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Styresaker 

ST 13/15 Orientering om ny representant for Tjåehkere sijte - konstituering av nemndas faste 

medlemmer 
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Vedtak 

Merkenemnda konstituerer seg følgende: 

Bengt Åke Jåma – leder 

Nils S Danielsen – nestleder 

Anta Joma – medlem 

 

Enstemmig vedtatt. 
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ST 14/15 Søknad om registrering av reinmerke Jaahke Elias Jåma, Tjåehkere 

sijte 

Vedtak 

Merkenemnda avslår søknad om nytt reinmerke til Jaahke Elias Jåma, begge alternativer.  

Merkenemnda imøtekommer dermed klage fra Samuel Petter Anti, Åarjel-Njaarke sijte. Dette 

da merkelikheten til omsøkte merker og merke til hans sønn Mikael Mathias Anti er vesentlig. 

Merkenemnda begrunner vedtaket med hjemmel i Reindriftslovens § 38, 1.ledd som sier at 

«reinmerket skal ha en slik form at forveksling eller misbruk ikke kan finnes sted.»  

Merkenemnda legger til grunn at det kan i praksis være vanskelig å skille mellom 

merkesnittene kruehkie og gieška, samt tsiehkie og saerkie. I tillegg er sannsynligheten for 

sammenblanding tilstede da Tjåehkere sijte og Åarjel-Njaarke sijte er nabodistrikt. 

Viser til brev datert 28.10.2015 fra Ellinor Marita Jåma hvor det etterspørres redegjørelse for 

hvordan merket til Mikael Mattias Anti ble vurdert i forhold til hennes merke utfra snittene 

«gieška» og «kruehkie». Merkenemnda ber fylkesmannen orientere om saksgangen i 

forbindelse med godkjenning av Ellinor Marita Jåmas og Mikael Mattias Antis merker.  

Enstemmig vedtatt.  

Jfr. Reindriftslovens § 39 saksbehandling kan merkenemndas avgjørelse påklages til 

klagenemnda.  

Fylkesmannens forslag til vedtak 

Forslag 1: Merkenemnd avslår søknad om nytt reinmerke for Jaahke Elias Jåma, siidaandel 

VJ53, Tjåehkere sijte og imøtekommer dermed klage fra Samuel Petter Anti, Åarjel-Njaarke 

sijte. Dette da merkelikheten til omsøkte merker og merke til hans sønn Mikael Mathias Anti 

er vesentlig. Merkenemnda begrunner vedtaket med hjemmel i Reindriftslovens § 38, 1.ledd 

som sier at «reinmerket skal ha en slik form at forveksling eller misbruk kan finnes sted.» 

Forslag 2: Merkenemnda godkjenner søknad om nytt reinmerke for Jaahke Elias Jåma, 

siidaandel VJ53, Tjåehkere sijte og avslår klage fra Samuel Petter Anti. Søker oppfyller vilkår 

jfr. Reindriftslovens § 32 pkt. 2 og 3 og har dermed rett til reinmerke. Det ansøkte merket (alt. 

1 eller 2) sendes på kunngjøring jfr. Reindriftslovens § 39, første ledd. 
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Jfr. Reindriftslovens § 39 saksbehandling kan merkenemndas avgjørelse påklages til 

klagenemndaST 15/15 Søknad om registering av reinmerke Nihko-Laara Påve 

Wilks, Skæhkere sijte 

Vedtak 

Merkenemnda godkjenner reinmerke til Nihko-Laara Påve Wilks.  

Merket har følgende snitt: 

 
Garrah sloeptje 

Åelkies snijre minngelde jih saerkie tjirrh 

 

Søker oppfyller vilkår jfr. Reindriftslovens § 32 pkt. 2 og 3 og har dermed rett til reinmerke. 

Merkenemnda sender det på kunngjøring etter Reindriftslovens § 39.  

Enstemmig vedtatt.  

 

Jfr. Reindriftslovens § 39 saksbehandling kan merkenemndas avgjørelse påklages til 

klagenemnda.  

 

Fylkesmannens forslag til vedtak: 

Merkenemnda godkjenner søknad om reinmerke til Nihko-Laara Påve Wilks. Søker oppfyller 

vilkår jfr. Reindriftslovens § 32 pkt. 2 og 3 og har dermed rett til reinmerke. Merkenemnda 

sender det på kunngjøring etter Reindriftslovens § 39.  

 

Jfr. Reindriftslovens § 39 saksbehandling kan merkenemndas avgjørelse påklages til 

klagenemnda.  
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ST 16/15 Søknad om registrering av reinmerke Anne Kristina Margareta 

Larsdotter Anti, Åarjel-Njaarke sijte 

Vedtak 

Merkenemnda godkjenner alternativ 2. Merkenemnda kunngjør reinmerke, alternativ 2 for 

Anne Kristina Margareta Larsdotter Anti, Åarjel-Njaarke sijte jfr. Reindriftslovens § 39 

saksbehandling. Alternativ 2 har følgende snitt: 

 

 

Merkenemnda imøtekommer dermed klagen fra Lars Jonas Åhrén og Inger Marit Eira-Åhrén 

på merke alternativ 1. Begrunnelse for ikke å godkjenne alternativ 1 er at det strider med 

reindriftslovens § 38 registrering og sletting av reinmerke som sier at “... reinmerket skal ha 

en slik form at forveksling eller misbruk ikke kan finne sted”.  

Det anses av merkenemnda at alternativ 2 er et bedre alternativ i og med at det utgår fra 

mors merke som allerede er registrert i Åarjel-Njaarke sijte. Merkenemnda skal jfr. 

Reindriftslovens § 38 “søke å bevare tradisjonell bruk og utforming av reinmerker, blant 

annet skal tradisjonelle familiemerker søkes bevart for familien...” 

Enstemmig vedtatt.  

 

Jfr. Reindriftslovens § 39 saksbehandling kan merkenemndas avgjørelse påklages til 

klagenemnda.  

 

Fylkesmannens forslag til vedtak: 

Anne Kristina Margareta Larsdotter Anti oppfyller vilkårene i reindriftslovens § 32 pkt. 2 og 3 

om rett til reinmerke. Søker inngår i siidaandel VM74 Inger Berit Anti, Åarjel-Njaarke sijte. 

Merkesøknaden hadde to alternativer og begge alternativer ble sendt ut på høring.  

Innen fastsatt frist kom det inn klage fra Inger Marit Eira-Åhrén og Lars Jonas Åhrén på alt 1. 

Denne klagen tas til følge og søknad med merkealternativ 1 avslås.  

Alternativ 1:  

Dette begrunnes med at det strider med reindriftslovens § 38 registrering og sletting av 

reinmerke som sier att “... reinmerket skal ha en slik form at forveksling eller misbruk ikke kan 

finne sted. Jon Anta Eira-Åhréns merke og omsøkte merke alt 1 har vesentlige likhetstrekk. 

Tjåehkere sijte er nabodistrikt til Åarjel-Njaarke og sammenblandinger kan forekomme.   
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Merkenemnda godkjenner alternativ 2. Merkenemnda kunngjør reinmerke, alternativ 2 for 

Anne Kristina Margareta Larsdotter Anti, Åarjel-Njaarke sijte jfr. Reindriftslovens § 39 

saksbehandling.  

Alternativ 2: 

 

Jfr. Reindriftslovens § 39 saksbehandling kan merkenemndas avgjørelse påklages til 

klagenemnda.  
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ST 17/15 Søknad om registrering av reinmerke Lars Joel Isak Åhrén, Tjåehkere 

sijteVedtak 

Merkenemnda kunngjør reinmerke for Lars Joel Isak Åhrén tilhørende siidaandel VJ51 Lars 

Jonas Åhrén og Inger Marit Eira-Åhrén, Tjåehkere sijte. Merket har følgende snitt: 

 
Åelkies snijre åvtelde jih saerkie åvtelde 
Garrah namhpe jih sloeptje, vitnjeluktie minngelde 
 

Lars Joel Isak Åhrén oppfyller vilkår i Reindriftslovens § 32, første ledd pkt. 2 og 3 og har 

dermed rett til reinmerke i og med at han inngår i sine foreldrers siidaandel.  

Enstemmig vedtatt.  

Jfr. Reindriftslovens § 39 saksbehandling kan merkenemndas avgjørelse påklages til 

klagenemnda.  

 

Fylkesmannens forslag til vedtak: 

Merkenemnda kunngjører reinmerke for Lars Joel Isak Åhrén tilhørende siidaandel VJ51 

Lars Jonas Åhrén, Tjåehkere sijte jfr. Reindriftslovens § 39 saksbehandling.  Lars Joel Isak 

Åhrén oppfyller vilkår i Reindriftslovens § 32, første ledd pkt. 2 og 3 og har dermed rett til 

reinmerke i og med at han inngår i sin fars siidaandel.  

 

 

ST 18/15 Søknad om overføring av reinmerke til Arne Omma, Åarjel-Njaarke 

sijte 

 

Vedtak 

Merkenemnda godkjenner søknaden om overføring av merke til Arne Omma.  

Merket har følgende snitt: 

 
Høyre øre/ Olgešbealjjis: guobir, sárggis ovddal ja bihttá maŋŋil 
Venstre øre/ gurutbealljis rastá, rastásis ja sárggis ovddal. 
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Arne Omma oppfyller vilkår jfr. reindriftslovens § 32 om rett til reinmerke i og med at han er 

av samisk ætt og inngår i siidaandelen til Inger Berit Anti. Merkenemndas vedtak sendes på 

kunngjøring jfr. Reindriftslovens § 39, 1. ledd. 

Enstemmig vedtatt.  

 

Jfr. Reindriftslovens § 39 saksbehandling kan merkenemndas avgjørelse påklages til 

klagenemnda.  

 

Fylkesmannens innstilling til vedtak: 

Merkenemnda sender på merkesøknaden på kunngjøring jfr. Reindriftslovens § 39, første 

ledd, søknad om nytt reinmerke for Arne Omma, siidaandel VM74 Inger Berit Anti, Åarjel-

Njaarke sijte. Søker oppfyller vilkår jfr. reindriftslovens § 32 om rett til reinmerke i og med at 

han er av samisk ætt og inngår i siidaandelen til Inger Berit Anti.  

Jfr. Reindriftslovens § 39 saksbehandling kan merkenemndas avgjørelse påklages til 

klagenemnda.  

ST 19/15 Søknad om endring av registrert merke - Per Anders Joma, Tjåehkere 

sijte 

 

Merkenemndas behandling: 

Anders Joma ba om vurdering av sin habilitet. Dette da det er snakk om hans sønn som 

også inngår i hans siidaandel. Merkenemnda vurderte det dit hen at han er inhabil i saken og 

fratrådde møtet. Personlig vara Ivar Toven var innkalt til møtet, men møtte ikke.  

Merkenemndas vedtak: 

Merkenemnda vedtar at merket med regnr. 4873, registrert 8.9.1995 på Per Anders Joma 

slettes etter en overgangsperiode på 10 år fra og med 19.11.2015. Det tidligere merket 

registrert 8.9.1995 har følgende snitt: 

 
Åelkies skaarja jih saerkie minngelde 
Garrah snijre jih saerkie åvtelde, tsiehkie minngelde 
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Dette med hjemmel i Reindriftslovens § 38 4.ledd som sier at merkenemnda kan slette et 

merke dersom det ikke har vært i bruk de siste 4 år.  

En overgangsperiode på 10 år før sletting av merket vurderes av merkenemnda som 

nødvendig for en velordnet reindrift. Reindriftslovens § 34 former for merking viser til at det 

ved overtagelse av eiendomsretten kan anvendes øreklips. Dette gjelder ikke endring av 

registrert merke ved tilføring av tilleggssnitt i hovedsnittet,  som i dette tilfellet også eies av 

samme person. Videre begrunnes bruk av overgangsperiode med at det ifl. Reindriftslovens 

§ 35 ikke er tillatt med ommerking av rein med allerede påført merke. Det presiseres at det 

forventes at det ikke merkes rein i merket kommende sesonger. Per Anders Joma kan, 

dersom det anses som nødvendig også påføre øreklips som en ytterligere identifikasjon av 

rein som er merket i det tidligere merket.  

Enstemmig vedtatt.  

Jfr. Reindriftslovens § 39 saksbehandling kan merkenemndas avgjørelse påklages til 

klagenemnda.  
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Fylkesmannens forslag til vedtak: 

Merkenemnda vedtar at merket med regnr. 4873, registrert 8.9.1995 på Per Anders Joma 

slettes etter en overgangsperiode på 10 år fra og med 17.11.2015. Dette med hjemmel i 

Reindriftslovens § 38 4.ledd som sier at merkenemnda kan slette et merke dersom det ikke 

har vært i bruk de siste 4 år.  

En overgangsperiode på 10 år før sletting av merket vurderes av merkenemnda som 

nødvendig for en velordnet reindrift. Reindriftslovens § 34 former for merking viser til at det 

ved overtagelse av eiendomsretten kan anvendes øreklips. Dette gjelder ikke endring av 

registrert merke ved tilføring av tilleggssnitt i hovedsnittet,  som i dette tilfellet også eies av 

samme person. Videre begrunnes bruk av overgangsperiode med at det ifl. Reindriftslovens 

§ 35 ikke er tillatt med ommerking av rein med allerede påført merke. Det presiseres at det 

forventes at det ikke merkes rein i merket kommende sesonger. Per Anders Joma kan, 

dersom det anses som nødvendig også påføre øreklips som en ytterligere identifikasjon av 

rein som er merket i det tidligere merket.  

Jfr. Reindriftslovens § 39 saksbehandling kan merkenemndas avgjørelse påklages til 

klagenemnda. 

 

 

 

ST 20/15 Søknad om bytting av reinmerker mellom Mats Joma og Nils P Joma, 

Tjåehkere sijte 

Merkenemndas behandling: 

Anta Joma ba om vurdering av sin habilitet. Dette da Nils P Joma er hans bror og Mats Joma 

hans onkelbarn. Merkenemnda vurderte det dit hen at han er inhabil. Anta Joma fratrådte 

dermed møtet. Personlig vara Ivar Toven var innkalt, men møtte ikke.  

 

Merkenemndas vedtak: 

Merkenemnda godkjenner bytting av reinmerker mellom Mats Joma og Nils P Joma. Både 

Mats Joma og Nils P Joma oppfyller vilkår i Reindriftslovens § 32, første ledd pkt. 2 og 3. til 

rett om reinmerke. I tillegg er det snakk om allerede eksisterende merker, og dessuten søkes 

bevart innen samme familie.  

Enstemmig vedtatt.  
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Jfr. Reindriftslovens § 39 saksbehandling kan merkenemndas avgjørelse påklages til 

klagenemnda.  

 

Fylkesmannens innstilling til vedtak: 

Merkenemnda godkjenner bytting av reinmerker mellom Mats Joma og Nils P Joma. Både 

Mats Joma og Nils P Joma oppfyller vilkår i Reindriftslovens § 32, første ledd pkt. 2 og 3. til 

rett om reinmerke. I tillegg er det snakk om allerede eksisterende merker, og dessuten søkes 

bevart innen samme familie.  

 

Jfr. Reindriftslovens § 39 saksbehandling kan merkenemndas avgjørelse påklages til 

klagenemnda.  

 

ST 21/15 Behandling av retningslinjer for merkenemnda i Nord-

TrøndelagVedtak 

Merkenemnda ber fylkesmannen utarbeide et utkast for nye retningslinjer for merkenemnda i 

Nord-Trøndelag med utgangspunkt i diskusjon på møtet. Det sendes deretter ut til 

medlemmene i merkenemnda for kommentarer. Endelig behandling av saken tas per 

telefonmøte/ e-postutveksling.  

 

Fylkesmannens forslag til vedtak: 

Merkenemnda har gjennomgått utfyllende retningslinjer for saksbehandling i merkenemnda 

med utgangspunkt i utkastet fra 10.06.2013. Bevaring av sørsamisk merketradisjon vil 

vektlegges i forslaget som legges fram. Det vil videre være viktig å definere hva som 

betegner de sørsamiske merketradisjonene i Nord-Trøndelag. 

 

Forslaget oversendes deretter til klagenemnda for behandling med følgende endringer: … 

ST 22/15 Eventuelt 
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Det ble orientert fra utvalgssekretær om nye rutiner ved identifisering av togpåkjørt rein. 

Fylkesmannen inviterte den 18.11.2015 jernbaneverket og reineiere til dialogmøte om 

eieridentifikasjon av togdrept rein. Vi kommer til å sende brev med referat så snart dette er 

utarbeidet. Vi ble enige om at jernbaneverket skal kontakte reinbeitedistriktene direkte og at 

distriktene selv tar hand om ørene ved påkjørsler. Det ble uttrykt at det forventes at denne 

kommunikasjonen skjer tidligst mulig etter påkjørselen. 
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