
 
 

 

 

 

 

 
 

Sammanfattning av kommittédirektiv  
En ny renskötsellagstiftning 

 
 
 
Bakgrund 
Regeringen beslutade den 20 maj 2021 om kommittédirektiv En ny renskötsellagstiftning – det 
samiska folkets rätt till renskötsel, jakt och fiske. Regeringen beslutade även att uppdra åt 
Sametinget att, i nära dialog med samebyarna, analysera hur samebyarnas interna organisation, 
beslutsfattande och regler för medlemskap bör utformas. 

En parlamentarisk kommitté ska tillsättas. Arbetet i kommittén kommer att påbörjas i juni 2021 och 
pågå under cirka fyra år.  

Kommittén ska vara sammansatt med ledamöter som företräder de olika partier som har 
representation i riksdagen. Partierna i Sametinget har fått en förfrågan att föreslå en sakkunnig till 
utredningen. Efter valet kommer således en företrädare för varje parti (som kommer att få 
representation i Sametingets plenum) att förordnas till utredningen. 

SSR har också fått en förfrågan att föreslå en sakkunnig till utredningen. SSR har även fått förfrågan 
att delta med en representant i kommitténs expertgrupp.  

Sammanfattning av kommittédirektiv 
Av direktivet framgår sammanfattningsvis att en parlamentarisk kommitté ska lämna ett förslag till 
en ny renskötsellag som ska ersätta den nuvarande rennäringslagen. Kommittén ska även analysera 
det samiska folkets rätt till jakt och fiske – såväl för de samer som i dag är medlemmar i samebyar 
som för dem som inte är det. I uppdraget ingår också att föreslå de ändringar i annan författning som 
kan krävas av hänsyn till renskötselrätten. De förslag som lämnas ska vara förenliga med Högsta 
domstolens slutsatser i Girjasdomen och med Sveriges folkrättsliga förpliktelser. Kommittén ska 
bland annat: 

• bedöma inom vilka delar av statligt ägd mark dels inom åretruntmarkerna, dels ovanför den så 
kallade lappmarksgränsen när renskötsel är tillåten där, som samebyar i förhållande till staten 
genom urminnes hävd har ensamrätt att upplåta småviltsjakt och fiske 

• ta ställning till om ensamrätten till upplåtelser av jakt enbart gäller småviltsjakt eller om den 
gäller allt vilt 

• föreslå hur samebyarna bör vara organiserade. Se Sametingets uppdrag. 
• bedöma om en förlikningsmekanism bör inrättas för att lösa tvister mellan samebyar, markägare 

och andra nyttjanderättshavare till mark som har med frågor om renskötselrätt att göra 
• modernisera språket och förtydliga terminologin i renskötsellagstiftningen 
• analysera om en rätt till jakt och fiske även tillkommer de samer som inte är medlemmar i 

samebyar, och vid behov föreslå författningsreglering eller andra åtgärder för att säkerställa den 
rätten 

• föreslå de ändringar som kan krävas i annan lagstiftning om hänsyn till renskötseln.  
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Viktiga delar i direktivet 
En av de viktigaste delarna i direktivet är att utredningen ska bedöma inom vilka delar av statligt ägd 
mark dels inom åretruntmarkerna, dels ovanför den så kallade lappmarksgränsen när renskötsel är 
tillåten där, som samebyar i förhållande till staten genom urminnes hävd har ensamrätt att upplåta 
småviltsjakt och fiske. SSR ser detta som en svår och komplex uppgift. På vilken grund och hur ska 
denna bedömning ske? Vilket material (bevis) ska inhämtas för att göra denna bedömning? Hur ska 
utredningen hantera uppdraget mot bakgrund av tidsaspekten? Det finns därmed sammantaget en 
överhängande risk att utgångspunkten och bedömningen inte blir rättsligt grundad utan snarare 
politisk. 

En annan viktig del i direktivet är uppdraget till Sametinget. Sametinget har fått i uppdrag att 
analysera hur samebyarnas interna organisation, beslutsfattande och regler för medlemskap bör 
utformas. Det uppdrag som har getts till Sametinget kommer att utgöra grunden för kommande 
förslag avseende eventuella förändringar för samebyarnas organisation mm. SSR menar att det är 
mycket viktigt hur Sametinget väljer att ta sig an och arbeta med uppdraget och hur Sametinget 
kommer att föra dialog med företrädare för samebyarna. Noteras kan dock att det inte följer med 
några ekonomiska medel till Sametingets uppdrag, vilket är problematiskt och försvårar arbetet med 
dialog och förankring i det samiska samhället. Vidare ska uppdraget redovisas i november 2022, 
vilket kort tilltaget med tanke på uppdragets omfattning. 

Det är dock bra att det lyfts fram i uppdraget till Sametinget att synpunkter har framförts (från SSR) 
att eventuella förändringar av medlemsskapsreglerna måste utgå från att själva medlemskapet i sig 
har ett egendomsskydd. SSR har också framfört att andra samers än renskötande samers rättigheter 
också bör kunna utredas, såsom exempelvis rätten till språk, kultur och sociala rättigheter. Emellertid 
bör dessa frågor särskiljas från egendomsrättsliga frågeställningar. 

Av direktivet framgår även att de förslag som lämnas ska vara förenliga med Högsta domstolens 
slutsatser i Girjasdomen och med Sveriges folkrättsliga förpliktelser. Det är viktigt att detta framgår 
tydligt av direktivet och utredningen har därmed att förhålla sig till både folkrätten och Girjasdomen. 
Det medför att folkrätten måste beaktas genomgående i utredningens arbete. Det säkerställer även 
att utredningen inte enbart kan beakta renskötselrätten som rättslig grund, utan även att samiska 
land och egendomsrätter kan upparbetats genom långvarigt bruk. Direktivet har dock fortfarande 
fokus på det samiska folkets renskötselrätt och ger en bild av att renskötselrätten skulle utgöra den 
enda, och i vart fall den helt centrala, samiska land- och naturresursrätten. 

SSR:s synpunkter på direktivet 
SSR har lämnat både muntliga och skriftliga synpunkter på förslag till direktiv. I det slutliga direktivet 
är vissa ändringar genomförda, som delvis ligger i linje med de synpunkter som SSR framfört. Frågan 
om samebyar har rätt att upplåta jakt och fiske på mark som ägs av statliga bolag omfattas av 
utredningen. Direktivet har även i vissa delar justeras i fråga om rättssubjekt, dvs att samebyn och 
dess medlemmar är relevant rättssubjekt att förhålla sig till avseende upplåtelse av småviltsjakt och 
fiske. SSR har även fått förfrågan att nominera en person som sakkunnig till utredningen. 

Från SSR:s perspektiv finns dock fortfarande en rad viktiga aspekter inte med i direktivet. Framför allt 
saknas ett tydligt rättighetsperspektiv. SSR har framfört att en rättsutredning ska ligga till grund för 
de kommande frågorna som ska utredas. Vidare lyfts inte samebyarnas och samebymedlemmarnas 
rättigheter fram tillräckligt och det tydliggörs inte att dessa rättigheter bör vara utgångspunkten för 
arbetet. Den egendomsrättsliga aspekten saknas också, dvs att samebyarna och 
samebymedlemmarna genom långvarigt bruk har upparbetat egendomsrätter. Noteras ska också att 
den internationella urfolksrätten inte tas upp i direktivet. 

SSR har även framfört att frågor om samebyns interna organisation och förlikningsmekanism ska 
utredas i ett senare skede och att utredningen inledningsvis enbart ska behandla 31–34 §§ 
rennäringslagen. 


