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- att aven renforskningen dårfor måste tillåtas dra
kostnader i form av tjånster, lokaler, utrustning,
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drift etc. i likhet med annan husdjursforskning
Renforskning i Norden
- att renforskningen skall initiera och med sin
Når nu renforskningen hår i Norden har
sakkunskap stôdja sådan forskning av grundlågbegåvats med en egen tidskrift for publicering av
gande karaktàr, som dels år av betydelse fôr den
vetenskapliga arbeten - mig veterligt den forstå i
tillåmpade forskningen, dels bast utfores av
sitt slag i vårlden - bor den också kunna tjåna som
forskare på universitetens teoretiska åmnesinstiett naturligt forum for fortlopande debatt kring
tutioner
renforskningen som sådan, dess forutsåttningar
- att renforskningen skall kunna stalla fôr renar
och villkor, mål och medel, och inte minst
anpassade lokaler, basutrustning och teknisk
forskningspolitiken sådan den tar sig uttryck i ord
personal till forfogande fôr sådan forskning
och handling utgående från den politiska maktens
att renforskningen dårfor bor forses med
boningar. I en redaktionell programforklaring i
forsoksanlåggningar
av sådan klass att kvalificeRangifer nr. 1 har redaktoren redan uttakt
rad forskning dår kan bedrivas i en godtagbar
ambitionen att hålla tidskriftens spalter oppnå for
arbetsmiljô
en sådan debatt.
Jag vill begagna mig av denna mojlighet for en
Den egentliga anledningen till att jag fattat
liten personlig betraktelse kring renforskningens
nuvarande status och skonjbara utvecklingsten- pennan år en fôrdragning vid N O R ' s senaste
denser i våra tre nordiska lander med renforskning. sammantråde av renforskningens nulåge i de tre
Jag avser då i forstå hand de basresurser (personella medlemslånderna vad gåiler organisation och
och institutionella) som respektive land synes vara basresurser.
Jag skall hår forst ge ett kort sammandrag av
beredda att stalla till renforskningens forfogande.
presentationen
och dårefter ta upp ett par inslag,
Min syn på forskningen bygger på den fasta
overtygelsen att utan en kvalificerad forskning som jag finner illavarslande med tanke på
kommer rennåringen på sikt att degenerera och renforskningens framtida stållning.
Finland har tre fasta forskningstjånster men en
forslummas och utgora ett allt såmre forsorjningsunderlag for allt fårre nåringsutovare och fungera betydande forskningsinsats gôrs också av enskilda
allt såmre som grund for en levande samekultur. forskare vid olika vetenskapliga institutioner. En
Innan jag går in på sakfrågan vill jag spika kommitté arbetar sedan ett år med en utredning om
foljande renforskningspostulat (postulat = sjålv- renforskningens framtida organisation och om
tillskapandet av en forskningsstation. Idag dispoklart påstående). Jag påstår sålunda:
nerar man fåltstationen Kamanen vars ågare,
- att renforskningens syfte år att, inom ramen for Renbeteslagens Forbund, år en ren nåringsorgatillgångliga betesarealer, utveckla forutsåttningar nisation med politisk tyngd och klart ådagalagd
for en okad produktion av renkott och forskningsorientering.
biprodukter av hog kvalitet och dårigenom
Norge har två fasta forskartjånster. Man
forbåttra forsorjningsunderlaget for nåringens
disponerar forskningsstationen i Lødingen och
utovare
fåltstationen i Kautokeino. Reindriftsadministra- att renforskningen skall vara strikt inriktad mot tionen och renforskningen år numera en enhet.
klart definierade och relativt nåraliggande mål
Reindriftschefen foreslår att den fasta personalen
- att renforskningen skall bedrivas i nåra samver- utnyttjas till klart målinriktade projekt som kan
kan med nåringen och vara baserad på en genomfôras på fåltstationen och vid sidan av detta
fortrogenhet med nåringens villkor och problem kopa forskningstjånster av Tromsø Universitet.
Sverige har två fasta forskartjånster, en statsve- att rennåringen har rått att krava i princip lika
kvalificerad forskningshjålp som andra husdjurs- terinår vid SVA och en statsagronom vid S L U . Den
senare år chef fôr Renfôrsôksavdelningen som av
nåringar
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institutionella resurser endast har tjänsterum och
fältstationen Kuolpa förutom de på arbetsmarknadsmedel grundade verksamheterna i Storuman
och Arvidsjaur. Något beslut om byggande av en
renforskningsstation har ej fattats.

nad. Dår pengarna finns åt det hållet dras
forskningen som malen till ljuset.
Vad händer når oljeplattformarnas Norge börjar
oroa sig fôr den marina ekologin, når öronmärkta
oljemiljoner börjar rulla in i forskningsfonderna?
Inte lår det då finnas mycket tid, plats och intresse
till övers fôr renforskning vid institutioner med
Min kommentar:
näsa fôr hur vinden blåser.
Aven om tonen i den officiella finska redovisMed risk fôr att anses förmäten vågar jag åndock
ningen var återhållsam så spårade man dår en
uttala den förhoppningen att man på norsk sida
forsiktig optimism i synen på framtiden, enkanskall finna den ekonomiska och organisatoriska
nerligen möjligheterna att få till stånd en
lösningen för ett liksom fågel Fenix ur askan
forskningsstation. Mycket betyder naturligtvis
återuppståndet Lødingen på den plats man finner
Renbeteslagens Forbunds aktiva intresse fôr saken.
lämplig.
For renforskningens framtid i Finland hyser jag
därför inte några större bekymmer.
I Sverige står forskningen institutionelle och
personellt och stampar på samma fläck ännu tio år
I Norge har man lagt rennåringsadministratio- efter sin tillblivelse. Trots det positiva mottagande
nen och renforskningen under en hatt, en som tanken på en forskningsstation i Vindeln har
kombination som jag i princip anser vara fått i utredningar och remissinstanser har något
synnerligen diskutabel. Aven i Sverige höjs röster beslut i saken inte tagits. Renförsöksavdelningen
fôr denna form av ohelig allians. Administration är fortfarande lokalt splittrad och utan fasta
och forskning må garna gå hand i hand men, enligt institutionella resurser (så när som på tjänsterum).
min mening, som jämbördiga storheter, var och en Detta är en i längden ohållbar Situation.
med sitt mandat, våsenskilda från varandra, att ta Statsmakterna måste ge besked både vad gåiler
bemanning och fasta resurser. Risken fôr att
ansvar fôr.
ambitionsnivån
skall sjunka och sysselsättningen
Givetvis skal en målinriktad forskning styras i
forstå hand dock av sina avnåmare, men bli ett självändamäl är påtaglig om man ständigt
naturligtvis också av den eller dem som betalar måste jaga tillfälliga nödlösningar.
I de yttersta av dessa dagar lär den svenska
fiolerna. På motsvarande sått styrs eller påverkas
administrationen och rådgivning. Goda och nåra riksdagens jordbruksutskott ha stallt sig bakom
kravet på en förstärkning av renforskningens
relationer hjålper båda att lösa sine uppgifter.
Om jag har forstått det hela rått, innebar resurser. Frågan bör därmed, mänskligt att döma,
reindriftchefens forslag att Lødingen läggs ned ha kommit ett stycke närmare sin lösning.
För säkerhets skull vill jag till sist upprepa att vad
utan att ersåttas av något motsvarande eller bättre.
Lødingen har ur en blygsam början vuxit till en ovan sagts är helt och hållet mina egna funderingar
institution, unik inte bara i Norden utan i vårlden kring sakuppgifter och tonlägen jag avlyssnat och
(med reservation for att jag inte känner de ryska trott mig forstå. J ag har framfort mina synspunkter
forhållandena särskilt val). Unik inte bara fôr de i den öppna anda jag anser och hoppas att N O R
arbeten som i en strid ström utgått dårifrån utan skall verka och i vilken jag hoppas att också
även for det tekniska renförsökskunnande och den forskarkontakterna skall fungera. Efter alla mina
renvetenskapliga tradition som dår vuxit fram. år med praktisk renforskning känner jag både en
Man blandade dår också på ett lyckosamt sått oro och ett ansvar for dess framtid.
institutionsförsök med fältstudier. Jag vet att fôr Jag forbliver Redaktörens forbundne
många av oss inom och utom Norden som arbetat
med vidbörande problem har Lødingen framstått Magnus Nordkvist
som något av en symbol för R E N F O R S K N I N G .
Jag inser att renforskningen alltid måste lita till
«köpta» tjånster når det gåiler forskning av s k
grundläggande karaktår, men jag vill varna fôr
overtro på den lösningen. Forskningen år, låt oss
se den sanningen i vitögat, som så mycket annat
i samhället i gründen opportunistisk, modebeto54

