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Indre Billefjord, 30.05.2016

Sametinget
Avjovdrgeaidnu
9730 Karasjok

Neringsutvikling i sjdsamiske samfunn - horingsuttalelse fra Sjosamisk kompetansesenter

Sjosamisk kompetansesenter vil innledningsvis ber0mme den helhetlige tilnermingen til
neringsutvikling i sj6samiske omr6der som preger h6ringsnotatet. Dette kommer til uttrykk gjennom
begreper som ottroktive lokolsomfunn, bolyst og positiv samfunnsutvikling. Behov for styrking av

samisk spr6k og opplering i sjosamiske omrdder nevnes ogs6, En slik tilnerming ligger i

formuleringen av hovedm6lsettingen for Sametingets arbeid med neringsutvikling, definert slik i

Sametingets neringsmelding (2011) som man viser til: <Sametinget arbeider for et sterkt og allsidig
neringsliv, som bygger p6 og tar hensyn til somisk kultur, ndtur og miljl, og som danner grunnlag for
livskraftige lokalsamfunn der mennesker @nsker 6 bo.> Denne hovedm6lsettingen vil ogsS gjelde for
sj6samiske samfunn, sl6s det fast i hpringsnotatet.

Samtidig vil vi pdpeke at fd forslag til konkrete tiltak etter vdrt syn er en svakhet i denne planen for
neringsutvikling i sjosamiske omrider. Som kjent har det vert laget mange planer siden Sametinget

ble etablert i 1989, og det er en utbredt oppfatning i sjosamiske omrdder at planene kan vere gode,

men oppfOlgingen er svak.

Sj@samisk kompetansesenter har tradisjonell kunnskap som et sentralt arbeidsomrdde, og vil i denne

h6ringsuttalelsen peke pA behovet for satsing pi slik kunnskap blant annet i sjosamiske omr6der.
Videre kommenterer vi noen momenter med utgangspunkt i ovennevnte m6lsetting for
naringsutvikling i sjOsamiske samfunn.

Tradisjonell kunnskap
Sj@samisk kompetansesenter er svart fornOyd med Sametingets vurdering av arbeidet med

tradisjonell kunnskap som en viktig ressurs for sjosamiske omr6der: <lnnsamling, dokumentasjon og

formidling av tradisjonell kunnskap i kombinasjon med vitenskapsbasert kunnskap vil kunne danne
grunnlag for gode utviklingsprosesser i sjosamiske omrdder og bidra til positiv utvikling i de

omr6dene. I kommende melding om h6yere utdanning og forskning vildette bli nermere vurdert og

dr6ftet. Samiske institusjoner og kulturinstitusjoner spesielt, er viktige berebjelker i mange

sj@samiske samfunn.>

Vi ser fram til nermere vurdering og drOfting av tradisjonskunnskapens rolle i utviklingsprosesser,

men vil likevel minne om behovet for en snarlig rolleavklaring, vurdering av innsatsomrdder og

ressursfordeling i Sametingets videre arbeid med tradisjonell kunnskap. Det er ogsi Onskelig med en

begrunnelse for hvorfor tradisjonell kunnskap er plassert under saksfeltet <h@yere utdanning og

forskning> hos Sametinget. Dette er et seregent kunnskapsfelt som representerer b6de kultur og

tradisjon, i tillegg til den konkrete kunnskapen om blant annet natur og naturbruk. Tradisjonell
kunnskap har ogs6 et demokratisk aspekt av stor verdi for lokale ressursbrukere og lokalsamfunn:

Det dreier seg om et vesentlig grunnlag for deltakelse i forvaltning av egne omr6der.
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Senteret har i brev av 21.10.2014 pipekt at videre prioriteringer innenfor dette feltet kan ha stor
betydning for lokale/regionale institusjoners mulighet for 6 videreutvikle dokumentasjon, formidling
og bruk av tradisjonell kunnskap. I brevet pipekes det at Sametingets satsing pd tradisjonell
kunnskap mi komme hele det samiske samfunnet til gode, og at det md legges til rette for 6 styrke
kapasiteten til 6 arbeide med slik kunnskap der den finnes.

Senteret har i en annen sammenheng (Sametingets komit6m Oter t7.U,.201-5) argumentert for behov
for styrket kompetanse vedrOrende formidling av lokal/tradisjonell kunnskap om fjorder:

. Et pkende press mot fjordene

' Systematisert dokumentasjon og formidling av lokal marin kunnskap vil vere helt n@dvendig
for 6 styrke kunnskapsgrunnlaget for beslutninger om fjorder, som i samisk natur- og
ressu rsfo rva ltn i ng fo r6vrig.

' Viktig i forhold til I naturmangfoldlovens krav om godt kunnskapsgrunnlag for offentlige
beslutninger som berorer naturmangfoldet. Paragraf 8 sl6r fast at ogsi "kunnskap som er
basert pd generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen" skal legges til
grunn, i tillegg til vitenskapelig kunnskap. Kunnskap basert pd samisk bruk nevnes eksplisitt.

. I tillegg til dokumentasjon og formidling, er det stort behov for 6 styrke lokal kompetanse i

tilknytning til arbeid med tradisjonell kunnskap; et arbeidsomr6de som tillegges stor vekt i

FNs arbeid med 6 fOlge opp mdlsettinger i konvensjonen om biologisk mangfold sin artikkel
om tradisjonell kunnskap.

. Formidling av slik kunnskap kan inngd som en del av Sametingets strategi i samisk
fiskeripolitikk, og i andre former for sjosamiske strategier.

. Fjordfiskenemda som ble etablert i2014, har behov for lokal kunnskap om fjordene i den
fremtidige forvaltningen - kunnskap som hittil i liten grad er offentlig tilgjengelig.

Tradisjonell kunnskap er viktig for areal- og ressursforvaltning og politikkutforming b6de lokalt og i

beslutningsorganer p6 ulike niv6; herunder ogsi Sametinget. I tillegg til ovennevnte momenter kan vi
som eksempler vise til saksfelt som er nevnt i h@ringsnotateU som rettighetsavklaring (der kunnskap
om tradisjonell bruk vil vare sentralt), forvaltning av sj6laksefiske og konsekvenser for fjordOkologi av
relativt nye neringer som oppdrett og turistfiske. Et annet eksempel er problemene vedr6rende
rovvilt og beitedyr. Bdde i saueneringa og reindriftsneringa er det frustrasjon og frykt for at
neringsgrunnlaget rives vekk pi grunn av store tap til rovvilt. Disse neringene opplever d mangle
p6virkningsmuligheter i rovviltforvaltningen, som legger svert liten vekt pA deres tradisjonelle
kunnskaper og erfaringer. (Sametingsrddets redegj@relse om rovvilt.) Tradisjonell kunnskap kan ogs6

vare en ressurs for natur- og kulturbasert reiseliv og opplevelsesturisme.

Lokal kapasitetsbygging et viktig aspekt i arbeidet med tradisjonell kunnskap. Basert p6 tilnarminger i

FNs arbeid med tradisjonell kunnskap og annet internasjonalt utviklingsarbeid, og tilpasset samiske
omrider, mener vi at kapasitetsbygging kan defineres som aktiviteter som styrker kunnskap,
ferdigheter og muligheter for folk og lokalsamfunn til 6 takle problemer man st6r overfor og til 6
utvikle sine samfunn. I dette arbeidet inng6r ogs6 6 vurdere potensialeL begrensninger og behov i det
aktuelle lokalsamfunnet. En sentral m6lsetting kan vere 5 forbedre rammebetingelser for det
aktuelle problemom16det man arbeider innenfor. Kapasitetsbygging kan vare tidsavgrensede
aktiviteter, eller en kontinuerlig utviklingsprosess overtid som involverer flest mulig relevante
aktOrer; inkludert lokale og andre myndigheter, frivillige organisasjoner, befolkningen i lokalsamfunn,
akademikere m.fl.

Et sterkt og allsidig neringsliv - naringsutvikling pi naturgrunnlagets premisser?
I h6ringsnotatet vektlegges naturgrunnlaget for tradisjonelle samiske neringer: <Samiske neringer
har tradisjonelt vart knytta til naturen. Samene har hentet levebr@d og inntekt gjennom hosting av



utmarksressurser, fiske, jordbruk og reindrift, som ogsd har gitt rdvarer til duodji og ulike
videreforedlingsprodukter. Den samiske befolkningen tilpasser og utvikler seg uten 6 gi slipp pA egen
kultur. Den smidige og kreative holdningen til endring og nytenking er en viktig verdi i samisk
naringsutvikling ogsd i dag, og kanskje serlig i sj6samiske samfunn der kombinasjonstilpasning er
viktig inntektskilde.> Man pdpeker ogs6 at det er behov for 6 styrke flere naringer i sj@samiske

omrider for 6 kunne bidra til en positiv utvikling, men vurderinger av arealkonflikter og naturens
t6leevne mangler. Det gjelder bide oppdrett og turistfiske. Det mangler ogsd henvisninger til
miljOutfordringer vedr. kongekrabbe og snekrabbe, Bekymringen for fiskebestander som sei og
kysttorsk bor ogs6 tas opp i en bredere sammenhen g, ogb6r blant annet ses i sammenheng med
milj@utfordringene som oppdrett og turistfiske medforer. Slike utfordringer har i de senere dr blitt
beskrevet av lokale fiskere langs hele kysten, og utgjOr en form for tradisjonell/erfaringsbasert
kunnskap. Kysttorsken ble for @vrig tatt ut av r6dlista i 20IO; en bestemmelse som vi oppfordrer
Sametinget til 6 se nermere p6.

Egen samisk innovasjonsstrategi?
SametingsrAdet vil se nermere pd mulighetene for 6 fremme en egen samisk innovasjonsstrategi
etter modell av regionale innovasjonsmodeller. Vi antar at det vil ligge en utfordring i 6 utvikle en

samisk innovasjonsstrategi som forholder seg til rammebetingelser i sj@samiske omrdder - det vere
seg naturgitte, samfunnsmessige eller kulturelle rammebetingelser. Man legger stor vekt pd

kombinasjonsneringer, men hvor henter man sine modeller for innovasjonsstrategier? |

hOringsnotatet henvises det til sj6matneringen - <Norges nest st6rste eksportnering>. Og

m6lsettingene defineres slik: <Det er viktig at det settes inn m6lrettede og tilstrekkelige ressurser for
5 styrke markedsmulighetene og bedre kartlegge kundebehov for sjomatneringen, hvor naturgitte
fortrinn kan styrkes med tydelig profil p6 kvalitet og sterk produktdifferensiering. Det er en

utfordring 6 legge til rette for og bidra til Okt verdiskaping ogs6 i sjosamiske om16der.> Hvordan vil de

sj@samiske omridenes sm6skaladrift passe inn i en slik modell?
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