
 
 
 
Til Media: 
 
Vi sender julekort til kongen med bønn om å bli sett og hørt i vår kamp. Dette med bakgrunn i:  
 
Kong Haralds åpningstale til Sametinget 7 oktober 1997: 
(...)Den norske stat er grunnlagt på territoriet til to folk - nordmenn og samer. Samisk historie er tett flettet 
sammen med norsk historie. (...) 
 
Kong Harald taler sant: samisk historie er tett flettet sammen med historien og livet til oss, det andre folket, 
vi som ikke driver med rein. Vi som er oppvokst, lever og bor i Øyfjell-området og andre reinbeiteområder 
bruker de samme fjell som reindrifta, generasjon etter generasjon. 
Å leve i denne sameksistens med reindrifta er en del av vår kultur og tilhørighet her i området, som i alle 
andre reinbeiteområder.   
Vi i Motvind Bevar Øyfjellet og Motvind Norge, ser at Norge er i ferd med å miste sin særegenhet med 
uberørt natur. Vi tar nå fra våre etterkommere det som er en av de største særegenheter i det norske og 
samiske folk – nemlig at det ligger i vår sjel og kultur at vi skal bruke fjellene til rekreasjon, jakt, sanking 
og reindrift.  Det er det som gjør Norge unikt og verdifullt i global sammenheng. 

 
Reindriftsutøverne og vi er sambygdinger, vi møtes på butikken, på fjellet, på lokalpolitiske arenaer, i 
arbeide og fritid.  Vi støtter deres kamp for sin næring og kultur. Vårt samfunn og Norge trenger reindrifta, 
med lokalprodusert, økologisk, langsiktig (i 1000-årig perspektiv!!,) bærekraftig og kortreist mat. Og ikke 
minst arbeidsplasser for flere familier både i drift og kjøttforedling. 
Vi har felles interesse for å bevare og beskytte dette området mot vindkraftutbyggingen som er igangsatt 
uten at konsesjonskravene er oppfylte.  
 
Motvind Norge jobber for å bevare naturen i dette vårt område som er helt inngrepsfritt i dag og er 
nærmeste nabo til en av Norges siste villmarksområder, Lomsdal – Visten nasjonalpark.   
Jillen Njaarke reinbeitedistrikt benytter deler av dette området til sin reindrift, og ikke minst har de flyttleia 
her for å nå mellom reinens sommer- og vinterbeiter i innland og kyst.  
 
I følge reindriftsloven må det en kongelig resolusjon til for å kunne stenge en flyttelei, (Reindriftsloven 
§22 Flyttleier)  Jillen Njaarke mener stenging av flyttlei er gjort ved en utbygging av 72 vindmøller i 
flyttlei-området uten verken kongelig resolusjon eller avtale med reindrifta.   
Vi støtter dem i det, og mener samtidig at hensynet til Grunnlovens § 108 – Sameloven, og Grunnlovens § 
112, – Miljøparagrafen er grovt oversett og neglisjert i behandling av vindkraftkonsesjoner. 
 
«Friheten til å velge hvordan man lever sitt liv er en viktig verdi i vårt samfunn» (Kong Harald 2017) 
Uten den inngrepsfrie naturen mister vi alle i Norge vår sjel og identitet. Eller som en eldre reindriftsutøver 
i Finnmark sa til Klassekampen på 90-tallet da han ble forespeilet å slakte ned flokken: «Uten reindrifta – 
da er jeg jo ingen»  
 
Myndighetene hører at vi ytrer oss, men de lytter ikke og forstår ikke budskapet.  
Derfor ber vi Kong Harald om hjelp. 
  
Kjære vår Kong Harald. 
Vi ber om hjelp til å bli sett og lyttet til i vår kamp om å beholde vår alles frie natur og beskytte 
reinbeiteområdene i Norge. 
  
Vi ønsker deg og din familie en riktig God Jul. 
 
Med hilsen,   
for Motvind Bevar Øyfjellet,  
Ada Einmo Jürgensen, tlf +47 99 26 38 15 
 


