NYTT OM NOR
Det første ordinære møte i NOR ble holdt i
Helsinki 24. februar 1981. Den viktigste sak som
ble behandlet og vedtatt var «Arbeidsordning for
NOR». Den skal inneholde retningslinjer for
N O R ' s virksomhet. Arbeidsordningen, som er
godkjent av de tre lands regjeringer, er inntatt i
sin helhet i dette nummer av Rangifer (den finske
versjon trykkes i neste nummer).

NOR har gitt sin anbefaling til forskningsprosjektet «Produksjonskapasitet och hjordsammansåttning hos ren — ett utvecklingsarbete for
effektiviering av renkottproduktionen» med forsdksledare Martin Wilhelmsson som leder for en
svensk forskergruppe bak prosjektet.

Forskerseminar om emnet «Tap av rein» har
vært arrangert i NOFTs regi i tiden 28.—30.
september. Stedet for seminaret var Hemavan i
Sverige fordi dette ligger i området til Umbyn
sameby, der de omfattende tapsundersøkelser
ved hjelp av radiosendere nå pågår. Seminaret
samlet 38 deltakere fra forskere, rådgivere,
administrasjon og reineierorganisasjoner. Hovedformålet var å belyse problemets dimensjoner, samt drøfte aktuelle tiltak og mulige
forskningsoppgaver. Det planlegges et særnummer av Rangifer med presentasjon av hovedinnlegg og diskusjoner.

NOR har gitt anbefaling til det svenske
Budgettdepartement i en remissrunde om opprettelse og bygging av en renforsøksstasjon
i
Vindelen. Anbefalingen er bl.a. gitt med bakgrunn
i N O R ' s utredningsutvalgs anbefaling om at det
ble ansett s o m påkrevet at hvert land hadde sin
egen forsøksstasjon for rein for å løse særegne,
nasjonale problemer.

Ettersøkning. Referansetjeneste for faglige
publikasjoner er et sentralt stikkord i all forskning.
Fra tid til annen har man drøftet spørsmålet om
reinforskningens behov på dette område. Dette
behovet må sies å være vel dokumentert. Det var
også diskutert under møtet i N O R i februar 1981
men ble ikke forfulgt videre, da Samarbeidsorganet for same- og reindriftssaker har saken på sin
liste over aktuelle oppgaver.
Universitetsbiblioteket i Umeå har vært nevnt
s o m en mulig institusjon som kunne påta seg
denne oppgaven. Imidlertid har saken nå versert
så lenge at tiden burde være moden for at den
også løses. Til så lenge kan vi nevne at Dr. Mauri
Nieminen i Rovaniemi har bygget opp et
referansekartotek på dette fagområdet med ca.
3000 nummer. Videre har Statens reinforsøk ved
forsøksstasjonen i Lødingen et tilsvarende
kartotek med ca. 2000 nummer. Disse to
samlinger kunne være et meget godt grunnlag for
et felles, nordisk kartotek over litteratur om rein
og reindrift.
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ARBEIDSORDNING FOR NORDISK ORGAN
FOR REINFORSKNING (NOR)
Vedtatt d e n 24. februar

sorterer, et medlem representerer reinnæringen og et medlem representerer reinforskningen/rådgivningstjenesten.

INNLEDENDE BESTEMMELSE
§

1. N O R er opprettet, etter anbefaling av
Nordisk samarbeidsorgan for same- og
reindriftssaker, av regjeringene i Finland,
Norge og Sverige for å fremme utvikling og
samordning av reinforskningen til nytte for
reindriftsnæringen i de tre land.

FORMÅL
§

2. N O R har til oppgave å:
a. Fremme utvikling og samordning av
forskning på rein og reindrift i
Norden ved råd og anbefaling om
prioritering og fordeling av forskningsprosjekter av felles nytte i de
tre land.
b. Bidra aktivt til å finne finansielle
løsninger for aktuelle prosjekter.
Organet kan søke samarbeid med
ulike finansieringskilder.
c. Med egne midler kunne få utført
prosjektering og gjennomføre prosjekter med stor felles aktualitet.
d. Planlegge og forestå møter og
seminarer om reinforskning og på
andre måter bidra til en best mulig
kontakt mellom reinforskere i Norden samt bidra til bedre kontakt
mellom forskning og næring.
e. Holde seg orientert om forskning
som angår rein og reindrift i og
utenfor Norden. Slik informasjon
skal formidles til de enkelte land.
f. H a ansvar for utgivelse av et nordisk
informasjonsblad om reinforskning.

ORGANISASJON
§
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3. N O R består av en delegasjon fra Finland,
en fra Norge og en fra Sverige, hver med
sin formann. Delegasjonene utses av de
respektive lands regjeringer for et tidsrom
av fire år om gangen.
Hvert lands delegasjon består av tre
medlemmer og tre personlige suppleanter. Et representerer det departement
hvorunder
reinnæringsadministrasjonen

1981.

§

4. Organet velger selv sin formann og
nestformann for to år. Formann og
nestformann bør ikke være fra samme
land (se §6).

§

5. Organet utser selv sin sekretær som kan
hentes utenfor organet, og det bestemmer
hvor sekretariatet skal være. V e d behov
utser hvert land sin sekretær.

§

6. I N O R finnes et arbeidsutvalg. Formann,
nestformann og et tredje medlem av
organet utgjør dette. Alle tre land skal
være representert.

SAKSBEHANDLING OG VEDTAK
§

7. N O R sammentrer minst en gang årlig.
Arbeidsutvalget bestemmer tid og sted for
møtene som bør holdes vekselvis i de tre
land.
Arbeidsutvalget utøver organets funksjoner mellom møtene. Arbeidsutvalget har
ansvaret for utgivelsen av organets
tidsskrift.

§

8. Sekretæren skal:
a. Forberede og tilrettelegge saker for
organet og arbeidsutvalget.
b. Holde seg orientert om forskningsoppgaver og prosjekter på rein i
Norden og i andre land. Han gir
løpende informasjon om dette til
N O R , interesserte forskere og institusjoner. Hver delegasjon utser en
av delegatene til hjelp for sekretæren med å skaffe slik informasjon.
c. Utarbeide forslag til budsjett for
organet og føre regnskap.
d. Forberede og arrangere kontaktmøter og konferanser mellom forskere og andre i samarbeid med
delegasjonen i det land der slikt
møte holdes.

9. Forslag til forskningsprosjekter av felles
nordisk nytte og som ønskes vurdert,
sendes sekretæren som forelegger det for
arbeidsutvalget eller for annen, kompetent
bedømmelse etter samråd med arbeidsutvalget.
Organet kan gi slike forskningsprosjekter
anbefaling som vedlegg til søknad om
midler fra forskningsråd m.v. og kan også
bistå i forsøk på å skaffe midler til
gjennomføring av prosjektet. Organet kan
også selv ta initiativ til gjennomføring av
prosjekter av felles verdi.
Organet kan engasjere faglig ekspertise
og bevilge midler til forprosjektering av
forskningsoppgaver av felles nytte.
0. Det nordiske tidsskrift som N O R utgir skal
inneholde vitenskapelige artikler, preliminære rapporter, referater og annen
informasjon samt redaksjonelt stoff fra
NOR.
N O R utser ansvarlig utgiver, redaktør og
redaksjonskomité.
1. Ved møter føres protokoll som skal
inneholde en redegjørelse for hva som har
forekommet på møtet og hvilke vedtak
som er fattet. Foreligger det i en sak en
betenkning, behøver ikke protokollen å
inneholde slikt som går frem av betenkningen.
Protokollen underskrives av formannen og
en av delegatene som møtet utser.

B U D S J E T T O G ØKONOMI
§ 12. For hvert år vedtar organet budsjett som
skal godkjennes av de respektive land.
Utgiftene i driftsbudsjettet fordeles med
1/3 på hvert land.
Driftsbudsjettet forvaltes av sekretariatet.
Regningene anvises av formannen og
regnskapet er underlagt kontroll av den
statlige revisjon i det land som har
sekretariatet. Det sendes de respektive
lands ansvarlige departementer etter
regnskapsårets avslutning.
Utgifter til reise, opphold og møtegodtgjørelse for medlemmene ved møter i N O R
dekkes av de respektive land.
Midler til særlige møter eller tiltak kan
søkes utenom driftsbudsjetet.
ANDRE BESTEMMELSER
§ 13. De ulike lands delegasjoner skal i tiden
mellom møtene informere hverandre om
aktuelle spørsmål innenfor N O R ' s virkeområde.
§ 14. Hvert lands delegasjon informerer berørte
nasjonale myndigheter og organer om
N O R ' s virksomhet.
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M E D L E M M A R I NOR
Ordinarie ledamoter
Finland:
Overdirektoren i jord- och skogbruksministeriet
Heikki Suomus
Forskaren vid Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet
Mauri Nieminen
Verksamhetsledaren vid Renbeteslagens forening Veikko
Huttu-Hiltunen
Norge:
Reindriftssjef Ole K. Sara
Forsøksleder Endre Jacobsen
Reineier Anders Oskal
Sverige:
Expeditionschefen
Berndt Erneholm

i

Docenten Bengt

Westerling

Specialforskaren Paavo Rajala
Renågaren Juhani

Valkeapåå

Inga-LW Pavall

jordbruksdepartementet

Statsagronomen vid Sveriges lantbruksuniversitet Gustaf Åhman
Renågaren Lars Pittsa

Medlåmmar i Arbetsutskottet
Ole K. Sara, formann
Bengt Westerling,
vicefdrmann
Gustaf Åhman
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Suppleanter

Avdelingsdirektøren vid lantbruksstyrelsen Bengt
Ekendahl
Statsveterinåren vid statens veterinårmedicinska
anstalt Magnus Nordkvist
Renågaren Ingvar Larsson

