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HØRINGSUTTALELSE I FORBINDELSE Arealplan Nordkapp kommune

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.
Mennesker med sjøsamisk opphav og tilknytning lever og bor i området enten permanent

eller deler av året, og det er blant unge mennesker herfra en sterk vilje til å videreføre de
gamle tradisjonene, næringer og levemåte. 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. Derfor er fjellvannene ekstra viktige sammen med

havet i nærområdene. Foreningen er i ferd med å registrere kulturminner nettopp i dette

området og det er behov for at dette arbeidet kan utføres. Stranda har en rik samisk kultur
og en samisk historie som vi mener må ivaretas og formidles. Det ønskes samarbeid med

Nordkapp museet, Billefjord kompetansesenter og Nordkapp kommune og andre

vedrørende dette. Vi ønsker stranda som et utgangspunkt for opplæring, kursing og

møteplass for sjøsamisk kultur i Nordkapp.  MASA mener at slik Arealplanen er lagt frem og
påtenkt med utvidelse av hyttefelt i Stranddalen, oppdrett i vedbotten og endring av



spredt bolig bebyggelse til spredt hyttebebyggelse vil være til skade for langsiktige verdier,
og at bevaring av natur, miljø og kultur derfor er viktigst i det lange perspektivet.

2. Hvilke kulturminner kan finner vi i Strandaområdet.

I denne uttalelsen har vi tatt med hele Stranda-området, årsaken til dette er at vi mener man

må se hele 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 det ikke et enestående inngrep, men må sees

som et av flere skadelige inngrep som alle rammer kultur og folk hardt. Påtenkte hyttefelt

og omgjøring til dette vil ikke bare føre til at man mister ytterligere bærmarker, men man
mister samtidig også kulturminner, steder knyttet til lokalhistorie, samiske stedsnavn, 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.

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

Foreløpig kartlegging viser at det er en lang rekke med tufter i strandbukta fra ulike tidsepoker.

Alle private eiendommer i området har tufter.  Av arkeologene Andre Nilsen og Burholdt har vi fått

bekreftelse på at noen av tuftene kan være over 2000 år gamle. Svært mange tufter er knyttet til

sjøsamisk levevis, kultur, historie ,fortellinger og dokumenterer dette. Ved endring av arealbruk vil

disse stå i sterk fare for å bli borte, ødelagt og forringes.
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2.2 Jaktkiler og urgraver

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

kulturminner og fredet. Det er også steinringer som folk i nåtid har bygget på , med stein fra

området, inngrep som er svært uheldig for bevaringen, det er også kjørt med 4-hjulinger bak nesset.

Fortetning av området til hytter vil være til skade for disse kulturminnene langs med havet. Samme

gjelder oppdrettsmerder som vil føre til trafikk og at utsikten til og opplevelsen av disse forringes.

_

Gammel steinring som er påbygd av folk i nyere tid



2.3 Lyngsæter på juovva varri

Oppe på juovva varri er gamle lyngsæter som er sterkt knyttet til bruk av området fra eldre dager

,historie fra Stranna, stedsnavn osv. Disse setene ønskes bevart og det er ikke forenelig med en

fortetning av områdene i stranna til hytter. Allerede i dag ser vi en stor vekst i trafikk og at det

kulturelle og tradisjonelle fortrenges.
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2.4 Kulturminner i Stranddalen.

Stranddalen har vært brukt av sjøsamene i Stranda til tradisjonelt matauk, beiteområde for husdyr,

torvesæter innhenting av brensel, og er tilknyttet verddeforhold mellom fjellsamer og sjøsamer.

Området har to vann, Postvannet og Strandvannet, fra Strandvannet renner Strandelva ut i

Strandbukta, fra høyereliggende vann kommer Tverrelva ned i Strandvannet. I dalen er både slake

områder og bratte fjell mot vest og mot øst Juovvavarri, på begge sider bærområder for blåbær,

tyttebær og krøkebær. Midt i dalen sør for Strandvannet ligger myrmarker som tidligere tider var

område for tovsæting, innhenting av ved og ris og for bærsanking. Øverst i dalen mot vest er

Tverrelvfossen som er oppdemmet med demning oppe ved Ørretvann. Ved første registrering

oppdaget vi at det har vært graving i utmarka og kjørt med terrengkjøretøy og traktor i dette myr

området. Disse inngrepene har så vidt vi vet ikke vært omsøkt og varslet. Det er gjort prøveboringer

etter vann flere steder. Vår bekymring i forhold til dette er at manglende varsling kan føre til at

kulturminner ikke blir sjekket før inngrep slik at inngrep som burde vært unngått likevel skjer, og man

frykter at andre områder kan bli utsatt for det samme. Torvesætene ligger like i nærheten.

Vi mener man må se hele stedet og området som et sammenhengende område og med en unik

sammenheng mellom bosetting nede ved havet, gammetuftene, jaktkilene, urgravene mm og den

tradisjonelle utnyttelse av ressurser i hele dalen.  Det er en sammehengnede næringsmessig

kulturell kontiunitet av historisk og praktisk verdi. 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,

stedsnavn 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.

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 samene fra Stranda seg under

evakueringen, de slaktet ned alIe dyrene så de ikke skulle lide, før de rømte. Folkene 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 Strandabukta ble brent ned. Vi mener at lokal historie fra dette området må

kunne tilknyttes steder og kunne vises frem i et intakt miljø. Videre mener vi at muligheten til

fortsatt tradisjonelt levevis i dette desentraliserte lokalsamfunnet er av stor verdi å bevare. Det

omtalte området ligger helt inntil veien i dalen og er allerede delvis gravd ut av Repvåg kraftlag og

hyttefolk . Masser langs veikantene taes ut for å lage private veier til hyttene. Det er behov for

kunnskap, forståelse og respekt for området og om Strandas lange og rike historie. I dette området

planlegges det nå nye hyttefelt som vil massivt øke trafikken i området og gi utgravinger av tomter,

nye veier osv og dette er i et område hvor skogen er fredet.



Tufte fra krigen, krigsminne som er gravd ut med maskin

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

dokumenter  verddeforhold,  dvs vennskapsrelasjoner mellom fjellsamene og 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. Dette er også område som er planlagt til hyttefelt. Verdde forholdene

forteller en viktig historie for hele dette området, med vennskaps forholdene mellom reindrifta og

kystsamene. Disse forholdene har vart gjennom generasjoner og eksisterer også i dag.

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 fordi det i sin skapte stor

omveltning for sjøsamene i området ved at fornorskningen fikk større omfang.

Enda lengere sør finner vi Åtvzi, kløfta hvor elva renner ned fra fjellene. Til venstre for elva på en topp

er samisk offersted,  Naranas ohka.  Her er også en tidligere samisk boplass.

Nåranas."ohka

Hyttefelt i dette området vil fortrenge og forstyrre denne åndelige delen av samisk kultur, da en

offerplass er et hellig sted. Det vil dessuten skape endringer i naturen og også legge beslag på



bærmarker ,fortrenge folk og dyreliv. På fjellet er det gamle gammetufter samt jaktkiler av stein.

Disse er ikke registrert, men det er noe vi som forening ønsker å gjøre. ørretvann, Lafjordvannene

og alle øvrige vann har tradisjonelt vært i bruk til matauk for familier i Strandaområdet. Man har

vekslet mellom fiske i de ulike vannene for å ikke å utarme noen vann. Man har aldri høstet mer enn

til eget bruk, men praktisert en eminent bærekraftig ressursutnyttelse som vi mener det er viktig å

opprettholde i fremtiden. Området er et av de få områder som er igjen for bærsanking, hele dalen

ellers er satt av til hyttene. Vi vil minne om at til disse stedene knyttes langvarige tradisjoner som

fiske, jakt og bærsanking.

3. Kommentar til arealplan

Med henvisning til redegjøring ovenfor vil vi her kommentere de punkter i Arealplanplan som etter

vår vurdering vil ødelegge, forringe og fortrenge kulturminner, sjøsamisk kultur, andre folk og dyreliv

og generell trivsel. Vi mener også at den generelle verdien av spredt bosetting i et naturmiljø har en

betydning og viktighet som er større enn før, i en verden med en voksende befolkning.

3.1 Hyttebygging og vei i konflikt med kulturminner og aldertidsbruk

Hele Stranddaien og fjellet med ørretvann, Lafjorvannene og øvrige vann må ses på som et

kulturminnelandskap og tradisjons område. Området er særlig rikt på kulturminner, samiske

stedsnavn, mye og verdifull historie, bærmarker, fiskesteder, jaktsteder, steder for å hente urter og

duftegress mm. Stranddalen må sees i sammenheng med hele Strandaområdet forøvrig som et

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

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

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

kulturens og menneskenes behov for å ha sine områder intakt. De betydelige og skadelige

inngrepene som har skjedd, må ses i sammenheng med andre planlagte inngrep i området fremover i

tid. Hyttefelt i større omfang og lenger oppe i dalen vil kreve vei og maskiner for graving og frakt av

matriell. Utvidelse av veien i Stranddalen vil helt klart forringe og være til skade for naturmiljø,

kulturminner og kultur på stedet og vil bringe inn økning i ferdsel som i sin tur fører til endringer som

vil komme i konflikt med naturverdier og tradisjonell bruk av området.

Av tidligere uttalelser påpeker man at man "ikke er kjent med " om det finnes kulturminner. Når

man ikke er kjent med om det er kulturminner så mener vi dette må utredes før noen som helst tiltak

iverksettes.

3.2 Hytter, Hyttevei og utbedring av demning

Kraftlaget plan om utbedring av veien gjennom dalen er anmodet fra departementets side å ikke

gjennomføres, men at man finner andre måter å frakte utstyr og matriell for utbedring av

demningen. Vi viser til tidligere redegjørelse ang kuiturminner og sjøsamisk kultur. Allerede i dag har

veien ført til store endringer for området både i bruk og ferdsel. Veien har ført til hytteutbygging og

lagt store beslag på arealer som tradisjonelt har vært nyttet av sjøsamer for bærsanking, jakt og fiske,



urter og utmarksbeite mm, samt nyttet av reindrifta til beiteområde for reinen. Sjøsamer og

reindriftssamer har hatt både slektstilhørighet og stabile  verddeforhold  gjennom generasjoner.

Med anleggsveien som kom på 50 tallet har samekulturen blitt gradvis presset og fortrengt, sammen

med hyttebygging og ytterligere aktivitet i området. Hyttebygging har medført ønske om strøm til

hyttene som har medført større utgravinger ved nedlegging av kabler, kabelbokser osv. Hyttefolk har

og ønske om andre fasiliteter i området som man har i byene med lekeplass, platting og grillhus.

Dette er bygd i vannkanten ved strandvannet uten at andre i området har fått vite dette på forhånd

og fått komme med uttalelser. Mange hytter er også utvidet til det tredobbelte siden de en gang ble

bygd på 70-tallet. Det totale resultatet av alt dette har vært et kontinuerlig tap av naturarealer, noe

som skader lokalsamfunnets muligheter til tradisjonell bærekraftig naturbruk. Å ta vare på levende

natur er helt vitalt for det tradisjonelle livet i områdene.

Videre har det medført en fornorsking av området, ved at forvaltningen av fiskevann er gjort uten

tilstrekkelig kunnskap om tradisjonsfiske og matauk.

En opprusting av veien vil medføre nye arealbeslag og ødeleggelser av viktige kulturminnesteder.

Langs veien finnes bærområder, områder for urter, torveæter, krigstufter og samiske boplasser. I

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

inngrep som medfører arealtap her, vil det materielle og historiske grunnlaget for den sjøsamiske

kulturen i området forsvinne bit for bit. Derfor mener vi at området må forvaltes på slik måte at det

naturlige , imaterielle og materielle fundamentet bevares, og at rettighetene til tradisjonelt

naturbruk sikres.

Vi viser til grustaket nede i Stranda som er laget på midten av 70-tallet. Etter 45 år har det fortsatt

ikke grodd igjen, og i stedet øker erosjonen oppå bakken. Dette tilsier at ingrep i området er

dramatisk.



Alle inngrep må sees i sammenheng og hvor lang tid det tar før naturen klarer å ta tilbake områder

som blir ødelagte. Nye planlagte inngrep må sees i sammenheng med tidligere inngrep og tap av

areal både for sjøsamene og reindrifta i området.

Når det gjelder hyttebygging, så vil en utstrakt hyttebygging føre med seg at fastboende mennesker

fortrenges og erstattes av ferierende som naturligvis ikke har den samme tilknytningen til stedet som

fastboende har. Dermed skades og fortrenges lokale tradisjoner som bygger på et bærekraftig

kystsamfunn som i alle år har praktisert en stor grad av selvbergingshushold hvor høsting av lokale

ressurser i form av både fisket og landbaserte ressurser har spilt en avgjørende rolle for liv og

bosetting. Vi mener at dette er svært viktig å ta vare på, og da må vi ta vare på spredt og

desentralisert bosetting i naturbaserte lokalsamfunn. Det er ikke forenlig med utstrakt satsing på

feriehytter i området. Hva som kreves, er å legge til rette for den tradisjonelle bosettingen i

lokalsamfunnet slik at den spesielle naturbaserte kystkulturen og den sjøsamiske kulturen med lange

historiske røtter kan opprettholdes og videreføres.

3.3 Planlagt oppdrett I Vedbotten

Angående fiskeoppdrett, er det i skrivende stund i 2016 blitt slik at en sterk vekst i antallet av

oppdrettsanlegg har kommet til å prege og dominere svært mange fjorder langs kysten.

Oppdrettsanlegg fortrenger fiskerne rent fysisk slik at det det industrielle fiskeoppdrettet medfører

en privatisering av fjordene, når oppdrettsselskapene tar stadig større deler av fjordarealet.

Resultatet der oppdrettsanlegg har etablert seg har blitt en fortrengning av lokalt tradisjonelt fiske,

til sterk skade for fisket og dermed lokalsamfunnene. Det er derfor svært viktig å ta konsekvensen av

at en stor satsning på industrielt fiskeoppdrett går på bekostning av fjordfiskere og dermed

fjordsamfunnenes muligheter til å leve basert på de lokale bærekraftige fiskeressursene. Dette er i

høy grad tilfelle i Stranda- og Vedbottenområdet. Å bevare disse områdene frie for fiskeoppdrett er

viktig for å kunne videreføre den naturbaserte levemåten i dette lokalsamfunnet.

Det er ikke et holdbart argument å ville legge til rette for en lønnsom vekst i fiskeoppdrettsnæringen

og sjømatindustrien. Dette fordi fundamentet for bosettingen og levemåten på kysten er og alltid har

vært de ville fiskebestandene og naturmangfoldet, og det fundamentet blir skadelidende hvis

fiskeoppdrettsanlegg sprer seg i fjordene. I dag finnes det en bred dokumentasjon for at

fiskeoppdrett i åpne mærer medfører en betydelig og sterkt negativ påvirkning på økosystemene.

Fiskere og fastboende i nærheten av oppdrettsanleggene har i økende grad erfart hvordan denne

påvirkningen medfører skader på det tradisjonelle, bærekraftige og lokalbaserte fisket som

bokstavelig talt har vært fundamentet for livet langs kysten i tusenvis av år. Hva man har erfart, er at

visse fiskearter rømmer fra områdene med fiskeoppdrett, mens andre arter blir i området og spiser

fiskefor fra merdene med sterkt redusert kvalitet på fiskekjøttet til følge. En annen problematikk som

også er økende, er luseforekomst på fisken. Lakselus fra åpne mærer utgjør en betydelig smittekilde

for lus for viltlevende fisk i vid omkrets rundt oppdrettsanlegget. Her må det tas i betraktning at

lakselusene er hardføre og lever lenge i vannet. Smittepotensialet er altså vidtfavnende både

geografisk og i tid. Det er på tide at det igjen erkjennes hvilken stor og varig betydning fisket på

villfiskbestander har, og at det må bevares. Dette gjelder ikke minst lokaliteter som vi har å gjøre

med i Nordkapp kommune hvor lokalbefolkningen - derunder den sjøsamiske befolkningen - helt



siden forhistorisk tid har hatt nettopp fisket som sentral bærebjelke for livet her. Erfaringen viser at

det tradisjonelle fisket på ville fiskebestander fortrenges fysisk ved at oppdrettsanlegg ligger på

steder der fiske har blitt praktisert i århundrer og årtusener. Mønsteret man i slike tilfeller har

observert, er at forurensning fra oppdrettsanlegget ødelegger fisket over store områder biologisk,

ved overgjødsling og slamdannelse. Den unaturlig høye konsentrasjonen av næringssalter vil

uunngåelig føre slik overgjødsling, oksygenmangel, nedslamming og til stor skade på bunnfauna og

fisk. Alt dette fører til betydelige forstyrrelser i det biologiske livet rundt anlegget, noe som kommer i

tillegg til at anlegget fysisk hindrer tradisjonelt fiske i området. Fiskerne som da hører til i området,

mister i et slikt scenario viktige fiskeplasser og blir nødt til å gå stadig lengre ut for å få fangst. Dette

fører til behov for større båter og høyere drivstofforbruk, og dermed større omkostninger i en

negativ sirkel som også inkluderer lengre arbeidsdager og potensielt større risiko dersom fiskerne må

dra lenger ut for å fangste. Alt som nå er nevnt, tilsier at fiskeoppdrett langt i fra er den ubetingede

"gullkilden" som offentligheten kan få inntrykk av - og at de negative sidene altfor ofte har blitt

oversett.

Når det gjelder Vedbotten, skal det også nevnes at dette er gyteplass for verdifull arktisk torsk som

har svært stor betydning for befolkningen og husholdningene i området. I tillegg er det også en bukt

som ligger inntil Strandbukta, som er fredet på grunn av forekomsten av sjørøye og sjøørret. Dette er

en sårbar bestand, og lakselus og forurensning fra oppdrettsanlegg som nevnt vil være til stor skade

for den.

Vi finner grunn til å sitere Naturmangfoldlovens § 8 andre ledd: "Myndighetene skal videre legge vekt

på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen,

herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet." Vi

mener at dette bør være retningsgivende. Vi finner at den kunnskapen som nå foreligger, tilsier at en

videre økning av antallet åpne oppdrettsanlegg må være uaktuell og at nyetablering i tilknytning til

de områdene det her er snakk om således må være utelukket.

4. Anmodning om endring i Arealplan , sjøsamisk kulturområde

Kommunen har et ansvar for å ivareta den sjøsamiske kulturen i Stranda, slik som tidligere beskrevet.

Vår forening anmoder om at dette området settes av til «sjøsamisk kultur « i Arealplan. Områdes

ønskes bevart som et område for «visning av sjøsamisk kultur» der opplæring og opplevelse står

sentralt. Stranda er i så måte en unik plass for Nordkapp kommune der man både har historie og

kulturell tilstedeværelse å ta utgangspunkt i for alle i kommunen som ønsker å delta, engasjere seg,

oppleve og lære. Fremfor utbygging ønsker vi et sjøsamisk prosjekt der man samarbeider med

kommunen. I dag er det et behov for et slikt område, for skoler, barnehager, tilreisende, turister, da

mange ,også i Nordkapp kommune finner tilbake til sine samiske røtter og har behov for disse

kunnskapene

Hensynet til både områdets historie, bevaring av sjøsamisk kultur, ansvarlig forvaltning av

naturressurser og fremtidige muligheter 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. Vi anmoder på det sterkeste å se områdene i sammenheng

med nåværende og tidligere bosetting nede ved havet, gammetuftene, jaktkilene, urgravene mm og

utnyttelse av ressurser opp i dalen og på fjellet. Det er snakk om en kulturell kontinuitet. Vi mener at

verdien av sjøsamisk historie og dokumentasjon på sjøsamisk tilstedeværelse og levevis i dette

området alene tilsier at naturen tas vare på. Naturen er imidlertid vår felles arv, og levende natur er

en verdi som kommer alle til gode.

Oppsummert har det foregått inngrep 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

sjøsamene mer og mer av naturområder, fiskerettigheter, bærmarker og jaktområder, noe man også

kan se på som ytterligere fornorskning og fortrengning av en kultur med lange tradisjoner.

Vi mener sjøsamenes og de fastboendes tradisjon og rettigheter til disse områdene må bli prioritert

foran øvrig aktivitet og inngrep, og at eventuelle inngrep må skje med hensyn til og i samarbeid med

disse, grunneiere og reindrifta. Ikke bare som høringsparter men i et reelt og nært samarbeid i det

daglige arbeidet og drift av anlegget og at man legge føringer for å verne om sjøsamenes og

lokalbefolkningens videre naturbaserte eksistens i området.

Sjøsamene er de som har førstehånds kunnskap om området, en kunnskap ervervet gjennom mange

generasjoner. Disse kunnskapene, tilknytning og ledsagende rettigheter kan man ikke se bort i fra. Vi

må også nok en gang fremheve den universelle verdien av den naturen som gir oss fornybare

naturressurser.


