
Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg: Merkenemnda i Nord-Trøndelag 
Møtested: Reindriftskontoret, Saemien sijte 
Dato: 25.05.2016 
Tidspunkt: 10:00 – 16:00 

 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Bengt Åke Jåma 

Nils Danielsen 

Anders Joma 

LEDER 

NESTL 

MEDL 

 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Ivar Toven 

Lars Isak Påve 

John Kristian Jåma 

 

 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

   

 

Merknader 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

  

Kjell Kippe  Reindriftsdirektør 

Risten-Marja Inga Utvalgssekretær 

 

 

Underskrift: 

 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i 

samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 

 

 

______________________ ______________________ _______________________ 



Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 

saksnr 

 Styresaker   

ST Sak 1/16 Søknad om registrering av reinmerke 
til Evald Stenfjell, Låarten sijte 

 2016/2086 

ST Sak 2/16 Søknad om overføring av reinmerke til 
Niila Blind, Låarten sijte 

 2016/90 

ST Sak 3/16 Søknad om overføring av reinmerke til 
Anna Sparrok, Åarjel-Njaarke sijte 

 2016/754 

ST Sak 4/16 Søknad om overføring av reinmerke til 
Mads Kappfjell, Åarjel-Njaarke sijte 

 2016/867 

ST Sak 5/16 Søknad om overføring av reinmerke til 
Aina Bye, Låarten sijte 

 2016/1937 

ST Sak 6/16 Reinmerke Amalie-Sööfe Charlotte 
Gundersen Siidaandel VA 24 Gasken Laante 
sijte. Unntatt offentlighet offl. § 13 jf. Fvl § 13 

 

 2014/7247 

ST   Sak 7/16 Behandling av retningslinjer for merkenemnda   2015/5823 
  i Nord-Trøndelag   
   

ST  Sak 8/16 Eventuelt 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

MERKENEMNDA I NORD-TRØNDELAG 1/16 25.05.16 

 

 

Søknad om reinmerke til Evald Stenfjell, Låarten sijte/ Luru reinbeitedistrikt 

 

Saksdokumenter: 

1. Søknad om registrering av reinmerke      

        Dato: 18.03.2016 

2. Reinmerkeregisteret – Merkeprotokoll 1936-1986 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Merkenemndas vedtak: 

 

 

 

 

Saksfremstilling: 

 

Evald Stenfjell tilhørende siidaandel VG46 Niila Blind, Låarten sijte har søkt på registrering 

av merke. Merket har følgende snitt: 

 
Åelkies tsiehkie åvtelde, tsiehkie minngelde 

Gårroeh gøøkte tsiehkie åvtelde, tsiehkie minngelde 

 
Det opplyses at merket har tilhørt Evald Stenfjells bestefar, Jon Martin Jonsen Stenfjell. Merket er 

registrert den 6.5.1936 og er å finne i reinmerkeprotokoll 1936- 1986: 

 
 
Evald Stenfjell har den 1. april 2016 overført siidaandelen til Niila Blind inkludert hans tidligere 

merke. Derav søknad om nytt merke.  

 

                                                                Arkivsaksnr: 2016/2086  

 Saksbehandler: Risten-Marja Inga 

Dato: 25.04.2016  

   



 

Søknaden ble sendt på høring den 18.03.2016 med frist for merknader eller klager den 

22.04.2016. Det ble ikke mottatt klager på registreringen av merke.   

 

 

Fylkesmannens forslag til vedtak: 

 

Merkenemnda godkjenner registrering av nytt reinmerke til Evald Stenfjell. Evald Stenfjell 

oppfyller vilkår til reinmerke i hh til Reindriftslovens § 32, første ledd pkt. 2 og 3 til rett om 

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

som søkes bevart innad i familien. Dette samsvarer med forslag til merkenemndas 

retningslinjer av 2013 pkt. (§) 1 og 5. Det er ikke funnet identiske merker i merkeregistrene 

for Norge og Sverige.  

 

 

 

Grunnlag for behandling: 

- Reindriftslovens § 32 Rett til reinmerke 

- Reindriftslovens § 38 Registrering og sletting av merke 

- Merkenemnda i Nord-Trøndelag utkast til retningslinjer § 1 og 5 (2013) (inngår også i 

nytt forslag til retningslinjer pkt. 6.2 a).  

Saksprotokoll i Merkenemnda i Nord-Trøndelag - 25.05.2016  

 
 

Vedtak 

Merkenemnda godkjenner registrering av nytt reinmerke til Evald Stenfjell og sender 
merket på kunngjøring. Evald Stenfjell oppfyller vilkår til reinmerke i hht. 
Reindriftslovens § 32, første ledd pkt. 2 og 3 til rett om reinmerke. 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. 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

MERKENEMNDA I NORD-TRØNDELAG 2/16 25.05.16 

 

 

Sak 2/16 Søknad om overføring av reinmerke til Niila Blind, Låarten sijte.  
 

Saksdokumenter: 

3. Søknad om overføring av reinmerke til Niila Blind      

       Dato: 06.01.2016 

____________________________________________________________________ 
 

 

 

Saksfremstilling: 

 

Siidaandelsinnehaver i VG46 Niila Blind, Låarten sijte har søkt om overføring av reinmerke 

fra Evald Stenfjell til seg selv. Merket har følgende snitt: 

 
Åelkies tsiehkie åvtelde jih gøøkte tsiehkieh minngelde 

Garrah tsiehkie åvtelde jih gøøkte tsiehkieh minngelde 

 

Søker ønsker å beholde sitt nåværende registrerte reinmerke i en overgangsperiode på 10 år. 

Merket har følgende snitt:  

 
 

Evald Stenfjell har den 1. april 2016 overført siidaandelen til Niila Blind inkludert hans 

tidligere merke. Derav søknad om overføring av reinmerke.  

 

Søknaden er sendt på høring med frist for eventuelle protester eller merknader den 11. februar 

2016. Det har ikke kommet inn klager på merkesøknaden.  
 

  

 

Fylkesmannens forslag til vedtak: 

 

Merkenemnda godkjenner overføring av reinmerke til Niila Blind. Niila Blind oppfyller vilkår 

til reinmerke i hht. Reindriftslovens § 32 pkt. 1 og 2 til rett om reinmerke. I tillegg er det 

                                                                   Arkivsaksnr: 2016/ 90  

 Saksbehandler: Risten-Marja Inga 

Dato: 25.04.2016  

   



snakk om et eksisterende 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.  

 

 

 

Grunnlag for behandling: 

- Reindriftslovens § 32 Rett til reinmerke 

- Reindriftslovens § 38 Registrering og sletting av merke 

 

 

 

Merkenemndas vedtak: 

 

Saksprotokoll i Merkenemnda i Nord-Trøndelag - 25.05.2016  

Vedtak 

Merkenemnda godkjenner overføring av reinmerke til Niila Blind. Niila Blind oppfyller vilkår til 

reinmerke i hht. Reindriftslovens § 32 pkt. 1 og 2 til rett om reinmerke. I tillegg er det snakk om et 

eksisterende 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.  

Merket har følgende snitt: 

 
Åelkies tsiehkie åvtelde jih gøøkte tsiehkieh minngelde 

Garrah tsiehkie åvtelde jih gøøkte tsiehkieh minngelde 

 

Søker får beholde sitt nåværende merke i en overgangsperiode på 10 år, med hensyn til en velordnet reindrift. 

Dette under forutsetning av at det ikke merkes rein i merket.  

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

MERKENEMNDA I NORD-TRØNDELAG 3/16 25.05.16 

 

 

Sak 3/16 Søknad om overføring av reinmerke til Anna Sparrok, Åarjel-Njaarke sijte 
 

Saksdokumenter: 

4. Søknad om overføring av reinmerke til Anna Sparrok, Åarjel-Njaarke sijte 

        Dato: 01.02.2016 

____________________________________________________________________ 

 

Merkenemndas vedtak: 

 

 

 

 

Saksfremstilling: 

 

Fylkesmannen har den 01.02.2016 mottatt søknad om overføring av reinmerke registrert på 

Anna Sparrok, per dags dato registrert i Voengelh-Njaarke sijte. Merket søkes nå overført fra 

Voengelh-Njaarke til Åarjel-Njaarke sijte i forbindelse med overdragelse av siidaandel VM75 

fra Albert Jåma til Mads Kappfjell.  

 

Merket har følgende snitt: 
 

 
Åelkies namhpe, kruehkie minnjelh jih gøøkte tsiehkie åvtelh 

Gååroeh kruehkie åvtelh jih tsiehkie åvtelh 

 

 

Søknaden er sendt på høring med frist for eventuelle protester eller merknader den 2. mars 

2016. Det kom ikke inn klager på merkesøknaden.  
 

 

  

Fylkesmannens forslag til vedtak: 

 

Merkenemnda godkjenner av reinmerket tilhørende Anna Sparrok fra Voengelh-Njaarke til 

Åarjel-Njaarke sijte. Anna Sparrok oppfyller vilkår til reinmerke i hh. til Reindriftslovens § 

                                                                Arkivsaksnr: 2016/ 754  

 Saksbehandler: Risten-Marja Inga 

Dato: 25.04.2016  

   



32 pkt. 1 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.  

 

 

 

Grunnlag for behandling: 

- Reindriftslovens § 32 Rett til reinmerke 

- Reindriftslovens § 38 Registrering og sletting av merke 

 

 

Saksprotokoll i Merkenemnda i Nord-Trøndelag - 25.05.2016  

 
 

Vedtak 

Merkenemnda godkjenner overføring av reinmerket tilhørende Anna Sparrok fra 
Voengelh-Njaarke til Åarjel-Njaarke sijte. Anna Sparrok oppfyller vilkår til reinmerke i 
hht. Reindriftslovens § 32 1. ledd 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.  
 
 
 
 

 

  



 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

MERKENEMNDA I NORD-TRØNDELAG 4/16 25.05.16 

 

 

Sak 4/16 Søknad om overføring av reinmerke til Mads Kappfjell, Åarjel-Njaarke sijte 
 

Saksdokumenter: 

5. Søknad om overføring av reinmerke til Mads Kappfjell, Åarjel-Njaarke sijte 

        Dato: 01.02.2016 

6. Bekreftelse på overføring av merke fra Eli Oddbjørg Kappfjell 

                                                                                               Dato: 29.01.2016 

7. Vedtak om overføring av merkenemnda i Nordland  

                                                                                               Dato: 17.03.2016 

____________________________________________________________________ 

 

 

Saksfremstilling: 

 

Fylkesmannen har den 01.02.2016 mottatt søknad om overføring av reinmerke registrert på 

Mads Kappfjell, per dags dato registrert i Voengelh-Njaarke sijte. Merket søkes nå overført 

fra Voengelh-Njaarke til Åarjel-Njaarke sijte i forbindelse med overdragelse av siidaandel 

VM75 fra Albert Jåma til Mads Kappfjell. Merket har tidligere vært registrert på Eli Oddbjørg 

Kappfjell (Voengelh-Njaarke sijte), men ble overført til Mads Kappfjell av merkenemnda i 

Nordland den 17.03.2016. 

 

 

Merket har følgende snitt: 
 

 
Åelkies namhpe, voelest åvtelhte, gøøkte tsiehkieh minngelhte 

Gårroeh minngelhte snijre, saerkie snijren roetsne, govre åvtelhte 

 

 

Søknaden er sendt på høring med frist for eventuelle protester eller merknader den 8. april 

2016. Det kom ikke inn klager på merkesøknaden.  
 

 

 

  

                                                                Arkivsaksnr: 2016/ 867  

 Saksbehandler: Risten-Marja Inga 

Dato: 25.04.2016  

   



Fylkesmannens forslag til vedtak: 

 

Merkenemnda godkjenner overføring av reinmerket tilhørende Mads Kappfjell fra Voengelh-

Njaarke til Åarjel-Njaarke sijte. Mads Kappfjell oppfyller vilkår til reinmerke i hht. 

Reindriftslovens § 32 om rett til 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.  

 

 

 

Grunnlag for behandling: 

- Reindriftslovens § 32 Rett til reinmerke 

- Reindriftslovens § 38 Registrering og sletting av merke 

 

 

 
 

Saksprotokoll i Merkenemnda i Nord-Trøndelag - 25.05.2016  

Vedtak 

 

Merkenemnda godkjenner overføring av reinmerket tilhørende Mads Kappfjell fra 
Voengelh-Njaarke til Åarjel-Njaarke sijte. Mads Kappfjell oppfyller vilkår til reinmerke i 
hht. Reindriftslovens § 32 om rett til 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.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

MERKENEMNDA I NORD-TRØNDELAG 5/16 25.05.15 

 

 

Sak 5/16 Søknad om overføring av reinmerke til Aina Bye, Låarten sijte 
 

Saksdokumenter: 

8. Søknad om overføring av reinmerke til Aina Bye, Låarten sijte   

                             Dato: 11.03.2016 

9. Bekreftelse på overføring av reinmerke fra Dan Jåma 

Dato: 11.03.2016 

____________________________________________________________________ 

 

 

Saksfremstilling: 

 

Fylkesmannen har den 11.03.2016 mottatt søknad om overføring av reinmerke registrert på 

Dan Jåma, tilhørende siidaandel VG40 Bengt Åke Jåma, Låarten sijte. Merket søkes nå 

overført fra Dan Jåma til Aina Bye. Vedlagt søknaden var det bekreftelse fra Dan Jåma om at 

merket kan overføres. Merket har følgende snitt: 
 

 
 
Åelkies sloeptje jïh raejkie 
Garrah göökte tsiehkieh minngelde 

 

Søknaden er sendt på høring med frist for eventuelle protester eller merknader den 15. april 

2016. Det kom ikke inn klager på merkesøknaden.  
 

 

  

Fylkesmannens forslag til vedtak: 

 

Merkenemnda godkjenner søknad om registrering av reinmerke til Aina Bye, tilhørende 

siidaandel VG40 Bengt Åke Jåma, Låarten sijte. Søker oppfyller vilkår til reinmerke i hh. til 

Reindriftslovens § 32 rett om reinmerke tredje ledd pkt. 2. I tillegg er det snakk om et 

eksisterende merke som har vært registrert på søkers svigerbror tilhørende i samme 

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

 

                                                               Arkivsaksnr: 2016/ 1937  

 Saksbehandler: Risten-Marja Inga 

Dato: 25.04.2016  

   



 

 

Grunnlag for behandling: 

- Reindriftslovens § 32 Rett til reinmerke 

- Reindriftslovens § 38 Registrering og sletting av merke 

 

Saksprotokoll i Merkenemnda i Nord-Trøndelag - 25.05.2016  

Vedtak 

Merkenemndas behandling: 

 

Bengt Åke Jåma stilte spørsmål om sin habilitet, siden merket er søkt i hans siidaandel. 

Merkenemnda erklærer Bengt Åke Jåma som inhabil og behandler ikke saken. Vara er 

innkalt, men møtte ikke.  

 

Merkenemndas vedtak: 

 

Merkenemnda godkjenner søknad om overføring av reinmerke til Aina Bye, tilhørende 

siidaandel VG40 Bengt Åke Jåma, Låarten sijte. Søker oppfyller vilkår til reinmerke i hht. 

Reindriftslovens § 32 rett om reinmerke tredje ledd. I tillegg er det snakk om et eksisterende 

merke som har vært registrert i samme siidaandel. Det er ikke funnet identiske merker i 

merkeregistrene for Norge og Sverige.  

 

Enstemmig vedtatt. 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

MERKENEMNDA I NORD-TRØNDELAG 7/16 25.05.16 

 

 

Sak 7/16 Utfyllende retningslinjer for merkenemnda i Nord-Trøndelag 
 

Saksdokumenter: 

1. Møtebok for merkenemnda i Nord-Trøndelag med utkast til retningslinjer for 

merkenemnda i Nord-Trøndelag  

                                                                                                            Dato: 10.06.2013 

2. Vedtak i klagenemnda for merkesaker, sak 5/15      Dato: 28.05.2015 

3. Brev vedrørende behandling av retningslinjer for merkenemndene, L.dir avd. Alta

            Dato: 04.09.2015 

4. Møtebok merkenemnda i Nord-Trøndelag, sak 21/15 Behandling av retningslinjer 

  Dato: 17.11.2015 

5. Vedtak i klagenemnda for merkesaker, sak 12/16 

  Dato: 07.01.2016 

6. Utkast til retningslinjer for merkenemnda i Nord-Trøndelag 

  Dato: 26.04.2016 

Vedlegg: 

1. Vedtak i klagenemnda for merkesaker, sak 12/16 

2. Utkast til retningslinjer for merkenemnda i Nord-Trøndelag 

3. Utkast til retningslinjer for merkenemnda Sør-Trøndelag og Hedmark 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Saksfremstilling: 

 
Fylkesmannen mottok den 08.09.2016 forespørsel fra Landbruksdirektoratet avd. Alta (Ldir) angående 

utfyllende retningslinjer for merkenemnda i Nord-Trøndelag. Spørsmålet fra direktoratet var om 

merkenemnda ville endre det eksisterende utkastet til retningslinjene vedtatt i møte den 10.06.2013 før 

de ble oversendt til klagenemnda for behandling.  Frist for tilbakemelding var satt til 01.10.2015 og 

det ble sagt fra Fylkesmannen at retningslinjene skulle revideres. Saken ble tatt opp i 

merkenemndsmøte den 17.11.2015 og det ble enighet om at retningslinjene skal gjennomgås 

ytterligere. Klagenemnda for merkesaker avholdt møte den 07.01.2016 hvor utkastet til retningslinjene 

  

                                                               Arkivsaksnr: 2015/ 5823  

 Saksbehandler: Risten-Marja Inga 

Dato: 26.04.2016  

   



vedtatt 10.06.2013 ble behandlet, dette på grunn av merkenemndas vedtak i møte den 17.11.2015 om 

at fylkesmannen skulle utarbeide et nytt utkast som skulle sees på ved neste møte 25.05.2016.  

 

Etter at retningslinjene er utarbeidet av merkenemnda oversendes dokumentet til 

Landbruksdirektoratet som fremmer saken til klagenemnda. Retningslinjene skal til sist godkjennes i 

Reindriftsstyret.  

 

Sekretær for merkenemnda i Nord-Trøndelag har utarbeidet forslag til retningslinjer etter innspill fra 

merkenemndas medlemmer ved forrige møte den 17.11.2015. Forslaget er vedlagt møteinnkallingen. 

Forslaget er gjort med utgangspunkt i retningslinjene for Nord-Trøndelag som ble oversendt den 

10.06.2013, samt tilbakemeldingen fra klagenemnda.  

 

 

 

  

Fylkesmannens forslag til vedtak: 

 
Merkenemnda blir enige om et utkast og anbefaler at RBD tar de opp på årsmøtet.  

 

 

Grunnlag for behandling: 
- Reindriftslovens § 32 Rett til reinmerke 

- Reindriftslovens § 38 Registrering og sletting av merke 

- Reindriftslovens § 39 Saksbehandling 

 

Saksprotokoll i Merkenemnda i Nord-Trøndelag - 25.05.2016  

Vedtak 

Merkenemnda har behandlet utkastet og er enige om dokumentet som sendes på høring til 

siidaandelslederne for innspill.   

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 


