TIL RANGIFER
FRA FORMANNEN
Etter henstilling fra Nordisk samarbeidsorgan for
same- og reindriftsspørsmål besluttet vedkommende fagdepartementer i Finland, Sverige og
Norge å få utredet hvordan det nordiske
samarbeidet innen reinforskningen bør utvikles.
I bakgrunnsmaterialet for oppnevningen av
utvalget var det særskilt pekt på to måter som
burde vurderes:
1) Ved etablering av et samnordisk koordineringsorgan.
2) Ved etablering av et samnordisk koordineringsorgan og institusjon (samnordisk reinforskningsstasjon).
Utredningsarbeidet kom i gang den 24. november
1978 og ble avsluttet den 22. mai 1979.
Utredningen ble overlevert de respektive regjeringer den 18. juni 1979. Som formann i
utredningsutvalget takker jeg medlemmene for
godt samarbeide, et arbeide som raskt førte til
konkrete resultater.
Gjennom de kontakter og diskusjoner utvalget
gjennomførte ble det ikke oppnådd enighet om å
etablere en felles nordisk reinforskningsstasjon.
Selv om utøvelsen av reindrift på mange måter
er likeartet i de tre nordiske land og mange
problemer kan løses i fellesskap, er det likevel så
mange særegenheter som landene hver for seg
har et nasjonalt ansvar for. Denne holdning var
såvidt framtredende at utvalget ikke fremmet
forslag om felles nordisk reinforskningsstasjon.
Utvalget anbefalte derfor løsningen med et
koordineringsorgan. Dette forslaget fikk tilslutning fra de tre lands regjeringer og Nordisk organ
for reinforskning ble offisielt etablert den 29.
oktober 1981. Det er grunn til å berømme
regjeringene for deres vilje til å følge opp saken.
NORs arbeidsoppgaver får fram av vedtektene,
kfr. side
Det skjer endringer i reindriftens naturmiljø og
utøvelse. Reindriftsarbeidet blir teknifisert, noe
som medfører både miljømessige og økonomiske
konsekvenser. Kravet om samme inntektsnivå i
reindriften som i sammenlignbare næringer er
tilstede. I tilpasning og løsning av disse oppgaver
er det nødvendig med samarbeide mellom
forskning, planlegging og veiledning.
Forskning som omfatter basisviten om reinen,
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beitene og driftsteknikk er mer langsiktige
oppgaver. På kort sikt er det behov for praktiske
forsøk for raskt å finne tilpasninger til dagsaktuelle problemer.
Ledelsen i NOR ser det som sin oppgave å bidra
aktivt til kontakt mellom reinforskere, reindriftsutøvere og veiledningstjenesten ved å drøfte de
oppgaver som må prioriteres og søke fram til
samarbeidsformer både innenlands og over
grensene. Ut i fra slike drøftinger vil NOR forsøke
å koordinere oppgavene. Vi vil også drive med
informasjon om de problemer og oppgaver som
reinforskningen har, men ikke minst formidle de
resultater som er oppnådd.
Vi inviterer alle som er interessert i reinforskning
til å bruke NOR for å fremme initiativ og diskusjon
om forskningsoppgaver. NOR skal være et
samarbeidsorgan. Det kan bare skje ved
samarbeid.
Alta 19. oktober 1981
Med hilsen
Ole K. Sara

