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Utvalg: Merkenemnda i Sør-Trøndelag / Hedmark reinbeiteområde 
Møtested: Reindriftskontoret, Røros 
Dato: 18.06.2018 
Tidspunkt: 10:00 – 16:20 

 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Lars Aage Brandsfjell 
Ole Aslak Fjellheim 
Gustav Kant 
Pål Grev 
Jon Anders Mortensson 

LEDER 
NESTLEDER 
MEDL 
MEDL 
MEDL 

 

 

 
 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Roger Bendiksen Lars Aage Brandsfjell i 
sak 3/18 

 

 
 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

  
Risten-Marja Inga  Utvalgssekretær 
Ole-Jakob Kvalshaug  Fylkesmannen i Trøndelag 
 
 
 
 
 

Utvalg Møte Møtedato 

MERKENEMNDA I SØR-TRØNDELAG / HEDMARK 2018/1 18.06.18 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 
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Saksliste 
 
 

1/18 Orienteringssak – godkjente merkeregistreringer 

 

2/18 Søknad om bytting av reinmerker Lars N. Bransfjell og Lars Elias 

Bransfjell, Saanti sijte 

3/18 Søknad om registrering av reinmerke Anja Negga, Saanti sijte 

4/18 Søknad om registrering av reinmerke Bendik Danielsen, Svahken 

sijte 

5/18 Søknad om registrering av reinmerke Jennie Danielsen, Svahken 

sijte 

6/18 Søknad om registrering av reinmerke Saija Jonetta Fjellheim, 

Gåebrien sijte 

7/18 Søknad om registrering av reinmerke, Jovna Fjellheim, Gåebrien 

sijte 

8/18 Søknad om registrering av reinmerke Ajlin Fjellheim, Gåebrien sijte 

9/18 Søknad om flytting av reinmerke Norbjørn Brandsfjell, Gåebrien 

sijte 

10/18 Søknad om flytting av reinmerke Naimi Renander Brandsfjell, 

Gåebrien sijte 

11/18 Søknad om flytting av reinmerke Aiila Renander Brandsfjell, 

Gåebrien sijte 

12/18 Søknad om overføring av reinmerke til Are Tørresdal, Gåebrien 

sijte 

13/18 Søknad om overføring av reinmerke til Vanja Tørresdal, Gåebrien 

sijte 
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14/18 Søknad om overføring av reinmerke til Magne Haugom, Gåebrien 

sijte 

15/18 Behandling av retningslinjer for merkenemnda i Sør-Trøndelag/ 

Hedmark 

16/18 Eventuelt 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

MERKENEMNDA I SØR-TRØNDELAG / HEDMARK 2/18 18.06.18 

 
 

Søknad om overføring/ bytting av reinmerker Lars N. Bransfjell og 

Lars Elias Bransfjell, Saanti sijte 

Saksdokumenter: 
1. Søknad om bytting av reinmerke m/ vedlegg  Dato: 12.01.2018 

2. Høring – bytting av reinmerker    Dato: 08.02.2018 

_________________________________________________________________ 

 
Saksfremstilling: 
 
Fylkesmannen mottok 12.01.2018 søknad om bytting av reinmerker mellom Lars N. 
Bransfjell og hans sønn Lars Elias Bransfjell i forbindelse med overdragelse av 
sijteandel UZ55 i Saanti sijte. 
 
Søknaden ble sendt på høring til sijteandelsledere i Sør-Trøndelag/ Hedmark 
reinbeiteområde, Nord-Trøndelag reinbeiteområde og til Sametinget i Sverige med 
frist for eventuelle merknader den 19.03.2018.  
 
Det er ikke mottatt merknader til søknaden.  
 
 
De omsøkte merkene har følgende snitt: 
 

Omsøkt merke til Lars N. Bransfjell 
Åelkies namhpskaale minngelde, tjiehkie avtelde 
Garrah namhpsserkeldh, göökte tjiehkieh avtelde jïh tjiehkie minngelde 

                                                                Arkivsaksnr: 

                                                                 2018/4982  

 Saksbehandler: Risten-Marja Inga 

Dato: 30.05.2018  
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 Omsøkt merke til Lars Elias Bransfjell 
Åelkies namhpe jïh gåeblietjiehkie avtelde  
Garrah namhpsserkeldh, göökte tjiehkieh avtelde 
 
 
Fylkesmannen godkjente overdragelsen av sijteandel UZ55 den 26.01.2018 fra Lars 
N. Bransfjell til Lars Elias Bransfjell, med virkning fra 01.01.2018.  
 
Da begge to har registrerte reinmerker, som skal byttes oppfyller både Lars N. 
Bransfjell og Lars Elias Bransfjell vilkår ifl Reindriftslovens § 32 om rett til reinmerke.  
 
 
Fylkesmannens forslag til vedtak: 
 
Merkenemnda godkjenner overføring av reinmerke til Lars N. Bransfjell 
Merkenemnda godkjenner overføring av reinmerke til Lars Elias Bransfjell  
 
Lars N. Bransfjell og Lars Elias Bransfjell oppfyller vilkår til reinmerke i hht. 
Reindriftslovens § 32, pkt. 1, 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.  
 

 

Merkenemndas vedtak: 
 
Merkenemnda godkjenner overføring av reinmerke til Lars N. Bransfjell 
Merkenemnda godkjenner overføring av reinmerke til Lars Elias Bransfjell  
 
Lars N. Bransfjell og Lars Elias Bransfjell oppfyller vilkår til reinmerke i hht. 
Reindriftslovens § 32, pkt. 1, 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.  
 
 
Grunnlag for behandling: 

- Reindriftslovens § 32 Rett til reinmerke 

- Reindriftslovens § 38 Registrering og sletting av merke 
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Søknad om registrering av reinmerke Anja Louise Kristina Negga, 

Saanti sijte 

Saksdokumenter: 
1. Søknad om registrering av reinmerke    Dato: 31.12.2017 

2. Høring – registrering av reinmerker    Dato: 02.02.2018 

_________________________________________________________________ 

 
Saksfremstilling: 
 

Fylkesmannen har mottatt søknad om registrering av reinmerke den 31.12.17 til Anja 

Louise Kristina Negga f. 06.04.1986.  

 

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

Hedmark reinbeiteområde, Nord-Trøndelag reinbeiteområde og Sametinget i Sverige 

med høringsfrist den 9. mars 2018. 

 

Det er ikke mottatt merknader til søknaden. 

 

Det omsøkte merket har følgende snitt: 

 
Åelkies göökte tjiehkieh avtelde, tjiehkie, suelie jïh tjiehkie minngelde 

Garrah sloeptje jïh voelese minngelde 

 

                                                                 Arkivsaksnr:                                     

                                                                  2018/1340 

 Saksbehandler: Risten-Marja Inga 

Dato: 30.05.2018  

   

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

MERKENEMNDA I SØR-TRØNDELAG / HEDMARK 3/18 18.06.18 
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Merket skal inngå i sijteandel UZ63 til Lars Kristoffer Brandsfjell. Søker har oppgitt at 

hun er av samisk ætt og er samboer med leder.  

 

Anja Negga har også reinmerke registrert i Unna Tjerusj i Sverige. Av 

Reindriftslovens kap. 5 merking av rein og registrering av reinmerke fremgår det at 

man ikke kan inneha mer enn ett merke, dette gjelder derimot ikke for merker 

registrert på svensk side. Merket som er registrert i Sverige har følgende snitt:  

 
 

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 

 

 

Merkenemndas behandling: 

Lars Aage fratrer møtet grunnet inhabilitet. Stedfortreder er Roger Bendiksen. 

Ytterligere saksoppslysning: Merket er utledet fra Helen Blind Brandsfjell.  

 

 
Fylkesmannens forslag til vedtak: 
Merkenemnda godkjenner søknad om nytt reinmerke for Anja Louise Kristina Negga 
tilhørende sijteandel UZ63 Lars Kristoffer Brandsfjell, Saanti sijte.  
 
Søker oppfyller vilkår for rett til reinmerke jfr. Reindriftslovens § 32 om rett til 
reinmerke tredje ledd pkt. 2 da hun er av samisk ætt og samboer med 
sijteandelsinnehaver hvor merket skal inngå.  
 

 

Merkenemndas vedtak: 
Merkenemnda godkjenner søknad om nytt reinmerke for Anja Louise Kristina Negga 
tilhørende sijteandel UZ63 Lars Kristoffer Brandsfjell, Saanti sijte.  
 
Søker oppfyller vilkår for rett til reinmerke jfr. Reindriftslovens § 32 om rett til 
reinmerke tredje ledd pkt. 2 da hun er av samisk ætt og samboer med 
sijteandelsinnehaver hvor merket skal inngå.  
 
Enstemmig vedtatt.  
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Søknad om registrering av reinmerke Bendik Elias Danielsen, 

Svahken sijte 

Saksdokumenter: 
1. Søknad om registrering av reinmerke    Dato: 22.12.2017 

2. Høring – registrering av reinmerker    Dato: 02.02.2018 

3. Klage fra Peter Andersson, Idre sameby   Dato: 16.03.2018  

 

Ytterligere saksopplysning fra merkenemnda 
 
Merket er benyttet i Svahken sijte fram til midten på 70-tallet og ble i forbindelse med 
flytting til Saanti sijte og har siden vært brukt der.  
 
 
Merkenemndas vurdering: 
 
Merkenemnda vektlegger at sammenblanding forekommer. Reiser ingen nye 
problemstillinger med sammenblanding, da merket har tidligere vært registrert i 
samme sijte.  
 
Saksfremstilling: 
 

Fylkesmannen har mottatt søknad om registrering/ overføring av reinmerke den 

22.12.17 til Bendik Elias Danielsen f. 13.08.96. Merket er en overføring fra Samuel 

Danielsen 23.12.23 Saanti sijte.  

 

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

Hedmark reinbeiteområde, Nord-Trøndelag reinbeiteområde og Sametinget i Sverige 

med høringsfrist den 9. mars 2018. 

 

                                                                Arkivsaksnr:  

                                                                2018/1340  

 Saksbehandler: Risten-Marja Inga 

Dato: 30.05.2018  

   

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

MERKENEMNDA I SØR-TRØNDELAG / HEDMARK 4/18 18.06.18 
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Det har kommet inn en klage på merket fra Peter Andersson, Idre sameby.  

 

Det omsøkte merket har følgende snitt: 

 
Åelkies skaarja, tjiehkie avtelde 

Garrah namhpe, skaavte avtelde jïh minngelde 

 

Saksfremstilling forts.  

 

Klagen begrunnes med merkelikhet mellom Peter Anderssons datter Linda 

Andersson som driver med rein i grannsamebyn/ nabodistriktet Idre. Hennes merke i 

klagen har følgende snitt: 

 
Åelkies skaarja, tsiehkie åvtelde 

Garrah namhpkruehkie 

 

I svenske Sametingets renmärkesregister har merket ytterligere et snitt: 

 
Åelkies skaarja, tsiehkie åvtelde 

Garrah namhpkruehkie jïh tjiehkie minngelde 

 

Merkenemndas sekretær har vært i kontakt med Peter Andersson som opplyser at 

han har tegnet feil i klagen og at det riktige merket er som i renmärkesregisteret. 

Videre opplyser han om at merket er utledet fra hans maadteraajja. Han sender over 

dokument fra Hammerdal herradsrett på dette. Angående sammenblanding (har ikke 

blitt gjort per 18.06.2018) som forteller han at det har vært en del sammenblanding 

mellom Svahken sijte og Idre sameby i år, og at det er minimalt med 

sammenblanding mellom Saanti sijte. 

 

I søknad om reinmerke til Bendik Elias Danielsen fremgår det at merket per dags 

dato er registrert på Samuel Danielsen f. 23.12.23 i Saanti sijte. Merket søkes flyttet 

til Svahken sijte i forbindelse med Bendik Danielsens far, Bengt Bertil Danielsens 

overtakelse av sijteandel UW11. Således sett er avstanden mellom Svahken sijte og 
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Idre sameby mindre enn mellom Saanti sijte / Fæmunden og det er mer nærliggende 

for sammenblanding ved overføringen til Svahken sijte. Dette er en vurdering som 

merkenemnda er nødt til å gjøre i behandling av saken.  

 

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

at forveksling eller misbruk ikke kan finne sted. Merkenemnda har ansvaret for å 

påse at merker har en slik form at forveksling eller misbruk ikke kan finne sted. Det 

skal også tas hensyn til tradisjonell bruk og utforming av merker. Det omsøkte merket 

ligger «over» klagers datters merke og det kan således være mulighet for 

ommerking. Begge merker er familiemerker og det anses viktig å bevare disse. 

Videre er det omsøkte merket også likt merket som hans søster Jennie Malena 

Danielsen har søkt overført fra Jennie Danielsen (se sak 5/18), dette merket 

registrert i Svahken sijte.  

 

 

Fylkesmannens forslag til vedtak: 

Alt. 1 

Merkenemnda godkjenner søknad om registrering/ overføring av reinmerke til Bendik 

Elias Danielsen, Svahken sijte. 

 

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

at forveksling eller misbruk ikke kan finne sted. Merket innehar en viss merkelikhet, 

men det er tilstrekkelig forskjell på disse to merkene for å identifisere eierforholdet. 

Merket er også et eksisterende merke som søkes overført innad i familien. 

 

Alt. 2: 

Merkenemnda avslår søknad om registrering/ overføring av reinmerke til Bendik Elias 

Danielsen. 

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

at forveksling eller misbruk ikke kan finne sted. Merkenemnda avslår dermed 

søknaden med begrunnelse at merkelikheten er så stor at merket ikke kan 

godkjennes slik det er omsøkt. Dette da faren for sammenblanding øker med at det 

overføres fra Saanti sijte til Svahken sijte.  

 

Merkenemndas vedtak 

 

Klage fra Peter Andersson tas ikke til følge. Merket har vært registrert og i tidligere 

bruk i Svahken sijte og det er stor merkeulikhet på venstre øre.  
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Merkenemnda registrerer at det også er forskjell på høyre øre. Det er tegnet i både 

klage fra Peter Andersson og det svenske renmärkesregisteret en suelie, mens det 

omsøkte merket er snittet tjiehkie.  

 

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

form at forveksling eller misbruk ikke kan finne sted. Det er tilstrekkelig forskjell på 

disse to merkene for å identifisere eierforholdet. Merket er også et eksisterende 

merke som søkes overført innad i familien. 

 

Merkenemnda påpeker at namhpskaale skal være lengre og snittene samsvarer ikke 
med merket opptegnet i databasen. Kan være misvisende. Merkenemndas sekretær 
oppdaterer venstreøret i databasen fra dt til –dt. Merket får da følgende snitt: 
 

 
 
 
Enstemmig vedtatt. 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

MERKENEMNDA I SØR-TRØNDELAG / HEDMARK 5/18 18.06.18 

 
 

Søknad om registrering av reinmerke Jennie Malena Danielsen, 

Svahken sijte 

Saksdokumenter: 
1. Søknad om registrering av reinmerke    Dato: 22.12.2017 

2. Høring – registrering av reinmerker    Dato: 02.02.2018 

 

Saksfremstilling: 
 

Fylkesmannen har mottatt søknad om registrering/ overføring av reinmerke den 

22.12.17 til Jennie Malena Danielsen f. 03.01.00. Merket er en overføring fra Jennie 

Danielsen 09.09.27 Svahken sijte.  

 

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

Hedmark reinbeiteområde, Nord-Trøndelag reinbeiteområde og Sametinget i Sverige 

med høringsfrist den 9. mars 2018. 

 

Det har ikke kommet inn klager på overføringen av merket.  

 

Det omsøkte merket har følgende snitt: 

  
Åelkies namhpe jïh tjiehkie minngelde     (er tegnet slik i søknad) 

Garrah namhpe, skaavte avtelde jïh minngelde 

 

                                                                Arkivsaksnr:  

                                                                2018/1344 

 Saksbehandler: Risten-Marja Inga 

Dato: 30.05.2018  
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Jennie Malena inngår i sijteandelen til sin far Bengt Bertil Danielsen (UW 11), i 
Svahken sijte. Bengt Bertil er sijteandelsleder og søker oppfyller vilkåret i 
Reindriftslovens § 32 punkt 2, og har rett til reinmerke. Det omsøkte merket er også 
et eksisterende merke registrert i samme sijte (per dags dato i UW23 Lars Ivar 
Danielsen). 
 

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 søknad om nytt reinmerke for Jennie Malena Danielsen 
tilhørende sijteandel UW11 Bengt Bertil Danielsen, Svahken sijte  
 
Søker oppfyller vilkår for rett til reinmerke jfr. Reindriftslovens § 32 om rett til 
reinmerke tredje ledd pkt. 2 da hun er av samisk ætt og datter til sijteandelsinnehaver 
hvor merket skal inngå. Merket er også en overføring innad i familien og merket vil 
dermed også bevares som et slektsmerke. 
Merkenemndas vedtak 
 
Merkenemnda godkjenner søknad om registrering/ overføring av reinmerke for 
Jennie Malena Danielsen tilhørende sijteandel UW11 Bengt Bertil Danielsen, 
Svahken sijte . 
 
Søker oppfyller vilkår for rett til reinmerke jfr. Reindriftslovens § 32 om rett til 
reinmerke tredje ledd pkt. 2 da hun er av samisk ætt og datter til sijteandelsinnehaver 
hvor merket skal inngå. Merket er også en overføring innad i familien og merket vil 
dermed også bevares som et slektsmerke. 
 
Merkenemnda påpeker at namhpskaale skal være lengre og snittene samsvarer ikke 
med merket opptegnet i databasen. Kan være misvisende.  
 
Merkenemndas sekretær oppdaterer venstreøret i databasen fra dt til –dt, samt 
utforming av snittet tjiehkie slik at det blir nærmere snittet i søknaden.  
 
Merket vil da få følgende snitt: 
 

 Enstemmig vedtatt.  
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Endring i søknad om registrering av reinmerke Saija Jonetta 

Fjellheim, Gåebrien sijte 

Saksdokumenter: 
1. Søknad om registrering av reinmerke    Dato: 25.04.2018 

2. Høring – registrering av reinmerker    Dato: 25.04.2018 

3. Klage fra Nora M Bransfjell     Dato: 10.06.2018 

 

Endring i søknad mottatt 04.06.2018 
 
Sijteandelsleder Ole Aslak Fjellheim kontaktet merkenemndssekretær 04.06.2018 
angående endring av søknad. Det har kommet ønskemål om å endre snittene tjiehkie 
til suelie, både på venstre- og høyre øre. Da det er snakk om mindre endring av snitt 
(ikke hovedsnitt) sendes ikke endringen på høring. Endringen vil derfor behandles i 
merkenemnda for deretter å sendes ut på kunngjøring til sijteandelene enligt vanlig 
praksis.  
 
Med omsøkte endringer har merket følgende snitt: 

 
Åelkies raejkiesloeptje jïh stoerre tsiehkie minnjelde                                        

Garrah skaale minnjelde jïh suelie åvtelde 

 
 
 
 
 

                                                                 Arkivsaksnr:  

                                                                2018/10040  

 Saksbehandler: Risten-Marja Inga 

Dato: 30.05.2018  

   

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

MERKENEMNDA I SØR-TRØNDELAG / HEDMARK 6/18 18.06.18 
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Saksfremstilling: 
 

Fylkesmannen har mottatt søknad fra Lars Jonas Fjellheim og Jenni Valseth om 

registrering/ overføring av reinmerke den 25.04.18 til Saija Jonetta Fjellheim f. 

25.06.17.  

 

Søknaden ble sendt på høring 25. april 2018 til sijteandelsledere i Sør-Trøndelag/ 

Hedmark reinbeiteområde, Nord-Trøndelag reinbeiteområde og Sametinget i 

Sverige. Høringsfristen er satt til den 12.06.2018 og merkenemnda vil bli holdt 

orientert fortløpende dersom det kommer inn klager.   

 

 

Det omsøkte merket har følgende snitt: 

                                                   
Åelkies raejkiesloeptje jïh stoerre tsiehkie minnjelde                 er tegnet slik i søknad 

Garrah skaale minnjelde jïh suelie åvtelde 

 

Det opplyses om at det omsøkte merket til Saija Jonetta er avledet fra hennes 

bestefar, Arne Fjellheim sitt merke. Tilleggssnittet er suelie åvtelde på venstre øre.  

 

 

Arne Fjellheims merke har følgende snitt: 

 
 
Saija Jonetta inngår i sijteandelen til sin onkel Ole Aslak Fjellheim i Gåebrien sijte. 
Hennes aajja har hatt reindrift som hovednæring, og søker oppfyller dermed vilkåret i 
Reindriftslovens § 32 punkt 2, og har rett til reinmerke. Det omsøkte merket er også 
avledet fra merke innad i familien.  
 

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.  
 
Innsigelse 
Det har innen fristen kommet inn klage på det omsøkte merket fra Nora Marie 
Bransfjell. Se klage i sin helhet. Klagen gjelder også søknad til Jovna Fjellheim.  
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Grunnlag for behandling:  

- Reindriftslovens § 32 Rett til reinmerke 

- Reindriftslovens § 38 Registrering og sletting av merke 

 

Fylkesmannens forslag til vedtak: 
Merkenemnda godkjenner søknad om nytt reinmerke for Saija Jonetta Fjellheim 
tilhørende sijteandel UX33 Ole Aslak Fjellheim.  
 
Søker oppfyller vilkår for rett til reinmerke jfr. Reindriftslovens § 32 om rett til 
reinmerke tredje ledd pkt. 2 da hun er av samisk ætt og barnebarn til en tidligere 
sijteandelsinnehaver hvor merket skal inngå. Merket er også utledet fra ett 
familiemerke.  
 
Merkenemndas vurdering 
Slik det merkes i dag i forhold til Arne/ Lars Jonas og Nora, så merkes merket til 
Fjellheim slekten som en skaale/skaajte minnjelde (er større og skal gå mer ut mot 
spissen på øret) og skiller seg dermed klart fra Nora Marie Bransfjells merke som har 
en tjiehkie minnjelde (midt på øret).  
 
Merkesøknaden er også endret fra tjiehkie åvtelde til suelie åvtelde på venstre øre. 
Merket til søker Saija Jonetta Fjellheim er i databasen også misvisende da snittet 
kommer så langt inn på bak på venstre øre, og skal gå mot spissen slik det er tegnet 
og benevnet i søknaden.  
 
Saija Jonettas merke søkes også med en stoerre tjiehkie minnjelde på høyre øre og 
ikke med göökte tjiehkieh minnjelde som Nora Marie Bransfjells merke.  
 
Merkenemndas vedtak 
Klage fra Nora Marie Bransfjell tas ikke til følge.  
 
Merkenemnda godkjenner søknad om nytt reinmerke for Saija Jonetta Fjellheim 
tilhørende sijteandel UX33 Ole Aslak Fjellheim.  
 
Søker oppfyller vilkår for rett til reinmerke jfr. Reindriftslovens § 32 om rett til 
reinmerke tredje ledd pkt. 2 da hun er av samisk ætt og barnebarn til en tidligere 
sijteandelsinnehaver hvor merket skal inngå. Merket er også utledet fra ett 
familiemerke.  
 
Enstemmig vedtatt.  
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Søknad om registrering av reinmerke Jovna Fjellheim, Gåebrien 

sijte 

Saksdokumenter: 
1. Søknad om registrering av reinmerke    Dato: 25.04.2018 

2. Høring – registrering av reinmerker    Dato: 25.04.2018 

3. Klage fra Nora M Bransfjell     Dato: 10.06.2018 

 

Endring i søknad mottatt 04.06.2018 
 
Sijteandelsleder Ole Aslak Fjellheim kontaktet merkenemndssekretær 04.06.2018 
angående endring av søknad. Det har kommet ønskemål om å endre snittene tjiehkie 
til suelie, både på venstre- og høyre øre. Da det er snakk om mindre endring av snitt 
(og ikke hovedsnitt) sendes ikke endringen på høring. Endringen vil derfor behandles 
i merkenemnda for deretter å sendes ut på kunngjøring til sijteandelene enligt vanlig 
praksis.  
 
Merket vil ha følgende snitt: 
 

 
Åelkies raejkiesloeptje, stoerre tsiehkie minnjelde jïh suelie åvtelde   
Garrah skaale minnjelde jïh suelie åvtelde 

 

 

                                                                 Arkivsaksnr:  

                                                                2018/10043  

 Saksbehandler: Risten-Marja Inga 

Dato: 30.05.2018  

   

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
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Saksfremstilling: 
 

Fylkesmannen har mottatt søknad fra Lars Jonas Fjellheim og Jenni Valseth om 

registrering/ overføring av reinmerke den 25.04.18 til Jovna Fjellheim f. 22.05.14.  

 

Søknaden ble sendt på høring 25. april 2018 til sijteandelsledere i Sør-Trøndelag/ 

Hedmark reinbeiteområde, Nord-Trøndelag reinbeiteområde og Sametinget i 

Sverige. Høringsfristen er satt til den 12.06.2018 og merkenemnda vil bli holdt 

orientert fortløpende dersom det kommer inn klager.   

 

Det omsøkte merket har følgende snitt: 

 

                                    
Åelkies raejkiesloeptje, stoerre tsiehkie minnjelde jïh suelie åvtelde  
Garrah skaale minnjelde jïh suelie åvtelde 

 

 
Merket er tegnet slik i søknad 

 

Hva gjelder omsøkt merke til Jovna Fjellheim, er det avledet fra hans far, Lars Jonas 

Fjellheim sitt merket. Tilleggssnittet er tsiehkie åvtelde på venstre øre.  

Merket til Lars Jonas Fjellheim har følgende snitt: 

 

 
 
Jovna inngår i sijteandelen til sin onkel Ole Aslak Fjellheim i Gåebrien sijte. Hans ajja 
har hatt reindrift som hovednæring, og søker oppfyller dermed vilkåret i 
Reindriftslovens § 32 punkt 2, og har rett til reinmerke. Det omsøkte merket er også 
avledet fra merke innad i familien.  
 

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.  
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Innsigelse 
Det har innen fristen kommet inn klage på det omsøkte merket fra Nora Marie 
Bransfjell. Se klage i sin helhet. Klagen gjelder også søknad til Saija Jonetta 
Fjellheim.  
 
Grunnlag for behandling:  

- Reindriftslovens § 32 Rett til reinmerke 

- Reindriftslovens § 38 Registrering og sletting av merke 

 

Fylkesmannens forslag til vedtak: 
Merkenemnda godkjenner søknad om nytt reinmerke for Jovna Fjellheim tilhørende 
sijteandel UX33 Ole Aslak Fjellheim.  
 
Søker oppfyller vilkår for rett til reinmerke jfr. Reindriftslovens § 32 om rett til 
reinmerke tredje ledd pkt. 2 da han er barnebarn til en med reindrift som 
hovednæring og onkelbarn til sijteandelsinnehaver hvor merket skal inngå. Merket er 
også utledet fra ett familiemerke 
 
Merkenemndas vurdering 
Merket til Jovna Fjellheim er avledet fra hans far Lars Jonas Fjellheim.  
Merkenemnda har også en tilleggsopplysning at Lars Jonas har overtatt sitt merke 
etter sin bestefar Ola August Nilsen Fjellheim, og det omsøkte merket er dermed 
avledet fra et gammelt slektsmerke. 
 
Slik det merkes i dag i forhold til Arne/ Lars Jonas og Nora, så merkes merket til 
Fjellheim slekten som en skaale/skaajte minnjelde (er større og skal gå mer ut mot 
spissen på øret) og skiller seg dermed klart fra Nora Marie Bransfjells merke som har 
en tjiehkie minnjelde (midt på øret).  
 
Merkesøknaden er også endret fra tjiehkie åvtelde til suelie åvtelde på venstre øre. 
Merket til søker Jovna Fjellheim er i databasen også misvisende da snittet skaajte 
kommer så langt inn/ mot roten på venstre øre, og skal gå mot spissen slik det er 
tegnet og benevnet i søknaden.  
 
Jovna Fjellheims merke søkes også med en stoerre tjiehkie minnjelde på høyre øre 
og ikke med göökte tjiehkieh minnjelde som Nora Marie Bransfjells merke. I tillegg 
har det omsøkte merket en suelie åvtelde på høyre øre. 
 
Merkenemndas vedtak 
Klage fra Nora Marie Bransfjell tas ikke til følge.  
 
Merkenemnda godkjenner søknad om nytt reinmerke for Jovna Fjellheim tilhørende 
sijteandel UX33 Ole Aslak Fjellheim.  
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Søker oppfyller vilkår for rett til reinmerke jfr. Reindriftslovens § 32 om rett til 
reinmerke tredje ledd pkt. 2 da han er av samisk ætt og barnebarn til en tidligere 
sijteandelsinnehaver hvor merket skal inngå. Merket er også utledet fra et 
familiemerke.  
 
Enstemmig vedtatt.  
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Søknad om registrering av reinmerke Ajlin Nesvold Fjellheim, 

Gåebrien sijte 

Saksdokumenter: 
1. Søknad om registrering av reinmerke   Dato: 12.03.2018 

2. Høring – registrering av reinmerker    Dato: 12.04.2018 

 

Saksfremstilling: 
 

Fylkesmannen har mottatt søknad fra Eli Nesvold og Ole Aslak Fjellheim om 

registrering av merke til deres datter Ajlin Nesvold Fjellheim. Merket er tidligere 

registrert på Ole Aslak Fjellheim som fikk merket godkjent 28/6.1988. Det omsøkte 

merket skal inngå i hennes fars siidaandel UX33 i Gåebrien sijte, og vil også være 

mollethbieljie til hans nåværende merke og det er ønskelig at det skal følge innad i 

familien 

 

Søknaden ble sendt på høring 12. april 2018 til sijteandelsledere i Sør-Trøndelag/ 

Hedmark reinbeiteområde, Nord-Trøndelag reinbeiteområde og Sametinget i 

Sverige. Høringsfristen var satt til den 25.05.2018. Per dags dato har det ikke 

kommet inn klager på overføringen av merket.  

 

Det omsøkte merket har følgende snitt: 

                    
Åelkies snïjre åvtelde, gøøkte tsiehkieh minnjelde    
Garrah dableh kroessehth 
 

                                               Arkivsaksnr: 2018/9264  

 Saksbehandler: Risten-Marja Inga 

Dato: 30.05.2018  
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Merket er tegnet slik i søknaden 
 
Ajlin inngår i sijteandelen til sin far Ole Aslak Fjellheim og søker oppfyller dermed 
vilkåret i Reindriftslovens § 32 punkt 2, og har rett til reinmerke. Det omsøkte merket 
er også et merke som tidligere har vært registrert i samme sijte, samt på hennes far.  
 

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 søknad om nytt reinmerke for Ajlin Nesvold Fjellheim 
tilhørende sijteandel UX33 Ole Aslak Fjellheim i Gåebrien sijte  
 
Søker oppfyller vilkår for rett til reinmerke jfr. Reindriftslovens § 32 om rett til 
reinmerke tredje ledd pkt. 2 da hun er av samisk ætt og datter til sijteandelsinnehaver 
hvor merket skal inngå. Merket er også en overføring innad i familien og merket vil 
dermed også bevares som et slektsmerke. 
 
Merkenemndas vedtak 
 
Merkenemnda godkjenner søknad om nytt reinmerke for Ajlin Nesvold Fjellheim 
tilhørende sijteandel UX33 Ole Aslak Fjellheim i Gåebrien sijte  
 
Søker oppfyller vilkår for rett til reinmerke jfr. Reindriftslovens § 32 om rett til 
reinmerke tredje ledd pkt. 2 da hun er av samisk ætt og datter til sijteandelsinnehaver 
hvor merket skal inngå. Merket er også en overføring innad i familien og merket vil 
dermed også bevares som et slektsmerke. 
 
Enstemmig vedtatt.  
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Søknad om flytting av reinmerke Norbjørn Bransfjell, Gåebrien sijte 

Saksdokumenter: 
1. Søknad om registrering av reinmerke   Dato: 18.12.2017 

2. Høring – registrering av reinmerker    Dato: 08.02.2018 

 

Saksfremstilling: 
Fylkesmannen har mottatt søknad om overføring av reinmerke til Norbjørn Bransfjell 
f. 24.12.73 fra Saanti sijte/ Essand reinbeitedistrikt til Gåebrien sijte/ Riast Hylling 
reinbeitedistrikt i forbindelse med overtakelse av sijteandel. 
 
Søknaden ble sendt på høring til sijteandelsledere i Sør-Trøndelag/ Hedmark 
reinbeiteområde, Nord-Trøndelag reinbeiteområde og til Sametinget i Sverige med 
frist for eventuelle merknader den 19.03.2018.  
 
Det er ikke mottatt merknader til søknaden.  
 
 
Det omsøkte merket har følgende snitt: 

 
Åelkies skaarja  
Garrah namhpe jih göökte tsiehkieh åvtelde 
 
 
Fylkesmannen godkjente overdragelsen av sijteandel UX39 01.04.2016 fra Jon 
Brækkfjell til Norbjørn Bransfjell, med virkning fra 01.01.2017 

                                               Arkivsaksnr: 2018/1756  

 Saksbehandler: Risten-Marja Inga 

Dato: 30.05.2018  

   

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
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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 flytting av reinmerket til Norbjørn Bransfjell fra Saanti sijte 
til Gåebrien sijte.  
 
Han oppfyller vilkår til reinmerke i hht. Reindriftslovens § 32, pkt. 1, 2 og 3 til rett om 
reinmerke. I tillegg er det snakk om registrering av eksisterende merke, og som 
søkes bevart innad i familien. Det er ikke funnet identiske merker i merkeregistrene 
for Norge og Sverige.  
 
 
Merkenemndas vedtak 
 
Merkenemnda godkjenner flytting av reinmerket til Norbjørn Bransfjell fra Saanti sijte 
til Gåebrien sijte.  
 
Han oppfyller vilkår til reinmerke i hht. Reindriftslovens § 32, pkt. 1, 2 og 3 til rett om 
reinmerke. I tillegg er det snakk om registrering av eksisterende merke, og som 
søkes bevart innad i familien. Det er ikke funnet identiske merker i merkeregistrene 
for Norge og Sverige.  
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FYLKESMANNEN I TRØNDELAG 

TRÖÖNDELAGEN FYLHKENÅLMA 
 Møteprotokoll 

 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

MERKENEMNDA I SØR-TRØNDELAG / HEDMARK 10/18 18.06.18 

 
 

Søknad om flytting av reinmerke Aiila Renander Bransfjell, 

Gåebrien sijte 

Saksdokumenter: 
1. Søknad om registrering av reinmerke   Dato: 18.12.2017 

2. Høring – registrering av reinmerker    Dato: 08.02.2018 

 

Saksfremstilling: 
Fylkesmannen har mottatt søknad om overføring av reinmerke til Aiila Renander 
Bransfjell f. 20.06.03 fra Saanti sijte/ Essand reinbeitedistrikt til Gåebrien sijte/ Riast 
Hylling reinbeitedistrikt i forbindelse med overtakelse av at hennes far overtok 
sijteandel UX39 i Gåebrien sijte.  
 
Søknaden ble sendt på høring til sijteandelsledere i Sør-Trøndelag/ Hedmark 
reinbeiteområde, Nord-Trøndelag reinbeiteområde og til Sametinget i Sverige med 
frist for eventuelle merknader den 19.03.2018.  
 
Det er ikke mottatt merknader til søknaden.  
 
 
Det omsøkte merket har følgende snitt: 

 
Åelkies göökte tsiehkieh åvtelde jïh tsiehkie minngelde  
Garrah sloeptje jih göökte tsiehkieh minngelde 
 
Aiila inngår i sijteandelen til sin far Norbjørn Brandsfjell i Gåebrien sijte og søker 
oppfyller dermed vilkåret i Reindriftslovens § 32 punkt 2, og har rett til reinmerke. Det 
omsøkte merket er også et eksisterende merke registrert i nabosijten i sijteandel 
UZ66 Idar Bransfjell.  

                                               Arkivsaksnr: 2018/1755  

 Saksbehandler: Risten-Marja Inga 

Dato: 30.05.2018  
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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 søknad om nytt reinmerke for Aiila Renander Bransfjell 
tilhørende sijteandel UX39 Norbjørn Bransfjell, Gåebrien sijte  
 
Søker oppfyller vilkår for rett til reinmerke jfr. Reindriftslovens § 32 om rett til 
reinmerke tredje ledd pkt. 2 da hun er av samisk ætt og datter til sijteandelsinnehaver 
hvor merket skal inngå. Merket er også en overføring innad i familien og merket vil 
dermed også bevares som et slektsmerke. 
 
Merkenemndas vedtak 
 
Merkenemnda godkjenner søknad om flytting av reinmerke for Aiila Renander 
Bransfjell til sijteandel UX39 Norbjørn Bransfjell, Gåebrien sijte. 
 
Søker oppfyller vilkår for rett til reinmerke jfr. Reindriftslovens § 32 om rett til 
reinmerke tredje ledd pkt. 2 da hun er av samisk ætt og datter til sijteandelsinnehaver 
hvor merket skal inngå. Merket er også en overføring innad i familien og merket vil 
dermed også bevares som et slektsmerke. 
 
Enstemmig vedtatt.  
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Søknad om registrering av reinmerke Naimi Renander Brandsfjell, 

Gåebrien sijte 

Saksdokumenter: 
1. Søknad om registrering av reinmerke    Dato: 20.12.2017 

2. Høring – registrering av reinmerker    Dato: 02.02.2018 

 

Saksfremstilling: 
Fylkesmannen har mottatt søknad om registrering av reinmerke til Naimi Renander 
Brandsfjell f. 04.11.04 i Gåebrien sijte/ Riast Hylling reinbeitedistrikt. Merket skal 
inngå i hennes fars sijteandel UX39 Norbjørn Bransfjell.  
 
Søknaden ble sendt på høring til sijteandelsledere i Sør-Trøndelag/ Hedmark 
reinbeiteområde, Nord-Trøndelag reinbeiteområde og til Sametinget i Sverige med 
frist for eventuelle merknader den 19.03.2018.  
 
Det er ikke mottatt merknader til søknaden.  
 
 
Det omsøkte merket har følgende snitt: 

 
Åelkies namhpe, göökte tsiehkieh åvtelde 
Garrah skaarja 
 
Merket det søkes om er det motsatte av far, Norbjørn Bransfjell.  
Naimi inngår i sijteandelen til sin far Norbjørn Brandsfjell i Gåebrien sijte og søker 
oppfyller dermed vilkåret i Reindriftslovens § 32 punkt 2, og har rett til reinmerke.  
 

                                               Arkivsaksnr: 2018/1763  

 Saksbehandler: Risten-Marja Inga 

Dato: 30.05.2018  
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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 søknad om nytt reinmerke for Naimi Renander Bransfjell 
tilhørende sijteandel UX39 Norbjørn Bransfjell, Gåebrien sijte  
 
Søker oppfyller vilkår for rett til reinmerke jfr. Reindriftslovens § 32 om rett til 
reinmerke tredje ledd pkt. 2 da hun er av samisk ætt og datter til sijteandelsinnehaver 
hvor merket skal inngå. Merket er også en registrering med bakgrunn i familien da 
det er snakk om mollethbieljie og merket vil dermed også bevares som et 
slektsmerke. 
 
 
 
Merkenemndas vedtak: 
Merkenemnda godkjenner søknad om nytt reinmerke for Naimi Renander Bransfjell 
tilhørende sijteandel UX39 Norbjørn Bransfjell, Gåebrien sijte  
 
Søker oppfyller vilkår for rett til reinmerke jfr. Reindriftslovens § 32 om rett til 
reinmerke tredje ledd pkt. 2 da hun er av samisk ætt og datter til sijteandelsinnehaver 
hvor merket skal inngå. Merket er også en registrering med bakgrunn i familien da 
det er snakk om mollethbieljie og merket vil dermed også bevares som et 
slektsmerke. 
 
Enstemmig vedtatt.  
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Søknad om flytting av reinmerke Magne Eggen Haugom, Gåebrien 

sijte 

Saksdokumenter: 
1. Søknad om registrering av reinmerke   Dato: 05.04.2018 

2. Høring – registrering av reinmerker    Dato: 09.04.2018 

 

Saksfremstilling: 
Fylkesmannen har mottatt søknad om flytting/ overføring og nyregistrering av 
reinmerke fra John Clemet Jonassen, Svahken sijte til Magne Eggen Haugom f. 
28.08.67. Merket skal inngå i Eva Nordfjells sijteandel UX42 Gåebrien sijte/ Riast 
Hylling reinbeitedistrikt. 
 
Søknaden ble sendt på høring til sijteandelsledere i Sør-Trøndelag/ Hedmark 
reinbeiteområde, Nord-Trøndelag reinbeiteområde og til Sametinget i Sverige med 
frist for eventuelle merknader den 18.05.2018.  
 
Innsigelser 
Det har innkommet merknader på at høringen må stoppes. Legger ved brev fra Nora 
Marie Brandsfjell og Unni Fjellheim i sin helhet.  
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Det omsøkte merket har følgende snitt: 
 

                
Åelkies avteldssnïjre, dable tjiehkieh minngelde 
Garrah avteldssnïjre, dable tjiehkieh minngelde 
 
 

 
Merket er tegnet slik i søknad 
 
 
Det omsøkte merket er overgang av reinmerke fra selgers (John Clemet Jonasson) 
farfar, Klemmet Jonassen, f. 23.04.09 - d. 25.06.97. 
 
Merket var tilknyttet sijteandel UW11 og er kjøpt fra Svahken sijte. Kjøp og salg av 
reinmerker anses å være en privatrettslig sak, men Fylkesmannen har mottatt 
dokumentasjon på overføringen. Hva gjelder klage fra Nora Marie Bransfjell så 
innehar ikke merkenemnda myndighet til å endre Reindriftsloven som gir ektefelle/ 
samboer til sijteandelsinnehaver rett til reinmerke. Spørsmål om utsettelse er noe 
som merkenemnda får vurdere under behandlingen av saken.  
 
 
Fylkesmannens forslag til vedtak: 
 
Merkenemnda godkjenner søknad om overføring av reinmerke til Magne Eggen 
Haugom, tilhørende siidaandel UX42 Eva Nordfjell, Gåebrien sijte. Søker oppfyller 
vilkår til reinmerke i hh. til Reindriftslovens § 32 rett om reinmerke tredje ledd pkt. 3 i 
og med at han er ektefelle til sijteandelsinnehaver. I tillegg er det snakk om et 
eksisterende merke. 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 
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Merkenemndas vurdering 
 
Det er innkomne flere klager til saken. Merkenemnda tar merknadene til følge og 
utsetter saken til neste merkenemndsmøte. Merkenemnda ønsker å legge til rette for 
en diskusjon/ utredning rundt disse prinsipielle spørsmålene som reises i klagene i 
Sør-Trøndelag/ Hedmark rbo. før et vedtak fattes i saken. 
 
I tillegg er merkenemnda kjent med at det er en uheldig historie ved 
førstegangsregistrering av sijteandelsinnehaver nåværende reinmerke. 
Merkenemnda tar kontakt med merkesøker for en avklaring om søknaden.  
 
 
Merkenemndas vedtak 
 
Det er innkomne flere klager til saken. Merkenemnda tar merknadene til følge og 
utsetter saken til neste merkenemndsmøte. Merkenemnda ønsker å legge til rette for 
en diskusjon/ utredning rundt disse prinsipielle spørsmålene som reises i klagene i 
Sør-Trøndelag/ Hedmark rbo. før et vedtak fattes i saken. 
 
I tillegg er merkenemnda kjent med at det er en uheldig historie ved 
førstegangsregistrering av sijteandelsinnehaver nåværende reinmerke. 
Merkenemnda tar kontakt med merkesøker for en avklaring om søknaden.  
 
Enstemmig vedtatt. 
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Søknad om flytting av reinmerke Vanja Tørresdal, Gåebrien sijte 

Saksdokumenter: 
1. Søknad om registrering av reinmerke    Dato: 05.04.2018 

2. Høring – registrering av reinmerker    Dato: 09.04.2018 

 

Saksfremstilling: 
Fylkesmannen har mottatt søknad om overføring av reinmerke fra Anja Marie 
Jonassen, Svahken sijte til Vanja Tørresdal f. 21.03.98. Merket skal inngå i sijteandel 
UX37 til Knut Tørresdal Gåebrien sijte/ Riast Hylling reinbeitedistrikt. 
 
Søknaden ble sendt på høring til sijteandelsledere i Sør-Trøndelag/ Hedmark 
reinbeiteområde, Nord-Trøndelag reinbeiteområde og til Sametinget i Sverige med 
frist for eventuelle merknader den 18.05.2018.  
 
Det har ikke innkommet merknader på søknaden.  
 
 
Det omsøkte merket har følgende snitt: 
 

                  
Åelkies snïjre avtelds, dable minngelde     
Garrah skaavhte minngelde 
 
Vanja inngår i sijteandelen til sin far Knut Tørresdal, sijteandel UX37 Gåebrien sijte 
og søker oppfyller dermed vilkåret i Reindriftslovens § 32 punkt 2, og har rett til 
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reinmerke. Det omsøkte merket er også et eksisterende merke registrert i Svahken 
sijte.  
 

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 søknad om nytt reinmerke for Vanja Tørresdal tilhørende 
sijteandel UX37 Knut Tørresdal, Gåebrien sijte  
 
Søker oppfyller vilkår for rett til reinmerke jfr. Reindriftslovens § 32 om rett til 
reinmerke tredje ledd pkt. 2 da hun er av samisk ætt og datter til sijteandelsinnehaver 
hvor merket skal inngå. Merket er også et eksisterende merke i samme 
reinbeiteområde.  
 
 
Merkenemndas vedtak: 
Merkenemnda godkjenner søknad om overføring / flytting av reinmerke for Vanja 
Tørresdal tilhørende sijteandel UX37 Knut Tørresdal, Gåebrien sijte  
 
Søker oppfyller vilkår for rett til reinmerke jfr. Reindriftslovens § 32 om rett til 
reinmerke tredje ledd pkt. 2 da hun er av samisk ætt og datter til sijteandelsinnehaver 
hvor merket skal inngå. Merket er også et eksisterende merke i samme 
reinbeiteområde.  
 
Enstemmig vedtatt. 
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Søknad om flytting av reinmerke til Are Tørresdal, Gåebrien sijte 

Saksdokumenter: 
1. Søknad om registrering av reinmerke    Dato: 05.04.2018 

2. Høring – registrering av reinmerker    Dato: 09.04.2018 

 

Saksfremstilling: 
Fylkesmannen har mottatt søknad om overføring / flytting av reinmerke fra John 
Jonassen, Svahken sijte til Are Tørresdal f. 31.10.95. Merket skal inngå i sijteandel 
UX37 til Knut Tørresdal Gåebrien sijte/ Riast Hylling reinbeitedistrikt. 
 
Søknaden ble sendt på høring til sijteandelsledere i Sør-Trøndelag/ Hedmark 
reinbeiteområde, Nord-Trøndelag reinbeiteområde og til Sametinget i Sverige med 
frist for eventuelle merknader den 18.05.2018.  
 
Det har ikke innkommet merknader på søknaden.  
 
 
Det omsøkte merket har følgende snitt: 
 

 
Åelkies skaavhte avtelds  
Garrah snïjre avtelds, dable minngelds 
 
Are inngår i sijteandelen til sin far Knut Tørresdal, sijteandel UX37 Gåebrien sijte og 
søker oppfyller dermed vilkåret i Reindriftslovens § 32 punkt 2, og har rett til 
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reinmerke. Det omsøkte merket er også et eksisterende merke registrert i Svahken 
sijte.  
 

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 søknad om nytt reinmerke for Are Tørresdal tilhørende 
sijteandel UX37 Knut Tørresdal, Gåebrien sijte  
 
Søker oppfyller vilkår for rett til reinmerke jfr. Reindriftslovens § 32 om rett til 
reinmerke tredje ledd pkt. 2 da han er av samisk ætt og sønn til sijteandelsinnehaver 
hvor merket skal inngå. Merket er også et eksisterende merke i samme 
reinbeiteområde.  
 
Merkenemndas vedtak: 
Merkenemnda godkjenner søknad om overføring / flytting av reinmerke for Are 
Tørresdal tilhørende sijteandel UX37 Knut Tørresdal, Gåebrien sijte  
 
Søker oppfyller vilkår for rett til reinmerke jfr. Reindriftslovens § 32 om rett til 
reinmerke tredje ledd pkt. 2 da han er av samisk ætt og sønn til sijteandelsinnehaver 
hvor merket skal inngå. Merket er også et eksisterende merke i samme 
reinbeiteområde.  
 
Enstemmig vedtatt.  
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Behandling av retningslinjer for merkenemnda i Sør-Trøndelag 

Saksdokumenter: 
1. Utkast til retningslinjer for merkenemndas saksbehandling 
2. Grunnprinsippet i merkeskjønnet 
3. Vedtatt utkast til retningslinjer for merkenemnda i NT/STH 

 
 
Saksfremstilling: 
Merkenemndene har jfr. Reindriftslovens § 38 vedta utfyllende retningslinjer for 
utforming av merker mv.  
 
Landbruksdirektoratet og klagenemnda for reinmerkesaker inviterte til felles gjennom 
av retningslinjene med merkenemndene i Sør- og Nord-Trøndelag. Møtet ble avholdt 
under jubileumsuka i Tråante den 9. februar 2017.  
 
Merkenemndene i Nord-Trøndelag, og Sør-Trøndelag / Hedmark reinbeiteområde 
gikk igjennom retningslinjene i fellesskap på arbeidsmøte på Hell den 22.08.2017. 
Målet med arbeidsmøte var å kunne utarbeide felles retningslinjer for 
merkenemndene. Det må til ytterligere etterarbeid for at utkastet skal kunne sendes 
til ny behandling i klagenemnda. Det er Reindriftsstyret som til sist skal godkjenne de 
utfyllende retningslinjene.  
 
Forslag til vedtak: 
Merkenemnda i Sør-Trøndelag/ Hedmark vedtar å utsette saken til et utvidet møte for 
å gjennomgå utkastet til utfyllende retningslinjer utarbeidet i felleskap med 
merkenemnda i Nord-Trøndelag reinbeiteområde.  
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Merkenemndas vedtak 
Merkenemnda i STH vedtar å utsette saken til neste møte i nemnda som avholdes 
før jul 2018.  
 
Enstemmig vedtatt.  
 
Møteprotokollen sendes på endelig godkjenning til merkenemndas medlemmer og får 
en uke til å komme med merknader til dokumentet.  
 
Møtet avsluttet kl. 16:40.  
 
 
 
 


