
 

 

 

 

Uttalande 2020-06-08 

Landspartiet Svenska Samer djupt oroad över 

vindkraftsexploatering vid Øyfjellet, Mosjøen  

Just nu schaktar grävskopor sönder natur och kalvningsland på sydsamiskt 

område. Det är det svenska bolaget Eoulus Vind som driver ett storskaligt 

vindkraftsprojekt på traditionellt samiska marker. Enligt uppgift är det den 

största vindkraftsutbyggnaden i Norge. Samer intervjuades i SVT den 19 maj. 

Det är med djup oro vi i Landspartiet Svenska Samer tagit del av protesterna.  

Vi stödjer kampen som pågår för att bevara Øyfjellet. 

För oss i Landspartiet Svenska Samer är det viktigt att visa vårt stöd. Området har 

tidigare drabbats av vattenkraftsutbyggnad, vilket innebär att det redan finns stora 

inskränkningar som drabbat markerna, samiska livsföringar och människorna. 

Vindkraftsprojektet på Øyfjellet är ännu ett så kallat ”grönt” projekt som sker utan 

respekt och förståelse för urfolksrättigheter, renskötsel, samiska livsföringar, 

naturen och själva livsmiljön. Øyfjellet utgör ett av alla projekt runt om i Saepmie. 

‒ Det är inte hållbart att påstå sig värna klimatomställning och samtidigt slå 

sönder förutsättningarna för samiska livsföringar och ekosystem som funnits på en 

plats i tusentals år. Bolag, stat och myndighet är skyldiga att respektera samiska 

rättigheter men det har man tyvärr tagit alltför lätt på. Annars skulle vi inte 

behöva se den kamp som pågår, säger Marie Persson Njajta, en av partiledarna för 

Landspartiet Svenska Samer samt ledamot i Sametinget.  

‒ Vi ser ständigt bristande respekt för samers rättigheter vid exploateringar och 

möjligheter till reellt inflytande. Projektet ökar även hotet mot överföring av 

kunskap och språk till kommande generationer, fortsätter Marie Persson Njajta, 

partiledare och sametingsledamot. 

‒ Vi i Landspartiet Svenska Samer stödjer kampen för att bevara Öyfjellet. Vi 

kräver att bolag, politiker och myndigheter respekterar samiska rättigheter,  

säger Naadja Östergren, en av partiledarna för Landspartiet Svenska Samer. 
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