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OECDs kontaktpunkt i Norge og Sverige oppfordrer Statkraft og Jijnjevaerie Sameby til forbedret
samarbeid om vindkraftutbygging i reindriftsområder i Jämtland, Sverige. Enkeltsak avsluttet.
«Kontaktpunktenes oppgave er å fremme OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, og de har
tydelige forventninger til selskap om hvordan de bør opptre. I denne saken har vi sett på Statkrafts
vurdering og håndtering av risikoen for å krenke Samebyens menneskerettigheter gjennom sitt
vindkraftprosjekt. Statkraft har etter Kontaktpunktenes syn etterlevd OECDs retningslinjer, men vi
oppfordrer partene til å vise fornyet vilje til å oppnå en avtale om videre utvikling av
vindkraftprosjektet», sier Ola Mestad og Kristin Pålsson, leder av hhv. det norske og svenske OECD
Kontaktpunkt.
Kort om saken:
Jijnjevaerie Sameby (Samebyen) i Sverige leverte i oktober 2012 en klage til Norges og Sveriges
kontaktpunkt for OECDs retningslinjer. I klagen hevder Samebyen at Statkraft SCA Vind ABs (SSVAB)
planlagte vindkraftprosjekt i Jämtland, Sverige, ville begrense Samebyens mulighet til en fortsatt
bærekraftig reindrift. Samebyen ba kontaktpunktene legge til rette for en meningsfull dialog med
Statkraft/SSVAB. Kontaktpunktene la i 2014 til rette for ekstern mekling, men meklingen førte ikke
frem. Kontaktpunktene gir derfor nå sin vurdering av Statkrafts etterlevelse av OECDs retningslinjer,
samt anbefalinger for fremtidig samarbeid. Prosessen har av ulike grunner tatt uforholdsmessig lang
tid, og Kontaktpunktene beklager dette.
Det sentrale i klagen er hvorvidt Statkraft/SSVAB har tatt hensyn til Samebyens interesser og
respektert deres menneskerettigheter i forbindelse med vindkraftprosjektet. Dette inkluderer å
gjennomføre risikobaserte aktsomhetsvurderinger på menneskerettighetsfeltet og å gjennomføre
konsultasjoner med Samebyen.
Hovedkonklusjoner:
Kontaktpunktene har ikke funnet grunnlag for å konkludere med manglende etterlevelse fra Statkraft
av OECDs retningslinjer. På enkelte punkt har Kontaktpunktene pekt på områder der det er rom for
forbedringer, bl.a. at Statkraft/SSVAB kan arbeide på en måte som enda tydeligere fremmer
urbefolkningers rettigheter og gjennomføring av Retningslinjene. Kontaktpunktene anbefaler partene
å vise ny vilje til å fremforhandle en avtale om videre utvikling av vindkraftprosjektene.

For mer informasjon:
Ola Mestad, leder Norges OECD Kontaktpunkt: ola.mestad@jus.uio.no Tel (+47) 928 81 455
Kristin Pålsson, leder Sveriges OECD Kontaktpunkt: kristin.palsson@gov.se Tel (+46) 8 405 3973
Om OECDs retningslinjer og det norske Kontaktpunktet: www.ansvarlignæringsliv.no
Hjemmesidene til det svenske Kontaktpunktet

