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Norges og Sveriges OECD-kontaktpunkt gratulerer Statkraft/SSVAB og Jijnjevaerie Sameby 

med avtale – viktig at bedrifter opptrer ansvarlig i urfolksområder. 

 
Norges og Sveriges OECD-kontaktpunkt gratulerer partene Statkraft/SSVAB og Jijnjevaerie Sameby 

med avtale om kompensasjon som følge av vindparkene som Statkraft/SSVAB har bygget i 
reindriftsområdet til Jijnjevaerie Sameby.  

 

Kort om saken 
I februar i år avsluttet OECD-kontaktpunktene i Norge og Sverige sin behandling av en klage fra 

Jijnjevaerie Sameby. I klagen hevdet Samebyen at Statkraft/SSVABs vindkraftprosjekt i Jämtland ville 
begrense Samebyens mulighet til en fortsatt bærekraftig reindrift. Samebyen ba kontaktpunktene 

legge til rette for mekling med Statkraft/SSVAB, men meklingsforsøket førte dessverre ikke frem. I 

Kontaktpunktenes slutterklæring ble partene oppfordret til å vise fornyet vilje til å oppnå en avtale 

om videre utvikling av vindkraftprosjektet.  

 

Vi er glade for at Statkraft/SSVAB og Jijnjevaerie Sameby på egen hånd nå har lyktes å komme til 

enighet og utarbeidet en avtale i denne saken, sier Ola Mestad og Kristin Pålsson, leder av hhv. det 

norske og svenske OECD-kontaktpunkt. 

 

Innholdet i avtalen regulerer forholdene og sikringstiltak SSVAB bør ta for å redusere vindkraftens 

påvirkning på Samebyen og reindriftsnæringen. 

 

Konklusjon 

Norges og Sveriges OECD-kontaktpunkt ønsker partene lykke til med den fremtidige utviklingen av 
områdene. Partene har mange års sameksistens foran seg, og det er viktig at dette gjøres på en 

ansvarlig måte hvor vindmøllene har begrenset innvirkning på Samebyens rett til å fortsette sin 
tradisjonelle reindrift.  

 

Om OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv 
Norges og Sveriges OECD-kontaktpunkt viser til at OECD nylig lanserte en veileder for konsultasjoner 

med berørte parter innen utvinningsindustrien «OECD Due Diligence Guidance for Meaningful 

Stakeholder Engagement in the Extractive Sector». Veilederen er et verktøy for å identifisere og 

håndtere risiko med tanke på interessentkonsultasjoner. Det skal bidra til at selskap forebygger og 

avbøter negative konsekvenser, i tråd med forventningene i OECDs retningslinjer. Konsultasjoner er 

viktig for ansvarlig næringsdrift i all virksomhet, også utenfor utvinningsindustrien. Avtalen mellom 
Statkraft og Jijnevaerie Sameby er et eksempel på at konsultasjoner er et sentralt element for 

bedrifter som ønsker å opptre ansvarlig i urfolksområder.  

 
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 
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