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  19.08.2015 

Til: 
Olje- og energidepartementet 
Postboks 8148 Dep 
0033 Oslo 
 

Klage på vedtak Statnett 420 kv kraftledning Balsfjord – Skaidi (Hammerfest)  

Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto er via media orientert om at Statnett har mottatt 
endelig konsesjon fra Olje- og energidepartementet for bygging av kraftlinje over 300 
kilometer fra Balsfjord til Skaidi. Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto er en 
interesseorganisasjon for kvener i Norge. Den planlagte kraftledning berører kvenske 
interesser, og vi vil derfor som en organisasjon for kvener, klage på vedtaket. 

Under planleggingen av kraftlinjen ble det i 2011 registrert et gammelt kvensk kulturminne, 
en 300 år gammel tjæremile, på Skillemoen i Alta. Norske Kveners Forbund/Ruijan 
Kveeniliitto fremhevet da viktigheten av at dette kulturminnet må bevares.  

Vi ser det som en krenkelse av kvenske rettigheter at det nå er vedtatt at dette unike 
kulturminnet skal jevnes med jorden og en transformatorstasjon skal bygges i dets sted. 

Svært mange kvenske kulturminner ble ødelagt i brenningen av Nord-Troms og Finnmark 
under avslutningen av 2. verdenskrig. Kvenene som opprinnelig befolkning i Nord-Norge er 
under sterkt press, og både kvensk språk og kultur er truet av en nasjonal politikk som 
innebærer moderne assimilering av kvenene inn i norsk kultur og mot norsk språk og 
enspråklighet for alle kvener. Det tas sjeldent eller aldri hensyn til vår kultur, som i denne 
saken. Særlig kvenske kulturminner behøver et sterkere vern nasjonalt for å hindre overgrep 
av denne typen til fordel for infrastruktur og annen utbygging. 

Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto vil med dette klage på vedtaket, m.h.p. 
Skillemoen transformatorstasjon. Vi vil be om at tjæremila bevares for fremtidens kvener, og 
forventer en alternativ plassering av transformatorstasjonen som ikke ødelegger kvenske, 
samiske eller andre kulturminner som er av verdi for Finnmarks befolkning. 

Vedtaket slik det står nå hvor det 300 år gamle kvenske kulturminnet skal ødelegges for all 
fremtid er et brudd på Europarådets Rammekonvensjon for vern av nasjonale minoriteter. 

Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto vil derfor be om at man finner alternativ 
plassering av den planlagte transformatorstasjon. 

 

Se også: 
http://ruijan-kaiku.no/kraftlinje-raserer-kvensk-kulturminne/ 
http://kvener.no/2011/07/300-ar-gammel-tj%C3%A6remile-slettes-med-jorden/ 
http://www.altaposten.no/lokalt/tvnord/article463551.ece 
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Ystävällisin tervheisin • Vennlig hilsen  
For NKF/RK 
 
___________________     ___________________  
Hilja Huru       Trygg Jakola  
Johtaja/Leder        Toinenjohtaja/Nestleder  
 
Om Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto (NKF/RK): er kvenenes største interesseorganisasjon, er 

landsomfattende, består av 11 lokallag spredt over hele landet, og har en landsdekkende ungdomsorganisasjon 
Kveeninuoret. Forbundet er religiøst og partipolitisk nøytralt. NKF/RK har som formål å arbeide for og bedre og 
fremme kvenenes og de finskættedes stilling både sosialt, kulturelt og økonomisk.  Vi arbeider aktivt for å 
synliggjøre kvensk språk og kultur som en ressurs i nord. Se mer på www.kvener.no. 

 
 
VEDLEGG: 
Brev fra Alta Kvenforening 
Brev fra Kvensk råd i Nord-Troms 
 
KOPI: 
Europarådet v/ sekretariatet for Rammekonvensjonen for vern av nasjonale minoriteter 
Norges vassdrags- og energidirektorat 
Klima- og miljødepartementet 
Kommunal- og fornyingsdepartementet  
Riksantikvaren 
Media 
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