
Association of World Reindeer Herders 

Ассоциация «Оленеводы Мира»  

 

 

 
 

PRESSEMELDING: 
 
Hva skjer med samisk reindrift i lys av IPPCs rapport og klimaendringene i 
nordområdene? 
                                                       
Verdensforbundet for reindriftsfolk (Association of World Reindeer Herders, WRH) er 
tilfreds med at FNs klimapanel IPPC tar klimautfordringene i nordområdene på 
alvor. WRH er bekymret for at naturbaserte næringer i Arktis kan bli hardt rammet av 
oppvarmingen av nordområdene, både økologisk, økonomisk og kulturelt. Yakutsk-
deklarasjonen (2005) fra Verdensforbundets kongress har påpekt dette.  
 
Indre-Finnmark er sannsynligvis den plass i Norge hvor effekten av den globale 
oppvarmingen kommer til å bli mest merkbar lokalt de neste 30-50 årene. Her kan 
gjennomsnittstemperaturen øke med mer enn 0.7 grader pr. 10 år om vinteren, 
nedbørsmengden kan komme til å øke med 10 %, og samtidig kan vegetasjonen 
forandre seg og  påvirke reindriftens rammevilkår. Særlig kan vi komme til å se raske 
svingninger i temperatur gjennom vinteren, med mer snø og vekselvis frost og 
mildvær. Dette krever nytenkning. 
 
Mens man internasjonalt ennå diskuterer hva klimaendringene skyldes, er det viktig å 
spørre seg hvordan urfolkene og reindriften skal møte og håndtere de pågående 
forandringene, og samtidig ta vare på de verdier og den kunnskap som allerede 
finnes i urfolkssamfunnene.  
 
Reindriften er en arktisk næring med urgammel opprinnelse, som representerer en 
modell for bærekraftig utnyttelse av nordområdene. Den er basert på akkumulert 
kunnskap gjennom generasjoner, som er utviklet til å tilpasse seg klima- og 
forvaltningssystemer som kjennetegner det sirkumpolare nord. Det må skaffes 
dokumentasjon om hvordan reindriftens tradisjonelle kunnskap kan brukes til å 
redusere næringens sårbarhet til klimaforandringer. Hvordan kan vitenskapelig og 
tradisjonsbasert kunnskap her gå hånd i hånd, til beste for kommende generasjoner? 
Dette skal diskuteres under åpningen av Urfolkenes Internasjonale Polarår 
(www.IP-IPY.org) 14. februar i Kautokeino, hvor bl.a. miljøvernminister Helen 
Bjørnøy, leder av Arktisk råds klimaprapport ACIA dr Robert Corell, og 
Sametingspresident Aili Keskitalo deltar. Denne åpningen inkluderer et eget 
klimaseminar 14-15. februar, og arrangeres av International Centre for Reindeer 
Husbandry, Samisk høgskole/ Nordisk Samisk Institutt, Kompetansesenter for urfolks 
rettigheter, Verdensforbundet for Reindriftsfolk og Kautokeino kommune m.fl.  
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