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Reinsdyr på vårbeite øst i Sorta
Antall husdyrbruk har gått ned i Sortasgrenda i de siste 10-årene. I tiden fra da det var ei ku eller 5 i
nesten hvert et fjøs i hver en heim, er det nå bare et melkebruk igjen. Det er også lite med andre
tradisjonelle husdyr. Grisen som ble født og stelt med for å gi ei god og saftig juleribbe er også så å si
borte. Også der er det vel bare et bruk i dag.
Men noen satser tydeligvis på andre dyreslag. I de siste dagene har det vært en liten reinsdyrflokk å
se øst i grenda. Ikke så mange, sortasgrendas reineier, om det er slik, kan ennå ikke måle seg, hverken
med Ante eller Mattis. På det meste har det vært et godt tjuetalls rein som har vandra fra den ene
åker til den andre før den har forsvunnet ei tid, noen dager, for så og dukke opp igjen. Reinen er et
hjortedyr som lever i de nordlige landområdene og har tilpassa seg ekstrem kulde og snøforhold.
Akkurat det har ikke vært noe problem i grenda den siste tiden. Reinen skiller seg for øvrig ut fra de
andre hjortedyra med at både bukkene og simlene utvikler horn.
En voksen reinsdyrbukk kan bli opp til 150 kg, mens ei simle vanligvis veier mellom 40- 100 kg.
Skal en lage en god middag til for eks 6 personer så bør en ha 1,5 kg med reinsdyrsteik.
Tenker en på finnbiff, ja, da er det vel greit med rundt 100 gram med reisdyrskav pr. person.
For ikke å snakke om Joika kakene. Den kjente boksen med Joika kakene kom på markedet i 1960 og
er en av landets mest solgte hermetikkbokser. Av innholdet i boksen som for øvrig veier 800 gram, er
det 36% rent kjøtt ( 11% reinsdyrkjøtt ) --- En flokk på 20 – 30 dyr, og med ei slaktevekt på -- ------Nei, for all del, det er nå ingen øst i grenda som har tenkt tanken på å sende et skudd i håp om å få
seg en finnbiff.
Nei, langt i fra.

Reinsdyr som veter på grovær
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