
Søknad om reinmerke

Søknaden sendes Fylkesmannen i søkerens reinbeiteområde
Søknadsfrist 1. januar og 1. juni

1. Opplysninger om søker
Navn

Adresse Postnr. Poststed

Fødselsnr. (11 siffer) E-post adresse

Telefonnr. Foreldre/foresatte (gjelder søkere under 18 år)

Adresse foreldre/foresatte (dersom foreldre ikke har samme adresse som søker)

2. Opplysning om oppfyllelse av vilkårene i Reindriftslovens § 32- rett til reinmerke

Er du av samisk ætt?    Ja     Nei

Er du siidaandelsleder/leder av sideordnet rekrutteringsandel, leders ektefelle/samboer, barn eller barnebarn?
(samboerskap må dokumenteres).             

   Ja        Nei
Hvis nei, svar på neste 
spørsmål.

Eller har du foreldre/besteforeldre som har hatt reindrift som hovednæring?
(dokumentasjon må vedlegges).    Ja     Nei

Navn foreldre/besteforeldre Distrikt/siida

Inngår du eller skal du inngå i siidaandel etter § 10?    Ja     Nei

Siidaandelsleder/ledere Distrikt/siida

Siidaandelens ansvarlige leder/ledere bekrefter herved at søkeren får eie rein i siidaandelen etter reindriftslovens § 10
(siidaandelsleder sin underskrift er ikke nødvendig dersom saken gjelder søknad om endring av merke, og søker allerede er medlem av
siidaandelen)

Dato Underskrift
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3. Opplysninger om reinmerket

Beskrivelse av merket det søkes om

Høyre øre

Venstre øre

Legg til bilde

Opplysninger om merket og eventuelt begrunnelse for valg av snitt (f.eks.: hvilket merke omsøkt reinmerke er avledet fra)

4. Søkerens underskrift
Foreldrenes/foresattes underskrift (gjelder søkere under 18 år)
Dersom foreldre ikke har felles foreldreansvar, må dokumentasjonen vedlegges.
Dato Underskrift
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