REINTALLET MÅ NED
Som vedtatt av Grønn Ungdoms landsmøte, 8. mars 2015.
Grønn Ungdom krever at reindrifta innrettes slik at hensynet til
naturmangfold, samisk kulturarv og dyrevelferd ivaretas.
I reindriftsåret 2013/2014 døde omlag 100.000 reinsdyr på Finnmarksvidda, hvorav
flesteparten døde av sult. Tidlig i 2014 varslet landbruks- og matminister Sylvi
Listhaug tvangsslakting på 40.000 rein i Finnmark. Nå truer mange reindriftsutøvere
med å gå til felles søksmål mot staten fordi reduksjonsplanen trosser folkeretten.
At reduksjonsplanen opererer med forholdsmessig reduksjon gjør skaper problemer
for reindriftsutøvere som vil drive med kontinuitet og økonomisk stabilitet. Dette
betyr at hver siidaandel (enkeltpersoner eller andre poler med eierandeler i siidaen) i
en siida (familie) må redusere med samme prosentvise sats. Dette vil gå kraftig
utover de med minst rein og betyr at mange reindriftutøvere, spesielt de med mindre
flokker, risikerer å måtte slutte. Vi må jobbe for å sikre at fremtidige generasjoner
kan få muligheten til å utøve reindrift, og dermed muligheten til å videreføre den
samiske reindriftskulturen.
Viktige beiteområder blir gradvis nedbygd av kraftutbygging, veier, hyttebyer,
gruvedrift og annen form for arealinteresser. Reindrifta må få en sterkere stemme i
saker som kan bidra til en bærekraftig, økologisk og økonomisk balansert næring. All
form for næringsvirksomhet og arealinteresser som planlegges på reindriftens
beiteareal må skje i tett samarbeid med reindriftsnæringen.
Alle er enige om at reintallet må reduseres, både utøverne og Stortinget. For en
næring som kanskje er den viktigste bæreren av samisk språk og kultur, er det viktig
å ta vare på deres kulturarv slik at også kommende generasjoner kan få et forhold til
samisk kultur og historie. Sametinget jobber i dag for å ivareta disse premissene, og
er et nærliggende organ med god kjennskap til reindriftskulturen og utfordringene
næringen står ovenfor. Derfor mener vi at Landbruks- og Matdepartementet må
revurdere Sametingets rolle i forvaltningen av reinsdriftsnæringen.
Med henvisning til Norske Reindriftsamers Landsforbund’s(NRL) reindriftskrav til
behandlingen av reindriftsavtalen 2015/2016 er vi enig om at samspillet mellom
økologisk, økonomisk og kulturell bærekraft er en grunnleggende premiss for
utformingen av reindriftspolitikken.
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Grønn Ungdom krever at:
• Landbruks- og Matdepartementet må revurdere om Sametingets rolle i forvaltninga
av reinsdrftsnringen bør styrkes.
• Reduseringsplaner alltid må skje innenfor akseptable juridiske, økonomiske og
økologiske rammer, i god samtale med reindriftsnæringen.
• Samtidig som det tas høyde for økologisk bærekraft i form av redusering av
reintallet, må arealvernet om beiteområder styrkes.
• Reindriftsnæringa må inkluderes i planprosesser som angår deres beiteområder,
slik at arealkonflikter i mindre grad oppstår.
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