
 

Landsmøtesak 9/2012, side 1 

 

Mineralvirksomhet i samiske områder 

Aktuelle dokumenter: 

 Brev fra NSR-U av 16.04.12: Gruvedrift i samiske områder – hva er NSRs politikk? 

(se vedlegg i eget dokument) 

 Mineralloven: http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-

20090619-101.html&emne=minerallov*& 

 Plan- og bygningsloven: http://www.lovdata.no/all/nl-20080627-071.html 

 Sametingets vedtak i mineralsaker: 

sak 32/2003, støttet av NSR (se vedlegg i eget dokument) 

sak 47/2008, støttet av NSR: http://innsyn.e-

kommune.no/innsyn_sametinget_norsk/wfdocument.aspx?journalpostid=2008023655&doki

d=171988&versjon=1&variant=P& 

sak 27/2009, støttet av NSR: http://innsyn.e-

kommune.no/innsyn_sametinget_norsk/wfdocument.aspx?journalpostid=2009015011&doki

d=207020&versjon=9&variant=P&ct=RA-PDF  

sak 21/2010, med eget forslag fra NSR: http://innsyn.e-

kommune.no/innsyn_sametinget_norsk/wfdocument.aspx?journalpostid=2010012843&doki

d=261437&versjon=6&variant=A& 

 Uttalelse fra NSRs tillitsvalgtkonferanse juni 2011: 

http://www.nsr.no/website.aspx?displayid=49210 

 

Innledning 

NSRs landsstyre berømmer NSRs ungdomsutvalg for å ha en aktiv holdning til mineralvirksomhet i 

samiske områder. Landsstyret deler mange av NSR-Us oppfatninger om risiko og konsekvenser av 

mineralvirskomhet. Landsstyret vil gjøre rede for hva som har vært NSRs politikk i forhold til 

mineralvirksomhet, hva som er status for Sametinget rolle i mineralsaker, og til sist gi råd til 

landsmøtet om hvordan NSR bør forholde seg til mineralvirksomhet framover.  

Interessen for mineralforekomstene i samiske områder er stor. Kartlegging og utvinning av mineraler 

er et satsningsområde innenfor norsk nordområdepolitikk.  Regjeringen har bevilget 100 mill. kroner 

over fire år for å kartlegge mineralressursene i Nord-Norge, og har varslet en stortingsmelding om 

mineralvirksomhet.  

Sametingets rolle i mineralsaker er knyttet til Mineralloven, Plan- og bygningsloven (PBL) og 

Finnmarksloven. Stortinget vedtok ny minerallov i 2009 uten Sametingets samtykke. Grunnen til at 

Sametinget ikke ga sitt samtykke, var at man mente at loven ikke oppfylte statens folkerettslige 
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forpliktelser overfor samene. Dette knytter seg både til sikring av naturressursene, deltaking i 

beslutningsprosessen og del av nytteverdi ved virksomhet.  

 Gjennom PBL gjelder Sametingets innsigelsesrett hele det samiske området, mens Finnmarksloven 

og den rollen sametinget har i Mineralloven bare er knyttet til Finnmark. Denne avgrensningen av 

samiske rettigheter til Finnmark, var en av grunnene til at Sametinget ikke støttet Mineralloven.  

 En minerallovgiving som i henhold til folkeretten fullt ut anerkjenner samenes rettigheter til sine 

landområder er den beste garantien for en næringsvennlig politikk til beste for næringer og 

lokalsamfunn. NSR er av den oppfatning at vi ikke har en slik minerallovgivning i Norge i dag, og at vi 

derfor mangler et rammeverk for mineralnæringen som tilfredsstiller folkerettslige krav, og sikrer en 

god samfunnsmessig kontroll over ressursutnyttelsen.   

Sametingets nåværende rolle i mineralsaker  

Sametinget har, i et forsøk på å oppveie manglene i mineralloven, utarbeidet en mineralveileder for 

selskaper som ønsker å drive mineralvirksomhet i samiske områder.  Sametinget ser 

mineralveilederen som en måte å styrke grunnlaget for en praktisk gjennomføring av folkerettens 

regler ved planer om mineralaktivitet. NSR støttet ikke mineralveilederen da den ble behandlet i 

sametinget våren 2010. Begrunnelsen fra NSR for ikke å gi sin tilslutning til veilederen var at 

Sametinget ikke hadde en helhetlig policy som også omfattet etiske og miljømessige hensyn. 

Med bakgrunn i denne veilederen har Sametinget inngått intensjonsavtaler med to ulike private 

virksomheter, Nussir ASA og Arctic Gold AB, som planlegger mineralvirksomhet i Finnmark.  

Sametinget har foreløpig ikke kunne rapportere om noen konkrete resultater av intensjonsavtalen 

utover gjensidig informasjonsvirksomhet. Det er heller ikke grunn til å forvente at selskapene er 

villige til å forplikte seg før de har finansiert sine prosjekter.  Finansieringen av prosjektene vil også 

være avhengig av signaler om driftstillatelse, vilkår og lokale prosesser.  

Sametinget har, i følge ny PBL, mulighet for å komme med innsigelser i arealplansaker i hele det 

samiske området, både i forhold til samiske kulturminner, men også i forhold til av vesentlig 

betydning for samisk kultur eller næringsutøvelse. Sametinget har derfor mulighet til å gripe inne i 

lokale og regionale planprosesser, noe som kan resultere i at saker løftes fra lokalt eller regionalt 

nivå, til departementsnivå.  Dette kan for eksempel være saker der mineralvirksomhet krever 

omregulering.  

Finnmarksloven og Mineralloven forplikter selskaper som starter letevirksomhet etter mineraler i 

Finnmark å varsle bl.a. Sametinget. Det foreligger ikke slike forpliktelser i de samiske områdene sør 

for Finnmark, men Sametinget vil likevel kunne ha en rolle i slike saker hvis de innbefatter regulering 

av planer i henhold til Plan- og bygningsloven.  

NSR mener det er prinsipielt betenkelig at Sametinget inngår avtaler med mineralselskaper. 

Sametingets rolle bør være å stille krav til myndighetene om rammeverk og samfunnskontroll, og 

krav til selskapene om etiske retningslinjer, miljøhensyn, sosiale og kulturelle hensyn, og økonomisk 

vederlag.   Mineralselskapene vil nok ikke uten videre innrette seg etter krav som går utover dagens 

http://www.sametinget.no/Miljoe-areal-og-kulturvern/Energi-og-mineraler/Sametinget-mineralveileder
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Minerallov, og noen aktører vil nok trekke seg ut av samiske områder eller avvente situasjonen. 

Dette vil likevel være å foretrekke framfor at Sametinget bidrar til mineralvirksomhet som ikke 

ivaretar de nødvendige minstestandarder. Terskelen for å etablere mineralvirksomhet i samiske 

områder bør være høy i dagen situasjon uten et godt nok lovverk.  

Utfordringer framover - arealpress og fraflytting 

Vi må forvente at satsningen på mineralleting vil kunne føre til økt press på samiske bruksområder 

både på kort og lengre sikt. Dette er spesielt utfordrende for en arealkrevende næring som reindrifta, 

som allerede er under betydelig press. Mineralindustrien kan også ha betydelige negative 

konsekvenser for andre samiske næringer, slik som for eksempel fjordfiske, og for natur og miljø i 

samiske områder.  Også annen type industrialisering i nord vil ha konsekvenser for næring, samfunn 

og miljø, slik som petroleumsindustrien, og investeringer i infrastruktur som kraftlinjer, veibygging, 

vindparker etc.  

Samtidig må vi konstatere at man i mange samiske områder også står overfor andre utfordringer, 

knyttet opp mot sysselsetting og fraflytting.  Publisert samisk statistikk gjør nærmere rede for dette, 

bl.a. rapporten «Samiske tall forteller 5» utgitt av Samisk høgskole høsten 2012. Det materielle 

grunnlaget for den samiske kulturen er dessverre sterkt svekket i mange områder, bl.a. som en følge 

av en villet nasjonal politikk overfor primærnæringer som fiske, jordbruk, reindrift og utmarksbruk. 

Reindrifta har vært en stabil sysselsetter gjennom lang tid i samiske områder, men det er ingen grunn 

til å tro at reindrifta i framtida vil kunne sysselsette betydelig flere enn i dag.   

Resultatet av disse tendensene er fraflytting og nedbygging av mange samiske bygder. Dette kan ha 

store konsekvenser for overføringen av samisk språk og kultur mellom generasjonene, og krever en 

ny politikk både i forhold til de samiske bygdene og de mange samene som har bosatt seg i byer og 

tettsteder både i og utenfor de samiske områdene. Når det gjelder samer i byer og tettsteder er det 

av stor betydning å sikre et samiskspråklig opplæringstilbud til barn og unge, samiske møtesteder og 

kulturtilbud, samt helse- og velferdstjenester på samisk til eldre.  

Når det gjelder de samiske bygdene er det en utfordring å sikre den bosetningen som fortsatt finnes, 

samt gjøre det mulig for dem som ønsker det å etablere seg på sine hjemsteder. Her vil sysselsetting 

og næringsutvikling være helt avgjørende for å bremse eller stoppe flyttestrømmen fra de samiske 

bygdene. De arbeidsplassene som er gått tapt i primærnæringene må erstattes av nye 

arbeidsplasser, og vi kan ikke forvente at disse vil komme som en følge av vekst i offentlig sektor. For 

å sikre bosetningen i samiske bygder kan vi derfor ikke utelukke arbeidsplasser i nye næringer som 

for eksempel mineralindustrien. 

Krav til myndighetene og mineralindustrien 

Både samenes egne historiske erfaringer med mineralindustrien, og urfolks erfaringer internasjonalt 

gir god grunn til å være på vakt mot en kapitalsterk og forurensende næring som mineralindustrien. 

Uten et godt juridisk rammeverk som sikrer samenes deltakelse i beslutninger om 

mineralvirksomhet, som ivaretar de folkerettslige forpliktelsene staten har overfor samene som 

urfolk, som sikrer lokalsamfunn og rettighetshavere kompensasjon og andel av inntjening, så kan 

http://www.sametinget.no/Kalender/Samiske-tall
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risikoen være høy.  Det er derfor svært viktig å fortsette arbeidet med å få på plass en revidert 

minerallov som ivaretar dette. Vi må forvente at dette er en prosess som vil ta tid.  

Samtidig har Sametinget verktøy i andre lover, slik som PBL og Finnmarksloven, som kan brukes til å 

sikre samiske interesser i forbindelse med leting og arealinngrep. Samene er bedre stilt enn mange 

andre urfolk når det gjelder institusjoner, kompetanse og kapasitet til å ivareta sine interesser, og 

Norges folkerettslige forpliktelser overfor samene er en del av den norske samepolitikken. I Norge er 

også den samfunnsmessige kontrollen over uttak av naturressursene, og den miljømessige 

standarden bedre enn i mange andre urfolksområder.  

I påvente av en ny minerallov må NSR ha en dynamisk holdning som stiller strenge krav til 

mineralselskapene, men som ikke utelukker løsninger i konkrete saker, som tar høyde for at det 

allerede er etablert mineralvirksomhet i samiske områder og som bidrar til den politiske prosessen 

for å endre Mineralloven. 

 Sametinget må bruke mulighetene som finnes i Mineralloven, Finnmarksloven, Plan- og 

bygningsloven og konsultasjonsavtalen med Regjeringen, til aktivt å påvirke beslutninger sikre 

samiske interesser i forbindelse med leting og arealinngrep, og samtidig bidra til å utvikle 

forhandlingsmodeller og kravspesifikasjoner til mineralindustrien. Sametinget bør også bygge 

allianser med kommunenivået i forhold sikring av lokal nytteverdi som urfolksvederlag eller 

kommunal skatt.   

 

Landsstyrets forslag til landsmøtevedtak: 

1. NSR advarer mot en utvikling hvor ny industriell aktivitet truer tradisjonell naturbruk og 

samiske næringer, og dermed det materielle grunnlaget for den samiske kulturen.  NSR 

mener at Sametinget aktivt må sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, og ivareta samenes 

land- og ressursrettigheter. NSR mener at Sametinget har ansvar for å ta et helhetlig hensyn 

til alle berørte samiske interesser ved mineralvirksomhet. NSR mener at folkeretten skal 

være en del av rammen for mineralvirksomhet i samiske omrader. Leting, undersøkelser og 

drift på mineralressursene vil bare kunne skje i respekt for og ved aktiv etterlevelse av de 

globale menneskerettighetene, og slik bidra til en rettferdig og bærekraftig utvikling. 

2. NSR mener at Mineralloven ikke oppfyller statens folkerettslige forpliktelser ovenfor samene, 

og peker på at Sametinget ikke har gitt sitt samtykke til mineralloven. Mineralloven sikrer 

ikke samenes rettigheter ved inngrep, deltakelse i beslutningsprosesser og tilføring av 

nytteverdi ved utvinning. Dette innebærer at NSR i utgangspunktet ikke kan gi sin tilslutning 

til mineralvirksomhet i samiske områder. NSR konstaterer at Mineralloven ikke gir grunnlag 

for samarbeid for mineralbasert næringsutvikling i samiske områder. NSR ønsker et lovverk 

som gir forutsigbarhet for alle parter og mulighet for sameksistens mellom tradisjonelle og 

nye næringer. NSR vil arbeide videre for en revidering av Mineralloven.  
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3. I påvente av en revidering av Mineralloven mener NSR at Sametinget skal utarbeide et 

helhetlig rammeverk for mineralvirksomhet i samiske tradisjonelle omrader. Et slikt 

rammeverk skal omfatte etiske retningslinjer, miljøhensyn, sosiale og kulturelle hensyn, og 

krav til økonomisk vederlag. Sametingets rolle som næringsutvikler og aktør i samiske 

omrader må også avklares, herunder forretningsmessig eierskap og deltakelse i 

industriutviklingen. Dette rammeverket kan danne grunnlag for framtidige forhandlinger om 

mineralvirksomhet i samiske omrader. 

4. NSR framhever at prinsippet om fritt, informert forhåndssamtykke må gjelde ved 

mineralvirksomhet i samiske områder. Konsekvenser må klarlegges, rettighetshavere 

kompenseres og en andel av verdiskapingen som følger mineralutvinningen skal komme 

samiske lokalsamfunn til gode i form av langsiktige arbeidsplasser, styrket infrastruktur, 

kapasitets- og kompetanseutvikling. 

 


