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Remissyttrande i Jo2006l 632
ang fiirslaget till Nordiska samekonventionen av 051026
Pi uppdrag av och som ombud ftir 39 stycken mark?igareenligt bifogade m<itesprotokollav
2006-05-16 med niirvaroftirteckning frin sammantriidei Byastugan,Gertsbiickenfir
undertecknadeLars ola Hull och Lennart Stenmanavge remissyttrande.
Vi far ocksi anmiila att Niitverket Norden - fiireningen ftir civilt egendomsskydd,
org ff 802432-0403adressOstra Strandvdgen18 C, 961 3l Boden har anslutit sig till
remissyttrandetenligt piteckning.
Varken fiireningen eller markiigarnadr tillfrigande som remissinstanser.De fiirbehiller
sig ?indi r[tten att avge

Instiillning
Vflra huwdmiin motsiitter sig att Sverige ratificerar den ftireslagna Nordiska
samekonventionen,nedan beniimnd ftirslaeet.
Allminna invflndningar
Avsikten med konventionen siigs vara att samordna samepolitiken i Norden. Det iir knappast
avsikten frin svensksida mot bakgrund av g?illandesvensklagstiftning i samefrigor. Diiremot
syns den verkliga avsikten vara att tilllorsiikra svenskrensk<itseltilltrAde till betesomrideni
Norge och Finland vilket i och for sig kan vara low?irt mot bakgrund av att norska samer
redan har betesriitti Sverige i enlighet med villkoren i 1751 6r Lappkodicill. Det ger
emellertid inte anledning till en total samordningeftersom de nordiska liinderna har olika
lagstiftning och att endastNorge har ratificerat ILO nrl69.
Inneb<irdenav 2,3,4, 5 och 8 $ i kodicillen iir att den samesom iir bosatt och iiger mark i ett
nordiskt land har betesriitti ett annat.fu tZSt ansig Sverige tydligen i beaktandeav vad som
avtalatsenligt kodicillen att det fanns enskilda iigare till lappskattelandenmen har iindrat sig.
Rensk<itselriitteniir numera en brukningsriitt. Det inneblir att svenska samer ftir niirvarande
inte har nigon betesriitt i Norge medan norska surner,vars iigande erkiints har betesr?itti
Sverigemed stdd av kodicillen och sitt marklgande i Norge.
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Ser man ftirslaget i belysning av giillande svensklagstiftning i allmiinhet framgir ftiljande.
Ftirslagetiir uppdelat i allmiinna riittigheter (1 kap l-13 $$), styre (2 kap 14-22 gg), sprik och
kultur (3 kap 23-33 $$), riitt till land och vatten (4 kap 34-40 gg), nriringar (5 kap 4l-43 gg),
genomftirandeoch utueckling (6 kap 44-47 $$) samt slutbestiimmelser(7 kap 4S-51 gg).
Mellan svenska samer och svenska staten iir styret redan reglerat genom sametingslagen
(1992:1433) och 35-84 $$ renniiringslagen(1971:437). F<irsvenskvidkommande iir det allts6
sametingetoch samebyarnasom 5r de lokalsamhlillen som fiirslaget refererartill.
Sametingeniir per definition i 1 kap I $ sametingslagenen s?irskildmyndighet. Det domineras
dessutomav rensktitseln.Samebyana iir de institutioner genom vilka rensk<itselnbedrivs.
Den riitt till sjiilvbestiimmande ftir samernai allmiinhet som ftirslaget utg6r ifran giiller alltsi
inte i Sverige.Endast ca 10 procent av samernai Sverige bedriver renskotsel.
Som bundet av EU-fordragen kan Sverige inte i den nordiska relationen avtala om att
sametinget och andra samiska organ endast iir att anse som staten niir de ut<ivarmyndighet,
vilket iir vad som skett genom I kap 5 $ i ftirslaget. Frdn EU-ftirdragen iir myndighet alltid en
myndighet oavsettvad beslutengiiller och "bolagisering" sker. Villkoret iir siledes inte tillitet
sett frin bindande internationell riitt.
En annan allmiin orsak till att lorslaget inte b<irratificeras iir att renskcitselriitten enligt
renniiringslageniir lorebehillen samebymedlem.Enligt protokoll nr 3 i Sverigesi
anslutningsftirdrag med EU iir rensk<itselriittenftirbehillen samerna.Att begriinsa
renskdtselrdttentill den samesom iir medlem av samebytir alltsi inget som Sverigehar
ftirbehillit sig enligl anslutningsvillkorenvarftir forfarandet bryter mot EU:s reglir om fri
niiringsut<ivning. Att ratificera ftirslaget innebiir ingen anpassningtill att renskdtselrzitten
tillh<tr sarnema i gemen.
Brottet mot EU:s ftirdragsreglerblir ?intydligare genom att samebymedlemmamaansesha
rlitt att utestinga andra samerfrfln medlemskapmed strid av renniiringslagen. Lycksele
tingsriitts ansig t ex i dom 2004-04-07mil T 442-01att samesom s<iktemedlemskapi
Vapstens sameby kunde undanhillas medlemskap fast han innehade renmiirke, var markiigare
och bosatt inom samebynsbetesomride samt hade ftirftider i rakt nedstigandeled som ocks6
varit markiigareoch bosattainom det som iir byns betesomride. I domskiilen (s l0)
hiinvisadestill att det fiir samebyvar frirga om gemensamrenskotseloch att det i prop
l97l:51s 162 poiingteradesatt det fanns en pitaglig risk att det n<jdviindigasamarbeteti en
by skulle fiirsvdras om en srikande vann intriide mot majoritetens 6nskan.
Rensktitseln iir den enda erkiinda samiska niiringen enligt svensk lagstiftning. Att same fbr
anviinda mark och vatten ftir sina renar framgdr av 1 $ rennfingslagen. I vilken utstr[ckning
brukandet ffir ske ska ocksi ftilja av bestiimmelser i renniiringslagen. Det iir emellertid
omstritt huruvida brukandet omfattar privatiigda marker och vattenomriden och iin mer om
och i vad mAn brukandet omfattar ?ivende naturresurser som de privatiigda markerna och
vattenomridena erbj uder.
Skattefiiillsdomenfren er 1981 s?igeratt rensk<itselriittftireligger pi grund av urminnes hiivd
och att den till och med iir kollektiv. Mtlet gellde dock samiskaansprik pi statensmark och
iir utan verkan ftir privata marker.
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Domen har fitt den betydelseatt statenerkinner renskotselriittpi den mark som
liinsstyrelsernapi statensuppdrag faststiillt som renbetesomridenftir samebyarna.
Renbetesomridena omfattar iiven privatiigda marker. De omfattar dessutom sidana marker
som tidigare beniimnts lappskattelandoch fiir vilka enskilda fortfarande i vissa fall stiiller
iiganderiittsansprflk mot staten.
Ur civilrattslig synpunkt finns ingen riitt till kollektiv urminnes hiivd. Hiivden kan enbart vara
personlig. Trots det har Umei tingsriitt i dom 2006-01-20milen T 1733-98och T 2081-05
ansettatt det rider kollektiv riitt till renskdtselpi privatiigda marker, att rensktitselsom
urminnes tir pivisad i fallet genom uttalande fran departementschefeni forarbete till
renbeteslagstiftningen ph 1920-talet och i vart fall i den tillriickliga omfattningen att
markiigarna har bevisbdrdan ftir att pivisa motsatsen. Det iir i princip sarnmabed<imningsom
domarenJan Alvflhar giort i sin utredning Samernassedvanemarker,SOU 2006:14.
Riittstilliimpningen enligt ovan miste stark ifrigasiittas som kriinkande av iiganderiitten till
mark och vatten enligt s6viil svensk fiirfattning som enligt intemationell r?itt i ftirsta hand ftir
att det i civilriitten inte finns annat iin personlig h?ivd, i andra hand lor att ftirvaltningsrtittsliga
utlalandenfran lagstiftaren inte utgor bevis i civilriittsliga angeliigenheteroch i tredje hand
diirftir att det iir friga om en fran civilriittslig synpunkl otillflten omkastning av bevisbdrdan
fiir hiivd.
RAttstilltimpningenisidosiitter det civilrtittsliga egendomsskyddetftir iiganderiittenenligt art 1
ftirsta tilliiggsprotokollet till Europakonventionenom de miinskliga riittigheternavilken ir lag
genom SFS 1994:1219.Enskildas riitt enligt Sverigesitaganden enligt det med
konventionsvillkoret fiirenade skyddet ftir iiganderiitten &tnjuter dessutom ftirfattningsskydd
enligt Zkap 23 $ regeringsformen,vilket innebiir att riittstilliimpningen ftir niirvarandepi
lorfattningsenligt grund kriinker iigander?itt.
Vi vagar iiven pisti att FN-konventionen ger samma skydd ftir ?igander2ittensamt att ILO nr
169 enbart r<irursprungsbefolkningarruNriittigheter i ftirhillande till statenoch alltsi statens
marker och vatten. Det iir friga om att staten antingen ska erkiinna att samer har iiganderiitt
eller i vart fall sddanbrukningsriitt till statensmarker och vatten att det kan jiimst6llas med
iiganderiitt.
Mot Alvis slutsatserom vad som iir samernassedvanemarkerenligt SOU 2006:14 och att
forslaget ratificeras iberopas ocks&vad Lennart Stenmananft)rt i sitt utlitande av den 12 mai
2006 ftilaga 1) ftFnkallkritisk stindpunkt.
Det finns enligt vira huvudmiins uppfattning inte heller grund for att ratificera ftlrslaget utan
att iiganderiittsftirhillandena till de tidigare lappskattelanden iir utredda och klargiorda. Att
hiinvisa till riittskraft i awittringarna lorefaller skjuta 6ver milet di staten har fiirbehillit sig
iigandettrots att omridena var insynade,rrisade,skattlagdasamt till och med lagfama ftir
enskilda. Det iir s&ledesinte ens fr6ga om kollektiva utan enskilda ansprflk.
Lennart Stenman har i ett siirskilt utlfltande av den 24 maj 2006 ocksi analyserat lorslaget sett
fran kailkritisk stindpunkt. Aven vad som siigs detta utlitande (bilaga 2) &beropasmot
ratifi cering av lorslaget
Slirskilda invlindnin gar (fiilj er f0 rslagets kapitelrubriker)
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l. Allmrinna villkar
Sjiilvklart ftirfogar samerna<iversina naturtillgingar. Det iir dock oklart vilka nahrrtillgangar
som avsesoch var de finns, om man menar att det iir gemensammasamiskatillgangar eller
om det enbart iir tillgingar ftir renskotseln.
Definitionen pi samerkan heller inte godtaseftersom man enligt svenskr?ittkan gifta sig till
riitten att driva renniiring utan att vara same och att en same kan utestiingas filan riitten att
driva renniiring genom att hillas utanfiir tilltradet till sameby.
Samer utanftir renskritseln uppfattar sig som diskriminerade i fiirhillande till de ren?igande
samema. De allmiinna villkoren i lorslaget fiirstiirker diskrimineringen av icke reniigande
samer.
2. Styret
Det samiskastyret iir som tidigare pitalats redan reglerat genom sametingslagenoch
renn?iringslagen.Eftersom en ratificerad konvention inte skapar nigra direkta riittigheter for
samernaenligt svenskriitt lir konventionen siledes ontidig utover de villkor som redan
framgir av sametingslagenoch renniiringslagenfran det svenskasamiskaperspektivet.
Sametingetiir som sagt en myndighet enligt sametingslagenoch vem som har rostrtitt bestiims
slutgiltigt av liinsstyrelsern4 som ocksi iir myndigheter. Tyngdpunkten i sametingets
verksamhetligger i ftirdelningen av statensbidrag och av medel i Samefondenframst till
renskritseln.I sametingetsstyrelsetir inte jakt- och fiskesamemarepresenterade6ven om de
for n?irvarandeiir stdrsta samiska parti. Renskdtseln 2iralltsi precis som i samebyarnadet helt
dominerade intresset, trots att de rentigande samernai Sverige utg<ir mindre iin en tiondel av
alla svenskasamer.
Aven om det iir medlemmen i samebyn som besitter rdstrSttenpi bystiimma iir det antalet
renar som bestiimmer rdstens viirde. I samebyn tilldmpas alltsi en graderad rdstriitt som ilr
oftirenlig med att renskdtselriitteniir personlig.
Fdrslagetom styre b<irinte ratificeras eftersom det iir oklart enligl svenskriitt vilka intressen
som ska tillvaratas som samiska riittigheter. De intressen som ftir niirvarande kommer till
uttryck i den svenska lagstiftningen och i ftirslaget iir inte representativt fiir mer iin hcigst en
tiondel av de svenskasamemaoch inte ens p6liknande villkor lor de som ingir i den andelen.
Dessutom iir svenska samer utanfiir renskdtseln ?irinte representeradei framtagningen av
fiirslaget.
3. Sprdk och kultur
I vilket avseendesamemakan kr[va att ffi nyttja sitt sprik iir reglerat genom lag (1999:1175)
om riitt att anviindasamiskahos ft)rvaltningsmyndigheteroch domstolar.Vad konventionen
siiger innebiir inga direkta rdttigheter frin samiskt hill i vart fall inte enligl svensk r?itt. I
avsaknadav motsvarandesvenskalagstiftning iir villkoren siledes on<idigafran det samiska
perspektivet.
. .../.-..

4. Land ochvatten
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Den enda svenskasamesom kan piriiknanbgrariittigheter i ftirhillande till svenskastateniir
reniigareneller rensk<itareni egenskapav medlem i sameby.Dessariittigheter loljer av
renniiringslagen och inte av den omstiindigheten att fiirslaget till konvention ratificeras.
Det iir sitrskilt inskrivet i regeringsformenatt samernasrdtt att bedriva renskotselreglerasi lag
(RF 2:20). I j?imfiirelse med villkorets dvriga lydelse iir det alltsfl i det allmiinnas intressesom
Sverige genom renniiringslagenbegriinsarrenskotselriittentill samebyarnasmedlemmar.C:a
9A oh av svenska samer hills diirmed utanftir riitten att driva renskdtsel.
Att det nu ftireslas att Sverige ska underteckna ftirslaget innebiir sildes inget annat iin att det
triiffar hrigst en tiondel av den samiskabefolkningen i Sverige. Sverige brir innan nigon
internationell overenskommelsetriiffas kisa sitt forhillande till alla svenska samer om man
vill undvika att diskriminera i stort sett 9 av 10 samersett i det nordiska perspektivet.
En annan ledning till konventionen inte bor ratificeras iir det oklara ftirhillandet om i vad min
rensk<itselriitt giiller pi privata marker och vatten. Rensktitselriitten innefattar enligt
renniiringslagen fiirutom betesrtittenr?itt att jaga och fiska riitt att ta ut virke till anliiggningar
och bostiider, riitt att ta ut skog ftir briinsle, riitt att siitta upp anliiggningar, riitt till passager
samt rtitt till slakt- och kalvningsplatser. De h?irriittigheterna iir emellertid inte bara skyddade
o/o
ftir samebyarnagenom rennfingslagen utan ocksi av att c:a 30 av renbetesomridenadt av
riksintressemed st<idav 3 kap 5 $ milj<ibalken.
I samverkanmellan samebyamaoch liinsstyrelsernaoch efter beslut av jordbrukverket i det s
k Ren2O00-projektethar knappt en tredjedel av renbetesomridenftirklarats vara av
riksintresseftir rensktitseln.
Att omriden frrklarats vara av riksintresse lor renskdtseln innebiir att den som iiger marken
och vatten inte f6r ftirfoga <iver sin mark och sitt vatten pi sidant sZittatt det patagligt
fiirsvirar fiir renskdtseln. Den hiir bestiimmelsen triiffar enbart de privata mark- och
vattendgamasr?itti fiirhillande till renskritseln.Statenkan alltid pi bekostnadav rennfingens
riksintresse ange ett annat konkurrerande riksintresse. Det iir betydligt svirare lor enskilda
mark- och vatteniigare att hitta gingbara motargument i riksintressets namn.
o/o
Frirslagettill konvention b<irinte heller ratificeras fran det perspektivet att ca30 av
renbetesomridena ft)rklarats vara av riksintresse fiir rensk<itseln.Omridena av riksintresse fiir
renskritseln har faststiillts utan att de privata markiigarna har varit representeradei forfarandet
och getts tillfiille att ytha sig.
Pi grund av iiganderiittenslorfattningsskydd dels genom 2kap 18 $ regeringsformenoch dels
genom 2kap 23 $ regeringsformensom ftljd av Sverige itaganden enligt art I i ft)rsta
tilliiggsprotokollet till Europakonventionenom mtinskliga riittigheter (lag genom SFS
1994:1219) kan Sverige inte gdra sidana internationella itaganden fiir samiskt brukande av
land och vatten pi privatiigda omriden som skett enligt art34-40 i ftirslaget. Sidana
itaganden iir utan verkan om staten inte samtidigt i forhillande till enskilda mark- och
vatteniigare pitar sig ersiitfiringsskyldighet ftir intranget av renskotseln. Att i det nordiska
perspektivet avtala pi detta s?ittger bara grogrund for kommande riittsprocesser mellan
privata mark- och vatteniigare i ena sida och i den andra sidan staten och rensktitseln.
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Av sammaskiil och inte minst ocksi pn grund av principerna om "a fair trail" enligt art 6.1
och att "rlttsmedlet ska vara effektivt" enligt art 13 i Europakonventionenom miinskliga
riittigheter kan Sverige inte gora nigra internationella Stagandenom ett siirskilt riittsskydd ft)r
rensk6tselni fiirhillande till privata marktigare,vilket inte bara Alvfl fiiresprakat i SOU
200614 utan ocksi iir fiiljden av art41 i forslaget. Tviirtom innebiir det att de privata
markiigarna diskrimneras till lorman ftir renskcitseln.
5. Ndringar
Det finns ingen anledning ftir Sverige att pi nordisk grund triiffa avtal om skydd fiir samiska
ndringar. I Sverige iir det enbartrenskotselrdttensom har skydd genom den inhemska
lagstiftningen. Andra samiskanfingar ?irvarken definieradeeller omniimnda i svensklag.
Vi har under rubriken allmiinna inviindningar sagl att Sverige pi grund av att staten numera
inte accepterarnigon enskild iiganderiittover lappskattelandetmiste ftirhandla om svensk
renbetesriitti <iwiga nordiska liinder.
pA sedvana.
Enligt art 43 i ftirslaget grundar sig samernasrlitt till renbeted,verlandsgr?inserna
mellan
Detta villkor och att de nordiska l2inderd?irutriversyns vara overensom att avtal
samebyar,siidaer och renbeteslagska giilla syns vara tillriickligt ftir att ge svenskasamer
renbetesriitti de dvriga nordiska liinderna iiven om renbetesriitteni Sverige enbart ?iren
brukningsriitt.
Detta ger dock inte anledning till att det triiffas ett nordiskt avtal med ftirslagets innehill i
ovrigt.
6. Genomfarandeoch unecHing
Faller genom den tidigare argumentationen.
7. Slutbestcimmelser
Faller genom den tidigare argumentationen
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