
 
 
 
  
 
 
 

Klima- og miljødepartementet 
Postboks 8013 Dep. 
0030 OSLO 

 

 

ÁŠŠI/SAK MIN ČUJ./VÅR REF. DIN ČUJ./DERES REF. BEAIVI/DATO 

18/4429 - 10 20/25897  12.10.2020  

 

Sametingets innspill til forhandlingene om globalt rammeverk 
under naturmangfoldskonvensjonen 

 
Vi viser til invitasjon til digital innspillsmøte med statsråd Rotevatn om FNs 
miljøforsamling og nytt globalt rammeverk for natur, samt invitasjonen til å komme med 
skriftlige innspill til arbeidet.  
 
Vi viser også til Sametingets innspill til arbeidet datert 6.2.2020, som kommenterte det 
første utkastet til avtalen for et nytt rammeverk. Hovedmomentene i innspillet er fortsatt 
gjeldende selv om utkastet for avtalen har siden februar blitt oppdatert, og en del 
målsettingene er blitt modifisert. Sametinget etterlyser fortsatt en menneskerettighets-
tilnærming i det nye globale rammeverket for naturmangfold, som verner om urfolks 
rettigheter til å opprettholde sine kulturer, praksiser og levemåter. 
 
Sametinget registrer at tradisjonell kunnskap er kommet inn under støttemekanismene 
for implementering (F. Implementation support mechanisms), muliggjørende forholdene 
(G. Enabling conditions) og i delen som omhandler bevisstgjøring (I. Outreach, 
awareness and uptake). Disse tilføyelsene er et steg i riktig retning. Samtidig ser vi at 
forhåndsinformert samtykke, (free and prior informed consent) er falt ut av momentene, 
som omhandler ivaretakelse av urfolks tradisjonell kunnskap. Dette gjelder særlig 
Target 19. Vi ber at Norge jobber for at prinsippet om forhåndsinformert samtykke 
innarbeides også her.  
 
Sametinget mener at styrking av urfolks rett til selvbestemmelse, og land-, vann- og 
ressursrettigheter, som nedskrevet for eksempel i FN’s erklæring om urfolksrettigheter 
og ILO 169, aktivt støtter opp om ivaretakelse av naturmangfoldet. Også rapporten fra 
IPBES underbygger dette. Derfor ber Sametinget at Norge aktiv støtter forslag som 
styrker urfolks egne naturforvaltningsmodeller for å bevare naturmangfoldet. Sametinget 
forventer også at Norge tar en aktiv rolle i forhandlingene slik at nytt globalt rammeverk 
for natur sikrer urfolks deltakelse i bevaring av naturmangfoldet.   
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Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
 

Sten Olav Heahttá Elina Hakala 
fágajođiheaddji/fagleder seniorráđđeaddi/seniorrådgiver 
 
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga./ 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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