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Ställd av Outi Alanko-Kahiluoto (de gröna), Heli Järvi-

nen (de gröna), Pirkka-Pekka Petelius (de 

gröna) 

Till Norges regering 
 

Till Norges regering 

Skriftlig fråga 
om det pågående Davvi Vindkraft-projektet på Rásttigáisá-fjället i 
Nordnorge 
 

Frågor som gäller samer är gemensamma för de nordiska länderna. Projekt som hän-

för sig till samernas områden har långlivade, gränsöverskridande följder för hela ur-

sprungsbefolkningen.   

 

Rásttigáisá-fjället är ett område på den norska sidan om gränsen som tillhör samerna 

och är en helig plats för en del av den samiska gemenskapen. Bakom fjället planeras 

nu en vindkraftpark (Davvi Vindkraft) som medför att man i detta område skulle få 

tillstånd att bygga mer än 250 vindkraftverk. Projektet motsätts av Sametinget i 

Norge och Finland, Samerådet, flera renbetesdistrikt, lokalbefolkningen, omkringlig-

gande kommuner samt av naturskyddsorganisationer.  

 

Med stöd av både ILO169-avtalet och FN:s deklaration om ursprungsfolkens rättig-

heter har ursprungsfolken rätt att bestämma över användningen av sina landområ-

den och man får inte ta i bruk ursprungsfolkens landområden för projekt som Davvi 

Vindkraft utan frivilligt, föregående och informerat samtycke (FPIC). Flera undersök-

ningar har påvisat att renar påverkas av vindkraftverk och att renar undviker områ-

den med vindkraftverk. Dessutom ger områdets status som helig plats ett speciellt 

skydd för området och en speciell orsak för ursprungsfolket att förbjuda markan-

vändningsprojekt i området. Samerna har med andra ord all rätt att inte bara kräva 

att projektet stoppas, men också att kräva att samerna redan från första stund har 

likvärdig bestämmanderätt i planering av projekt som gäller deras landområden. Om 

samerna inte ger sitt samtycke, så kan inte projektet genomföras utan att det bryter 

mot samernas rättigheter. 
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Därför ställer vi följande fråga till Norges regering: 

- Har man för avsikt att främja Davvi Vindkraft-projektet trots att området till-

hör samerna och är skyddat med stöd av ursprungsfolkets rättigheter? 

 

 

Helsingfors 25. november 2020  

Heli Järvinen (de gröna) 

Outi Alanko-Kahiluoto (de gröna) 

Pirkka-Pekka Petelius (de gröna) 

 

 


