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Remissyttrande i Jo 2A06A56
ang fiirslag till lag om samverkansomriden fbr jakt och fiske i lappmarkerna och pi
renbetesfi flllen, SOU 2005:I 16
Pi uppdrag av och som ombud ftir 39 stycken markiigareenligt bifogade m<itesprotokollav
2006-05-16med nzirvaroftirteckningfren sammantriidei Bystugan, Gertsbiick"i
Bitogo I) fdr
undertecknadeLars ola Hull och Lennart stenman avge remissythande.
Vi ffir ocksi anmiila att Niitverket Norden - fiireningen ftir civilt egendomsskydd,org nr
802432-0403,adress6stra Strandviigen18 C, 961 il Boden har anslutit sig till
remissythandetenligt p6teckning.
Varken foreningen eller markiigamaiir tillfrigade som remissinstanser.De ftirbeh6ller sis
iindi riitten att avge yttrande.
Inledningsvis ffir vi ocksi anm?ilaatt Lars Ola Hull och Lennart Stenman varit inbjudna av
Kiruna kommun och deltagit som ftiredragshillare den 15 maj 2006 fttr synpunkter pi den
ftirslagna lagen om samverkansomridenoch andra lagtindringarmed anteOningav ftrslaget.
Vidare har Lennart Stenmandeltagit vid mdte i sametingetpi uppdrag av jakt- och
fiskesamerna ftir att liimna sina synpunkter di Jan Alvi presenteradesin utredning och
slutsatserenligt SOU 2006:14. Pejakt- och fiskesamemasuppdrag deltog Lars Ola Hull ocksi
pA Liinsstyrelseni Viisterbottensliins sammantriideden 19juni ZObOtiir iynpunkter d6
Ekstnim informerade myndighetenom sitt fiirslag. Vad Stenmanoch Hull anforde i Kiruna
den 15 maj 200 bifogas ftilaga 2 och biloga 3/och iberopas inledningsvis mot ftirslaget.
Vira huvudmiins instiillning till utredningenoch ftirslaget ufvecklas i 6vrigt enligt fttljande.
Instiillning
Vira huwdmiin motsiitter sig det av Ekstrdm liimnade lagftirslagetom samverkansomr6de
samt de av honom i ovrigt ftlreslagnalagiindringarnaoch hemstiller att regeringenftirkastar
dem.
Konstitutionella invflndningar mot utredningsdirektiv, mot i utredningen lflmnade
pistienden om giillande riitt samt mot sjiitva lagfiirslaget
Inst?illningen grundar sig bade pi det historiska och nutida perspektivet sett mot bakgrund av
den bristande respekl ftir den civila iiganderdtten till mark som siviil utredninesdirektiv som

Ekstnims ftirslag uppvisar. F<irslagetiir inte ens ftirenligt med det egendomsskyddsom idag
giiller till ftirman ftir riitten till jakten och fisket ftir samebymedlemenligt renniiringslagen.
Prejudicerande rdttsfall. Det stir klart med uppenbar tydlighet redan genom
Europadomstolensdom av 1999-04-29,fallet Chassangnou./. Franlcrike,att vare sig att de di
gtillandelagama(1931:533)om fiskevirdomr&denoch (1952:167) om allmiinningsskogari
Nonland och Dalarna eller den senare tillkomna lagen om (2000:592) om jaktv&rdsomriden
uppfuller Sveriges Atagandentill skydd ftir den enskildes iiganderiitt till mark inklusive den
jakhiitt som mark?igandetinnefattar och den fiskeriitt som ftiljer med iigandet av strand.
Domen bifogas ftilaga 4) ochtberopas vidare enligt nedan.
Fdr den som frigar sig varftir Europadomstolens dom skulle traffa svenska lagstiftning om
fiskevArdsomriden,viltvdrdsomriden, allmiinningsskogari Nonland och Dalama och nu
Ekstrdms ftirslag om samverkansomriden ftir jakt och fiske vill vira huvudmtin pffiala
ftiljande:
Frankrike hade enligt domen inftrt ett system med jaktomriden som bestod av flera
frstigheter. Jaktenpi dessaomriden administreradesav en ftirening med styrelse.F<ir
foreningen g?illdedels fransk lag och dels stadgar.Fastighetsagarnavar tvingade attvara
medlemmar i foreningen och styrelsen bestiimde <iverjakten. Frankrike hiivdade att
markiigarna fortfarande var innehavare av jaktriitten och att fiireningens enda syfte var att
siitcagr?insernaftir hur och i vilken omfauning jakt fick flga rum. Frdn fransk sida var det
alltsi bara friga om hinder i hur iigandetav jakt genom marken fick brukas.
Det iir friga om exakt samma fiirutsiittningar enligt lagen om viltvardsomriden och egentligen
ocksa om hur ftirvaltningsmyndigheter och allmiinningsstyrelser hiivdar beslutanderiitten river
jakten pi allmiinningsskogarnai dag pi markiigarnasbekostnad..Det
motsvararvidare vad
som giiller flor strandtigarnaavseendefisket p6 fiskevirdsomridena. Det motsvararocksi vad
som giiller for beslutanderiitten 6ver fisket pi allmiinningsskogarna enligt
ftirvaltningsmyndigheteroch allmiinningsstyrelseraktuella
StrrUig.n motsvarar
de ocks&vad som giiller enligt Ekstrdms ftirslag till lag om "ppfutttting*.
samverkansomridenftlr.lakt och
fiske i lappmarkenoch pA renbetesfiiillen.
Kort uttryckt underk?indeEuropadomstolen i domen hela lagstiftningssystemet. Frir det ftirsta
innefattade lagstiftningen en direkt kriinkning av art I i ftrsia tillaggspiotokollet till
Europakonventionenom miinskliga riittigheter av jaktriitt som ftlljeimed aganderiittentill
mark (domen punkt 85). Fiir det andra innefattadesarnmalagstiftning"n .ridirk iminering
enligt aft 14 i konventionen av benirda markiigare ftir att systemet inte innefattar alla
fastigheteri riket (domen punkt 95). F<irdet tredje innefattadelagstiftningen ocks6 en
kriinkning enligt art 11 i konventionen om ftireningsfrihet och det darmed sammanhiingande
skydd mot tv&ngsanslutningar(domen punkt 117). Fdr det
firirde ftirklarade Europadomstolen
ocksa att lagstiftningqn inte heller uppfrllde kravet p6 "a fair compensation" enligt art 1 i
ftirsta tilliiggsprotokollet. Det fiirhillandet att lagstiftningen innebar att markiigama frck jaga
- pi ett st<irremarkomride inom jaktvirdsomridet iln de hade tillgang till som riarkagare
betydde inte att kompensationenans&gs"fair" (domen punkten az;.
Tviirtom antyder domen aff det enbart iir friga om att kompensationen iir "fair" i det fall
ftireningarna betalar jaktarrenden till respektive markdgurJ ftr att ftireningarna ska ffi
bestiimmanderiittendver jakten. samma beddmningarnirtilkimpliga pe fisket.

Ekstrcimsantydan att de privata markiigarnaskulle ffi del av nettovinstenpijakten och fisket
for ftireningen i form av utdelning iir inte heller en kompensation som iir ifuit- ftir att
markiigarna kan tvingas stiilla sina marker och fiskevatten till ftireningens ftirfogade. F6r det
fiirsta har markiigarna ingen anledning att bidra till ftireningarnas administration vilket iir
konsekvensenav att utdelningen iir baseradepi nettot. F<irdet andra finns inga garantier ftir
utdelning tiverhuvudtaget iiven om de civila markiigarna tvingas avst6 fr6n beslutander6tten
0verjakten och fisket pi sina marker. Frir det tredje ffir samebymedlemmarnautan att vara
markiigare rdtten till utdelning bide direkt och genom insiittningar i Samefonden.
Marlaigande mot kollektivt grundad rensldtselrcitt.l denbakomliggandeutredningentill
Ekstrdmsft)rslagphtalarKaisa Korpijaakko Labba (sou 2005:17Js 101-156)
nddviindigheten av att utreda samenux iiganderiitt till marken i lappmarken och p6
renbetesfi?illenframfiir staten.Ekstrdm l?imnarhennessynpunlter dArhdnmed htinvisning till
att en iiganderiittsutredninginte ingir i hans uppdrag enligt direktiven Jo 2003:45.
Vad regeringen och Ekstr<im dfigenom undviker iir att berdr den grundliiggande om
rensk<itselriittenverkligen iir en kollelctiv riittighet. Fran historisk synpunki eirdet n€imligen
inte samernasom kollektiv, som kan stiilla ansprtk pi tiganderdtten
besuttenhetentill
"i1",
marken i konkurrens med staten, utan enskilda samer ftii vars fiirftider
markomridena inom
lappmarkenoch renbetes{iillen en g6ng i tiden var insynade,rcisade,lagfama och till och med
beskattadesom lappskatteland.
Sett fr6n det historiska perspektivet,vilket Stenmanutvecklar i den hiir bifogade skriften Det
historiska underlagettill jakt- och fiskeutredningenav 2006-10ftilaga 5/, Frnnsdet allts6
inga som helst laglig sktil ftir att det nuvarande medlemskapet i samei'yama skulle grunda
nigon kollektiv rensk<itselriitt inklusive riitt till jakt och fiske iiven om i detta pist6s s6viil i
den nu giillande renniiringslagen,HD:s dom (NJA 1981 s l) i det s k skattefiiiilsm6let,i Jodirektiven 2002:7 och 2003:45, i Ekstrrimsutredning och ft)rslag och i utreiningen om
samemassedvanemarker(SOU 2006:14).
Av den anledningensaknardet ocksi grund i historien ftir pastiendet i renniiringslagenatt
renskdtselriittftiljer av kollektiv urminnes h?ivdtill annansmark och att renskdtselr€itten
skulle vara ftirbehillen medlem av sameby.Historien visar istiillet att den pi kollektiv grund
konstruerade rdtten till renskdtsel pi annansmark och numera i samebyamasform iir ttiljAen
av statensansprik pA mark i konkurrensenskilda samerseller andra enskildasiiganderiitt
eller
besuttenhettill sammamark.
Mot bakgrund av att Ekstrcims fiirslag innehiller bestiimmelser om fiirdelning av
styrelseposter,rcistningsftirfarandenoch utdelning siiger det sig sjiilrA att vare-sig
samverkansomriden eller renskdtselns sedvanemarkei kan fastsaillas innan det zir utrett vem
som egentligeniiger markomridena i lappmarkenoch pi renbetesfitillen.Mina huvudm?in
menar att Ekstrdms utredning och ftirslag iiven ska ftirkastas i brisi pi utredning av vem
som
?igermarken. Dessagdller enligt derasuppfattning iiven Alvas utred-ning(SOU-2006:14)
om
renskdtselnssedvanemarker.
Europakonventionenmot regeringsformen.I den ftir Ekstrdms ftirslag underliggande
utredningeniir det endastBertil Bengtsson(SOU 2005:17ss 37-40) som petadlagkonflilten
med det europar$ittsligaegendomsskyddet.Bengtssonpastir dock i likhef med de allra flesta
ftirvaltningsjurister att statenmed sttid av 2kap l8 $ rigeringsformen i det allmiinnas intresse

och genomlagstiftningutanvidarehar riitt att besttimma6ver de villkor ftjr hur marktiearen
ffir nyttja sin medmarkiigandet
tillhdrigaratt till jakt och fiske.
Dettaiir emellertidmot bakgrundav Europadomstolen
ovanniimndadom uppenbartfelaktigt
eftersomsiviil densvenskalagstiftningenom fiskevirdsomride,viltverdom;idenoch
allmiinningsskogar
i Nonland ochDalarnasomdet av Ekstrdmframfordafiirslagetom
samverkansomriden
saknarreglersomenligt europakonventionen
innebiir"afair
compensation"till markiigamaftir intring i till markiigandeth<iranderdtt till jakt och fiske.
Vira huvudmtinvill till ochmedgi si langtatt Bertil Bengtsson
och hansmeningsfriinder
vilselederriksdagenom att de h?irregleringamakriinkerdet civila egendomsskyddet
enligt
konventionenochiir oftirenligtmedvad Sverigeltagitsig enligt 2iap23 regeringsfonien.
$
Riksdagenstillkortakommandei fiirhillande till Sverigeitagandenenligt europakonventionen
frrstiirks dessutomi fallet av ftirbiseendet
av att diskrimineringsforbudel
enligt art 14och
ftirbudetmot tv&ngsanslutningar
enligtart 11i konventior,"tto"k e giiller sori skyddi
sambandmedintring genomlagstiftningi det civila egendomsskyddet
enliE art 1 i lorsta
tilliigsprotokollettill konventionen.
Di Bertil Bengtssonbehandlardiskrimineringsfiirbudet
enligt art 14i konventionenmenar
hanaujakt- och fiskesamerna
kan varadiskriminerade
(SOU 2005:17s 4}-$)eftersom
renniiringslagen
inte gerdessasamerriitt till jakt och fiske.I denfallet ?irmina huwdmiin
dverensmedBertil Bengtssoneftersomrenskcitselriitten
innefattarriitt till jakt och fiskeoch
renskdtselriitten
enligtprotokollnr 3 i SverigesEU-avtaliir ftirbehillen sainernai gemenoch
inte barasamebymedlemmar,
somriksdagendock fortfarandepastergenomatt inte ha iindrat
renntiringslagenvid EU-intriidet.Enligt mina huwdmiins uppfattningcliggerdet riksdagen
att
pi grundav Sverigesanslutningsftirdrag
till EU i dettaarrcee.rd"
raiuasiriJgenlagstiftniirg.
Ekstr<imftirslagom samverkansomriden
ftir jakt ochfiske i lappmarkenocirp6
renbetesfiiillen
inneh6llerinte hellernigon ratt till jakt- ochfiske ftir andrasarner:in
samebymedlemmar.
Ekstr<imsftirslag bcird?irftirftrkastas ocks6pAgrundav bristande
dverensstlmmelse
medSverigesanslutningsavtal
medEU.
Bertil Bengtssonanmiiler
det genom11kap 14 $ regeringsformen
giillande
_vldare
uppenbarhetsrekvisitet
(SOU 20A5:I7s 40). Det ir uppenbartatt uppenbarhetsrekvisitet
enligt 11kap 14 $ regeringsformen
iir i direkt konflikfmed vilka rkylaigh"t.r statenhar emot
enskildaenligt 2kap 23 regeringsformen
p6 grundav SverigesatagandJn
enligt
konventionenMina huvudmiinanseratt Ekstr0msftirslagskaftirkastasocks6-avden
anledningen
au riksdagenftirst m6steta stiillningtill om uppenbarhetsrekvisitet
iiger
till?impningpi vad SverigeAtagitsig i fiirhillande till enskiidamedanledningav - kap 23 g
regeringsfornen.
Sammanfattning.
Med st<idav domenifriga och innebcirden
av dennu giillandesvenska
lagstiftningenom fiskev6rdsomride,viltvdrdsomridenoch allmiinnittgJrkog* i Norrland
och
Dalarnaftreligger enligt vira huvudmiinklara brott mot det civila ege-ndom"sskyddet
enligt
Sverigesitagandenentigt konventionenoch vir ft;rfattning. Med aniedningav attEkstrcims
ftirslagfoljer sammalagstiftningsmodell
ftiljer att Ekstronisfiirslagskafitikastasav samma
skiil.
Enligt varahuwdmiin g<irsig regeringenskyldigtill ett konstitutionelltangreppskyddetftir
privat egenegendomgenomatt i direktivenJo iooz:l (samernassedvanemarkir)och Jo
2003:45(iaktenoch fisket i lappmarkenochpArenbetesfiallen)
uteslutaatt utredningama

ocks&ska avsevem som iiger den ifrigavarande marken och pA vilka historiska grunder som
den pastidda kollektiva riitten till renskdtsel ftir samebymedlemmarocksi omfattar privattigda
marker.
Inviindningar mot s$rskilda villkor i lagfiirslaget
Ltinsstyrelserna har redan genom sin riitt att utftirda licenser ftir jakten och fisket kontroll
6,verhuruvida jakten och fisket tillgodoser framtida uthillighet och iir ftirenat med gdllande
lag och straffansvar. Huruvida ortsbor, som inte iir markiigare, har riitten att jagaoch fiske pi
marker som iir privatiigda har myndigheten, lika som regering och riksdag, ingen riitt att
bestiimmariver och inte heller tiver hur jakten och fisket ska organiseras.
Villkoren att liinsstyrelsenenligt punkten 1 i dvergangsbestiimmelserna
ftirvaltar jakt- och
fiskeriitten, att lorvaltningen enligt $28 itergir till liinsstyrelseom foreningen upplOseseller
gir i konkurs, att det ankommer pi liinsstyrelsenenligt $16 att fastsfiilla plan ftir
verksamhetenoch enligt $2 att ut<ivatillsynen 6ver ftireningarnaftirstiirker tillsammans med
tvingsavs8ttningen enligt $1 intrycket av att det iir friga om en kriinkning av det nu giillande
och ftirfattningsenliga egendomsskyddetfiir de privata markiigarnasriittigheter till jakt- och
fiske pi sina marker och samebymedlemmensriitt till jakl- och fiske p8 marker som iir statens.
Villkoret om utvecklingsr&denligt $ 29 i ftirslaget visar att lagftirslaget syfte iir att lyfta ut
riitten till jakt- och fiske fran de privata iigander6tten till mark och till och med frAn den
nuvarande renskdtselr?ittentill att bli en ftireningsangeliigenhet helt i strid med
Europadomstolens fiirutniimnda dom
Mot bakgrund av att styrelsernaenligt $$1S-19i ft)rslagetinte ffir fatta beslut som innebiir
oliigenheter ftir renniiringen i omridet men saknar motsvarande skydd ftir de privata
markiigarna pi samma omride iir de senarediskriminerade genom lagftirslaget till ftirman ftir
renniiringen.Lagftirslaget gir till och med si langt enligt $ 24 i lorslaget att styrelsenkan
avstiingaden privata markiigarenfran jakten och fisket om han inte skulle ftilja styrelsens
uppfattning om vilka r[ttigheter renn?iringenhar pi hans privata mark. Detta iir helt oftirenligt
med den privata iiganderiittens stiillning i ftirh&llande till stiillningen fiir renskdtselriitten enligt
den svenskaflorfattningen.
Enligt Ekstnims ftirslag $l ska 6ker ting och trtidg&rdinte ingi i samverkansomr6detoch i
Overensstiimmelsemed det ftireslir Ekstriim ocks8 att begreppet utmark ska tas bort ur
renniiringslagen och att rensk<itselriittenistiillet ska medges pi all mark inom byns
betesomride utom pi iker, ?ingoch i triidgird. Som Stenman utvecklat (bilaga 2) saknar iiven
detta villkor grund i historien och uppfattas av vAra huwdmiin som ytterligare en kriinkning
av det privata egendomsskyddet,nu till rensktitselnsftirmdn pA bekostnadav enskilda
markiigares riitt, i strid med giillande svensk ftirfattning.
Det fiireligger inte heller n6gon historisk riitt fbr renskdtareatt upplita sin riitt till jakt och
fiske utan att vara markiigare. Ekstr<im ftireslir genom iindringar i renniiringslagen att en
sidan riitt ska infiiras men att det iir samverkansfiireningen som ftirfogar river den hiir rzitten
till upplitelse. Aven detta villkor iir belastandeftir de privata markiigarna eftersom Ekstrdm
utgfu felaktigt och i strid med det ftirfattningsenliga och privata egendomsskyddetfor
tiganderiitten till mark frin att det redan idag foreligger jakt- och fiskeriitt pi privatiigda
marker lor renskdtande samebymedlem.

I det sammanhangetmaste hiinvisat till SFS 1909:53 enligt vilket de privata markiigarna var
beriittigande till ersZithringi fonn av annan mark fiir marker som av hemman eller nybyggen
togs i ansprik ftir "nomadlappamas" behov. Den hiir lagstiftningen styrker ftir det fiirsta att
"nomadlapparna" inte har nigra r6ttigheter alls pi privatiigda marker och att det inte existerar
nigon kollektiv urminnes hiivd ftir renskdtselriitt pi privata marker frin historisk synvinkel.
Det styrker ocksi att staten skulle anvisa andra marker inom awithingslaget frr det staten tog
enskildas marker i ansprik fbr "nomadlapparna" behovNu giiller att staten visar vilka privatiigda marker den tagit i ansprak fiir "nomadlapparnas"
behov och i vad min staten anvisat aruurnmark eller aman erslithring frr inffinget av
renskdtselriitt pi privatiigda marker inom de s k renbeteslandenistiillet fiir att fortsiitta med
kriinkningar av det fiirfattningsenliga och privata egendomsskyddeti sina utredningar diir
samiska dttigheter och m?inskligariittigheter i Owigt tu inblandade
Ftirslag till hantering av samiska rflttigheter
Ekstr<imhar vid alla sina fiiredragningar om utredningen och fiirslaget efterlyst moffiirslag.
Hiir ftiljer ett ffin vira huvudmdn.
Utred ftirst vem som iiger marken i lappmarken och pi renbetesfitillen. Lagstifta sedanom
renskOtselrtittp6 statensmarker ftir den sams som vill driva renskritsel. Ge iiven de s k jaktoch fiskesamema"vari skogssamersom inte bedriver renskcitselingar, ratt till jakt och hske
pi de omrflden diir renskOtseldtt pa statensmark medges.
I den min staten anser att privata marker m6ste tas i ansprik ftir renskdtsel giiller att staten
m6ste alrendera renskdtselriift inklusive fdtf tiil jakt- och{iske av m-zrfl<agaren
till smemas
fiirman och iiven garanteraerslttning till markiigaren lbr skador ,"rrrli,it eln sarrt jakten
och fisket. Ett annat alternativ iir aff staten kdper den privatiigda "r,,
mark som fordras ftir att
utdver statliga marker tillgodose den samiska renskdtsel och den samiskajakten och frsket.
Lit det sedanbli en affiir mellan staten och de samer som bedriver renskotsel samtjakt
och
fiske, i vad min dessasamer ska ersiitta staten fiir sitt brukande av den frr rensk<itsel
och ftir
jakten och fisket i det samiska intresset avsatta marken.
Pi motsvarande siitt kan samernaocksi utveckla sina andra traditionella verksanheter
med
iansprdktagandeav de fiir renskdtsel samtjakt och fiske avsatta markomridena
utan att
enskilda markiigare ftr ta konsekvenser av inhing och skador genom de
samiska
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