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PROGRAM: 

 
09.00 Innslag ved Maret Anne Sara, kunstner og reindriftssame 

 
09.10 Velkommen  

Samisk høgskole v/rektor Gunvor Guttorm 
Internasjonalt reindriftssenter v/ styreleder Inger Anita Smuk 
Velkommen til Guovdageaidnu/ Kautokeino, Norges største 
reindriftskommune 
Ordfører Johan Vasara, Kautokeino kommune 
 

09.25 
 

NRLs visjoner for forvaltning av reindriften  
Leder Ellinor Jåma, Norske reindriftssamers landsforbund 
 

09.35 Sametingets visjoner for reindriften som samisk kulturbærer under 
omstilling 
Sametingsråd Silje Karine Muotka 

 
 
 

09.50 
 

Presentasjon av boken “Samisk reindrift, norske myter” og nye 
forskningsresultater fra Dávggas-prosjektet: 
 
Reindrift, makt og myter: Samisk reindrift, norsk forvaltning 
Prosjektleder for Dávggas og Professor Dr Tor A. Benjaminsen, NMBU 
 

10.05 To forståelser av bærekraftig reindrift 
Dr Inger Marie Gaup Eira og Dr Mikkel Nils Sara, ICR og Samisk høgskole 
 

10.20 Reintetthet, produktivitet og effektivisering  
Professor Dr Espen Sjaastad, NMBU 
 

10.35 Historisk utvikling av reintall i Finnmark 
Dr Mikkel Nils Sara 

10.50  Kaffe 



11.05 Planøkonomiens virkning på verdiskapingen i samisk reindrift 
Professor Dr Erik S. Reinert, Tallin University of Technology 
 

11.20 Medbestemmelse, makt og mistillit  
Dr.gradsstudent Kathrine Johnsen, NMBU 
 

11.35 Myten om overbeiting på Finnmarksvidda   
Professor Dr Tor A. Benjaminsen, NMBU 
 

11.50 Evt. spørsmål fra presse og publikum 
v/prosjektleder 

12.05 Alternative løsninger for reindriften i Finnmark – en lavvudialog 
 Moderator:  

Deltakere: 
 Nils Mathis Sara, leder Kautokeino flyttsamelag  
 Silje Karine Muotka, Sametingsråd  
 Berit Marie E. Eira, Reindriftsutøver og 

reindriftsstyremedlem  
 Anders S. Buljo, varaordfører, Kautokeino kommune 
 Johan Mathis Turi, Generalsekretær i Association of World 

Reindeer Herders (WRH) 
 Karen Marie Buljo Eira, reindriftsutøver 
 Nils Henrik Sara, leder av NRL 2006-2014 
 Aslak J. Eira, leder av NRL 1998-2006  
 John Henrik Eira, leder av NRL 1994-1998 
 Odd Erling Smuk, leder av NRL 1984-1994 

13.15 Avrunding 
 
Utdrag fra forord til boka Norske myter, samisk reindrift: 

Denne boka er et produkt av Dávggas-prosjektet, som har vært et tverrfaglig 
forskningsprosjekt om samisk reindrift i Finnmark. (…) På nordsamisk betyr dávggas 
«fleksibel», «elastisk» eller «resilient». Vi valgte dette navnet for å understreke at reindrift 
er en pastoral næring som følger en fleksibel tilpasning. Å anerkjenne en slik fleksibilitet er 
viktig for å få en god forskning og forvaltning. Bokas tittel henspiller på Bjørklund og 
Brantenbergs klassiker Samisk reindrift – norske inngrep fra 1981 og et senere bokkapittel 
av samme forfattere med tittelen «Samisk reindrift og norsk forståelse» fra 1986. Vi har i 
boka valgt å fokusere på myter, fordi vi i arbeidet med dette prosjektet er blitt mer og mer 
klar over at det finnes noen dominerende forestillinger om samisk reindrift i det norske 
samfunnet som er dårlig forankret i empirisk forskning, eller hvor det finnes andre 
tolkningsmuligheter som ikke får oppmerksomhet i debatten om reindrift. Slike vante 
forestillinger eller tatt-for-gitt-heter er det vi legger i mytebegrepet. Sentralt i disse 
forestillingene står ideen om at det er for mange rein, med alle dens avskygninger. I denne 
boka ser vi kritisk på denne ideen fra ulike vinkler, og vi stiller spørsmål som «i forhold til 
hva er det for mange rein?», «hvordan påvirker politikk og klimavariasjon reintallet?», og 
«hvem vinner og hvem taper på at ideen om for mange rein får dominere debatten om 
reindrift?» 

Myter om samisk reindrift har altså ikke bare betydning for selve debatten, men også for de 
rent faktiske produksjonsvilkårene som reineierne opererer under. Dette er derfor også et 
interessant eksempel på de nære båndene som kan oppstå mellom forskning, populære 
forestillinger og politikkutforming. 


