
Sámi bivdo-/ja meahcástansearvi (SBMS) har i møte mandag 13.mai 2013 
behandlet forslaget til forskrift om vårjakt på ender i perioden 2013-2022 i 
Kautokeino kommune i Finnmark.  Jfr. Brev av 8.mai 2013 fra Det Kongelige 
miljøverndepartement. 
 
SBMS registrerer departementets manglende vilje til å repektere  samiske 
fangst-/og jakttradisjoner som fortsatt er viktige samisk språk -/og kulturbærer.  
En vil i denne sammenheng henvise til utredning fra et utvalg nedsatt av 
Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk 14.08.1984.   Vi er kjent med at 
departementet har denne utredningen.  Vi legger dermed til grunn at MD er kjent 
med betydningen av vårjakt på ender for den samiske befolkningen i Kautokeino.   
 
For ordens skyld vil SBMS presisere at den samiske delen av befolkningen i 
Kautokeino utgjør ca. 90% av befolknigen som teller over 3000 innbyggere. Jakt 
er en sentral del av den samiske kulturen. Det er bare å se på antallet elgjegere i 
kommunen som utgjør ca. 4-500 jegere. Antallet jegere som ønsker å drive 
andejakt er trolig det samme. Således finner SBMS det nærmest hånlig at tilbys 
150 fugler som grunnlag for denne tradisjonen. 
 
Her vil SBMS komme med våre synspunkter/kommentarer til forskriften: 
 
Enhver forskrift bør innledes men en formålsparagraf, som beskriver formålet 
med forskriften.  § 1 må inneholde at vårjakta er tiltenkt samene, for å bevare 
den samiske kulturtradisjonen. 
 
§2 – Virkeområde og varighet 
 
SBMS er av den klare oppfatning av jaktområder bør omfatte samenes 
tradisjonelle jaktområder, sett i forhold til høstjakta som omfatter hele vidda, 
som etter departementets syn er moderne jaktprinsipper og praksis. 
SBMS aksepterer en viss begrensning, men vil ha følgende utvidelse: 
-Stuorajávri 
-Goaskinjávri 
-Jumešjávri 
-Sállanluoppal 
-Suttemašluoppal 
-Lovskajávri til Kautokeinoelva 
-Njukčajávri i Ávži 
 
§3 – Begrensninger i jaktbarearter, kjønn og fellingskvote 
 
SBMS opprettholder vårt tidligere forslag på inntil 500 hannender, fordelt på de 
arter som er jaktbare om høsten.  
 
§5 – Jegerens plikter 
 
Etter endt jakt skal jegeren føre fangstrapport. 
 
 



Avslutningsvis vil vi henvise til en annonse i Altaposten mandag 13.mai 2013 
hvor det tilbys fellingstillatelse av gås/gjess på Årøya i Finnmark.  Det er ingen 
begrensninger på verken uttak eller art.  Miljøverndepartements bekymringer 
for bestanden av dverggås settes herved i et merkelig lys. 
 
SBMS vil forøvrig vise til SBMS`s innspill av 5. Mars 2013, jfr vårt 
konsultasjonsmøte på Samisk høyskole. 
 
Sámi bivdo- ja meahcástansearvi. 
Johan I Hætta 
jođiheaddji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


