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Näringsdepartementet

Se sändlista

Välkommen till möte om översyn av rennäringslagstiftningen
Datum: 14 oktober kl. 10:00-12:30
Plats: Samtalet förs via Skype, separat kallelse kommer via mail till
anmälda deltagare.
Anmälan: Senast den 28 september till
n.franregistrator.fjr@regeringskansliet.se
Statsrådet Jennie Nilsson bjuder in er myndighet/organisation till ett möte i
syfte att inhämta synpunkter och reflektioner om en översyn av
rennäringslagstiftningen inför framtagande av utredningsdirektiv.
Rennäringslagstiftningen är från 1971 och behöver bland annat anpassas till
dagens samhällsstruktur och till Högsta domstolens dom i Girjas-målet.
Regeringen kommer därför att tillsätta en utredning för översyn av
rennäringslagstiftningen.
Det här är mycket komplexa frågor med många dimensioner att beakta. Det
är därför viktigt för mig med delaktighet och öppenhet under hela processen,
detta möte är ett led i det.
Bifogat inbjudan finns ett antal punkter som skulle kunna ingå i ett
utredningsdirektiv, dessa kommer att användas som utgångspunkt för mötet.
Varje deltagare kommer att under fyra minuter ha möjlighet att framföra sina
synpunkter på bifogat utkast. Utifrån anmälda deltagare kommer en talarlista
att sändas ut före mötet. I slutet av mötet kommer tillfälles ges för tillägg,
ytterligare synpunkter eller frågor.

Den myndighet/organisation som inte har möjlighet att närvara kan skicka
sina synpunkter skriftligen till n.franregistrator.fjr@regeringskansliet.se.
Även den myndighet/organisation som närvarar är välkommen att skicka in
sina synpunkter skriftligen.
Vänligen meddela om ni deltar (max 1 person per myndighet/organisation)
senast den 28 september till n.franregistrator.fjr@regeringskansliet.se.
Minnesanteckningar kommer att skickas ut efter mötet samt publiceras på
regeringens hemsida.
Från Regeringskansliet medverkar:
•
•
•
•
•

Per Callenberg, Statssekreterare hos statsrådet Nilsson
Janus Brandin, Politiskt sakkunnig åt statsrådet Nilsson
Representanter för Enheten för fiske, jakt och rennäring,
Näringsdepartementet
Representanter för Rättssekretariatet, Näringsdepartementet
Representanter för Enheten för civila samhället och nationella
minoriteter, Kulturdepartementet

Landsbygdsministern inleder mötet.
Kontaktperson är Isabella Löb, Enheten för fiske, jakt och rennäring,
Näringsdepartementet.
Varmt välkommen!

Jennie Nilsson
Landsbygdsminister
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De personuppgifter som lämnas vid anmälan till mötet behandlas av
Näringsdepartementet enligt reglerna i dataskyddsförordningen.
Behandlingen är nödvändig för att genomföra mötet. Det sker med stöd av
allmänt intresse. Personuppgifterna används enbart för administration av det
aktuella mötet och sparas endast under den period det är nödvändigt för
detta ändamål. Den registrerade har rätt att få veta vilka personuppgifter som
behandlas och rätt att få felaktiga uppgifter rättade. En sådan begäran kan
skickas till n.registrator@regeringskansliet.se. På www.regeringen.se/omwebbplatsen/regeringskansliets-integritetspolicy hittar du mer information
om Regeringskansliets integritetspolicy och hur vi behandlar
personuppgifter.
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Sändlista:

1. Diskrimineringsombudsmannen
2. Fortifikationsverket
3. Förvaltningsrätten i Luleå
4. Havs- och vattenmyndigheten
5. Justitiekanslern
6. Jämställdhetsmyndigheten
7. Kammarkollegiet
8. Kommerskollegium
9. Konsumentverket
10. Länsstyrelsen i Dalarnas län
11. Länsstyrelsen i Jämtlands län
12. Länsstyrelsen i Norrbottens län
13. Länsstyrelsen i Västerbottens län
14. Länsstyrelsen i Västernorrlands län
15. Mark- och miljööverdomstolen
16. Naturvårdsverket
17. Polismyndigheten, polisregion Nord
18. Riksdagens ombudsmän (JO)
19. Statens fastighetsverk
20. Statens jordbruksverk
21. Sveriges geologiska undersökning
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22. Sveriges Kommuner och Regioner
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Utkast till ram för utredning till sakråd
I Regeringskansliet pågår förberedelserna inför tillsättandet av en utredning
för att se över rennäringslagstiftningen. De verkningar som Högsta
domstolens dom i målet mellan Girjas sameby och staten får på
lagstiftningen bör presenteras i ett delbetänkande. Nedan preciseras ett antal
områden som bör utredas och som utgör diskussionsunderlag till mötena.
Sametinget har uttalat att den vill se en parlamentarisk kommitté med
representanter för alla riksdagspartier och med genomgående bred samisk
representation. Regeringen är öppen för olika former för utredningen och
vill till detta möte ha era synpunker på formen för en utredning. Därutöver
är deltagare välkomna att göra inspel kring vilka behov av förändringar ni ser
utifrån era egna intresse/ansvarsområden.
Upplåtelser av rättigheter till land och vatten

Med anledning av domen i målet mellan Girjas sameby och staten har
rättsläget förändrats kring rätten till småviltjakt och fiske och upplåtelse av
dessa rättigheter. En utredning bör därför se över
- hur lagstiftningen bör reglera de nordliga samebyarnas rätt till jakt och fiske
på statens mark ovanför odlingsgränsen.
- hur övriga samebyars eventuella rätt till jakt och fiske på statens mark
ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen ska kunna fastställas och
regleras.
Hänsyn vid markanvändning

Hänsynen till rennäringens intressen har sedan lång tid tillbaka varit ett starkt
skäl att vara särskilt återhållsam när det gäller att upplåta, avyttra eller i övrigt

exploatera markerna ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen.
Renskötseln ska också i sin tur visa hänsyn till andra intressen i samband
med renskötselns utövande.
Det bör bl.a. utredas om rennäringslagens nuvarande reglering bör bestå.
Särskild hänsyn bör tas till rättsutvecklingen och att renskötselrätten anses
vara en rättighet av civilrättslig karaktär och omfattas av grundlagsskydd. Det
bör även utredas om annan lagstiftning som föreskriver hänsynstagande till
renskötseln bör ändras.
Andra samer än renskötande

Andra samers än renskötande samers rättigheter till jakt, fiske och mark och
hur sådana rättigheter kan göras tillgängliga bör utredas. Frågan bör ses över
med anledning av bl.a. Girjasdomen och det faktum att renskötselrätten
tillkommer det samiska folket.
Annan lagstiftning

En utredning bör överväga behovet av förändringar i annan lagstiftning som
berörs av rennäringslagstiftningen.
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