
Traditionell ekologisk kunskap förmedlad genom renskötarkvinnor 
 

Bakgrund 

Med traditionell ekologisk kunskap menar vi den kunskap som människor förvärvat genom egna 
erfarenheter eller det de lärt sig av den äldre generationen eller från andra som lever under 
samma villkor. Denna kunskap är inte statiskt utan har anpassats efter förändringar i miljön eller 
att förutsättningarna har förändrats för att en viss kunskap ska fungera i praktiken. Utan denna 
kunskap hade människan troligen inte kunnat etablera sig på vitt skilda platser på jorden, kalla, 
varma, torra, regniga och där det kan vara svårt att hitta både mat och vatten.  

Projektet vänder sig till kvinnor med tillhörighet inom renskötseln. Det är ett interregionalt projekt där 
Ájtte är projektägare och den andra parten är Sámi allaskuvla i Kautokeino, Norge.   

I detta gränsöverskridande samarbete kommer vi att arbeta med kvinnor inom renskötseln och med dessa 
kvinnors traditionella ekologiska kunskap och/eller med deras kunskap om sina marker. Vi tror att 
kvinnor som lever inom renskötseln har en speciell kunskap om natur och djur, som de förvärvat själva 
eller fått genom de äldre och/eller sina medsystrar. Detta projekt ska leda till att kvinnor som lever i 
renskötselfamiljer ska bibehålla och fortsätta att utveckla sin traditionella kunskap, samt att föra den 
vidare till nästa generation och/eller till andra kvinnor som lever under liknande villkor.  

Målsättning 

Bakgrunden för projektet är två skilda pågående forskningsprojekt, som drivs av Ájtte respektive Sámi 
allaskuvla, i vilka renskötarkvinnors traditionella kunskaper dokumenterats på olika sätt. Genom ett nära 
samarbete mellan dessa två institutioner och de renskötarkvinnor, som är berörda av de pågående 
projekten ser vi en möjlighet att arbeta med kunskapsutveckling med utgångspunkt från dessa kvinnors 
erfarenheter. Vi strävar efter att skapa förutsättningar så att kvinnorna på lokalt plan ska arbeta vidare med 
sin traditionella ekologiska kunskap. Vår önskan att kvinnor som lever och verkar inom renskötseln 
kommer att driva egna nätverk för att utveckla och bibehålla sin kunskap om sin miljö och traditionella 
kunskaper. 

Metod 

Vi använder oss av fokusgrupper, workshop och seminarium för kunskapsutbyte mellan regioner och för 
diskussioner om förmedlandet av traditionell ekologisk kunskap i sin verksamhet och till nästa generation. 
Vi dokumenterar arbetsgången och möten med att filma, fotografera och ljudinspelningar. 

När dessa kvinnor samlas för att utbyta erfarenheter bidrar det till att skapa självaktning över sina egna 
kunskaper, och att de bli medvetna om sin egen kapacitet och stimuleras till kreativitet. Deltagandet i 
projektet kan i sin tur bidra till att deltagarna ser möjligheterna i att vitalisera samiska mötesarenor i 
lokalsamhället där traditionell ekologisk kunskap och det samiska språket praktiseras och att de förvärvar 
färdigheter så att de kan utveckla nya projekt i sin närmiljö där de involverar fler aktörer.  

 



 

Detta vill vi göra genom att bygga upp nätverk, inte bara mellan samiska institutioner, men också mellan 
lokala aktörer i olika regioner. Med kapacitetsutveckling vill vi ge lokala aktörer motivation till att ta en 
mer aktiv roll i förmedlingen och förvaltningen av traditionell ekologisk kunskap i de samebyar som dem 
tillhör samt som kan användas i andra arenor i samhället. 

 

 

 

Projektpartners         

• Projektägare: Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum, Jokkmokk, Sverige  

• Partner: Sámi allaskuvla, Kautokeino, Norge. 

Projektmedarbetare på Ájtte  

Berit Inga                                                                                                                                                                               
E-mail: berit.inga@ajtte.com                                                                                                                                               
Telefon: (+46) 971-170 03 

Ida Sunna                                                                                                                                                                               
E-mail: ida.sunna@ajtte.com                                                                                                                                                
Telefon: (+46)971-170 02 

Projektmedarbetare på Sámi allaskuvla 

Elisabeth Utsi Gaup                                                                                                                                                               
Sámi allaskuvla                                                                                                                                                                      
Hánnoluohkká 45                                                                            
N-9520 Kautokeino                                                                                                                                                              
E-mail: elisabeth-utsi.gaup@samiskhs.no                                                                                                                             
Telefon: (+47)78 44 85 22 

 

Projektet stöds av följande parter                                

• Ájtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum 

• Finnmark fylkeskommune – kvinnoriktade åtgärder 

• Interreg/IV/Nord prioriterat mål 4 – Delprogrammet Sápmi-gränslös utveckling 

• Nordkalottrådets handlingsprogram 

• ReindriftensUtviklingsfond – forskningmedel avsatta för kartläggning och dokumentation av 
renskötarkvinnors traditionella kunskap                                                                                                                  

• Sámi allaskuvla 


