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Skrivelse angående processen efter Girjasdomen 
 

Näringsdepartementet har informerat Sámiid Riikkasearvi (SSR) att en utredning gällande översyn 
av rennäringslagen ska genomföras. Näringsdepartementet har också informerat om att det i ett 
inledande skede av processen, inför utformandet av utredningsdirektivet, ska hållas sakråd, 
samråd och hearings med en bred krets av olika aktörer/intressen.  

Processen 

SSR vill här tydligt framföra att organisationen avstyrker Näringsdepartementets förslag till 
process, att anordna sakråd, regionala möten, hearings inför tillsättandet av en utredning, vilket 
också framförts till näringsdepartementet vid de möten som hållits i frågan. 

SSR:s inställning är att kommittédirektivet ska utformas i dialog med företrädare för samiska 
aktörer och samiska rättighetsinnehavare. Utredningen kommer att hantera samebyarnas 
grundlagsskyddade egendomsrätter, samiska rättigheter samt en lagstiftning (RNL) som reglerar 
samebyns interna arbete och organisering. Det framstår därmed som anmärkningsvärt att externa 
aktörer ska få vara med och sätta ramarna för hur samt vilka samiska frågor som ska utredas. 

SSR anser att samiska företrädare ska involveras i ett tidigt skede när samiska rättigheter och 
förhållanden utreds och diskuteras. Det samiska perspektivet, kunskapen, och erfarenheten ska 
ges en reell möjlighet att integreras i hela processen. Synpunkter från samiska företrädare, i detta 
fall renskötselns företrädare, ska dessutom tillmätas avgörande betydelse. Detta är även i linje 
med samernas ställning som urfolk samt den utveckling som skett internationellt av urfolksrätten. 
Vägledningen för hur processen bör läggas upp kan sökas i principerna om fritt, informerat 
förhandsamtycke.  

Under hela processen är det därför en förutsättning att regeringen för dialog med SSR och 
samebyarna. Detta är avgörande för att den kommande utredningen ska få legitimitet både till sitt 
innehåll och genomförande.  
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Avslutningsvis 

SSR:s inställning är att utredningen ska ta sin utgångspunkt i renskötselrätten, dess 
egendomsskydd samt den rättsutveckling som skett avseende samiska rättigheter såväl nationellt 
som internationellt.  

SSR:s ståndpunkt är att jakträtten inom samebyarnas områden i huvudsak är för samernas 
uteslutande begagnande, det vill säga att samebyarnas jakträtt utgör en självständig jakträtt och 
inte är någon av staten upplåten rätt. Detta synsätt stämmer väl överens med utfallet i Högsta 
domstolens dom i Girjasmålet. SSR menar därför att frågan om upplåtelserätten, i och med 
domen, är klarlagd. Frågan om upplåtelsesystemets utformning ska därför utredas separat från 
eventuella övriga frågor.  
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