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synliggjøres? Sett fra Sametingets ståsted. 
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Sametinget skal styrke samenes politiske 
stilling og fremme samenes interesser i Norge, 
bidra til en likeverdig og rettferdig behandling 
av det samiske folket og arbeide med å legge 
forholdene til rette for at samene kan sikre og 
utvikle sitt språk, sin kultur og sitt 
samfunnsliv. 



Sametinget i plenum 

• Øverste organ og myndighet

• 39 representanter velges fra 7 valgkretser hvert 
4.år 

• Plenumsmøte avholdes 4-5 gang pr. år 
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Sametingsrådet

• Består av fem medlemmer ledet av 
Sametingspresident Aili Keskitalo

• Velges etter ordinært parlamentarisk prinsipp

• Sametingets utøvende råd og legger frem 
saker for plenum

• Administrasjonen fungerer som 
Sametingsrådets sekreteriat

• Består fortiden av to partier NSR(4) og 
Flyttsamelista(1)

• Er et flertallsråds støttet også av 
Senterpartiet gjennom 
Muohtačálmmiterklæringen
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Sametingets politiske mål – naturressurser

• Muohtačálmmit ærklæringen:

• Vil jobbe for samisk selvbestemmelse

• Sterk samisk samhold – over landegrenser

• I respekt for naturen

• Naturen og miljøet danner grunnlag for fremtidens generasjoner

• Samisk kultur skal viderutvikles på samenes egen premisser



Sametingets politiske mål – naturressurser

• Samiske rettigheter til naturressursene må anerkjennes for sikre det
materielle kulturgrunnlaget for det samiske folket

• Samiske rettigheter i lovverk – må tilpasses/endres, ILO 169, SP 27, 
m.f.

• Ordninger som støtter om om samiske rettighetshaveres muligheter
til å forsvare sine rettigheter – samiske dommere

• MČ - Tana avtalen spesielt fokus



Hvordan kan den tradisjonelle kunnskapen 
om tanalaksen synliggjøres?
• Tradisjonell kunnskap ?

• Med tiden laget mange begrep om TK – må være forståelser for brukerens 
erfaring

• Favoritt sitat: «Oaidnima ja vásiheami bokte oahppá» - «Jávohismáhttu»

• Samer eksperter i bruken av naturressurser – nettopp pga tilegnet TK

• I dette tilfellet laksefiske -

• Høstet laks i hundrevis av år i Tanavassdraget – laksen –stor betydning for 
vårt samfunn

• Overført kultur via språk, naturbruk og tradisjoner ved laksefiske til 
generasjoner



Hvordan kan den tradisjonelle kunnskapen 
om tanalaksen synliggjøres?
• For å sikre at tradisjonell kunnskap skal bevares i laksefisket, må 

forvaltningen ta i bruk både biologisk kunnskap og tradisjonell kunnskap –
- forskellige kunnskaper - god samarbeid for forståelsen av kunnskapene er 
viktig 

• Økt interesse for tradisjonell kunnskap – anerkjennelse ihht krav i  f.eks
naturmangfoldloven - erkjennelse av feilslått forvaltningspraksis 

• Ved dokumentasjon, innhenting av fangstdata og kulturbasert viten, skal
lokal kunnskap innhentes, brukes og inkorporeres i forvaltningen (fiskere 
ute i felten ser mer enn forskere)

• FPIC prinsippet – fri og informert samtykke via inkludering
• De tradisjonelle elvelaksfiskerne på norsk side har allerede tatt sin del av 

reguleringen gjennom lang tid– andre metoder må finnes



Hvordan kan den tradisjonelle kunnskapen 
om tanalaksen synliggjøres?

• Sametinget jobber med å få inn TK  på flere felt – laksefiske har 
likheter med disse prosjektene – anerkjent at TK manglet før

• Samiske forskningsinstitusjoner

• Samisk (laksefiskernes) deltakelse i forskninger (prosjekter)

• Urfolks beskyttelse – samers tradisjonelle laksefiske skal ikke vike for 
andre

• Sametingets arbeid med senter for tradisjonskunnskap



Hvordan kan den tradisjonelle kunnskapen 
om tanalaksen synliggjøres?
• Sametingets konsultasjon med KLD april 2018 – Sametingets budskap: 

• -Forståelse av at 3. mill fast årlig bevilgning fra statsbudsjettet –
«Samarbeidsarena for laks i Tana» (Joddu)

• – må kunne nyttes til driftsformål for å realisere villakssenteret i 
eget bygg

• -KLD  - positiv tiltak som kan bidra til bedre kunnskap og samarbeid mellom 
lokalsamfunn, forskning og forvaltning

• viste til årlig budsjettprosess angående fast bevilling

• Elvestuen kommer til konferansen i høst



Giitu mu ovddas! Takk for meg!

Juhána Biera Biret Márjá/ Berit Marie P.E. Eira, Rådsmedlem
Sametinget.




