reinmerke i hht. Reindriftslovens § 32 rett til reinmerke, pkt. 2 og 3. I 

tillegg er det snakk om registrering av merke som har vært registrert i slekten, og som søkes 

bevart innad i familien. Det er ikke funnet identiske merker i merkeregistrene for Norge og 

Sverige.  

 

Enstemmig vedtatt.  

 

Saksfremstilling: 

Fylkesmannen har mottatt søknad om overføring av reinmerke den 10.10.18 fra Sonja Kristine 

Danielsen på vegne av sin datter Nelle-Krihke Danielsen f. 23.05.2018. Merket søkes overført fra 

Sonja Elise Danielsen f. 19.12.40 d. 22.6.2018 til hennes barnebarn.  

 

                                                                 Arkivsaksnr: 2018/17084  

 Saksbehandler: Risten-Marja Inga 

Dato: 07.05.2019  

   



 
 Møteprotokoll 

 

Søknaden ble sendt på høring 18. oktober 2018 til sijteandelsledere i Sør-Trøndelag/ Hedmark 

reinbeiteområde, Nord-Trøndelag reinbeiteområde, Fylkesmannen i Nordland og Sametinget i 

Sverige med høringsfrist den 26. november 2018. Det er ikke mottatt merknader til overføringen. 

 

Det omsøkte merket har følgende snitt: 

 

Åelkies göökte tsiehkieh åvtelde 

Garrah namhpesaerkie jïh tsiehkie minnjelde jïh tsiehkie åvtelde 

 

Det er gjort søk i merkeregistrene i Norge og Sverige etter det omsøkte merket, og det er ikke 

funnet identiske merker i henhold til Reindriftslovens § 38 om forveksling og misbruk.  

 

Opplysninger fra søkers mor: 

«Merket tilhørte Sonja Elise Danielsen som døde 22.06.2018. Hun ønsket at barnebarnet Nelle-Krihke 

skulle ha merket etter seg. Dette er et kvinnemerke som har tilhørt familien i flere generasjoner. Sonja 

Elise skulle overføre merket, men døde før. Nils Kristoffer Danielsen følger opp ønsket til sin kone og 

registrerer merket til Nelle-Krihke Danielsen».  

 

Nils Kristoffer Danielsen har også signert søknaden.  

 

Merkenemndas behandling av saken 

Sonja Kristine Danielsen anses som inhabil jfr. forvaltningslovens § 6 da Nelle-Krihke Danielsen er 

hennes datter. Personlig vara Lars Isak Påve innkalles derfor til møtet. 

 

Grunnlag for behandling:  

- Reindriftslovens § 32 Rett til reinmerke 

- Reindriftslovens § 38 Registrering og sletting av merke 

 

Søker er datter av sijteandelsleder og av samisk ætt. Det omsøkte merket er registrert på Sonja 

Elise Danielsen den 10.07.1953.  

 

Fylkesmannens forslag til vedtak: 

 

Merkenemnda godkjenner overføring av reinmerke fra Sonja Elise Danielsen til Nelle-Krihke 

Danielsen. 

 

Nelle-Krihke oppfyller vilkår til reinmerke i hht. Reindriftslovens § 32 rett til reinmerke, pkt. 2 og 3. I 

tillegg er det snakk om registrering av merke som har vært registrert i slekten, og som søkes 

bevart innad i familien. Det er ikke funnet identiske merker i merkeregistrene for Norge og 

Sverige.  

 



 
 Møteprotokoll 

 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

MERKENEMNDA I NORD-TRØNDELAG 18/4 07.05.19 

 

18/4   Søknad om endring av reinmerke Samuel Petter Anti, Åarjel Njaarken sijte 

Saksdokumenter: 

1. Søknad om registrering av reinmerke    Dato: 27.08.2018 

2. Høring – endring av reinmerke    Dato: 03.09.2018 

3. Klage fra Ellinor Marita Jåma     Dato: 31.10.2018 

4. Klage fra Sven Bertil Dearga     Dato: 05.11.2018 

5. Kunngjøring av reinmerke     Dato: 07.11.2018 

6. Klage på merkenemndas vedtak fra Ellinor Marita Jåma Dato: 03.12.2018 

7. Tilføyelse til klage fra Ellinor Marita Jåma   Dato: 02.05.2019 

________________________________________________________________________ 

Merkenemndas vedtak 

Merkenemnda opprettholder sitt vedtak om å godkjenne endringen i Samuel Petter Antis merke 

og tar dermed ikke klagen til Ellinor Marita Jåma til følge.  

 

Når det gjelder klagers begrunnelse sett opp mot merkenemndas behandling av søknad om 

reinmerke til Jaahke Elias Jåma 19.11.2015, så var merkelikheten mellom Mikael Mattias Anti og 

Jaahke Elias Jåma vesentlig større.  

 

Merkenemnda vurderer at det omsøkte merket ikke forandrer muligheten for forveksling eller 

misbruk ihht reindriftslovens § 38 da merket til Samuel Petter allerede ligger «over» Ellinor M 

Jåmas. Merkelikheten er like stor om man har saerkien nede også. Det er heller ikke store 

sammenblandingene mellom Åarjel Njaarken sijte og Tjåehkere sijte.  

 

Når det gjelder Ellinor Marita Jåmas kommentar om merkenemndas behandling den 19.11.2015 

om fare for sammenblanding hvor merkenemnda følgende sa: «I tillegg er sannsynligheten for 

sammenblanding tilstede da Tjåehkere sijte og Åarjel-Njaarke sijte er nabodistrikt». I nemndas vedtak 

av den 08.11.2018 ble det sagt: «Det er heller ikke store sammenblandingene mellom Åarjel Njaarken 

sijte og Tjåehkere sijte.»  Hva merkenemnda kan se, er at vurderingene ikke er motstridende.  

 

Enstemmig vedtatt.  

                                                              Arkivsaksnr: 2018/15330  

 Saksbehandler: Risten-Marja Inga 

Dato: 07.05.2019  

   



 
 Møteprotokoll 

 

 

Samuel Petter Anti oppfyller vilkår til reinmerke i hht. Reindriftslovens § 32 rett til reinmerke, pkt. 

1, 2 og 3. I tillegg er det snakk om registrering av merke som har vært registrert i slekten, og som 

søkes bevart innad i familien. Det er ikke funnet identiske merker i merkeregistrene for Norge og 

Sverige. Merkelikheten mellom klager og omsøkt merke er ikke vesentlige. 

 

Saksfremstilling 07.05.2019: 

Merkenemnda i Nord-Trøndelag behandlet ved sist møte i november 2018 søknad om endring av 

eksisterende reinmerke til Samuel Petter Anti, Åarjel Njaarken sijte. Det kom inn to klager på 

reinmerket, en fra Sven Bertil Dearga og en fra Ellinor Marita Jåma. Begrunnelsene var 

merkelikhet.  

 

Klagene ble ikke tatt til følge og nemnda vedtok å godkjenne merket og sende det ut på 

kunngjøring. Ellinor Marita Jåma har klaget på merkenemndas vedtak med følgende begrunnelse: 

 
«Jeg vil med dette klage på vedtaket fra merkenemnda hvor Samuel Petter Anti har fått innvilget 
endring av reinmerke med følgende begrunnelse: 
 
 Selv om det ikke forandrer muligheten for forveksling eller misbruk, vil det hindre meg i bygge 
videre på mitt merke til mine etterkommere. En saerkie nede på høyre øre vil i aller høyeste grad 
forhindre dette og jeg vil derfor opprettholde klagen.» 
 

Merkenemnda må dermed ta stilling til om vedtak om godkjenning opprettholdes eller om klagen 

fra Ellinor Marita Jåma tas til følge.  

 

06.05.2019 Tilføyelse i brev fra Ellinor Marita Jåma angående søknad om reinmerket til 

Jaahke Elias Jåma i 2015 hvor Samuel Petter Anti klaget og klagen ble tatt til følge -  
At merkenemnda i min klage vurderer at det ikke er store sammenblandinger mellom Åarjel Njaarken 
Sijte og Tjåehkere sijte fremstår da som underlig når merkenemnda i sak 14/15 sier det motsatte.  
Jeg anmoder derfor merkenemnda til å ta min klage til følge og ikke godkjenner endring av reinmerke 

til Samuel Petter Anti, med begrunnelse i merkelikhet og at det er sannsynlighet for sammenblanding 

tilstede da det er nabodistrikt, og gå inn for alt. 2 i Fylkesmannens forslag til vedtak. 

 

Fylkesmannens forslag til vedtak: 

Samuel Petter Anti oppfyller vilkår til reinmerke i hht. Reindriftslovens § 32 rett til reinmerke, pkt. 

1, 2 og 3. I tillegg er det snakk om endring av merke som har vært registrert i slekten, og som 

søkes bevart innad i familien. Det er ikke funnet identiske merker i merkeregistrene for Norge og 

Sverige.  

 

 

 

 

 



 
 Møteprotokoll 

 

Saksfremstilling og møteprotokoll for møtet den 05.11.2018: 

 

Merkenemndas vedtak: 

 

Merkenemnda vurderer at det omsøkte merket ikke forandrer muligheten for forveksling eller 

misbruk ihht reindriftslovens § 38 da merket til Samuel Petter allerede ligger «over» Ellinor M 

Jåmas. Merkelikheten er like stor om man har saerkien nede også. Det er heller ikke store 

sammenblandingene mellom Åarjel Njaarken sijte og Tjåehkere sijte.  

 

Merkenemnda tar ikke klage fra Ellinor Marita Jåma til følge og godkjenner endring av reinmerke 

til Samuel Petter Anti.  

 

Samuel Petter Anti oppfyller vilkår til reinmerke i hht. Reindriftslovens § 32 rett til reinmerke, pkt. 

1, 2 og 3. I tillegg er det snakk om registrering av merke som har vært registrert i slekten, og som 

søkes bevart innad i familien. Det er ikke funnet identiske merker i merkeregistrene for Norge og 

Sverige. Merkelikheten mellom klager og omsøkt merke er ikke vesentlige. 

 

Enstemmig vedtatt.  

 

Saksfremstilling 05.11.2018 

Fylkesmannen har mottatt søknad om endring av eksisterende reinmerke den 27.08.18 fra 

Samuel Petter Anti f. 12.08.1969. Endringen er ved å tilføye ett tilleggssnitt saerkie.  

 

Søknaden ble sendt på høring 3. september 2018 til sijteandelsledere i Sør-Trøndelag/ Hedmark 

reinbeiteområde, Nord-Trøndelag reinbeiteområde, Fylkesmannen i Nordland og Sametinget i 

Sverige med høringsfrist den 2. november 2018. Innen fristen mottok fylkesmannen klage den 1. 

november 2018 fra Ellinor Marita Jåma. 

 

Det omsøkte merket har følgende snitt: 

 

Åelkies voelese åvtelde jïh saerkie minngelde 

Garrah skaarja jïh krossedh 

 

Søkers registrerte merke som han nå ønsker å endre har følgende snitt: 

 

 

Det opplyses om at det søkes om tilleggssnitt da det vil være lettere å se merket. Snittet utledes 

fra/ finnes allerede på et merke i distriktet – Aslak Per Anti. Dette merket har følgende snitt: 



 
 Møteprotokoll 

 

 
Dette merket har snittet er ført inn med gieška/skaajte på høyre øre i merkeregisteret.  

 

 

Det er gjort søk i merkeregistrene i Norge og Sverige etter det omsøkte merket, og det er ikke 

funnet identiske merker i henhold til Reindriftslovens § 38 om forveksling og misbruk.  

 

Grunnlag for behandling:  

- Reindriftslovens § 32 Rett til reinmerke 

- Reindriftslovens § 38 Registrering og sletting av merke 

 

 

Klage fra Ellinor Marita Jåma den 1.11.2018: 

Klagen begrunnes med merkelikhet og at det forminsker hennes mulighet til å lage en jøyrehtse 

da omsøkte merke vil gå oppå hennes merke og at det vil være med på å forringe hennes 

muligheter for eget merke. Ellinor Marita har følgende snitt:  

 

 

Fylkesmannens forslag til vedtak: 

 

Alt 1: Merkenemnda tar ikke klage fra Ellinor Marita Jåma til følge og godkjenner endring av 

reinmerke til Samuel Petter Anti.  

 

Samuel Petter Anti oppfyller vilkår til reinmerke i hht. Reindriftslovens § 32 rett til reinmerke, pkt. 

1, 2 og 3. I tillegg er det snakk om registrering av merke som har vært registrert i slekten, og som 

søkes bevart innad i familien. Det er ikke funnet identiske merker i merkeregistrene for Norge og 

Sverige. Merkelikheten mellom klager og omsøkt merke er ikke vesentlige. 

 

Alt. 2: Merkenemnda avslår søknad om endring av reinmerke til Samuel Petter Anti. 

Etter Reindriftslovens § 38 første ledd, tredje punktum skal et reinmerke ha en slik for at 

forveksling eller misbruk ikke kan finne sted. Dette med begrunnelse i at den omsøkte endringen 

av merket forringer klagers mulighet til å videreføre jøyrehtse av eget merke Sannsynligheten for 

sammenblanding er videre tilstede da det er snakk om nabodistrikt. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Møteprotokoll 

 

 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

MERKENEMNDA I NORD-TRØNDELAG 19/2 07.05.19 

 

 

Søknad om endring av reinmerke Nils Johan Anti, Åarjel Njaarken sijte 

Saksdokumenter: 

1. Søknad om registrering av reinmerke    Dato: 27.08.2018 

2. Høring – endring av reinmerker    Dato: 05.11.2018 

________________________________________________________________________ 

Merkenemndas vedtak 

Merkenemnda godkjenner endring av reinmerke til Nils Johan Anti.  

 

Nils Johan Anti oppfyller vilkår til reinmerke i hht. Reindriftslovens § 32 rett til reinmerke, pkt. 1, 2 

og 3. Det er ikke funnet identiske merker i merkeregistrene for Norge og Sverige.  

 

Enstemmig vedtatt.  

 

Saksfremstilling 

Fylkesmannen har mottatt søknad om endring av eksisterende reinmerke den 27.08.18 fra Nils 

Johan Anti f. 20.08.2002. Endringen er ved å tilføye et tilleggssnitt saerkie.  

 

Søknaden ble sendt på høring 5. november 2018 til sijteandelsledere i Sør-Trøndelag/ Hedmark 

reinbeiteområde, Nord-Trøndelag reinbeiteområde, Fylkesmannen i Nordland og Sametinget i 

Sverige med høringsfrist den 5. januar 2019. Innen fristen har fylkesmannen ikke mottatt klage.  

 

Det omsøkte merket har følgende snitt: 

 

Åelkies voelese åvtelde, sloeptje jïh saerkie minngelde 

Garrah skaarja jïh tsiehkie minngelde 

                                                                 Arkivsaksnr: 2018/15324  

 Saksbehandler: Risten-Marja Inga 

Dato: 07.05.2019  

   



 
 Møteprotokoll 

 

 

Søkers registrerte merke som han nå ønsker å endre har følgende snitt: 

 

 

Det opplyses om at det søkes om tilleggssnitt da det vil være lettere å se merket. Snittet utledes 

fra/ finnes allerede på et merke i distriktet – Aslak Per Anti. Dette merket har følgende snitt: 

 
Dette merket har snittet er ført inn med gieška/skaajte på høyre øre i merkeregisteret.  

 

 

Det er gjort søk i merkeregistrene i Norge og Sverige etter det omsøkte merket, og det er ikke 

funnet identiske merker i henhold til Reindriftslovens § 38 om forveksling og misbruk.  

 

Grunnlag for behandling:  

- Reindriftslovens § 32 Rett til reinmerke 

- Reindriftslovens § 38 Registrering og sletting av merke 

 

Fylkesmannens forslag til vedtak: 

Merkenemnda godkjenner endring av reinmerke til Nils Johan Anti.  

 

Nils Johan Anti oppfyller vilkår til reinmerke i hht. Reindriftslovens § 32 rett til reinmerke, pkt. 1, 2 

og 3. I tillegg er det snakk om endring av merke som har vært registrert i slekten, og som søkes 

bevart innad i familien. Det er ikke funnet identiske merker i merkeregistrene for Norge og 

Sverige.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Møteprotokoll 

 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

MERKENEMNDA I NORD-TRØNDELAG 19/3 07.05.19 

 

 

Søknad om endring av reinmerke Mikael Mattias Anti, Åarjel Njaarken sijte 

Saksdokumenter: 

1. Søknad om registrering av reinmerke    Dato: 27.08.2018 

2. Høring – endring av reinmerker    Dato: 05.11.2018 

________________________________________________________________________ 

Merkenemndas vedtak 

Merkenemnda godkjenner endring av reinmerke til Mikael Mattias Anti.  

 

Mikael Mattias Anti oppfyller vilkår til reinmerke i hht. Reindriftslovens § 32 rett til reinmerke, pkt. 

1, 2 og 3. Det er ikke funnet identiske merker i merkeregistrene for Norge og Sverige.  

 

Enstemmig vedtatt.  

 

 

Saksfremstilling 

Fylkesmannen har mottatt søknad om endring av eksisterende reinmerke den 27.08.18 fra Johan 

Anti f. 28.04.2004. Endringen er ved å tilføye et tilleggssnitt saerkie.  

 

Søknaden ble sendt på høring 5. november 2018 til sijteandelsledere i Sør-Trøndelag/ Hedmark 

reinbeiteområde, Nord-Trøndelag reinbeiteområde, Fylkesmannen i Nordland og Sametinget i 

Sverige med høringsfrist den 5. januar 2019. Innen fristen har fylkesmannen i  

 

Det omsøkte merket har følgende snitt: 

 

Åelkies voelese åvtelde, jïh saerkie minngelde 

Garrah skaarja jïh göökte tsiehkieh åvtelde 

                                                                 Arkivsaksnr: 2018/15328  

 Saksbehandler: Risten-Marja Inga 

Dato: 07.05.2019  

   



 
 Møteprotokoll 

 

 

Søkers registrerte merke som han nå ønsker å endre har følgende snitt: 

 

 

Det opplyses om at det søkes om tilleggssnitt da det vil være lettere å se merket. Snittet utledes 

fra/ finnes allerede på et merke i distriktet – Aslak Per Anti. Dette merket har følgende snitt: 

 
Dette merket har snittet er ført inn med gieška/skaajte på høyre øre i merkeregisteret.  

 

Det er gjort søk i merkeregistrene i Norge og Sverige etter det omsøkte merket, og det er ikke 

funnet identiske merker i henhold til Reindriftslovens § 38 om forveksling og misbruk.  

 

Grunnlag for behandling:  

- Reindriftslovens § 32 Rett til reinmerke 

- Reindriftslovens § 38 Registrering og sletting av merke 

 

 

Fylkesmannens forslag til vedtak: 

Merkenemnda godkjenner endring av reinmerke til Mikael Mattias Anti.  

Søker oppfyller vilkår til reinmerke i hht. Reindriftslovens § 32 rett til reinmerke, pkt. 1, 2 og 3. I 

tillegg er det snakk om endring av merke som har vært registrert i slekten, og som søkes bevart 

innad i familien. Det er ikke funnet identiske merker i merkeregistrene for Norge og Sverige.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Møteprotokoll 

 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

MERKENEMNDA I NORD-TRØNDELAG 19/5 07.05.19 

 

 

Søknad om registrering av reinmerke Sigrid Anna Bjørkås, Låarten sijte 

Saksdokumenter: 

1. Søknad om registrering av reinmerke    Dato: 15.12.2017 

2. Høring – overføring av reinmerke    Dato: 02.02.2018 

3. Melding om reindrift 1972 – 1978 Ester Bjørkås  Dato: 27.02.2018 

4. Svar på søknad om registrering av reinmerke   Dato: 20.09.2018 

5. Ber om utsatt frist for merknader og tilleggsopplysninger Dato: 14.10.2018 

6. Innvilget frist for merknader og tilleggsopplysninger  Dato: 23.10.2018 

7. Dokumentasjon til søknad om registrering av reinmerke Dato: 23.11.2018 

8. Orientering om behandling av søknad om reinmerke  Dato: 20.11.2018 

________________________________________________________________________ 

 

 

Merkenemndas vedtak 

Merkenemnda godkjenner søknaden fra Sigrid Anna Bjørkås og sender merket på kunngjøring.  

 

Søker oppfyller vilkår til reinmerke i hht. Reindriftslovens § 32 rett til reinmerke, pkt. 2 og 3. I tillegg 

er det snakk om registrering av merke som har vært registrert. Det er ikke funnet identiske 

merker i merkeregistrene for Norge og Sverige.  

 

Enstemmig vedtatt.  

 

Merkenemndas behandling av saken 

Søker inngår i hennes bror, Jon Andreas Stenfjells sijteandel VG47. Han anses derfor som inhabil 

jfr. forvaltningslovens § 6. Jon Andreas Stenfjell fratrådte møtet. Vara, Pål Kristoffer Toven ble 

innkalt, men møtte ikke.  

 

  

                                                                     Arkivsaksnr: 2018/399  

 Saksbehandler: Risten-Marja Inga 

Dato: 07.05.2019  

   



 
 Møteprotokoll 

 

 

 

Saksfremstilling: 

Fylkesmannen i daværende Nord-Trøndelag har mottok søknad om registrering av reinmerke 

den 15.12.17 til Sigrid Anna Bjørkås f. 13.11.2000. Merket er overført fra Margit Steinfjell med 

dokumentert samtykke fra arvingene Joel Stenfjell, Unni Steinfjell og Mats Steinfjell. 

 

Søknaden ble sendt på høring 2. februar 2018 til sijteandelsledere i Sør-Trøndelag/ Hedmark 

reinbeiteområde, Nord-Trøndelag reinbeiteområde, Fylkesmannen i Nordland og Sametinget i 

Sverige med høringsfrist den 9. mars 2018.  

 

Det ble ikke mottatt merknader til overføringen. 

 

Det omsøkte merket har følgende snitt: 

 

Åelkies namhpe jïh göökte tsiehkieh minngelde 

Garrah tsiehkie minngelde 

 

Det er gjort søk i merkeregistrene i Norge og Sverige etter det omsøkte merket, og det er ikke 

funnet identiske merker i henhold til Reindriftslovens § 38 om forveksling og misbruk.  

 

Saksgang 

Det ble oppgitt i søknaden at reindriftsretten utledes fra besteforelder Ester Bjørkås tilhørende 

Låarten sijte/ Luru reinbeitedistrikt. Fylkesmannen anså i brev av 20.09.2018 at søker ikke 

oppfylte vilkår til reinmerke jfr. Reindriftslovens § 32 første ledd pkt. 2. som stiller vilkår om at man 

må ha foreldre eller besteforeldre som har hatt reindrift som hovednæring. Fylkesmannen 

etterspurte derfor ytterligere opplysninger. Den 22.01.2017 ble det sendt inn dokumentasjon i 

form av melding om reindrift fra 1974. 

 

For å konstatere at søker oppfyller vilkår for registrering av reinmerke tolket vi at vedlagt melding 

om reindrift ikke var tilstrekkelig dokumentasjon på at Ester Bjørkås har hatt reindrift som 

hovednæring. Vi ba derfor Statsarkivet i Trondheim om ytterligere meldinger om reindrift for 

Luru reinbeitedistrikt. I oversendte melding om reindrift som vi fikk tilsendt fra Statsarkivet sto 

det spesifisert at Ester Bjørkås ikke har reindrift som hovednæring og har sine rein til bevoktning 

hos sin bror.  

 

På bakgrunn av opplysninger i dokumentene mottatt fra Statsarkivet anså vi at søker ikke 

oppfylte vilkår for reinmerke § 32, pkt. 2 og søknaden ble derfor ikke lagt frem for merkenemnda 

i Nord-Trøndelag til behandling.  

 



 
 Møteprotokoll 

 

Søker leverte så inn ytterligere opplysninger som vi godtok som tilstrekkelig dokumentasjon, 

blant annet en attest for bruk av snøscooter fra 18.11.1970 fra daværende lappefogd. Dette ble 

ansett som tilstrekkelig dokumentasjon for at Sigrid Anna Bjørkås oppfyller vilkår i pkt. 2 om rett 

til reinmerke.  

 

 

Grunnlag for behandling:  

- Reindriftslovens § 32 Rett til reinmerke 

- Reindriftslovens § 38 Registrering og sletting av merke 

 

 

Merkenemndas behandling av saken 

Søker inngår i hennes bror, Jon Andreas Stenfjells sijteandel VG47. Han anses derfor som inhabil 

jfr. forvaltningslovens § 6. Vara, Pål Kristoffer Toven innkalles til møtet.  

 

Fylkesmannens forslag til vedtak: 

 

Merkenemnda godkjenner søknaden fra Sigrid Anna Bjørkås og sender merket på kunngjøring.  

 

Søker oppfyller vilkår til reinmerke i hht. Reindriftslovens § 32 rett til reinmerke, pkt. 2 og 3. I tillegg 

er det snakk om registrering av merke som har vært registrert. Det er ikke funnet identiske 

merker i merkeregistrene for Norge og Sverige.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Møteprotokoll 

 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

MERKENEMNDA I NORD-TRØNDELAG 19/6 07.05.19 

 

 

Søknad om overføring av reinmerke til Lars Alvar Thomasson, Tjåehkere sijte 

Saksdokumenter: 

1. Søknad om overføring av reinmerke    Dato: 16.12.2018 

2. Høring – overføring av reinmerker    Dato: 17.12.2018 

________________________________________________________________________ 

Merkenemndas vedtak 

Merkenemnda godkjenner overføring av reinmerke fra Tomas Mikael Thomasson til Lars Alvar 

Thomasson og sender merket på kunngjøring.  

 

Lars Alvar Thomasson oppfyller vilkår til reinmerke i hht. Reindriftslovens § 32 rett til reinmerke, 

pkt. 2 og 3. I tillegg er det snakk om registrering av merke som har vært registrert i slekten, og 

som søkes bevart innad i familien. Det er ikke funnet identiske merker i merkeregistrene for 

Norge og Sverige.  

 

Enstemmig vedtatt.  

 

Saksfremstilling: 

Fylkesmannen har mottatt søknad om overføring av reinmerke den 16.12.18 fra Tomas Mikael 

Thomasson til Lars Alvar Thomasson. Overføringen skjer i forbindelse med overdragelse av 

sijteandel VJ60. 

 

Søknaden ble sendt på høring 17. desember 2018 til sijteandelsledere i Sør-Trøndelag/ Hedmark 

reinbeiteområde, Nord-Trøndelag reinbeiteområde, Fylkesmannen i Nordland og Sametinget i 

Sverige med høringsfrist den 17. februar 2019.  

 

Det er ikke mottatt merknader til søknaden. 

 

 

                                                                 Arkivsaksnr: 2018/20422  

 Saksbehandler: Risten-Marja Inga 

Dato: 07.05.2019  

  



 
 Møteprotokoll 

 

Det omsøkte merket har følgende snitt: 

  

Åelkies namhpe, saerkie namhpen tjirrh jïh vitnjeluktie 

Garrah snïjre åvtelde 

 

Merket skal inngå i sijteandel VJ60, Tjåehkere sijte. Søker har oppgitt at han er av samisk ætt og er 

tidligere leder, og far til sijteandelsinnehaveren.  

 

Det er gjort søk i merkeregistrene i Norge og Sverige etter det omsøkte merket, og det er ikke 

funnet identiske merker i henhold til Reindriftslovens § 38 om forveksling og misbruk.  

 

Grunnlag for behandling:  

- Reindriftslovens § 32 Rett til reinmerke 

- Reindriftslovens § 38 Registrering og sletting av merke 

 

Fylkesmannen godkjente overdragelsen av sijteandel VJ60 den 04.01.2019 fra Lars Alvar 

Thomasson til Tomas Mikael Thomasson med virkning fra 01.01.2019.  

 

 

Fylkesmannens forslag til vedtak: 

 

Merkenemnda godkjenner overføring av reinmerke fra Tomas Mikael Thomasson til Lars Alvar 

Thomasson og sender merket på kunngjøring.  

 

Lars Alvar Thomasson oppfyller vilkår til reinmerke i hht. Reindriftslovens § 32 rett til reinmerke, 

pkt. 2 og 3. I tillegg er det snakk om registrering av merke som har vært registrert i slekten, og 

som søkes bevart innad i familien. Det er ikke funnet identiske merker i merkeregistrene for 

Norge og Sverige.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Møteprotokoll 

 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

MERKENEMNDA I NORD-TRØNDELAG 19/7 07.05.19 

 

 

Søknad om overføring av reinmerke til Tomas Mikael Thomasson, Tjåehkere sijte 

Saksdokumenter: 

1. Søknad om overføring av reinmerke   Dato: 16.12.2018 

2. Høring – overføring av reinmerker    Dato: 17.12.2018 

________________________________________________________________________ 

Merkenemndas vedtak 

Merkenemnda godkjenner overføring av reinmerke til Tomas Mikael Thomasson fra Lars Alvar 

Thomasson og sender merket på kunngjøring.  

 

Tomas Mikael Thomasson oppfyller vilkår til reinmerke i hht. Reindriftslovens § 32 rett til 

reinmerke, pkt. 2 og 3. I tillegg er det snakk om registrering av merke som har vært registrert i 

slekten, og som søkes bevart innad i familien. Det er ikke funnet identiske merker i 

merkeregistrene for Norge og Sverige.  

 

Enstemmig vedtatt.  

 

Saksfremstilling: 

Fylkesmannen har mottatt søknad om overføring av reinmerke den 16.12.18 fra Lars Alvar 

Thomasson til Tomas Mikael Thomasson f. 15.05.1992. Overføringen skjer i forbindelse med 

overdragelse av sijteandel VJ60. 

 

Søknaden ble sendt på høring 17. desember 2018 til sijteandelsledere i Sør-Trøndelag/ Hedmark 

reinbeiteområde, Nord-Trøndelag reinbeiteområde, Fylkesmannen i Nordland og Sametinget i 

Sverige med høringsfrist den 17. februar 2019. 

 

Det er ikke mottatt merknader til søknaden. 

 

 

                                                                 Arkivsaksnr: 2018/20421  

 Saksbehandler: Risten-Marja Inga 

Dato: 07.05.2019  

   



 
 Møteprotokoll 

 

Det omsøkte merket har følgende snitt: 

 

Åelkies namhpe, kruehkie åvtelde 

Garrah krossedh 

 

Merket skal inngå i sijteandel VJ60, Tjåehkere sijte. Søker har oppgitt at han er av samisk ætt og er 

leder av sijteandelen.  

 

Det er gjort søk i merkeregistrene i Norge og Sverige etter det omsøkte merket, og det er ikke 

funnet identiske merker i henhold til Reindriftslovens § 38 om forveksling og misbruk.  

 

Grunnlag for behandling:  

- Reindriftslovens § 32 Rett til reinmerke 

- Reindriftslovens § 38 Registrering og sletting av merke 

 

Fylkesmannen godkjente overdragelsen av sijteandel VJ60 den 04.01.2019 fra Lars Alvar 

Thomasson til Tomas Mikael Thomasson med virkning fra 01.01.2019.  

 

 

Fylkesmannens forslag til vedtak: 

 

Merkenemnda godkjenner overføring av reinmerke fra Lars Alvar Thomasson til Tomas Mikael 

Thomasson og sender merket på kunngjøring.  

 

Tomas Mikael Thomasson oppfyller vilkår til reinmerke i hht. Reindriftslovens § 32 rett til 

reinmerke, pkt. 1, 2 og 3. I tillegg er det snakk om registrering av merke som har vært registrert i 

slekten, og som søkes bevart innad i familien. Det er ikke funnet identiske merker i 

merkeregistrene for Norge og Sverige.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Møteprotokoll 

 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

MERKENEMNDA I NORD-TRØNDELAG 19/9 07.05.19 

 

 

Søknad om registrering av reinmerke Ella Johanna Jåma-Berg, Låarten sijte 

Saksdokumenter: 

1. Søknad om registrering av reinmerke    Dato: 31.01.2019 

2. Høring – overføring av reinmerke    Dato: 04.02.2019 

3. Klage fra Hanne-Lena Wilks     Dato: 04.04.2019 

4. Kommentar fra Hanne-Lena Wilks    Dato: 02.05.2019 

________________________________________________________________________ 

Merkenemndas vedtak 

Merkenemnda tar ikke klage fra Hanne-Lena Wilks til følge og godkjenner søknad om registrering 

av reinmerke. Merke, alternativ 1 sendes dermed på kunngjøring. 

 

Ella Johanna Jåma-Berg oppfyller vilkår til reinmerke i hht. Reindriftslovens § 32 rett til reinmerke, 

pkt. 2 og 3.  

 

Det snakk om registrering av merke som er direkte avledet fra hennes mor ved å sette en 

tsiehkie åvtelde på åelkies bieljie/ høyre øret. Merkekombinasjonen med skaarja og snïjre 

bevares dermed innad i familien. Det er ikke funnet identiske merker i merkeregistrene for Norge 

og Sverige.  

 

Merkelikheten mellom klager som har sloeptje og omsøkt merke med skaarja er liten og derfor 

mulig å skille fra hverandre til tross for nærhet mellom distriktene. 

 

Enstemmig vedtatt.  

 

 

Saksfremstilling: 

Fylkesmannen har mottatt søknad fra Anna Liisa Jåma og Morten Berg om registrering av 

reinmerker til deres datter Ella Johanna Jåma-Berg. Merket søkes registrert i Låarten sijte, Nord-

Trøndelag reinbeiteområde og skal inngå i sijteandel VG40 Bengt Åke Jåma. I søknaden ble det 

fremlagt to alternativer. 

                                                                   Arkivsaksnr: 2019/1970  

 Saksbehandler: Risten-Marja Inga 

Dato: 07.05.2019  

   



 
 Møteprotokoll 

 

Alternativ 1 har følgende snitt:  

 
Høyre øre/ åelkies snïjre minngelde jïh krossedh 

Venstre øre/ garrah skaarja, tsiehkie minngelde 

 

Alternativ 2 har følgende snitt: 

 
Høyre øre/ åelkies snïjre minngelde jïh krossedh 

Venstre øre/ garrah skaarja 

 

Det er gjort søk i merkeregistrene i Norge og Sverige etter det omsøkte merket, og det er ikke 

funnet identiske merker i henhold til Reindriftslovens § 38 om forveksling og misbruk.  

 

Merkene er avledet fra Ella Johanna Jåma-Bergs mor, Anna Liisa Jåma. Hennes merke har 

følgende snitt: 

 
 

 

Søknaden ble sendt på høring 4. februar 2019 til sijteandelsledere i Sør-Trøndelag/ Hedmark 

reinbeiteområde, Nord-Trøndelag reinbeiteområde, Fylkesmannen i Nordland og Sametinget i 

Sverige med høringsfrist den 4. april 2019. 

 

Det ble mottatt klage fra Hanne-Lena Wilks daterte 4.4.2019 og 2.5.2019. Klagen fra Hanne-Lena 

Wilks begrunnes med merkelikhet: 

«merkene har likhet med merkene til flere i vår familie, og jeg har vært i kontakt med dem der vi 

diskuterte ulike alternativ. Så lenge de ikke har kommet med noen endringer i søknadene innen 

klagefristen, vil jeg derfor sende inn klage til søknadene. 

 

Tilleggsmerknad fra Hanne-Lena Wilks 02.05.19 "I tillegg til merkelikheten til flere i vår familie, vil 

høyre øre i sin helhet dekke både mitt og Neila‐Issat sitt 

merke. Dette vil i høy grad forminske vår mulighet til å bygge videre på våre merker, og dermed 

forringe våre merker." 

På bakgrunn av Hanne-Lena Wilks klage har Anna Liisa Jåma og Morten Berg lagt frem et 3. 

alternativ som kan sendes på høring. Hos Ella er det alternativ 3 (vedlagt her) som kan vurderes 

som alternativ 1, da dette ikke er i konflikt med klage fra Hanne‐Lena Wilks. 

 



 
 Møteprotokoll 

 

 

 

Grunnlag for behandling:  

- Reindriftslovens § 32 Rett til reinmerke 

- Reindriftslovens § 38 Registrering og sletting av merke 

 

Merkenemndas behandling av saken:  

Lars Isak Påve anses å være part i saken da han inngår i felles siidaandel som har påklaget 

merkesøknaden. Dersom han er tilstede ved møtet anses han inhabil jfr. forvaltningslovens § 6 

for å behandle søknaden.  

 

Søker er barnebarn av sijteandelsleder og av samisk ætt.  

 

Fylkesmannens forslag til vedtak: 

 

Alt 1: Merkenemnda tar ikke klage fra Hanne-Lena Wilks til følge og godkjenner søknad om 

registrering av reinmerke.  

 

Ella Johanna Jåma-Berg oppfyller vilkår til reinmerke i hht. Reindriftslovens § 32 rett til reinmerke, 

pkt. 2 og 3. I tillegg er det snakk om registrering av merke som er avledet fra hennes mor, og som 

søkes bevart innad i familien. Det er ikke funnet identiske merker i merkeregistrene for Norge og 

Sverige. Merkelikheten mellom klager og omsøkt merke er mulig å skille fra hverandre til tross 

for nærhet mellom distriktene.  

 

Alt. 2: Merkenemnda avslår søknad om registrering av reinmerke til Ella Johanna Jåma-Berg. 

Etter Reindriftslovens § 38 første ledd, tredje punktum skal et reinmerke ha en slik for at 

forveksling eller misbruk ikke kan finne sted. Dette med begrunnelse i at de omsøkte merkene er 

svært like klagers familie. Sannsynligheten for sammenblanding er videre tilstede da det er snakk 

om nabodistrikt. 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 



 
 Møteprotokoll 

 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

MERKENEMNDA I NORD-TRØNDELAG 19/10 07.05.19 

 

 

Søknad om overføring av reinmerke Mia Erika Sparrok, Åarjel Njaarken sijte 

Saksdokumenter: 

1. Søknad om overføring av reinmerke    Dato: 27.02.2019 

2. Høring – overføring av reinmerke    Dato: 05.03.2019 

3. Klage fra VM70, VM71, VM72, VM74, VM77   Dato: 13.04.2019 

________________________________________________________________________ 

Merkenemndas vedtak 

Merkenemnda godkjenner overføring av reinmerket tilhørende Mia Erika Sparrok fra Voengelh-

Njaarke til Åarjel-Njaarke sijte og avviser dermed klagen fra Lars Toven, Ivar Toven, Pål Kristoffer 

Toven, Inger Berit Anti og Samuel Petter Anti. Mia Erika Sparrok oppfyller vilkår til reinmerke i 

hht. Reindriftslovens § 32 til rett om reinmerke. I tillegg er det snakk om et eksisterende merke 

som har vært registrert i nabodistriktet. Det er ikke funnet identiske merker i merkeregistrene for 

Norge og Sverige.  

 

Enstemmig vedtatt.  

 

Begrunnelse for vedtaket 

Merkenemnda er enig med fylkesmannens vurdering for behandling av den innkomne klagen. 

Dette i hht. Reindriftslovens §38 2. ledd som forklarer merkenemndas mandat ytterligere: 

«ansvaret for å påse at reinmerker har en slik form at forveksling eller misbruk ikke kan finne sted. 

Merkenemnda skal, under ivaretagelse av hensynet til velordnet reindrift, søke å bevare tradisjonell 

bruk og utforming av reinmerker, blant annet skal tradisjonelle familiemerker søkes bevart for 

familien.» 

 

Merkenemnda skal dermed ikke behandle klager basert på forhold innad i distriktet eller 

nærliggende distrikt og personlige forhold forøvrig. Med begrunnelse i merkenemndas mandat i 

hht. Reindriftsloven vurderes det dit hen at klagen fra siidaandelene VM70, VM71, VM72, VM74, 

VM77 avvises.  

Arkivsaksnr: 2019/3157  

 Saksbehandler: Risten-Marja Inga 

Dato: 07.05.2019  

 



 
 Møteprotokoll 

 

 

Grunnlag for behandling:  

- Reindriftslovens § 32 Rett til reinmerke 

- Reindriftslovens § 38 Registrering og sletting av merke 

 

Saksfremstilling: 

 

Fylkesmannen har mottatt søknad fra Mads Kappfjell og Anna Sparrok om overføring av 

reinmerke til deres datter Mia Erika Sparrok f. 26.04.03. Merket er per dags dato registrert i 

sijteandel i WA19 Ina-Theres Sparrok, Voengelh Njaarken sijte, Nordland reinbeiteområde. 

Merket søkes overført til Åarjel Njaarken sijte, Nord-Trøndelag reinbeiteområde og skal inngå i 

sijteandel VM75 Anna Sparrok og Mads Kappfjell.  

 

Søker er barn av sijteandelslederne og av samisk ætt.  

 

Merket har følgende snitt: 

 
Åelkies skaarja jïh raejkie, akte tsiehkie åvtelh 

Gårroeh namhpe jïh voelest minngelde 

 

Søknaden ble sendt på høring 5. mars 2019 til sijteandelsledere i Sør-Trøndelag/ Hedmark 

reinbeiteområde, Nord-Trøndelag reinbeiteområde, Fylkesmannen i Nordland og Sametinget i 

Sverige med høringsfrist den 5. mai 2019. 

 

Klage fra Åarjel Njaarke sijte 13. april 2019 

Fylkesmannen mottok klage fra Åarjel Njaarke sijte den 13. april. Merkenemnda er informert om 

klagen per e-post.  

 

Fylkesmannens vurdering av saken 

Merkenemnda har jfr. reindriftslovens §38 2. ledd «ansvaret for å påse at reinmerker har en slik 

form at forveksling eller misbruk ikke kan finne sted. Merkenemnda skal, under ivaretagelse av 

hensynet til velordnet reindrift, søke å bevare tradisjonell bruk og utforming av reinmerker, blant annet 

skal tradisjonelle familiemerker søkes bevart for familien.» 

Merkenemnda skal dermed ikke behandle klager basert på forhold innad i distriktet eller 

nærliggende distrikt og personlige forhold forøvrig. Med begrunnelse i merkenemndas mandat i 

hht. Reindriftsloven vurderes det dit hen at klagen fra siidaandelene VM70, VM71, VM72, VM74, 

VM77 avvises.  

 

 

 



 
 Møteprotokoll 

 

Grunnlag for behandling:  

- Reindriftslovens § 32 Rett til reinmerke 

- Reindriftslovens § 38 Registrering og sletting av merke 

 

 

Fylkesmannens forslag til vedtak: 

Merkenemnda godkjenner overføring av reinmerket tilhørende Mia Erika Sparrok fra Voengelh-

Njaarke til Åarjel-Njaarke sijte og avviser dermed klagen fra Lars Toven, Ivar Toven, Pål Kristoffer 

Toven, Inger Berit Anti og Samuel Petter Anti. Mia Erika Sparrok oppfyller vilkår til reinmerke i 

hht. Reindriftslovens § 32 til rett om reinmerke. I tillegg er det snakk om et eksisterende merke 

som har vært registrert i nabodistriktet. Det er ikke funnet identiske merker i merkeregistrene for 

Norge og Sverige.  

 

 

Begrunnelse for vedtaket 

Merkenemnda har jfr. reindriftslovens §38 2. ledd «ansvaret for å påse at reinmerker har en slik 

form at forveksling eller misbruk ikke kan finne sted. Merkenemnda skal, under ivaretagelse av 

hensynet til velordnet reindrift, søke å bevare tradisjonell bruk og utforming av reinmerker, blant annet 

skal tradisjonelle familiemerker søkes bevart for familien.» 

Merkenemnda skal dermed ikke behandle klager basert på forhold innad i distriktet eller 

nærliggende distrikt og personlige forhold forøvrig. Med begrunnelse i merkenemndas mandat i 

hht. Reindriftsloven vurderes det dit hen at klagen fra siidaandelene VM70, VM71, VM72, VM74, 

VM77 avvises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

   



 
 Møteprotokoll 

 

 

 

 

Søknad om registrering av reinmerke Lilja Jåma-Berg, Låarten sijte 

Saksdokumenter: 

1. Trekking av søknad      Dato: 10.04.2019 

2. Søknad om registrering av reinmerke    Dato: 10.04.2019 

3. Høring – overføring av reinmerke    Dato: 10.04.2019 

4. Uttalelse fra Sametinget i Sverige    Dato: 12.04.2019 

 

________________________________________________________________________ 

Merkenemndas vedtak 

Merkenemnda godkjenner reinmerket dersom det ikke innkommer klager innen fristen den 

05.06.2019. Merket sendes da på kunngjøring. 

 

Lilja Jåma-Berg oppfyller vilkår til reinmerke i hht. Reindriftslovens § 32 rett til reinmerke, pkt. 2 og 

3. I tillegg er det snakk om registrering av merke som er avledet fra hennes morfars kone og er 

tidligere registrert på Lilja Jåma-Bergs mor, Anna-Liisa Jåmas onkel, Dan Jåma. Merkestilen søkes 

bevart innad i familien 

 

Merkenemnda er klar over at det er registrert et lignende merke i Sirges sameby, men 

sannsynligheten for sammenblanding anses for å være liten da det er svært store avstander 

mellom Sirges sameby og Låarten sijte.  

 

Enstemmig vedtatt.  

 

Saksfremstilling: 

Fylkesmannen har mottatt ny søknad fra Anna Liisa Jåma og Morten Berg om registrering av 

reinmerke til deres datter Lilja Jåma-Berg. Merkealternativene det ble omsøkt i sak 19/8 er 

trukket på bakgrunn av innkommet klage fra Hanne-Lena Wilks. Merket søkes registrert i Låarten 

sijte, Nord-Trøndelag reinbeiteområde og skal inngå i sijteandel VG40 Bengt Åke Jåma.  

 

Arkivsaksnr: 2019/1969  

Saksbehandler: Risten-Marja Inga 

Dato: 07.05.2019 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

MERKENEMNDA I NORD-TRØNDELAG 19/11 07.05.19 



 
 Møteprotokoll 

 

Søknaden ble sendt på høring 10. april 2019 til sijteandelsledere i Sør-Trøndelag/ Hedmark 

reinbeiteområde, Nord-Trøndelag reinbeiteområde, Fylkesmannen i Nordland og Sametinget i 

Sverige med høringsfrist den 10. juni 2019. Merket har følgende snitt: 

 
Høyre øre/ åelkies sloeptje jïh raejkie 

Venstre øre/ garrah krossedh 

 

Det er gjort søk i merkeregistrene i Norge og Sverige etter det omsøkte merket, og det er ikke 

funnet identiske merker i henhold til Reindriftslovens § 38 om forveksling og misbruk.  

 

Merkene er avledet fra Lilja Jåma-Bergs morfars hustru, Aina Bye. Merket var tidligere registrert 

på Lilja Jåma-Bergs mor, Anna-Liisa Jåmas onkel, Dan Jåma.  

 

Merket til Aina Bye som det avledes fra har følgende snitt: 

 
 

 

På bakgrunn av at det allerede eksisterer et merke i Sverige som er likt det omsøkte merket til 

Lilja Jåma-Berg ønsker Anna Liisa Jåma og Morten Berg og legge til et andre alternativ som kan 

sendes på høring. Merket har følgende snitt:  

 
 

 

Grunnlag for behandling:  

- Reindriftslovens § 32 Rett til reinmerke 

- Reindriftslovens § 38 Registrering og sletting av merke 

 

Søker, Lilja Jåma-Berg er barnebarn av sijteandelsleder og av samisk ætt.  

 

Informasjon fra Sametinget i Sverige 12.04.2019  

”Vill informera om att det finns ett exakt likadant renmärke på svensk sida i Sirges sameby. 

Det är i och för sig inte nära distrikten dit renmärket ska registreras. 

I Sverige så registrerar vi inte exakt likadana renmärken oavsett vilken sameby de vill registrera ett 

sådant renmärke i. Ville bara informera om hur vi hanterar lika renmärken” 

 

Det har ikke kommet inn flere klager på dette merket.  



 
 Møteprotokoll 

 

 

Fylkesmannens forslag til vedtak: 

 

Merkenemnda godkjenner reinmerket dersom det ikke innkommer klager innen fristen den 

05.06.2019. Merket sendes da på kunngjøring. 

 

Lilja Jåma-Berg oppfyller vilkår til reinmerke i hht. Reindriftslovens § 32 rett til reinmerke, pkt. 2 og 

3. I tillegg er det snakk om registrering av merke som er avledet fra hennes morfars kone og er 

tidligere registrert på Lilja Jåma-Bergs mor, Anna-Liisa Jåmas onkel, Dan Jåma. Merkestilen søkes 

bevart innad i familien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


