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HØRINGSUTTALELSE TIL NVE SITT FORSLAG TIL NASJONAL RAMME FOR VINDKRAFT PÅ LAND 

Karasjoklista er tilfreds med at Rásttigáisá med omkringliggende områder i Finnmark ikke er tatt med i Nasjonal 
ramme for vindkraft på land. Disse områdene er viktige tradisjonelle bruksområder for fastboende samer og for 
reindriftssamer fra Karasjok, reinbeitedistrikt 13, som har sine rein i disse områdene.  

En rasering av viktige samiske bruksområder ved etablering av industriområde med vindturbiner, milevis med 
veier, tilknytningslinjer, trafostasjoner etc. vil være katastrofal for fastboende samer og reindriftssamer og for 
deres utøvelse av samiske tradisjoner, tradisjonell kunnskap, høsting av utmarka, kombinasjonsnæringer og 
reindrifta.  En naturødeleggelse vil være katastrofal for samiske interesser i disse områdene og dermed for 
framtiden til neste generasjoner samer. Raseringen vil også gå utover naturmangfoldet og dyre- og plantelivet i 
disse områdene. 

Rásttigáisá med omkringliggende områder har et unikt kulturmiljø med tusenvis av kulturminner, som viser 
samenes tidlige bruk av områder. Her viser vi til flere kulturminnerapporter som er utarbeidet av Leavvajoga og 
Rásttigáissá Sámesiida og dr. arkeolog Jørn E. Henriksen ved universitet i Tromsø. 

Områdene rundt Rásttigáisá er også hellige områder. Dette vises gjennom stedsnavn som er knyttet til den 
samiske førkristne religion og trosutøvelse. Samisk religion er samlebetegnelse for myter, trosforestillinger og 
rituell praksis. Grensen mellom kultur og natur er flytende, der for eksempel et stedsnavn kan være knyttet opp 
mot natur, tro og tradisjon så vel som det fysiske stedet i seg selv.  

Den samiske immaterielle kulturarven går hånd i hånd med den materielle kulturarven, og med utgangspunkt i 
samisk språk. Både den materielle kulturarven og språket er en del av den samiske immaterielle kulturarven, 
eksempelvis i skikker og ritualer der bruken av naturen og språket står sterkt. 

Den immaterielle kulturarven er veldig viktig i det samiske samfunnet, og for at den samiske kulturen skal 
overleve er levende tradisjoner, samisk næringsutøvelse og naturbruk og tradisjonell kunnskap som blir 
overført mellom folk viktig.  

Karasjoklista vil påpeke at det ligger staten et stort ansvar å ta hensyn til samenes kulturutøvelse, språk og 
samfunnsutvikling. Urfolks rett til sin spesifikke immaterielle kulturarv beskyttes først og fremst som en 
menneskerettighet. Avhengighetsforholdet mellom immateriell kulturarv og materiell kultur- og naturarv er 
viktig å ta hensyn til og legge til rette for når det gjelder å videreføre og ivareta den samiske kulturarven og 
samenes livsgrunnlag og eksistens som urbefolkning i framtiden. 

 

Karasjok 01.10.19 

Sissel Gaup  

 


