
Främja samers 
möjlighet att 
behålla och  
utveckla sin 
kultur, möjlighet 
till inflytande 

i myndigheters planerings-
och tillståndsprocesser
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Marken inom 
renskötselområdet;
rättsläget och dialogen 

� Nationell rätt om samers rätt att bruka 
mark inom renskötselområdet

� Internationell rätt om urfolk och 
minoriteter

� Dialog för överenskommelser(och 
minskade konflikter)
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Två begrepp centrala: 
”Främja” och ”inflytande”

Gäller  för myndigheternas verksamhet  inom 
renskötselområdet
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Främja 

Främja samers möjlighet att behålla och 
utveckla sin kultur, den naturbetesbaserade 
renskötseln är central del av den samiska 
kulturen
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Inflytande

Rätt till inflytande för samer innan beslut 
som berör den naturbetesbaserade 
renskötseln fattas  
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Myndigheters verksamhet i 
renskötselområdet

Myndigheter ska ta hänsyn till;

1. Renskötselrätten som samebyarnas 
enskilda intresse (bruksrätt) 

2. Samisk kultur och renskötsel som ett 
allmänt intresse

3. Skyldighet att ge samer möjlighet till 
inflytande i frågor som berör dem 
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1) Renskötselrätten –
samebyns enskilda  intresse 

� Juridisk bruksrätt till renbete, jakt och fiske 
m.m. som vilar på urminnes hävd 
(rennäringslagen, Skattefjällsmålet)

� Gäller inom renskötselområdet 
(kartor).Starkast på statlig mark ovanför 
odlingsgränsen och på renbetesfjällen (mark i 
första hand avsedd för de renskötande 
samernas bruk, prop. 1971:51 s.132) 

� Renskötselrätten skyddas liksom äganderätten 
av grundlagens egendomsskydd i RF 2:15 
(samebyn är sakägare) 
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2) Samisk kultur och renskötsel      
- ett allmänt intresse

� ”Samiska folkets ….möjlighet att behålla 
och utveckla sitt kultur- och samfundsliv 
ska främjas.” (grundlagen RF 1:2 st 4 och 4 
§ Lagen om nationella minoriteter)

� Arbetet med att ”främja” gäller alla 
förvaltningsmyndigheter på statlig, 
regional och kommunal nivå(ex. 
handlingsplaner)
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Varför ”ska” myndigheter 
”främja”?

Positiva åtgärder behövs för att 
kompensera för tidigare diskriminering av 
urfolk/minoriteter, så att de får samma 
möjligheter som majoriteten har att behålla 
och utveckla sin kultur
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3) Skyldighet att ge samer 
möjlighet till inflytande i 
frågor som berör dem 

� 5 § lagen (2009:724) om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk: 
”Förvaltningsmyndigheter ska ge de 
nationella minoriteterna möjlighet till 
inflytande i frågor som berör dem…..”
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Varför möjlighet till inflytande 
för samer?

För att kompensera för svårigheter för en 
minoritet att få inflytande i en demokrati 
där majoriteten fattar besluten.
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Internationell rätt

� Konventioner som Sverige är bunden av 
påverkar tillämpningen av svenska 
bestämmelser. 

� Myndigheter och domstolar ska tillämpa 
svenska bestämmelser fördragskonformt.
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Internationell rätt om urfolk 
och minoriteter
Tre huvudprinciper:

� Icke diskriminering av urfolks egendom: 
samma skydd för renskötselrätten som för 
andra medborgares egendom (jfr. skydd för 
äganderätt)

� Särskilda positiva åtgärder för att samer ska 
ha möjlighet att behålla och utveckla sin 
kultur (jfr ”främja”)

� Skyldighet att ge urfolk möjlighet till inflytande
när deras mark berörs
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Främja samers möjlighet att 
behålla och utveckla sin kultur 
� Europarådets ramkonvention till skydd för 

nationella minoriteter, artikel 5

� FN:s konvention om medborgerliga och 
politiska rättigheter, artikel 27

� Konventionen för biologisk mångfald, 
artikel 8j

(jfr 4 § lagen om nationella minoriteter)
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Ramkonventionen art 5

� Staterna (inklusive myndigheter)ska främja
de förutsättningar som är nödvändiga för 
att personer som tillhör nationella 
minoriteter ska kunna behålla de 
väsentliga beståndsdelarna av sin 
identitet, nämligen religion, språk, 
traditioner och kulturarv (omfattar 
samernas användning av mark och 
renskötsel).  
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FN:s konvention om 
medborgerliga och politiska 
rättigheter, artikel 27 

� Rätt för minoriteter till kulturliv, religion och språk. 

� Skyldighet att ge urfolk en möjlighet att bibehålla 
och utveckla sin kultur med hjälp av sina 
markrättigheter och sin traditionella ekonomiska 
verksamhet (urfolken starka beroende av mark för 
sitt levnadssätt). 

https://sverigesradio.se/diverse/appdata/isidor/files/
2327/9e63abe6-2e64-4508-92b0-31e2c9e4b7fb.pdf, 
Samernas rätt att bruka…, s. 12
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Konventionen för biologisk 
mångfald, artikel 8j

� Respektera och bevara kunskaper, 
innovationer och sedvänjor hos 
ursprungliga och lokala samhällen med 
traditionella livssätt som är relevanta för 
att bevara och på ett hållbart sätt nyttja 
den biologiska mångfalden (exempelvis 
den naturbetesbaserade renskötseln).
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Ge urfolk möjlighet till inflytande
när deras mark berörs

� Europarådets ramkonvention, artikel 15 

� FN:s konvention om politiska och 
medborgerliga rättigheter artikel 25 a

� Urfolksdeklarationen, artikel 19 

(jfr 5 § lagen om nationella minoriteter)

Tolkning av ramkonventionen: 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/Displ
ayDCTMContent?documentId=09000016800bc813,

s. 10 f och 15 f

https://sverigesradio.se/diverse/appdata/isidor/files/2327/9e6
3abe6-2e64-4508-92b0-31e2c9e4b7fb.pdf, Samernas rätt…s.16 
och s.27
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Inflytande och delaktighet i 
beslut, allt viktigare 
internationellt 
� Inflytande

� ”Effektivt deltagande”

� Strävan att nå överenskommelser 

� Sverige får kritik för att inte ge samer tillräckligt 
inflytande i beslutsprocesser om gruvor, 
skogsbruk, vattenkraft och privatisering av 
mark (FN). Former för samråd måste utvecklas 
av svenska myndigheter för att göra samer 
mer delaktiga i beslut som berör dem både 
centralt och lokalt(Europarådet).
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Innebörden av inflytande 
enligt internationell rätt
Exempel,

� Formell rätt att delta i beslut som rör dem inte 
tillräcklig (jfr sakägare)

� Minoriteterna måste få betydande inflytande, så 
de kan påverka besluten och ställa sig bakom 
besluten ”(jfr Ramkonventionen)

� Begriplig information i god tid så att urfolket kan 
delta meningsfullt (jfr Urfolksdeklarationen)

� Dialog och ömsesidig respekt som kan leda till 
överenskommelser som såväl majoritet som urfolk 
kan ställa sig bakom ((jfr Ramkonventionen)
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Vad betyder  samers rätt till 
inflytande för myndigheters 
tillstånds- och 
planeringsprocesser?
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Samråd med vem?

� Samebyn är sakägare men också 
företrädare för renskötseln

� Sametinget som företrädare för samiska 
folket och den statliga myndighet som har  
ansvar för samisk kultur och rennäring 
(riksintresseområden)
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Samråd om vad?
� Hur myndighetsbeslut kan komma att 

påverka förutsättningarna för renskötsel 
(och annan samisk markanvändning)

� Särskilt viktigt med samråd på kronomark 
ovanför odlingsgränsen och på 
renbetesfjällen (rennäringens  
riksintresseområden) 

� Vad myndigheter kan göra för att främja 
samers möjlighet att behålla och utveckla 
renskötseln
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Samråd om vad, forts.?

� Hur myndighetsbeslut kan påverka 
samebyarnas enskilda renskötselrätt 
(egendomsskyddet för renskötselrätten)

� Om beslut innebär att pågående 
markanvändning för renskötsel (jakt eller 
fiske) avsevärt försvåras/upphör; vilken 
skada uppstår och vilken ersättning ska 
betalas?

25



Samråd hur?
Viktigt! Här har Sverige fått kritik

� Inte tillräckligt att få information och 
möjlighet att yttra sig

� Möjlighet att ha inflytande och påverka

� Samråd med respekt och dialog

� Målet är delaktighet för att nå 
överenskommelser som båda parter kan 
ställa sig bakom för att främja samers 
möjlighet att behålla och utveckla 
renskötseln
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Exempel ;Urfolksdeklarationen

Syftet med samråd är att urfolket kan ge sitt fria, i förväg informerade 
samtycke innan beslut som berör dem antas.

”Fritt”, inte förekommit något tvång, hot eller manipulation av urfolkets 
representanter.
”I förväg”, samtycke har sökts tillräckligt lång tid innan en planerad 
åtgärd ska genomföras så att det ger tid för urfolket att samråda och 
uppnå konsensus inbördes.
”Informerat”, information ska lämnas om;

- vilken slags åtgärd det är fråga om
- omfattningen av åtgärden
- varför åtgärden vidtas/syftet med åtgärden
- var åtgärden kommer vidtas och vilka områden den kommer 
påverka
- en preliminär uppskattning av den ekonomiska, sociala, kulturella 
och miljömässiga påverkan åtgärden kommer innebära, risker och 
möjlighet att få del av vinst
- personal som ska genomföra åtgärden (innefattande personer 
tillhörande urfolket, anställda, forskare, statstjänstemän)
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Samråd hur (praktiskt)   
� Beskriv konflikterna mellan å ena sidan 

natursskyddet/skogsbruket/gruvnäringen, 
vindkraften m.m. och å andra sidan renskötsel och 
samisk kultur. Försök hitta en gemensam bild

� Sök lösningar som kan tillgodose båda intressena

� Dialog så att samtliga berörda; renskötare och 
Sametinget kan involveras

� Sök lösningar som både företrädare för samer och 
myndigheter kan ställa sig bakom och genomföra

� Eftersträva ”processuell rättvisa”; komma till tals, 
respekt, neutralitet, tjänstemän som inger 
förtroende 
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Samebyns skyldighet att visa 
hänsyn för andra intressen 

� Samebyn har skyldighet att ta hänsyn till 
andra intressen bl.a. enligt RNL 65a §
anpassning av terrängkörning eller 
anläggningar med hänsyn till 
naturvårdens och kulturmiljövårdens 
intressen (jmf 10 § rennäringsförordningen)

� Hänsyn kan inte krävas i så stor omfattning  
att pågående markanvändning för 
renskötsel inom berörd del av samebyns 
område avsevärt försvåras
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Laponiaprocessen kan 
inspirera
� Uppfyller väl samråd mellan minoritet (och 

majoritet) och myndighet 

� Konsensus (högt mål!)leder till överenskommelser 

� Tydlig värdegrund som utgångspunkt, målet att 
både natur, samisk kultur och annan lokal kultur i 
området ska värnas

� Dialog som metod 

Laponia, Förvaltningsplan:  http://laponia.nu/wp-
content/uploads/2015/03/Laponia-forvaltningsplan-
svenska.pdf, s 15 ff.
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Skogsbrukets samråd både 
varnar och inspirerar (20§)

� De flesta samråd upplevs av samebyar som 
information om planerade avverkningar  m.m. 
utan att möjlighet att påverka

� Skogsbruket redovisar själva att hänsynen för 
renskötseln efter samråd är mycket begränsad 

� Det finns undantag där samebyarna är nöjda för 
de anser att de har kunnat påverka i för 
renskötseln god riktning

� Skogsstyrelsen har möjlighet att utveckla 
samråden i riktning mot överenskommelser som 
båda parter kan ställa sig bakom

Samråd och hänsyn för renskötseln i skogsbruket, 
http://nordiskmiljoratt.se/onewebmedia/NMT%201%2
02016,%2010%20maj%20Hagsgard.pdf
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Målkonflikter kan uppkomma 
� Undvik målkonflikter genom att söka lösningar 

där samers möjlighet att behålla och utveckla 
renskötseln främjas   

� Om en målkonflikt resulterar i att beslut fattas 
som är negativt för renskötseln; motivera 
beslutet så att det kan överprövas av 
domstol.

� Egendomsskyddet i grundlagen ska iakttas; 

� motstående ”angelägna allmänna intressen” 
måste finnas för att inskränka renskötselrätten.

� Ersättning ska utgå om pågående 
markanvändning för renskötsel inom berörd del 
av samebyn avsevärt försvåras.
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Kunskaper om 
förutsättningarna för   
naturbetesbaserad 
renskötsel  behövs för 
att myndigheter ska 
kunna fatta rätt beslut



Kunskap behövs för att, 
� Veta när ett beslut kommer beröra renskötseln

� Kunna fatta beslut som innebär att samers 
möjlighet att behålla och utveckla sin  
renskötsel främjas 

� Kunna hålla samråd som kan leda till 
överenskommelser som både samer och andra 
parter kan ställa sig bakom

� Kunna fatta beslut som innebär avvägningar 
gentemot renskötselrätten som enskilt intresse 
och samisk kultur  och renskötsel som allmänt 
intresse

� Kunna fatta beslut om storlek på ersättning när 
renskötselrätten inskränks (eller upphör)
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Kunskaper finns, exempel

� Samisk markanvändning och MKB, 
Sametinget och SSR, 
https://www.sametinget.se/26843

� Renskötselanpassat skogsbruk, SSR, 
http://www.sapmi.se/skogspolicy.pdf

� SLU forskning på renskötsel

� Renskötande samer har kunskap 
(anställas, utbilda)
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Två fallgropar bör undvikas

� Samråd utan kunskap

� Kunskap utan samråd
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Sammanfattning
� Myndigheter ska samråda på ett sådant sätt 

att företrädare för samer har möjlighet till 
inflytande innan beslut fattas. Sträva efter 
överenskommelser som båda parter kan ställa 
sig bakom.

� Myndigheter ska sträva efter att i sitt  
beslutsfattande främja samers möjlighet att 
behålla och utveckla sin kultur innefattande 
renskötsel.

� Kunskaper om förutsättningarna för 
naturbetesbaserad renskötsel och samisk 
kultur måste finnas hos myndigheter i 
renskötselområdet.
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Tack för ordet!

Marie B Hagsgård, konsult i urfolks- och 
minoritetsrätt och renskötselrätt

marie.hagsgard@kvalitetsutvecklaren.se
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