Har YK rfltt utgingspunkter fbr sina artiklar om renskOtseli Nordmaling?
Debattartikel070625 av och EU-juristen Lars Ola Hull
Hovriittftirhandlingarna gtillande om det finns sedvaneriitt ft)r renskdtsel i Nordmaling iir nu
avslutadeoch alla viintar pi dom. Sedvaneriittensom begreppetanvZintsi traditionell mening
iir personlig men i Nordmalingsfallet utgar man fran att sedvaner?itteniir kollektiv. Det
kommer sig av aU riksdagen genom 1971 irs renniiringslag pastfu att renskritselriitt grundar
sig p& kollektiv urminnes htivd och att man sedanfran tingsriitten sida har giort giillande att
parterna(samebyarnaoch markbgarna)varit enseom att l97l &srenniiringslagiir tilliimplig.
Pastiendet i lagen att renskdtselriitten grundar sig pi kollektiv urminnes hiivd kan ifrigasiittas
genom att detta begrepp har infiirts ftirst genom l97l irs lagstiftning. Genom de tidigare
lappbyama giordes ingen sidan kollektiv riittighet giillande.
Domstolarna har alltsi fr6n statenssida niir nu renskdtselriitten upptagits som riksintresse i
miljdbalken, stikt att g<iradet liitt ftir sig genom att man inte prdvar huruvida det finns en
kollektiv rensktltselriittgrundadp6 sedvanatill skillnad frin sedvanai traditionell mening.
Milj<ibalken utftirdades1998.Att renndringenffitt epitet riksintresse?irs6ledesocksi en
relativt ny foreteelse.
I en artikel den 30 ftrra minaden i VK hiivdadejournalisten Bertolof Briinnstrdrmatt
renbeteskartanskulle bli komplicerad om markiigarnavinner milet. Den karta som artikeln
visar iir ett utdrag fran de kartor som l2insstyrelsenoch samebyamatog fram inom det sa
kallade Natura 2O0O-projektet.Kartorna bygger helt och hillet pi uppgifter ffin samebyarna
om var de har sina anliiggningar,beten,flyttleder och si vidare och har tillkommit ftlr att ge
ansikte 6t det genom miljdbalken instiftade riksintresset.
Mark?igarnahar inte deltagit i framtagning av kartorna och har heller inte f6tt ytha sig dver
samebyarnaspastiende. Liinsstyrelserna anv?inderkartorna som att riksintressena for
renskotselndiirigenom tir faststEilldamen nAgraformellt verksammabeslut pi det finns inte.
Statensutredare, tillika domaren Jan Alv6, anviinder samma kartor till styrkande av de av
honom framftirda uppfattningarna om bevisad, dverviigande sannolik, mindre sannolikt
bevisadoch saknadrenskdtselriitt.Pflst&endena
giillde siviil de privatiigda markerna som de
marker som statensiiger tir sin, se SOU 2006:14. Markdgama har heller inte deltagit i den
utredningen. Alvas slutsatser ifriga om Nordmaling citerades mer eller mindre i tingsriittens
dom fastiin de di inte var offentliggiorda och bidrog till att markiigarna forlorade d?ir.
Nu iberopar Briinnstrtim sarnmakarta och samma omstiindigheter i en tidningsartikel mitt
under p6giende hovrlttsftirhandling och beklagar att kartan inte fbr &beropasav samebyarna
i howiitten. Han pastar ocksa att kartan visar att tvisten enbart r0r en liten del av kommunen
diirfiir att kommunen enligt kartan bestir av mark som till tiverviigande del tir oomtvistad ftir
renskdtsel.
Detta iir inte objektivt korrekt. Varken kafian eller Alvis slutsatser tir bevis fiir att
rensktitselriitten pi privata marker skulle vara oomtvistad och allra minst iir det bevis ftir att
rensktitselriittforeligger pi kollektiv grund i ftirhillande till privata markiigare.

Handliiggningen av tvisten i Nordmaling 2irbara ett siiff fiir staten att skjuta 6ver en del av
finansieringsansvaret ftir renskdtsel pi de privata markiigarna och samtidigt dolja att det iir
staten som har ersdttningsansvaretemot de privata markiigarna ft)r att rennEiringennumera tir
ett s kallat riksintresse.VK och Briinnstrdm tycker tydligen att det iir si det ska ge till.

Lars Ola Hull

