
FYLKESMANNEN I NORD-

TRØNDELAG 

NOERHTE-TRÖÖNDELAGEN 

FYLHKESNÅLMA 

 Møtebok 

 

  

 

 

 

 

  Arkivsaksnr: 2014/3193  

 Saksbehandler: Risten-Marja Inga 

Dato: 13.11.14  

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

MERKENEMNDA I NORD-TRØNDELAG  13.11.14 

 
   

Møtested: Reindriftsavdelingen, Saemien sijte, Snåsa 
Dato: 13.11.14 
Kl. 10.00-15.00 
 
 
Faste medlemmer som møtte: 
Navn    Funksjon  Representerer________________ 
Peder Ludvik Jåma  Leder 
Bengt-Åke Jåma  Nestleder 
Nils S Danielsen  Medlem 
 
Faste medlemmer som ikke møtte:_____________________________________ 
Ingen 
 
 
Varamedlemmer som møtte__________________________________________ 
Ingen 
 
 
Fra Reindriftsavdelingen møtte: 
Navn    Stilling         
Risten-Marja Inga  Utvalgssekretær 
Kjell Kippe   Reindriftsdirektør 
 
 
 
 
Peder Ludvik Jåma (sign) 
Bengt Åke Jåma (sign) 
Nils S Danielsen (sign 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

MERKENEMNDA I NORD-TRØNDELAG 2014/3193 13.11.14 

 

 

Saksliste 
 
11/14  Feren reinbeitedistrikt / Gaasken-Laante sijte. Ukjent rein slaktet fra Veltet 

10.12.13. 
 
12/14 Østre Namdal reinbeitedistrikt / Tjåehkere sijte. Ukjent rein slaktet fra 

Tunnsjøflyan 16.2.14. 
 
13/14 Skjækerfjell reinbeitedistrikt / Skæhkere sijte. Ukjent rein slaktet fra 

Grønningen 14.9.2014. 1-14. 
 
14/14 Skjækerfjell reinbeitedistrikt / Skæhkere sijte. Søknad om utvidet bruk av 

reinmerke – Isak Danielsen VF 37. Klager: Ole Henrik Kappfjell. 
 
15/14 Østre Namdal reinbeitedistrikt / Tjåehkere sijte. Søknad om registrering av 

reinmerke – Leah Isabell Kappfjell VJ 53. 
 
16/14 Østre Namdal reinbeitedistrikt / Tjåehkere sijte. Søknad om registrering av 

reinmerke – Jaahke Elias Jåma VJ 53. 
 
17/14 Østre Namdal reinbeitedistrikt / Tjåehkere sijte. Søknad om sletting av 

reinmerke – Vilmi Persson Steinfjell VJ 63. 
 
18/14 Rein påkjørt av tog på Nordlandsbanen Namsskogan – Majavatn 07.11.14 
 
19/14 Eventuelt/ orientering 
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  Arkivsaksnr: 2014/1702  

 Saksbehandler: Svein Bjørk 

Dato: 24.9.14  

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

MERKENEMNDA I NORD-TRØNDELAG 11/14 13.11.14 

 
 

Feren reinbeitedistrikt / Gaasken-Laante sijte. Ukjent rein slaktet fra Veltet 

10.12.13. 
 
 

Saksdokumenter: 

 
1. Avtegning v/Idar Bransfjell       Dato: 10.12.13 

2. Møtebok 1/2014 Ukjent rein slaktet 10.12.2013 Veltet slakte- 

Plass Gaasken-Laante distrikt sak 1/20 – 13/14   Dato:    5.6.14 

3. Møtebok 1/2014 Ukjent rein slaktet 10.12.2013 Veltet slakte- 

plass Gaasken-Laante sijte sak 1/20 – 13/14    Dato:  30.6.14 

  

 

__________________________________________________________________________ 

 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag sitt forslag til vedtak: 

Utbyttet av ukjent rein slaktet fra Veltet, Gaasken-Laante sijte 10.12.13, slaktenummer 3888-

3889, tilfaller Gaasken-Laante sijte, jfr. reindriftsloven § 36. 

 

 

Saksfremstilling: 

Merkenemnda behandlet i sak 1/2014 ukjent rein slaktet 10.12.2013 på Veltet i Gasken 

Laante sijte og fattet følgende vedtak: 

 

Avtegning på høyre øre justeres med noe mer avrundet spiss. Avtegning er med denne 

korrigering godkjent for utsending til høring. Vedtaket er enstemmig. 
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Reinen hadde følgende merke etter avtegning: 

 
 

 

Saken har vært på høring hos siidaandelene i Nord-Trøndelag, Fylkesmennene i Nordland og 

Sør-Trøndelag, samt Sametinget i Sverige (30.6.14). Det har ikke kommet merknader til 

saken innen fristen 10.september. Merket finnes heller ikke ved søk i norsk og svensk 

merkebase. 

 

Da det ikke har kommet krav i saken innen fristen 10.september, fremmer saksbehandler 

forslag om at utbyttet tilkjennes Gaasken-Laante sijte, jfr. reindriftslovens § 36: 

 

Rein født tidligere år, og som etter 31. mai finnes uten lovlig merke, skal som hovedregel 

selges under distriktsstyrets, eventuelt siidastyrets, ansvar. 

Utbyttet av salget tilfaller reinens eier. Er eieren ikke kjent, tilfaller utbyttet siidaen som 

reinen tilhører. Er heller ikke siidaen kjent, tilfaller utbyttet distriktet. 

 

 

Grunnlag for behandling: 

- Reindriftslovens § 36 Salg av rein uten lovlig merke 

 

 

Merkenemndas behandling: 

 

Nils S. Danielsen erklærte seg inhabil iht forvaltningslovens § 6 om habilitetskrav. 

 

Merkenemndas vedtak: 

Utbyttet av ukjent rein slaktet fra Veltet, Gaasken-Laante sijte 10.12.13, slaktenummer 3888-

3889, tilfaller Gaasken-Laante sijte, jfr. reindriftsloven § 36. 
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  Arkivsaksnr: 2014/2273  

 Saksbehandler: Svein Bjørk 

Dato: 24.9.14  

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

MERKENEMNDA I NORD-TRØNDELAG 12/14 13.11.14 

 
 

Saksdokumenter: 

 

1. Avtegning av rein slaktet som ukjent Slaktenummer 6045.  Dato: 16.2.14 

2. Avregning nr. 883 Ukjent rein slaktet    Dato: 19.2.14 

3. Møtebok sak 5/2014 Merkenemnda i Nord-Trøndelag Dato:  5.6.14 

4. Ukjent rein slaktet 16.2 Tunnsjøflyan Tjåehkere sijte  

Sak 5/50 – 13/14      Dato: 27.6.14 

 

Vedlegg til merkenemnda: 

Kjøpekontrakt mellom Egon Kappfjell og Åke Andersson. 31.10.08 

 

Reindriftsforvaltningen Nordland. Notat om reinmerke. 26.8.10 

__________________________________________________________________________ 

 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag sitt forslag til vedtak: 

Merkenemnda finner det sannsynlig at Egon Kappfjell, Voengelh Njaarke reinbeitedistrikt, er 

eier av ukjent rein (slaktenummer 6045), slaktet på Tunnsjøflyan 16.2.2014. Med hjemmel i 

reindriftslovens § 36, samt kjøpekontrakt og beskrivelse av merket v/kjøp, tilfaller derfor 

utbyttet av salget Egon Kappfjell, Voengelh Njaarke reinbeitedistrikt. 

 

Saksfremstilling: 

Merkenemnda behandlet i sak 5/2014 Ukjent rein slaktet fra Tunnsjøflyan den 16.2.14, og 

fattet følgende vedtak: 

 

Avtegning er kontrollert og er i samsvar med reinører. Avtegning sendes ut til høring. 

Vedtaket er enstemmig.  

 

Saken ble sendt på høring til siidaandelene i Nord-Trøndelag, Fylkesmennene i Sør-

Trøndelag og Nordland, samt Sametinget i Sverige. Ved en feil har ikke Fylkesmannen i 

Nordland mottatt saken, så siidaandelene her har ikke fått saken til uttalelse. 



FYLKESMANNEN I NORD-

TRØNDELAG 

NOERHTE-TRÖÖNDELAGEN 

FYLHKESNÅLMA 

 Møtebok 

 

  

 

 

 

 

Fylkesmannen fikk informasjon om at Egon Kappfjell, WA13 i Voengelh Njaarke 

reinbeitedistrikt hadde etterspurt saken.  

 

Saksbehandler var i kontakt med Kappfjell torsdag 18.9, og han forklarte at dette var en rein 

han hadde kjøpt av Åke Andersson i Ran sameby for noen år siden. Vi har sjekket det gamle 

arkivet til Reindriftsforvaltningen, og funnet kjøpekontrakt (31.10.08), samt et notat(26.8.10) 

som beskriver merket etter kjøp: 

 

I kjøpekontrakten (med Åke Andersson, saksb. merknad) er det oppgitt at kjøpt rein er 

tilleggsmerket med en sloeptje i venstre øre. Dette stemmer ikke, venstre øre er slik det var 

originalt. I stedet er det merket med en raejkie i hovedsnittet namhpe saerkie på høyre øre. I 

tillegg vil reinen være merket med rød klips i venstre øre. Endringen ble gjort pga. at det 

planlagte merket etter kjøp ble for likt Per Jonas Toven i vestre Namdal. 

 

Før salg:     Etter kjøp: 

   
 

 

 

 

 

Merket under «før salg» er registrert på Karl Åke Staffan Andersson i Ran sameby. 

 

Avtegningen av merket: 

 

 
 

 

Avtegning viser at merket er likt som det som er beskrevet i notat av 26.8.10, med unntak av 

en på venstre øre: jorpe tsiehkie åvtelde. Vi har pr. e-post bedt om tilbakemelding på dette 

fra Kappfjell, men har ikke mottatt noe svar foreløpig. Ørene finnes ikke hos Fylkesmannen 

for nærmere gjennomgang av merkenemnda.  
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Ny saksopplysning 14.10.14: 

Egon Kappfjell har i en telefonsamtale til Reindriftsavdelingen den 14.10.14 forklart at 

Anders Jomas avtegning har en tsiehkie åvtelde. Denne har kommet av at reinen ble klipset 

ved kjøp og har ramlet av, mest sannsynlig pga. kulde. Kappfjell vil også legge til at både 

Anders Joma og Paul Fjellström kjente på ørene i silen på Tunnsjøflyan 16.2.2014. 

 

 

Fylkesmannen finner det sannsynlig at Egon Kappfjell er eier av ukjent rein slaktet på 

Tunnsjøflyan 16.2.2014. 

 

Grunnlag for behandling: 

- Reindriftslovens § 36 Salg av rein uten lovlig merke 

- Kjøpekontrakt mellom Åke Andersson og Egon Kappfjell. 31.10.08. 

- Notat om reinmerke. Reindriftsforvaltningen. 26.8.10.  

-  

Merkenemndas behandling: 

 

Merkenemndas vedtak: 

Merkenemnda finner det sannsynlig at Egon Kappfjell, Voengelh Njaarke reinbeitedistrikt, er 

eier av ukjent rein (slaktenummer 6045), slaktet på Tunnsjøflyan 16.2.2014. Med hjemmel i 

reindriftslovens § 36, samt kjøpekontrakt og beskrivelse av merket v/kjøp, tilfaller derfor 

utbyttet av salget Egon Kappfjell, Voengelh Njaarke reinbeitedistrikt. 

 

Enstemmig vedtatt. 
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  Arkivsaksnr: 2014/5610  

 Saksbehandler: Risten-Marja Inga  

Dato:24.9.2014  

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

MERKENEMNDA I NORD-TRØNDELAG 13/14 13.11.14 

 

Skæhkere sijte - Ukjent rein slaktet på slakteplass Grønningen 14.09.14, Skæhkere sijte.  

 

 

Saksdokumenter: 

1. Avtegning v/ Hanne-Lena Wilks    Dato: 15.09.14 

 

Vedlegg: 

Hanne-Lena Wilks. Avtegning av reinører. 15.9.2014 

__________________________________________________________________________ 

 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag sitt forslag til vedtak: 

Det har blitt gjort søk i både svensk og norsk reinmerkeregister uten at det har blitt funnet 

identisk merke. Merkenemnda godkjenner avtegning av ører og saken sendes derfor på 

høring.   

 

Saksfremstilling: 

Reindriftsavdelingen i Nord-Trøndelag har fått melding om at en aaltoe er slaktet den 

14.09.14 som ukjent på Grønningen, Skæhkere sijte. Oppkjøper er Li-Vilt. 

Avtegning av reinmerke og reinører er mottatt fra Skæhkere sijte v/ Hanna-Lena Wilks.  

Reinen hadde følgende reinmerke etter avtegning: 

  

Det forklares av Skæhkere sijtes leder Hanna-Lena Wilks at det er deler av øret som har blitt 

skadet under slakt. Mens reinen enda var i livet ble merket sjekket, og man antok at det var 

Ole Frank Hættas (siidaandelsinnehaver i Skæhkere) aaltoe. Ole Frank Hætta foretok deretter 
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en grundigere sjekk og man fant da ut at det er namphskaale minngelde/ namphe kruehkie 

minngelde på høyreøret og namphskaale åvtelde/ namphe kruehkie åvtelde på venstreøret. 

Ny saksopplysning: 

Ole Frank Hætta var innom Reindriftsavdelingens kontor 22. oktober 2014 og gjorde krav på slaktet. 

Argument for kravet var at merket hadde fryst på begge ørene og at det derfor virket å være 

namphskaale på både åelkies- jih garrahbjieljies og ikke kruehkie.  

Ole Frank Hættas merke: 

 

 

Grunnlag for behandling: 

- Reindriftslovens § 36 Salg av rein uten lovlig merke 

- Avtegning av reinører. Hanne-Lena Wilks. 15.9.14. 

 

 

Merkenemndas behandling: 

Ørene ble lagt fram for merkenemnda for vurdering. 

Merkenemnda vil påpeke at ørene er skadet under slakting og av eieridentifikasjon derfor er 

vanskelig. 

 

Merkenemndas vedtak: 

Det legges til grunn at det har blitt gjort søk i både svensk og norsk reinmerkeregister uten at 

det har blitt funnet identisk merke. Merkenemnda godkjenner avtegning av ører og saken 

sendes derfor på høring. Krav fra Ole Frank Hætta vil bli vurdert etter høringen. 

 

Enstemmig vedtatt. 
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  Arkivsaksnr: 2014/1702  

 Saksbehandler: Svein Bjørk 

Dato: 30.9.14  

   

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

MERKENEMNDA I NORD-TRØNDELAG 14/14 13.11.14 

 

Skjækerfjell reinbeitedistrikt / Skækhere sijte. Søknad om utvidet bruk av reinmerke – Isak 

Danielsen VF 37. Klager: Ole Henrik Kappfjell. 
 

Saksdokumenter: 

1. Søknad om utvidet bruk av reinmerke VF37 Anne K Danielsen 

Skæhkere sijte Isak Danielsen     Dato: 26.2.14. 

2. Ber om nye opplysninger - utvidet bruk av reinmerke VF 37 Anne 

K Danielsen Skæhkere sijte Isak Danielsen    Dato: 12.6.14 

3. Søknad om utvidet bruk av reinmerke VF37 Anne K Danielsen 

Skæhkere sijte Isak Danielsen     Dato: 2.7.14 

4. Møtebok Merkenemnda i Nord-Trøndelag Sak 7/2014  Dato: 5.6.14 

5. Klage Utvidet bruk av reinmerke VF37 Anne K Danielsen  

Skæhkere sijte Isak Danielsen     Dato: 22.7.14 

6. Protest utvidet bruk av reinmerke VF37 Anne K Danielsen  

Skæhkere sijte Isak Danielsen     Dato: 15.8.14 

7. Protest på utvidet bruk av reinmerke – bekreftelse av mottak Dato: 18.8.14 

8. Orientering om klage på merkenemndas vedtak i sak 7/2014  

Søknad om utvidet bruk av bimerke for Isak Danielsen VF37  

Skæhkere sijte.       Dato: 21.8.14 

9. Kommentar til klage på merkenemndas vedtak sak 7/2014 Isak 

Danielsen VF37 Skæhkere sijte     Dato: 13.9.14 

 

Vedlagt til merkenemndas behandling: 

 

Ole Henrik Kappfjell: Protest utvidet bruk av reinmerke VF37 Anne K Danielsen  

Skæhkere sijte Isak Danielsen. 15.8.14. 

 

Isak Danielsen:  Kommentar til klage på merkenemndas vedtak sak 7/2014 Isak 

Danielsen VF37 Skæhkere sijte. 13.9.14 

__________________________________________________________________________ 
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Fylkesmannen i Nord-Trøndelag sitt forslag til vedtak: 

 

Fylkesmannen fremmer forslag til to alternative vedtak i saken: 

 

Forslag 1: 

Merkenemnda i Nord-Trøndelag tar ikke klagen fra Ole Henrik Kappfjell til følge, og 

opprettholder sitt vedtak i sak 7/14. Kappfjell fremfører ingen nye forhold i saken. Det er 

opplyst fra Isak Danielsen om at reinmerke nr. 4592 fremdeles er i bruk. Jamfør 

reindriftslovens § 38, 4.ledd, skal det da ikke slettes. Merkenemnda mener at det i en 

overgangsperiode kan godtas at Isak Danielsen innehar to merker. Saken oversendes til 

klagenemnda for merkesaker for endelig behandling. 

 

Forslag 2 

Merkenemnda i Nord-Trøndelag tar klagen fra Ole Henrik Kappfjell til følge, og avslår 

dermed søknad om utvidet bruk av tilleggsmerke nr. 4592 fra Isak Danielsen. Reindriftsloven 

åpner ikke for at en reineier kan ha to registrerte merker. Merkenemnda mener Isak Danielsen 

bør merke rein som fremdeles går med reinmerke nr. 4592 med øreklips, jfr. reindriftslovens 

§ 34, 2.ledd. 

 

 

 

Saksfremstilling: 

Merkenemnda behandlet i sak 7/2014 Isak Danielsens søknad om utvidet bruk av 

tilleggsmerke nr. 4592. Nemnda fattet følgende vedtak: 
 

Merkenemnda godkjenner søknad om utvidet bruk av tilleggssnitt reinmerke nr 4592 

tilhørende Isak Danielsen, Skæhkere sijte, til 31.5.2022. Reinmerket vil da bli slettet. 

Vedtaket begrunnes i reindriftslovens § 38 og Forslag til retningslinjer. Vedtaket er 

enstemmig. 
 

Fylkesmannen har mottatt klage fra Ole Henrik Kappfjell (siidaandelsinnehaver i Jillen 

Njaarke rbd.). I e-post av 15.8.14 skriver han blant annet:  
 

I dette skriv vil jeg komme med utfyllende opplysninger ang. protesten på merkenemndas 

vedtak om utvidet bruk av reinmerke nr: 4592. Viser til Reindriftsloven av 15 juni 2007, §34: 
 

Innenfor det samiske reindriftsområdet skal merking av rein skje ved snitt i øret med 

eierens registrerte reinmerke.  

I tillegg til registrert reinmerke kan det anvendes øreklips ved overtakelse av 

eiendomsretten til rein som er merket med den tidligere eierens merke.   
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 Midlertidig merking skjer med hårmerke eller øreklips. Midlertidig merking viser 

eierforholdet inntil merking i henhold til første eller annet ledd finner sted. 

 
Jeg kan ikke se at det finnes hjemmel i reindriftsloven for å kunne godkjenne utvidet bruk av 

et reinmerke. Det må derfor anses som en saksbehandlings feil når merkenemnden i sitt 

vedtak av 05.06-2014 sak 7/2014 godkjenner utvidet bruk av et reinmerke. Merkenemnden 

bes derfor om å omgjøre sitt vedtak i sak 7/2014 og avslå søknad om utvidet bruk av 

reinmerke 4592. 
 

Videre omtaler Kappfjell vedtaket til klagenemnda for merkesaker i sak 14/14, hvor han 

påpeker saksbehandlingsfeil i merkenemndas sak 4/09: 
 

Ut fra klagenemndas vedtak i sak 14/14, den 21.05.2014 der jeg har fått medhold i min klage, 

vil jeg påpeke saksbehandlingsfeil på samme grunnlag i Merkenemnda i Nord-Trøndelags 

vedtak 4/09 den 16.12.2009. Søknad om nytt reinmerke til Odd Isak Kappfjell (Isak 

Danielsen, saksb. merknad) skulle vært avslått.  
 

Gutten er nå over 18 år og han avgjør selv hvilket reinmerke han vil bruke. Det er 7 år siden 

søknaden om nytt merke ble godkjent. Som det fremkommer i saksdokumenter fra Anne K. 

Danielsen er det satt øreklips og halsklaver på rein tilhørende mine to sønner Jon Kristoffer 

Kappfjell og Odd Isak Kappfjell/Isak Danielsen for å unngå feilmerking av reinkalver. Som 

jeg ser det helt i tråd med reindriftslovens § 34. Vedtaket om utvidet bruk av reinmerke nr: 

4592 må derfor avvises. 
 

Til slutt i klagen skriver Kappfjell: 

 

På bakgrunn av at familiemerket er vedtatt slettet i Nord-Trøndelag har jeg den 04.03-2011 

søkt overført merke på min far Odd Kappfjell, som stod oppført i min siidaandel Wb28, 

Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt, Nordland reinbeiteområde. Som det fremgår av 

merkesøknaden av 04.03-2011 er dette for å unngå at familiemerket slettes (se vedlegg med 

kopi av søknaden). Min far Odd Kappfjell døde den 28.12.-2011 etter kort tids sykdom. 

14.10-2013 har jeg i ny søknad søkt om at reimerket nr: 4592 overføres til min samboer 

Cecilia Persson.  

 

Klagen er vedlagt i sin helhet.  

 

Isak Danielsen har fått oversendt klagen og kommentert den i brev av 13.9.14: 
 

I første avsnitt henviser Ole Henrik til reindriftslovens paragraf 34. Der han ikke kan se at 

det er hjemmel i reindriftsloven for merkenemndas vedtak. Han unnlater å sitere overskriften. 

Overskriften er, Former for merking. Etter det jeg kan se, regulerer paragraf 34, hvordan et 
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reinmerke skal merkes og hvilke midlertidige andre måter en kan merke en rein på. Jeg 

mener paragraf 34 ikke er relevant for min søknad om utvidelse av bruken av mitt gamle 

reinmerke. 

 

I klagen 4. til 9.avsnitt henviser Ole Henrik til forskjellige saker som har fått sine vedtak og 

fått sine endelige vedtak. Jeg kan ikke se at disse avsnittene har noe som helst relevans for 

mitt ønske om utvidet bruk av reinmerke. 

 

Jeg forstår ikke avsnitt 10. Der nevnes det vedtak om sletting av familiereinmerke. Det har 

aldri vært fremmet ønske om sletting av reinmerke fra min side.  

 

Opplysninger om merket og begrunnelse for valg av snitt 

Ole Henrik sitt reinmerke er et reinmerke han fikk av Evald Stenfjell fra Låarte. 

 

Jeg er ikke enig i beskrivelsen som Ole Henrik gir av mitt gamle reinmerke. Mitt gamle 

reinmerke bygger også på min mors reinmerke. Se eget vedlegg der merkene er opptegnet. 

 

Kan heller ikke se at snittene snijre jih gøøkte saerkie snijre tjirrh har noe som helst kobling 

med familiereinemerkene på min mors eller fars side. Gøøkte saerkie snijren tjirrh er noe helt 

nytt i familien. 
 

Klagen er vedlagt i sin helhet. 
 

Saksbehandlers vurdering: 

 

Ole Henrik Kappfjell viser til reindriftslovens § 34 i sin klage, og skriver videre at det ikke 

finnes hjemmel i reindriftsloven for å godkjenne utvidet bruk. § 34 omhandler former for 

merking, mens § 38 omhandler registrering og sletting av merke. Det er § 38, fjerde ledd som 

ligger til grunn for merkenemndas vedtak. Den sier følgende: 

 

Dersom et registrert reinmerke ikke har vært i bruk de siste 4 år, kan merkenemnda slette 

merket. 

 

Isak Danielsen fikk nytt reinmerke i 2009 (sak 4/09, reinmerke nr. 5036), og nemnda fattet 

også vedtak om at hans gamle merke skulle slettes etter fire år, dvs. innen 31.5.2014 (reg.dato 

nytt merke 31.5.10). Hvis det var ønske om utvidet bruk utover fire år måtte dette omsøkes 

før datoen for sletting. Søknad ble fremmet til merkenemnda 26.2.14, altså innen fristen. 

 

Reineier opplyser at det fremdeles går rein i merket og ikke ønsker det slettet. Saksbehandler 

vurderer at merket er i bruk og at derfor kan være begrensninger ift. å slette merket etter § 38, 

fjerde ledd.  
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Videre skriver Kappfjell at søknaden om nytt reinmerke til Isak Danielsen skulle vært avslått 

med bakgrunn i at det ikke forelå samtykke fra begge foreldrene til merkesøknaden. Isak 

Danielsen var drøyt 16 år på søknadstidspunktet (9.12.08), og 17 år 9 mnd. da merket ble 

endelig registrert (31.5.10).  
 

Kappfjell har rett i sin vurdering at vedtaket ble fattet på feil grunnlag, men som han selv 

påpeker er Isak Danielsen i dag myndig og avgjør selv hvilket reinmerke han vil bruke. Da 

det ikke er blitt mottatt noen klage i saken, samt at en omgjøring av vedtaket ville medført 

stor ulempe for Isak Danielsen (merket har vært i bruk i fire år), er vedtaket gyldig, jfr. 

forvaltningslovens § 31. 

 

Avslutningsvis viser Kappfjell til sin søknad om overføring av reinmerke nr. 4592 

(tilleggsmerket Isak Danielsen) til sin samboer Cecilia Persson, og omtaler her merket som et 

familiemerke. Isak Danielsen er uenig i dette, og mener tilleggsmerket utgår fra både mors og 

fars side, og at hovedsnittet (gøøkte saerkie snijren tjirrh) på Ole Henrik Kappfjells merke 

og sitt eget tilleggsmerke er noe helt nytt i familien.  

 

Tilleggsmerket og Ole Henrik Kappfjell har felles hovedsnitt gøøkte saerkie snijren tjirrh 

på høyre øre, eneste forskjell er at plassering er fram (åvtelde) på tilleggsmerket og bak 

(minngelde)på Ole Henrik Kappfjell sitt. Anne K. Danielsen hovedsnitt namhpskaale 

åvtelde på høyre øre er på tilleggsmerkets venstre øre. Det er derfor rimelig å anta at 

tilleggsmerket utgår fra både mor- og farssiden, uten at dette har hatt betydning for 

saksbehandlers vurdering av saken. 
 

Et annet moment som bør tillegges vekt i saken er at det aktuelle merket ikke egentlig er å 

forstå som et tilleggssnitt for bruk ved overtagelse av allerede merket rein, men som et eget 

merke. 
 

Etter tidligere reindriftslov gikk det frem at en reineier bare hadde krav på å få registrert ett 

reinmerke, jfr. § 17 i rdl. av 1978. Dette fremgikk videre klart av forskrift om merking av 

12.06.1984, § 2, 2.ledd. Det var imidlertid gjort unntak for tilleggssnitt i forskriften § 3 hvor 

følgende fremgår:  

 

«I tillegg til hovedmerket kan det registreres: a. Tilleggssnitt i øret (midlertidig, jf. § 6) – ved 

overtagelse av eiendomsretten til rein som er merket med den tidligere eiers merke….» 

 

Vi forstår da dette slik at det ikke var adgang etter tidligere lov til å godkjenne en løsning som 

i foreliggende tilfelle da det her ikke er snakk om tilleggssnitt ved overtagelse av 

eiendomsretten til rein som er merket med den tidligere eierens merke. 
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Ved utarbeidelse av den nye reindriftsloven var tanken at bestemmelsene i merkeforskriften 

skulle tas direkte inn i loven. Dette er imidlertid ikke gjennomført fullt ut og det fremgår ikke 

lengre klart av loven at en bare har rett til å få registrert ett merke. Vi finner imidlertid ingen 

ting i forarbeidene som tilsier at det skulle være tilsiktet noen endring på dette punktet. 

 

Ordningen med tilleggssnitt er ikke videreført i den nye loven, og dette er faktisk omtalt i 

forarbeidene. Reindriftslovutvalget hadde i sitt utkast § 7-2 om former for merking med 

tilleggssnitt ved eiendomsovertagelse av rein, men dette ble tatt bort av dep. under arbeidet 

med Ot.prp.nr. 25 hvor de sier følgende (s. 60) i omtale av § 34: 

 

«Tilleggssnitt i et registrert merke ved overdragelse av eierforhold er svært lite i bruk utover 

det som er beskrevet ovenfor. Merking av rein som overdras til ny eier, forutsettes derfor å 

skje ved bruk av øreklips eller på annen egnet måte f.eks. datachips. Dette vil f.eks. gjelde for 

rein man har fått som lønn for arbeid, som dåps-, konfirmasjons- og bryllupsgaver og ved salg 

av livdyr. Slik merking skal registreres og dokumenteres.»   

 

Ut fra dette har vi problemer med å se at det skulle være adgang til å godkjenne en ordning 

hvor en person får registrert flere ulike merker. 

 

Tilleggssnitt ved kjøp av rein blir ikke helt det samme, og dette kan nok ha sin berettigelse. 

En slik godkjenning bør imidlertid bare skje dersom vi får godkjent utfyllende retningslinjer 

ihht. § 38 som åpner for en slik løsning. 

 

Bestemmelsen i § 38, 4.ledd setter nok i første rekke begrensninger på adgangen til å gå inn å 

slette ordinære merker. I dette tilfellet er det gitt en tidsbegrenset godkjenning hvor det 

fremgår klart at merket slettes om 4 år.  Vi kan da ikke se at 4.ledd skulle legge noen 

avgjørende føringer i denne situasjonen. 

 

Det fremstår på bakgrunn av dette tvilsomt om det er adgang etter reindriftsloven til å 

innvilge utvidet bruk av reinmerke i denne saken, og en gangbar løsning i tråd med 

reindriftsloven kan derfor være og ikke godkjenne utvidet bruk av merket, men oppfordre 

Danielsen om å søke registrert bruk av øreklips på de dyrene det gjelder.   

 

Det fremmes derfor to alternative vedtak til merkenemnda. 
 

Grunnlag for behandling: 

- Reindriftslovens § 34 Former for merking 

- Reindriftslovens § 38 Registrering og sletting av merke 

- Forslag til retningslinjer for merkenemndas saksbehandling – Nord-Trøndelag. Sak 

9/13, Merkenemnda i Nord-Trøndelag. 
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Merkenemndas behandling 

Merkenemnda foreslo følgende tillegg til innstillingens alternativ 1:  

«Merkenemnda mener også at vedtak om forlengelse er i tråd med de retningslinjene som 

tradisjonelt har ligget til grunn for merkenemndas behandling av slike saker.» 

 

 

Merkenemndas vedtak: 

Merkenemnda i Nord-Trøndelag tar ikke klagen fra Ole Henrik Kappfjell til følge, og 

opprettholder sitt vedtak i sak 7/14. Kappfjell fremfører ingen nye forhold i saken. Det er 

opplyst fra Isak Danielsen om at reinmerke nr. 4592 fremdeles er i bruk. Jamfør 

reindriftslovens § 38, 4.ledd, skal det da ikke slettes. Merkenemnda mener at det i en 

overgangsperiode kan godtas at Isak Danielsen innehar to merker.  

Merkenemnda mener også at vedtaket om forlengelse er i tråd med de retningslinjene som 

tradisjonelt har ligget til grunn for merkenemndas behandling av slike saker. 

Saken oversendes til klagenemnda for merkesaker for endelig behandling. 

 

Enstemmig vedtatt. 
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  Arkivsaksnr: 2014/3505  

 Saksbehandler: Risten-Marja Inga  

Dato: 24.9.2014  

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

MERKENEMNDA I NORD-TRØNDELAG 15/14 13.11.14 

 

Søknad om registrering av reinmerke til Leah Isabell Kappfjell Jåma, 

Tjåehkere sijte 
 

Saksdokumenter: 

1. Søknad om registrering av reinmerke Leah Isabell  

Kappfjell Jåma Tjåehkere sijte     Dato: 11.5.2014 

 

Vedlegg: 

Linda Mari Jåma. Søknad om registrering av reinmerke for Leah Isabell 

Kappfjell Jåma. 11.5.2014. 

__________________________________________________________________________ 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag sitt forslag til vedtak: 

Fylkesmannen anbefaler at søknad om registrering av reinmerke til Leah Isabell Kappfjell 

Jåma innvilges. Dette med hjemmel i Reindriftsloven av 2007 § 32 om rett til reinmerke, da 

søker inngår i siidaandel VJ53 til sin mor Linda Mari Jåma.  

 

Saksfremstilling: 

Det er mottatt søknad fra siidaandelsleder VJ53, Linda Mari Jåma angående omregistrering 

av reinmerke på vegne av Leah Isabell Kappfjell Jåma, Tjåehkere sijte.  

Merket det søkes om er per dags dato registrert på Jaahke Elias Jåma som er i samme 

siidaandel og hvor siidaandelsinnehaver Linda Mari Jåma er hans tante.  

Merket som søkes omregistrert har følgende snitt: 

 

Åelkies minnjelde kruhkie, særkie åvtelde 

Garrah skaarja, tsiehkie åvtelde 
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Når det gjelder retten til reinmerke, har Leah Isabell Kappfjell Jåma rett til å inneha 

reinmerke etter Reindriftslovens § 32 første ledd pkt. 2 og 3, jf. § 9 første og annet ledd. Hun 

er datter av siidaandelsleder Linda Mari Jåma, er av samisk ætt og skal inngå i morens 

siidaandel. 

 

Søknaden begrunnes med at merket burde følge etterkommere av siidaandelsinnehaverens 

barn. Det er gjort søk i merkeregistrene i Norge og Sverige, og ikke funnet identiske merker i 

henhold til Reindriftslovens § 38 om forveksling og misbruk.   

Søknaden er sendt på høring til samtlige siidaandeler i Nord-Trøndelag, Sametinget i Sverige 

og Fylkesmennene i Nordland og Sør-Trøndelag.  

 

Grunnlag for behandling: 

- Reindriftslovens § 32 Rett til reinmerke 

- Reindriftslovens § 38 Registrering og sletting av merke 

 

 

Merkenemndas behandling: 

 

Merkenemndas vedtak: 

Merkenemnda godkjenner søknad om registrering av reinmerke til Leah Isabell Kappfjell 

Jåma. Dette med hjemmel i Reindriftsloven av 2007 § 32 om rett til reinmerke, da søker 

inngår i siidaandel VJ53 til sin mor Linda Mari Jåma. Merket er tidligere registrert på Jaahke 

Elias Jåma som er i samme siidaandel og hvor siidaandelsinnehaver Linda Mari Jåma er hans 

tante.  

 

Enstemmig vedtatt. 
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  Arkivsaksnr: 2014/3504  

 Saksbehandler: Risten-Marja Inga 

Dato: 24.9.2014  

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

MERKENEMNDA I NORD-TRØNDELAG 16/14 13.11.14 

 

Østre Namdal reinbeitedistrikt / Tjåehkere sijte. Søknad om registrering av reinmerke – 

Jaahke Elias Jåma 
 

Saksdokumenter: 

10. Søknad om registrering av merke Jaahke Elias Jåma, 

Tjåehkere sijte        Dato: 11.5.2014 

11. Merknad til registrering av reinmerke Jaahke Elias Jåma,  

Leif Arne Jåma                Dato: 15.9.2014 

 

Vedlegg: 

Ellinor Jåma. Søknad om registrering av reinmerke Jaahke Elias Jåma. Dato: 11.5.2014 

 

Leif Arne Jåma. Merknad til registrering av reinmerke.   Dato: 15.9.2014 

______________________________________________________________________ 

 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag sitt forslag til vedtak: 

Merkenemnda godkjenner søknad om nytt reinmerke for Jaahke Elias Jåma, siidaandel VJ53, 

Tjåehkere sijte, jfr. reindriftslovens § 32 om rett til registering av reinmerke.  

 

Saksfremstilling: 
Ellinor Marita Jåma tilhørende Tjåehkere sijte har på vegne av sin sønn Jaahke Elias Jåma søkt om 

registrert reinmerke. Merket har følgende snitt: 

 

Åalkies åvtelde kruehkie, særkie minnjelde 

Garrah skaarja, tsiehkie åvtelde 
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Jaahke Elias Jåma tilhører siidaandel VJ53 Linda Mari Jåma som er hans tante. Siidaandelsleder har 

bekreftet søknaden med sin underskrift, vilkårene i Reindriftslovens § 32 punkt 2 og 3 om rett til 

reinmerke er dermed oppfylt. Merkesnittene er gjort ut fra mors/ Ellinor Marita Jåmas merke: 

 

 

 

 

Kruehkie åvtelde 

Garrah skaarja, tsiehkie gaskoeh åvtelde 

 

Det er gjort søk i merkeregistrene i Norge og Sverige, og ikke funnet identiske merker i henhold til 

Reindriftslovens § 38 om forveksling og misbruk.  

Søknaden er sendt på høring til samtlige siidaandeler i Nord-Trøndelag, Sametinget i Sverige og 

reindriftsforvaltningen i Nordland og Sør-Trøndelag/ Hedmark.  

Merknad 

Det er kommet inn en merknad på omsøkte merke til Jaahke Elias Jåma fra Leif Arne Jåma, 

sijteandelsinnehaver VR8 Fovsen Njaarke. Merknaden begrunnes med at det er for likt hans sønn Tor 

Daniel Jåmas merke, samt at Fovsen Njaarke er nabodistrikt til Tjåehkere hvor Jaahke Elias Jåma har 

søkt om merke. Dette kan føre til sammenblanding da rein kan krysse distriktsgrensene. Tor Daniel 

Jåmas merke har følgende snitt:  

 

 
Ut fra de opplysninger som foreligger i denne sak, vil det anbefales at søknad om registering av 

reinmerke for Jaahke Elias Jåma, Tjåehkere sijte innvilges. Jaahke Elias Jåma inngår i siidaandel 

VJ53 til sin tante Linda Mari Jåma og har med hjemmel i Reindriftsloven av 2007 § 32 rett til 

reinmerke. Tor Daniel Jåmas merke har vitnjeluktie minngelde på høyreøret, mens Jaahke Elias Jåma 
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har kruehkie og saerkie minnjelde. Muligheten for sammenblanding er lite sannsynlig da høyreørene 

framstår som forskjellige. 

 

Grunnlag for behandling: 

- Reindriftslovens § 32 Rett til reinmerke 

- Reindriftslovens § 38 Registrering og sletting av merke 

 

Merkenemndas behandling: 

 

 

 

Merkenemndas vedtak: 

Merkenemnda godkjenner søknad om nytt reinmerke for Jaahke Elias Jåma, siidaandel VJ53, 

Tjåehkere sijte, jfr. reindriftslovens § 32 om rett til registering av reinmerke. Jaahke sitt 

opprinnelige merke er overført til Leah Isabell Kappfjell. 

 

Enstemmig vedtatt. 
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  Arkivsaksnr: 2014/5056-1  

 Saksbehandler: Risten-Marja Inga  

Dato: 24.9.2014  

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

MERKENEMNDA I NORD-TRØNDELAG 17/14 13.1.14 

 

Søknad om sletting av reinmerke Vilmi Persson Steinfjell. Tjåehkere sijte 

 

Saksdokumenter: 

1. Søknad om å slette reinmerke Vilmi Persson Tjåehkere sijte  Dato: 31.6.2014 

 

Vedlegg: 

Søknad om å slette reinmerke. 31.6.14. 

____________________________________________________________ 

 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag sitt forslag til vedtak: 

 

Merkenemnda godkjenner at Vilmi Persson Steinfjells reinmerke i Tjåehkere sijte skal slettes 

med hjemmel i §38 om registrering og sletting av reinmerke. Begrunnelse for sletting er at 

merket er tatt i bruk i Kall sameby, Sverige og godkjent av det svenske Sametinget.  

 

Saksfremstilling: 
Vilmi Persson Steinfjell, VJ63, Tjåehkere sijte ønsker sitt registrerte merke slettet i et brev til 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag mottatt den 4.7.2014. Begrunnelsen for sletting av merket er at det 

har blitt godkjent i Kall sameby, Sverige. Vedkommende ønsker at saken blir formelt behandlet i 

merkenemnda. Merket er som følger: 

 

 
Åelkies minngelde kruhkie, gøøkte tsiehkie åvtelde 

Garrah skaarja, saerkie åvtelde 
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Steinfjell har orientert siidaandelsinnehaver Odd Bjørnar Bjørkås og distriktsleder Algot Jåma 

om saken. 

 

Grunnlag for behandling: 

- Reindriftslovens § 38 Registrering og sletting av merke 

 

Merkenemndas behandling: 

 

 

Merkenemndas vedtak: 

Merkenemnda godkjenner at Vilmi Persson Steinfjells reinmerke i Tjåehkere sijte skal slettes 

med hjemmel i § 38 om registrering og sletting av reinmerke. Begrunnelse for sletting er at 

merket er tatt i bruk i Kall sameby, Sverige og godkjent av det svenske Sametinget.  

 

Enstemmig vedtatt. 
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  Arkivsaksnr: 2014/6755 

 Saksbehandler: Risten-Marja Inga 

Dato: 07.11.14  

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

MERKENEMNDA I NORD-TRØNDELAG 14/18 13.11.14 

 
Tittel: 

Rein påkjørt av tog på Nordlandsbanen Namsskogan – Majavatn 

07.11.14 

 

Saksdokumenter: 

1. Melding om rein drept av tog Namsskogan – Majavatn 07.11.14 dyrepåkjørsel 

38559835       Dato: 07.11.14 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Saksfremstilling: 

4 rein påkjørt av tog på Nordlandsbanen Namskogan – Majavatn 07.11.14. Km: 308.3.  

 

Forslag til eiere av forelagte ører: 

 Marja Magdalena Joma, VJ10 Tjåehkere sijte 
 

 Anders Joma, VJ10 Tjåehkere sijte  
 
 

 Tor Enok Larsen, WD19 Byrkije sijte 
 
 

Mats Erik Torkel Stinnerbom, Vilhelmina Norra Sameby, Sverige.  
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Merkenemndas behandling: 

Ørene ble framlagt for merkenemnda. 

 

Merkenemndas vedtak: 

Merkenemnda er enig i saksbehandlers vurderinger. 

Liste over eiere sendes Jernbaneverket som grunnlag for utbetaling av erstatning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


