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Høringen gjelder området i strandbukta, stranddalen og Reinelva , Repvåg

1 .Sjøsamisk historie i området

Stranna er et sjøsamisk område i Nordkapp kommune. Den sjøsamiske kulturen har en
meget lang historie i Stranda-området, noe som i liten grad er kjent i offentligheten på grunn
av tidligere fornorskningsprosesser og over tid usynliggjøring av den samiske befolkningen.
Imidlertid er den sjøsamiske kulturen fortsatt levende og ikke minst levedyktig for fremtiden.
Vår slekt har bodd i stranda, Finneby over mange generasjoner. . Fortsatt lever og bor vi i

området enten permanent eller deler av året, og våre ungdommer har en sterk vilje til å
videreføre de gamle tradisjonene, næringer og levemåte. Vi har via tidligere slekter fått

overlevert en rik sjøsamisk kultur innen naturhushold, fiske, jakt ,bærsanking, råvare
utnytting, duodji, samisk sang, samisk språk, den åndelige kulturen, fortellinger og historie.
Dette er viktig å videreføre for fremtidige generasjoner som identitetsskaper og for å
opprettholde tradisjoenr og kultur. Dersom den sjøsamiske kulturen og leveviset skal
videreføres og styrkes på beste måte, er det helt sentralt at områdets naturverdier bevares
intakte slik at den tradisjonelle bærekraftige naturbruken fortsatt kan ha sin forankring i det
naturmiljøet som har vært fundamentet for kulturen i svært lang tid. Sjøsamisk kultur er i en
utpreget marginal og sårbar situasjon pga fornorskningen. Stranda har også vært utsatt for
kraftig fornorskning og stort press. Sjøsamene er fratatt all rett til tradisjonsfiske i
strandvannet og elva og strandbukta og dalen gjort om til hyttefelt. Derfor er fjellvannene,
resten av Stranddalen, strandbukta og havet ekstra viktige å bevare . Stranda har en rik
samisk kultur og en samisk historie som må ivaretas og formidles. Det ønskes samarbeid
med Nordkapp museet og Nordkapp kommune . Vi ønsker stranda som et utgangspunkt for
opplæring, kursing og møteplass for sjøsamisk kultur i Nordkapp.  Slik utnyttelse av et
område som er påtenkt i følge arealplan med utbygging for hyttefelt, oppdrett og endring



av bolig til hytter vil være til skade for langsiktige verdier. Bevaring av natur, miljø og
kultur derfor er viktigst i det lange perspektivet.

2. Hvilke kulturminner kan finner vi i Stranda området.

Stranda-området, må ses som et helehtlig hele område og arealet som ett

sammenhengende område, og at inngrep de ulike stedene i området forringer og svekker
grunnlaget for sjøsamisk kultur og levemåte med tradisjonell naturbruk på mange ulike

måter. Dermed blir ikke kommunens utvidelser av hyttefelt og oppdrett og øvrige planlagte

inngrep et enestående inngrep, men må sees som et av flere skadelige inngrep som alle

rammer kultur og folk hardt. Utbygging og utnytting både på land og i havet vil ikke bare
gjøre at man mister ytterligere bærmarker, men man mister samtidig også kulturminner,

steder knyttet til lokalhistorie, samiske stedsnavn mm, og vanskeliggjør dermed videreføring

av kultur til neste generasjon. I tillegg til dette vil området med en slik utbygging som nå

planlegges bli utsatt for ytterligere press utenfra med økt trafikk og ferdsel opp gjennom
dalen som igjen vil belaste og fortrenge sjøsamisk kultur og muligheten til å leve på en

tradisjonell og bærekraftig naturbasert måte i området. I selve Strandbukta og utover mot

Reinelva er det en rekke gamme- og fjøstufter samt urgraver som er fredet. Hele dalen må

sees som et kulturminnelandskap . Skogen i dalen er også fredet men vil bli hogd ned ved
utvidlese av hyttefeltet.

2.1. Hus og fjøs tufter etter gammer i Strandbukta, jaktkiler og urgraver, lyng og torvesæter,

offersted mm.

Det er en lang rekke med tufter i strandbukta fra ulike tidsepoker. Alle private og offentlige

eiendommer i området har tufter .  Av arkeologene Nilsen og Burholdt, har vi fått bekreftelse på at

noen av tuftene kan være over 2000 år gamle .

WW.



Naust tufte

I hele strandbukta er det en rekke gamme og fjøs tufter, samt naust tufter. Til disse er det knyttet

svært mye lokal historie som forteller om tidligere tiders levemåte og kultur. Uten disse vil man ha en

"tom " historie uten noe konkret og handfast å vise til. Utbyggere ønsker å stykke opp eiendommer i

strandbukta, og fortette med hytter, noe som vil ødelegge disse kulturminnene og samtidig

fortrenge naturlig ferdsel og fortrenge tradisjonell kultur. Derfor må utbygging i strandbukta være

restriktiv, og at man ivaretar kultur og historie på stedet. Det er behov for reguleringer som gjør at

strandbukta spesielt ikke blir overbygd av hytter og oppstykking av eiendommer. Flere i opyoksende

generasjon har ønske om å etablere seg med bolig og hjem i stranda, ved omregulering til hyttefelt

vil dette bli umulig. Pr i dag er det store konflikter i strandbukta vedr ferdsel og båtplasser og det er

kloakk utslipp i sandstranden. Dette skaper en dårlig klima og miljø samt forurensning for

oppvoksende generasjon. Ytterligere utbygging og oppstykking vil forsterke konflikter i området samt

skape mange problemer i tilknytning til vei, båter, , kloakk osv.

2.2 Jaktkiler og urgraver

Bak nesset finnes historisk interessante urgraver og jaktkiler som er ønskelig å få merket som

kulturminner og fredet. Her tilhører også gammel historie fra folket på stranna. Det er også

steinringer som folk desverre er det allerde bygget på med stein fra området, inngrep som er svært

uheldig og ødeleggende. Med sterk nedbygging til hytter i strandbukta vil dette område blir utsatt for

sterk ferdsel og press og vanskelig å få bevart. Det er ønskelig at hele Vedbotten området dette

området settes av i kommunens arealplan som et fredet område, da Vedbotten har svært mye

tradisjoner for fiske og bærsanking, samt svært mange kulturminner på begge siden av Vedbotten

bukta. Ved Vedbotten elva er helt konkrete steinformasjoner knyttet til lokale fortellinger og sagn. I

Vedbotten dalen er det fortelling fo eahparas. Disse historiene vil med naturinngrep forsvinne.

!



Urgrav bak nesset

Gammel steinring som er påbygd av folk i nyere tid

2.3 Lyngsæter på juovva varri

På juovvavarri er det gamle lyngsæter som er sjelden i området. Disse er også knyttet til lokal historie

og kultur. Det jeg ser som har vokst opp i stranna er at dette også er et område som er sterkere

trafikkert både vinter og sommer og at området blir fornorsket ved at eldre kultur blir fortrengt. Folk

utenfra benytter andre navn enn de tradisjonelle og kjenner ikke strandas historie. Denne historien

og kulturen er det viktig å få fortalt og formidlet slik at det ikke går tapt. En videre utbygging av

hyttefelt vil forsterke disse endringene, noe som er svært uheldig for bevaring av strandas historie og

identitet.
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2.4 Stranddalen.

Hele stranddalen er tilknyttet vår kultur og historie, der min slekt har vært i flere generasjoner.

Stranddalen har vært brukt av Sjøsamene i stranda til tradisjonelt matauk. I denne dalen har jeg fra

barnsben gått med min mor og far og søsken. Strandvannet har vært vårt fiskevann og det er der jeg

har lært fiskekultur og tradisjoner. Etter at hyttene kom har våre tradisjoner blitt fortrengt, vi er

utestengt fra tradisjonsfisket. Bærmarkene våre er tatt over av hyttefolk.

Midt i dalen sør for strandvannet ligger myrmarker som tidligere tider var område for tovsæting.

Dette området er stadig utbygd med større hytter, graving av veier og i sommer også boring etter

vann uten varsling til fok i området. Det er viktig at man er kjent med den lokale historien som finnes,

tradisjonell kultur i området og kulturminner slik at forståelse og bevaring kan være mulig.

Langs veien opp gjennom dalen ligger steder hvor man har hentet haisuidni/duftgress . Til venstre

langs veien ligger rester etter tufter fra krigen. Her gjemte mine besteforeldre ,med min mor og

søsken seg under evakueringsdagene, de slaktet ned alle dyrene så de ikke skulle lide, før de rømte.

De har oppholdt seg flere steder, , helt til Sortvika, men denne gammen i Stranddalen var stedet der

de ble funnet av Tyskere og jaget ned til Stranda, der de ble fraktet ombord i en tysk destroyer og

deportert sørover mens alle gammene i bukta ble brent ned. Dette er viktig historie fra stranda og

vår familie og slekt. Historie må kunne tilknyttes steder og kunne vises frem i et intakt miljø hvor

muligheten til fortsatt tradisjonelt levevis er bevart.Det omtalte området ligger helt inntil veien i

dalen og er allerede delvis gravd ut av Repvåg kraftlag og hyttefolk. Det er behov for respekt,

forståelse og kunnskap i området om Strandas historie og at viktige kulturminner og skogen blir

bevart. Der meget alvorlig at det stadig hentes ut masser langs veikantene for å lage private veier til

hyttene.



Tufte fro krigen ,krigsminne som er gravd ut med maskin

Forbi denne plassen ligger en forhøyning som har vært gammel samisk boplass. Dette stedet

dokumenter  verdde forhold ,dvs  vennskapsrelasjoner mellom fjellsamene og oss sjøsamene i Stranda

. Det knytter seg rik historie til dette.  Verddeforhold  er sentralt i samisk historie og kultur. . Derfor er

disse stedene viktig å bevare. Fortsatt har vår familie sterke verdde relasjoner til reindrifta.

Videre finner vi i enden av veien på en høyde "trallarbanen" Her ligger fortsatt rester etter

utbyggingen og oppdemmingen. Denne historien er viktig å ta vare på. Enda lengere sør finner vi Avzi

, kløfta hvor elva renner ned fra fjellene. Til venstre for elva på en topp er samisk offersted,  Naranas

Her er også en samisk boplass

Nåranas ohka

Dette området er planlagt til hyttefelt det mener vi fortrenge og forstyrre denne åndelige delen av

samisk kultur,da en offerplass er et hellig sted. Det vil også skape endringer i naturen og også legge

beslag på bærmarker vi tradisjonelt bruker. Allerede nå ser vi at det skapes nye norske stedsnavn av



folk som ikke er kjent i området. Dette svekker den samiske historien og kulturen i området.

Kommunen har en plikt til å bevare all historie og kultur i Nordkapp, også vår og unngå å forsterke

svekkelselsen av denne.

3. Kommentar til kommunens arealplan

Med henvisning til redegjøring ovenfor vil jeg her kommentere areal plan jeg mener vil ødelegge,

forringe og fortrenge kulturminner, sjøsamisk kultur ,folk og dyreliv og generell trivsel negativt.

Det er  en  sammehengnede næringsmessig kulturell kontiunitet av historisk og praktisk  verdi  i

stranda. Det finnes solid dokumentasjon på langvarig sjøsamisk tilstedeværelse i dette området,

samt levevis og funnene som er nevnt forteller svært mye om hvilket levevis som har vært

praktisert. Til områdene knytter seg historier,fortelling, tro,samiske stedsnavn , samisk språk,

duodji mm. Her har både bærsanking og jakt og fiske og dyrehold stått sentralt, slik at området

har hatt og har stor verdifull betydning både historisk og kulturelt for nålevenede sjøsamisk og

samisk befolkning.

3.1 Utbygging av hyttefelt i stranddalen

Hele Stranddalen og fjellet med Ørretvann, lafjorvannene og øvrige vann må ses på som et

kulturminnelandskap. Området er særlig rikt på kulturminner, , Samiske stedsnavn , mye og verdifull

historie, bærmarker, fiskesteder, jakt steder, steder for å hente urter og duftegress mm. Stranddalen

må sees i sammenheng med hele Stranda området forøvrig som et sammenhengende sjøsamisk

område hvor sjøsamisk kultur vil bli sterkt skadelidende og fortrenges ved inngrep og utbygging. Man

må ta i betraktning at det allerede er gjort store inngrep i stranda området som har fått svært

negative konsekvenser for kulturen allerede, og at man i videre planprosesser må innlemmer denne

kulturens og menneskenes behov for å ha sine områder inntakt. De store inngrepene som er gjort

må ses i sammenheng med andre utførte og planlagte inngrep i området fremover i tid. Utvidelse av

hyttefelt i dalen vil helt klart forringe og være til skade for naturmiljø, kulturminner og kultur på

stedet og vil bringe inn svært mye ferdsel og endringer som vil komme i konflikt med naturverdier og

tradisjonell bruk av området.

Med annleggsveien på 50 tallet og oppdemming har gjort at samekulturen blitt utilbørlig presset og

fortrengt, sammen med hyttebygging og ytterligere trafikk. Hyttebygging har medført ønske om

strøm til hyttene, nye utgravinger til veier og ønske om andre fasiliteter i området som man har i

byene med lekeplass, platting og grillhus. Mange hytter er også utvidet til det tredobbelte siden de

en gang ble bygd på 70 tallet.

Videre har det medført en fornorsking av området ,ved at stedsnavn er endret, folk utenfra har

overtatt forvaltningen av fiskevann og utestengt sjøsamenes tradisjonsfiske og matauk. Det alvorlige

med dette er at forvaltningen av de aktuelle vannene skjer på en slik måte at den tradisjonelle

naturbruken vanskeliggjøres,- eller umuliggjøres.



Nye hyttefelt vil medføre nye arealbeslag og ødeleggelser av viktige kulturminne steder. . Langs veien

og oppe i dalen finnes, bærområder, områder for urter, tovesæter, krigstufter og samiske boplasser. I

tilknytning til disse stedene er lokal sjøsamiskhistorie, fortellinger, samiske stedsnavn . Ved nye

inngrep her,vil det materielle og historiske grunnlaget for den sjøsamiske kulturen i området

forsvinne bit for bit. Derfor må området forvaltes på slik måte at det naturlige og materielle og

immatrielle fundamentet bevares. Ved min eiendom ned i stranda er et grustak som er laget på

midten av 70 tallet, etter 45 år har det fortsatt ikke grodd igjen , men erosjon øker oppå bakken. Det

sier noe om at klima forholdene som gjør at man må tenke seg nøye om før man utnytter område for

utbygginger.

3.2 Sammeheng mellom oppdemming , Strandelvvassdraget og oppdrett i

Vedbotten

Strandelva har fått redusert sin vannstand pga oppdemming og fått redusert bestand av sjørøe og

ørret . Oppdemmingen på fjellet i sin tid har hatt store konsekvenser for fjellvannene, elver mot

Lafjord og Kobbefjord , strandvann og strandelva, ved mindre vann i elva og at fiskebestand er

nærmest forsvunnet i fht tidligere. Videre har anleggs veien opp gjennom dalen medført

hyttebygging og mer ferdsel som har gjort at store bær og jakt områder er tapt for den sjøsamiske

befolkningen. Før oppdemming var det molter i dalen, disse moltemarkene er borte.

3.2.1 Ulovlig graving i elva av repvåg kraftlag og Nordkapp JFF

I mange generasjoner har sjøsamer bodd og livnært seg med gård, jakt,fiske,bærsanking i dette

området. Strandvannet har gjennom generasjoner vært fiskeplass for sjøsamene i Stranda og vår

familie. Strandelva var før oppdemming en viktig lakseelv. Ingrid Persen, min mor forteller at før

oppdemming var elva stor og full av laks. De trengte ikke fiske med redskaper, men kunne gå ut i elva

og fange med hendene det de trengte å spise. De tok selvfølgelig aldri mere enn de trengte, siden de

med sin tilknytning til området var fullt klar over de biologiske forutsetningene. Etter oppdemming



har elva blitt sterkt redusert både i omfang og fiskebestand og nærmest tørrlagt i perioder. Men

fortsatt fisket vi i elva og vannet. Tradisjon for de sjøsamiske barna ,har vært å fiske etter bekkørret.

På 70 tallet ønsket JFF å kanalisere elva ved å utvide det midterste løpet. Dette løpet antok de var

hovedløpet . Hovedløpet gikk imidlertid til høyre inn mot eiendommen vår, 16.11. Etter stor kamp

med mine foreldre , ble elva gravd opp i midtløpet. Pappa måtte gjøre hestehandel for å få fortsatt

rettigheter til fiske i Strandvannet for matauk. Trusselen var at dersom de ikke tillot gravingen, mistet

vi alle fiskerettigheter.

Dette kartet viser hvor det skulle graves. Punkt B ble gravd ut, på dette tidspunkt ble ikke

vanntilførsel til eiendommen stengt av.

Årsaken til denne gravingen var nettopp oppdemming ved Ørretvann og at eiva var redusert med 60

%. På grunn av hyttebygging og at veien har gitt tilgang i mye sterkere grad utenfra, til disse

ressursene ,har presset på vannet blitt større. Her har kommet i bilde andre fiskeinteresser som faller

utenfor sjøsamisk kultur, nemlig sportsfiske. Vi fisket både røye, ørret i vannet og bekkørret i elva til



matauk. Vi ble da lovet fortsatt fiske i vannet mot at det ble utgraving i elva
2C. .7.uot
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Martin  A. Pedersen,

Stranda,

9773 Rer,våg. 


Kanaliserin av Stranselva.

Jeg har fått sådant frev fra !:ordkapp Jeger- or Fiskerforeninr

som  vedlagte fotokopi viser. Jeg har ikke sendt over dette

tidligere, fordi jeg gjerne ville ha en samtale ned Den. Dessverre

har det åkke passet for neg å f: Istand denne santalen.

Jeg  ber om at De leser brevet og bilagene. Svidt  jeg  forstår

er  det da bare to grunno partier å elven son skal  graves,  nemlig

der det står merket A og B.

Jeg har vanskelig for å forstå at dette bil bety  noen rasfare

foran Deres eiendom. kan vel imidlertid ta inn en klausul

i en eventuell avtale. Dessuten  har  Di  jo nu  naturskadeforsikring.

Jeg hører fra Dem om hvordan De stiller Dem til å la Nordkapp

Jeger- og Fiskerforening få lov til å foreta denne oppgravingen,

som såvidt  jez forstår er nokså nødvendig for at røya igjen

skal gå opp i elva. Jeg forsto i en telefonsamtale med formannen

i foreningen, Halseth, at De villekefo

til huebruk, altså uavhengig av  fiskereglene son gjelder for

andre.
menelms ww

Dersom Nordkapp Fisker- og Jegerforening har rett i sine antagelser,

vil jo en graving også vnre til fordel for Dem, for da vil det

kunne settes ut 1000 røye-yngel pr. år, og røyebestanden igjen

ta seg opp.

Etter at min far gikk bort like etter denne saken, han ble sterkt preget av denne saken, er all fiske

blitt fratatt oss.

Etter denne gravingen som var ganske moderat, ble elva deretter ulovlig og omfattende utgravd

med maskin på 80 tallet, uten forhåndsvurdering, søknad og uten samarbeid med oss . Dette ble

utført med st tte o midler fra Re vå kraftla som var konsesjonshaver for Kraftlaget. Målet var at

sjørøye skulle gå opp til strandvannet for sportsfiskere. Det ble grav ut i tre hele dager med stor



gravemaskin fra brua og opp til svingen før strandvannet.

Omfattende ulovlig graving tegnet med rødt fra brua og opp mot Strandvann.

Elva ble påført store skader og alt av store steiner ble løftet opp og det ble bygd massive kanter på

hver side av elva. Alt av kulper og gyteplasser ble gravd bort. I bunnen ble det mye løs masser som

har forflyttet seg årlig. Selve leiet av elva ble også forandret, blant annet ble sideleie med kulp på

høyre side mot eiendommen min 16/11 stengt av med store steiner, , slik at vann tilførsel til

eiendommen ble stengt helt av. Tilgangen til jorbmi , som er en viktig gyteplass, ble også stengt av.

Man har altså vurdert dette kun i forhold til røyebestand og sportsfiske i Strandvannet, og ikke med

hensyn til grunneier, , lokalbefolkningen, naturomgivelsene og livet ellers i elva. Elva har hatt en

bekkørret bestand som så å si ble helt utradert av gravingen. I mange år var elva livIøs.

3.2.2 Vårt tradisjonsfiske og planlagt oppdrett

Samtidig som elva og strandvannet er regulert bort til sportsfiske har vi også blitt fratatt fiskerett i

strandbukta tilknyttet eiendommen min på Strandnesset for laksefiske. Her ser vi unødvendig og

skadelig motsetningsforhold som har oppstått på grunn av mangel på kunnskap og forståelse. Det vi

har igjen er fisket i sjøen. Vedbotten har fra gammelt av vært vår viktige fiskeplass på havet gjennom

generasjoner. Når fisket i strandvannet elva og bukta er fratatt oss er det desto større behov for

annen fiskemulighet i tilknytning til nærområdene, spesielt for den yngre generasjon. Derfor er vi

svært bekymret for at kommunen har satt av Vedbotten til oppdrett som vil fortrenge oss atter en

gang og utarme tradisjonsfisket. Vedbotten er fiskested for både torsk ,sei og spesielt flyndre.

Vedbotten er også gyteplass for arktisk torsk. Kommunen mener å legge oppdrett inne i Vedbotten

nettopp der flyndrefisket pågår. Videre vil avfall fra oppdrett fortrenge fiskebestand , livet i

havbunnen samt dyrelivet langs fjæra. Oppcfretten er planlagt inntil strandbukta som er fredet pga



oppgangsfisk. Oppgangsfisk og smoit vet man er sårbar for oppdrett, fiskens beiteområde i havet vil

reduseres og den vil være sårbar for fiskelus. Lus vil føre til at fisken går opp i elva for å avluse seg og

den vil dermed ikke få den veksten den behøver for å få en god bestand. Bestanden i strandvannet

og elva er allerede i en marginal situasjon.

Oppdrett må derfor legges i områder som ikke skader vårt tradisjonsfiske, strandelva og som ikke

forringer og fortrenger vår kultur og levevis.

Langs hele vedbotten er kulturminner vi ønsker bevart og som ikke forringes ved at man derfra har

utsyn rett i oppdrettsmerder. Mister vi fisket i Vedbotten vil svært mye lokal kultur og kunnskap bli

borte.

3.2.3 Regulering av dispansasjon fra motorferdsel loven

Vi som har blitt fratatt fiskeretten i Strandbukta, strandvannet og strandelva, har søkt Nordkapp

kommune om å få føre båt og utstyr til ørretvann for å kunne drive tradisjonsfiske der. Det er også

søkt om å få frakte opp vårt funksjonhemmede barn som også har helseproblem. Det er søkt for

matauk og for å kunne videre føre tadisjonell sjøsamisk fiskekultur til yngre generasjoner. Imidiertid

får vi det ene avslaget etter det andre, med begrunnelse av at vi ødelegger natur og dyreliv ved å dra

noen få turer til ørretvann i løpet av en sommer. Disse avslagene kommer samtidig mens

kommunen planlegger store inngrep som er ødeleggende for den samme naturen og de samme

dyrene og i havet. Jeg mener dette er helt urimelig og i stor ubalanse ifht de begrunnelser for aviag

kommunen selv har brukt. Samtidig som vi blir forhildret til våre tradisjonelle aktiviteter med å drive

matauk, godtar kommunen at hyttefolk bygger både grillhytter plattinger og lager veier til alle

hyttene i området. Dette er alvorlig grad av misforhold mellom oss som er vokst opp på stedet og

andre. Min oppfatning er at vi som tidligere har hatt tradisjonsfiske i strandvannet og elva, og

strandbukta og der disse store inngrepene har fått følger, må få rett til å bruke veien opp til

ørretvannet i forbindelse med fiske og jakt.

3.3 Dyrehold og sjøsamisk kulturbedrift

Jeg viser til at jeg over flere år har vært i kontakt med kommunen ang oppstart av gårdstun

og kulturbedrift i stranna. Over flere år er jeg blitt forhindret fra dette. Nå har jeg endelig

fått tillatelse til å bygge fjøs for dyrehold og duodjistue for salg av mine produkter mm.

I den forbindelse vil jeg minne om at dyrehold også forutsetter beiteområder i området og

tilgang til naturressursene i dalen.

Min bedrift skal formidle sjøsamisk kultur innenfor ulike områder. Alt dette er tilknyttet

områdene i stranna, tuftene, jaktkilene, urgravene, torvesætene i dalen, offerplassen,

innsanking av bær og urter i dalen, fiske i vedbotten og i vannene mm. Derfor er disse

områdene svært viktig for å ivareta tradisjonell kultur, stedsnavn historier og alt annet som



tidligere nevnt. Uten dette vil ikke min bedrift kunne eksistere med den unike verdien som vi

har i stranna og som må formidles.

Både oppdrett og hytteutbygging vil være til stor skade for kulturen og folk i området, og

ikke minst min bedrift og familie. Vi lever allerede under sterkt press i omgivelsene i stranna.

De er stor mangel på forståelse for strandas historie og for folket som har vokst opp der.

Imidlertid ser jeg en "nyvåkning" også i Honningsvåg hvor flere og flere finner frem til sitt

sjøsamisk opphav, begynner å sy kofter mm. Derfor mener jeg det er behov for min bedrift

og min formidling av sjøsamisk kultur da det ellers er samlet svært lite av dette . Jeg har

holdt på med slik innsamling siden barndommen. Nordkapp museet har ønske om et

samarbeid rundt dette, noe som jeg setter svært stor pris på. Det er ønskelig og vil bli søkt

om midler til sjøsamisk prosjekt i området i samarbeid med Nordkapp kommune. Det

erviktig at både yngre generasjoner i kommunen får kunnskap om sjøsamisk kultur, men

også andre tilreisende og turister.

Det er ønskelig at man i arealplan setter av stranda området til sjøsamisk

kultur formidling og for bevaring av kulturminner, historie osv fremfor å

bygge det ut til hyttefelt og oppdrett.

3.4 Plassering av hyttefelt og oppdrett mm

Plassering av hyttefelt og oppdrett må skje i områder som ikke fortrenger sjøsamisk kultur,

som feks Sarnes som er satt av til bolig og bedrift. Jeg er av den mening at Repvåg ikke er

egnet til hyttefelt pga stedets bolig masse, private eiendommer og kirke. Plassering av

hyttefelt på Repvåg eller vedbotten vil medføre like sterkt press på stranda området som jeg

tidligere har nevnt.

3.6 Behov for endringer i arealplanen

I arealplan kommer det ikke frem hvordan kommunen skal ivareta forutsetningenene for en

levedyktig sjøsamisk kultur i Stranda området og kommunen forøvrig. Det er behov for at hele

Stranda blir innlemmet i kommunens arealplaner som et område for bevaring av sjøsamisk kultur og

tradisjoner. Hensynet til både områdets historie, kulturbevaring av sjøsamisk kultur,ansvarlig

forvaltning av naturressurser og fremtidige mulighet til lokal selvberging tilsier at de beskrevne

områder må forvaltes på en slik måte at naturgrunnlaget og fundamentet for sjøsamisk kultur

beholdes mest mulig intakt som beskrevet og begrunnet. Jeg anmoder på det sterkeste å se hele

område med unik sammenheng mellom bosetting nede ved havet, gammetuftene, jaktkilene,

urgravene mm og utnyttelse av ressurser opp i dalen og på fjellet. Det er en sammehengnede

kulturell betydning og verdi av sjøsamisk historie og dokumentasjon på sjøsamisk tilstedeværelse i



dette området, samt levevis. Plikten til å ivareta sjøsamisk kultur og sørge for at den fortsatt er

levedyktig i fremtiden er en plikt kommunen har og som den ikke kan fraskrive seg.

Oppsummert har det tidligere foregått inngrep og utbygginger og reguleringer i området som har fått

store konsekvenser for den sjøsamiske kulturen og folk i området, både på kort og lang sikt.

Utviklingen har gått i retning av å frata oss mer og mer av naturområder, fiskerettigheter, bærmarker

og jaktområder, noe vi også ser på som ytterligere fornorskningsprosess og undertrykking. Med nye

utbygginger til hytter vil også det samiske språket som er igjen forvinne for uten de tradsijonnele

stedene og historier får vi ikke brukt de samiske stednavnene og språket tilknyttet dette. Våre

tradisjoner og rettigheter til disseområdene må komme foran øvrig aktivitet. Arealplan arbeid for

dette områdes ønskes tilknyttet samarbeid med oss som er vokst opp på stedet og som bor der. Ikke

bare som høringsparter, men i et reelt og nært samarbeid i det daglige. Vi er de som har førstehånds

kunnskap om området , kjent gjennom mange generasjoner. Disse kunnskapene, tilknytning og

rettigheter kan man ikke se bort i fra. Jeg ønsker å utvikle en sjøsamisk kulturbedrift i stranda, tuftet

på tradisjonsrik historie og kultur, derfor er disse områdene utrolig viktige,både for meg personlig,for

min familie og det jeg ønsker å formidle via min bedrift. Jeg har voksne barn som ønsker å bygge hus

og bosette seg i stranda. Det er viktig at de får mulighet til dette.

Med hilsen


