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HØRING: Mulig utvidelse av Øvre Anárjohka nasjonalpark – oppstartsmelding 

med høring av utkast til utredningsprogram 

 

Norske samers riksforbund (NSR) mener at tradisjonell samisk bruk av naturen og 

naturressursene over lang tid har vist seg å være både bærekraftig og respektfull i 

forhold til det biologiske mangfoldet i samiske områder.  Bruken har bevart det 

samiske området og sikret det biologiske mangfoldet med økosystemer, arter og 

bestander. Samisk tilstedeværelse og tradisjonell bruk, som jakt, fiske og sanking av 

planter og bær, og reindrift, har etterlatt naturen slik at andre oppfatter den som 

tilnærmet urørt og verdt å bevare for framtiden. Bruken har heller ikke hindret 

allmennhetens anledning til naturopplevelser. NSR mener derfor at samisk bruk ikke 

har vært noen trussel mot bevaring av det biologiske mangfoldet som uttrykkes å 

være formålet for utvidelsesplanene. 

 

Fylkesmannen i Finnmark ber i sitt høringsbrev om konkrete innspill til Del B – 

Forslag til utredningsprogram. NSR konstaterer at intensjonene med avtalen mellom 

Sametinget og Miljøverndepartementet om retningslinjer for verneplanarbeid etter 

naturvernloven i samiske områder og Sametingets retningslinjer for endret bruk av 
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utmark etter Finnmarksloven § 4 synes å være fulgt opp. I forhold til 

utredningsprogrammets kapittel 3.2.1. Naturressurser – Lokal Bruk, der reindrift 

ikke er inkludert, vil NSR peke på at i området for utvidelsen av Øvre Anárjohka 

Nasjonalpark er lokal bruk ensbetydende med tradisjonell samisk utmarksbruk som 

har dannet grunnlag for samisk kultur i området gjennom generasjoner. 

Kulturbegrepet skal oppfattes som ressursgrunnlaget for folkets livsutfoldelse og 

utvikling.  På den bakgrunn ser NSR det som svært viktig at den eksterne utrederen 

som får i oppdrag å utrede konsekvensene på lokal bruk (kapittel 3.2.1.) av 

utvidelsen, har særdeles god kjennskap til samisk kultur, verdier og naturforståelse, 

og at Fylkesmannen i Finnmark tar den tid som trenges for å danne et godt bilde av 

lokal bruk i utredningsområdet. Dette kan ses i sammenheng med kapittel 3.1.2. 

Kulturminner og kulturmiljø, som Fylkesmannen påpeker er mangelfullt kartlagt. 

Det kan være på sin plass med ytterligere kartlegging av kulturminner innen man 

går videre med planene om utvidelsen. Kartlegging av kulturminner vil kunne bidra 

til bedre forståelse av konsekvenser for lokal bruk i utredningsområdet. 

  

Videre viser vi til dokumentets Del A – Beskrivelse og antatte problemstillinger 

kapittel 2.4 der det refereres til de forskjellige alternativer for sikring av 

verneverdiene. NSR legger til grunn at den tradisjonelle bruken av 

utredningsområdet er blant de verdiene som er hensiktsmessig å verne. Dette bør 

være i tråd med konvensjonen om biologisk mangfolds (CBD) artikkel 8(j) som 

anerkjenner at urfolks tradisjonskunnskap, innovasjon og praksis bidrar til å oppfylle 

konvensjonens intensjoner om bevaring, bærekraftig bruk og rettferdig fordeling av 

goder. NSR ønsker å understreke at innovasjon og praksis siden traktorens innmarsj 

også må kunne omfatte begrenset bruk av motorisert kjøretøy.  

 

Fortsatt under kapittel 2.4, ved utredninga av konsekvensen av utvidelse av Øvre 

Anárjohka nasjonalpark alternativ 1 – at hele utredningsområdet vernes og legges ut 

til nasjonalpark. Her ville det vært ønskelig fra NSRs side å få en utdypning om 

hvilke konsekvenser full utvidelse vil få for naturmiljø og kulturminner, 
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naturressurser og samfunn i nasjonalparkens tilgrensende områder, eller buffersone, 

og randsone. 

 

Avslutningsvis forutsetter vi at vi vil få mulighet til å komme med innspill til 

utarbeidelse av en eventuell forvaltningsplan for nasjonalparken. NSR anfører at en 

eventuell utvidelse vil være en god anledning til å revidere eksisterende 

forvaltningsplan slik at den er i tråd utviklingen siden Øvre Anárjohka nasjonalpark 

ble opprettet. 
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