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Høring av forslag til forskrift om lodden (vårjakt på ender) i Kautokeino 
kommune, Finnmark 

 
Ávžži Gilisearvi/bygdelag (ÁGS) vil herved gi vår høringsuttalelse til forskrift om andejakt 
(lodden) i Kautokeino. 
 
ÁGS er et bygdelag i en liten utkantsbygd i Kautokeino kommune, Ávži, hvor vi kjenner 
loddetradisjon inngående.   Medlemmer i ÁGS er oppvokst i pakt med naturen og har 
nyttiggjort det den har å by på, blant annet notfiske, fangsting, bæplukking m.m. 
Lodden er naturligvis en viktig del av naturhusholdningen, noe vi er opplært på allerede 
som barn.   
 
I utøvelsen av denne fangstformen, så er de samiske årstider avgjørende viktig, når blant 
annet lodden kan begyne og når den må avsluttes.  Lodden foregår på vårvinteren og da 
kreves det solid kunnskapserfaring i utøvelsen av lodden.  Blant annet fordi lodden er 
såkalt vinterjakt, under krevende værforhold.  Vårvinteren her i vår landsdel er alltid 
vinterlig, med mye snø, is og kulde.   
 
Det betyr at lodden foregår lenge før det er snakk om egglegging og den skal avsluttes når 
det er antydning til løvsprett. (på samisk urbi).   
 
ÁGS har sett på den opphevede forskriften, som fremstår som ødeleggende for den 
samiske kulturen.   Lodden er viktig for å bevare og videreføre det samiske språket og 
kulturen. Lodden har også viktig og stor betydning for det psykiske velvære til våres 
medlemmer.  
 
ÁGS ber og forventer at Klima-og Miljødepartementet imøtekommer vårt ønske om å 
kunne videreføre lodden, etter samisk tradisjon, for å bidra til å ta vare på den samiske 
fangstkulturen. 
 
I motsatt fall vil Klima-og Miljødepartementet igjen gjøre en stor urett mot det samiske 
folket.  Samer har i generasjoner levd i pakt med naturen og nyttiggjort det naturen har gitt 
oss. 
 
Nasjonalstaten Norge har forpliktet seg, via lover og avtaler, om å ta vare på EU`s eneste 
urbefolkning og gi samer eksistensgrunnlag til å bevare egen kultur, levemåte og 
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eksistensgrunnlag.  Det samiske språket er skjørt og må derfor ha vern og utvilingsarenaer 
til bevaring og utvikling av det. 
 
Det samiske språket er knyttet til praktiske arbeid og på den måte utvikles og bevares det 
samiske språket og kulturen.  I den sammenheng kan vi enkelte f.eks. bærplukking, 
notfisking, og deriblant lodden.  
 
ÁGS vil avslutningsvis påpeke og understreke at Norge har lovnader, forpliktelser og 
ansvar, som skal tilrettelegge for at det samiske folket sikres utviklingsarena for sitt samisk 
språk, kultur og samfunnsliv. Jfr. Grunnlovens § 108.  ÁGS oppfatter Klima-og 
miljødepartementets ønske om høringsinnspill til lodden, som et ønske om igjen gjøre urett 
mot den samiske kulturen.    
 
Det å videreføre forskriftsregulert lodden, er ikke lenger samenes egen kultur.  Det 
er diskriminerende fornorskningsvirksomhet.   
 
ÁGS ber om at Klima-og miljødepartementet imøtekommer vårt ønske, om å få ha lodden 
som før, slik at vår kultur bevares og videreføres.   
 
 
 
 
Ávži den 16. Februar 2023 
 
 
 
Ole Klemet Anders Olsen Hætta 
For Ávžži Gilisearvi / bygdelag 
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