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Samernas rätt att bruka Svenska kyrkans mark
En studie av nationell och internationell rätt
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Om författaren
Marie B. Hagsgård är jurist. Hon tjänstgjorde under åren 1996 – 2001 som utredningssekreterare i tre
olika utredningar som berörde samernas ställning nationellt och internationellt.
Minoritetsspråkskommittén behandlade samerna som nationell minoritet inom ramen för Europarådets
ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller
minoritetsspråk. Utredningen om ILO-konvention nr 169 behandlade vilka åtgärder som skulle krävas
för att Sverige skulle kunna ratificera denna konvention med inriktning på samerna som urfolk och
Rennäringspolitiska kommittén som bl.a. behandlade förhållandet mellan markägarnas rätt och
samebyarnas renskötselrätt. Marie B. Hagsgård har arbetat 30 år i Sveriges domstolar först som
domare (fiskal och hovrättsassessor) och därefter som kvalitetsutvecklare. Hon arbetar nu som konsult
med inriktning på samejuridiska frågor och organisationsutveckling med Intern och Extern dialog som
metod.

Inledning
Den här rapporten ska ge svar på vad en tillämpning av ILO-konvention nr 169:s bestämmelser om
urfolks rätt att delta i användningen, förvaltningen och bevarandet av mark skulle kunna betyda för
samernas användning av Svenska kyrkans mark.
Samerna är ett urfolk i Sverige och deras traditionella användning av marken för renskötsel, jakt och
fiske är skyddad i grundlagen. Renskötseln anses vara en central del av den samiska kulturen som ska
främjas. 1 Men renskötseln är inte bara av allmänt intresse för att bevara samernas kultur och för att
respektera samernas vilja att fortsätta sin traditionella markanvändning. Samernas rätt att bruka
marken inom renskötselområdet är en civil juridisk rättighet som grundar sig på urminnes hävd. Det
innebär att Svenska kyrkan och andra markägare inom renskötselområdet måste visa hänsyn för
renskötselrätten på motsvarande sätt som man visar hänsyn för andra som har rätt att bruka marken,
t.ex. på grund av arrende eller servitut. Det finns regler bl.a. i skogsvårdslagen om den hänsyn Svenska
kyrkan som markägare måste visa i sitt skogsbruk för renskötselrätten som bruksrätt och för
rennäringen som allmänt intresse.
1

I 1 kap. 2 § regeringsformen står att det samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters
möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. I förarbetena till bestämmelsen anges att rennäringen är en central del av samisk kultur
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Sverige har ställt sig bakom mänskliga rättigheter som stöder urfolks rätt att bevara sin kultur och
identitet och deras rätt att fortsätta bruka den mark där de traditionellt har bott och verkat. Dessa
mänskliga rättigheter (i form av konventioner, deklarationer m.m.) påverkar den hänsyn Svenska
kyrkan som markägare ska visa för samernas bruk av marken. Det handlar bl.a. om behandla
samebymedlemmars rätt att jaga och fiska på kyrkans mark på samma sätt som andras rätt att jaga och
fiska och om att vidta särskilda åtgärder i skogsbruket för att underlätta för renskötseln. Det finns
också regler i internationell rätt som påverkar hur Svenska kyrkans samråd med samebyarna om
markanvändningen inom renskötselområdet bör utformas.
ILO-konvention nr 169 är en central del av den internationella urfolksrätten. Sverige har inte ratificerat
konventionen och är därför inte bunden av konventionens bestämmelser. Men ILO-konventionen
påverkar ändå tillämpningen av svenska förhållanden, dels genom att innehållet i konventionen
påverkar tolkning och tillämpning av andra konventioner som skyddar minoriteter och urfolk som en
del av mänskliga rättigheter. Dels genom att privata organisationer som vill främja urfolks rättigheter
och stötta urfolks traditionella markanvändning ofta tar sin utgångspunkt i innehållet i ILO-konvention
nr 169 när de formulerar policys och rekommendationer. Det gäller t.ex. FSC-certifieringen av
skogsbruk.
ILO-konventionen präglas av urfolkens rätt till samråd och delaktighet i beslut som kan komma att
påverka dem. När det gäller naturresurser på mark som urfolket traditionellt använder finns en särskild
bestämmelse om rätt för urfolket att delta i användningen, förvaltningen och bevarandet av dessa
naturtillgångar. Bestämmelserna är inriktade på dialog med urfolken där de kan påverka utformningen
av de åtgärder som planeras, exempelvis inom skogsbruket.
I rapporten kommer först redogöras för innebörden och tillämpningen av nationell rätt (lagstiftning
och praxis) om samebyarnas rätt att bruka marken inom renskötselområdet med stöd av
renskötselrätten. De regler som gäller för hänsyn för rennäringen och skyldighet för att samråda med
samebyarna i skogsbruket kommer att redovisas liksom vad som gäller om hänsyn och samråd med
samebymedlemmar om deras jakt- och fiskerätt.
Därefter följer en redogörelse för den internationella rätt med inriktning på mänskliga rättigheter och
urfolk och minoriteters rättigheter som Sverige ställt sig bakom och åtagit sig att tillämpa. Det
redogörs också kort för hur Sveriges internationella åtaganden påverkar tillämpningen av svensk rätt
när det gäller hänsyn, respekt för- och samråd med samerna när deras renskötsel, jakt och fiske berörs.
Sist redogörs för innebörden av ILO-konventionens bestämmelser när det gäller urfolks rätt till mark
och samråd rörande markanvändning och hur en tillämpning av konventionens bestämmelser skulle
kunna påverka samernas möjlighet att använda Svenska kyrkans mark för renbete, jakt och fiske.
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I Samers rätt att bruka mark enligt nationell rätt
Samerna erkänns i Sverige som urfolk och som en nationell minoritet. För urfolk har marken där de
levt och verkat under lång tid stor betydelse för deras identitet, deras kultur och deras ekonomiska
försörjning.
Samernas rätt att bruka marken inom renskötselområdet är reglerad i svensk lag, framför allt i
rennäringslagen. Men det finns också andra bestämmelser t.ex. i grundlagen och miljöbalken, som
innebär att rennäringen och den mark som behövs för samernas renskötsel, jakt och fiske ska skyddas
eftersom renskötsel anses vara en viktig del av samisk kultur. 2

1. Renskötselrätten och renskötselområdet
Enligt rennäringslagen (1971:437) får den som är av samisk härkomst (same) använda mark och vatten
inom renskötselområdet till underhåll för sig och sina renar. Denna rätt för samer att använda marken
kallas renskötselrätt och grundar sig på urminnes hävd (1§ rennäringslagen). Renskötselrätten är alltså
inte något privilegium som samerna fått av staten utan en civil juridisk bruksrätt som uppstått genom
samernas långvariga användning av marken för renskötsel, jakt och fiske. 3
Renskötselrätten får bara utnyttjas av den som är medlem i en sameby (1 § rennäringslagen). En
sameby är ett geografiskt område med olika betesområden som renen behöver för att kunna överleva
under olika delar av året. Men samebyn är också en sorts ekonomisk förening där de som bedriver
renskötsel inom samebyns geografiska område är medlemmar.
Renskötselrätten innebär huvudsakligen en rätt för samebymedlemmar att bruka marken för renbete,
jakt och fiske. Men den innehåller också andra rättigheter som rätt att flytta med renarna på marken
mellan olika betesområden och en rätt att bygga anläggningar och mindre byggnader som behövs för
renskötseln. Inom vissa delar av renskötselområdet (inte på privatägd mark) har samerna också rätt att
ta virke till bränsle och slöjd och för att uppföra anläggningar, bygga bostadshus för sig själva.
Renskötselrätten får utnyttjas av samerna inom det s.k. renskötselområdet. Renskötselområdet är
indelat i vinterbetesmarker där renarna får vistas vintertid och året-runt-marker där renarna får vistas
hela året. Det sträcker sig från Dalarna i söder till Norrbotten i norr och täcker ca en tredjedel av
Sveriges yta.
Renskötselområdet är vidsträckt eftersom renarna behöver röra sig över stora markområden för att
finna lämplig föda under olika årstider. På sommaren finns renarna väster ut i fjällen där sommarbetet
finns medan de söker sig österut mot Bottenviken för att finna lavbete i skogen på vintern. I vissa
samebyar kan renarna behöva flytta så mycket som 40 mil vår och höst för att komma till sina olika
årstidsbeten.
Gränserna för renskötselområdet - framför allt de yttre gränserna för vinterbetesmarkerna - är
omdiskuterade och har flera gånger inom olika geografiska områden, prövats i domstol.
Renskötselrätten gäller både på statlig och privat/enskilt ägd mark, alltså även på mark som ägs av
Svenska kyrkan i de tre nordligaste stiften. Den är olika stark inom olika delar av renskötselområdet.
Starkast är den på s.k. kronomark som står under statens omedelbara disposition ovanför
odlingsgränsen. Det rör sig i huvudsak om statlig fjällmark.
Den moderna samhällsutbyggnaden med vägar och järnvägar, vattenkraftsutbyggnaden, gruvnäring
och storskaligt skogsbruk, gör att renarna har fått svårare att flytta mellan olika årstidsbeten och
svårare att finna ostörda betesområden. Även turismen med exempelvis jakt, fiske och skoterkörning
påverkar. På många ställen är det inte längre möjligt för samebyarna att flytta renarna på marken
mellan de olika betesområdena utan man måste flytta dem med lastbil i stället.
2
3

Se exempelvis 3 kap. 5 § miljöbalken 3:5 där rennäringen som riksintresse skyddas.
Bertil Bengtsson, Samerätt, Norstedts Juridik AB, 2004, s. 48.
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Det har därför blivit allt viktigare för samebyarna att markägare och andra markanvändare inom
renskötselområdet bedriver sin verksamhet med hänsyn till renskötseln.
Rent juridiskt bedrivs renskötsel med stöd av renskötselrätten som är en bruksrätt till mark liknande
servitut. På samma mark vill markägare med stöd av äganderätten bedriva verksamhet som
konkurrerar med renskötselrätten. När flera rättighetshavare bedriver markanvändning på samma mark
krävs ömsesidig hänsyn, en hänsyn som kan underlättas genom samråd om hur marken ska brukas
med stöd av de olika rättigheterna. Bristande hänsyn för samernas rätt eller markägarens rätt att bruka
marken med stöd av sina olika rättigheter kan grunda rätt till skadestånd.
Det finns regler både för samernas skyldighet att visa hänsyn mot markägare när de bedriver
renskötsel och markägares skyldighet att visa hänsyn för samernas renskötselrätt. Det finns också
regler som skyldighet att samråda med samebyar om markanvändningen och rätt för samer att delta
när olika slag av markanvändning planeras.
Två områden som är av stor vikt för samernas möjlighet att fortsätta bedriva sina traditionella näringar
och där deras renskötselrätt påverkas är skogsbrukets markanvändning och markägares jakt.
I det följande kommer därför de regler som enligt skogsvårdslagen gäller för skogsbrukets hänsyn för
renskötseln att redovisas liksom regler om samernas rätt till samråd med skogsbruket. Därefter
redovisas de regler som finns för hur samebymedlemmar får delta i beslut som rör jakt inom privatägd
mark inom renskötselområdet.

2. Hänsyn för samebyarnas renskötsel i skogsbruket och samråd
2.1 HÄNSYN FRÅN SKOGSBRUKET

Skogsvårdslagen (1979:429) innehåller en generell regel om att den som bedriver skogsbruk ska visa
hänsyn till rennäringen (31 §). Regeln har kommit till både på grund av att samerna har en bruksrätt
till renbete inom renskötselområdet som markägaren måste visa hänsyn för men också för att
rennäringen ses som ett allmänt intresse. 4 Det innebär att den som bedriver skogsbruk ska visa hänsyn
för rennäringen på ett liknande sätt som för miljön och den biologiska mångfalden.
Det har visat sig att skogsbruket på olika sätt stör tillgången till renbete och möjligheten att bedriva
renskötsel i skogen. Det handlar bl.a. om att lavbetet skadas i samband med avverkning och
efterföljande markberedning men också om svårigheter att flytta och samla renhjorden till följd av
stora kalavverkade ytor och anlagda skogsbilvägar. Snön packas också hårdare på kalhyggen vilket
gör det svårare för renarna att gräva sig ned till det bete som kan finnas kvar.
I hänsynsbestämmelsen i skogsvårdslagen anges att skogsbruk ska bedrivas med hänsyn till vad som
är uppenbart påkallat med hänsyn till rennäringen. Formuleringen är tänkt som en avvägning mellan
markägarens rätt att med stöd av äganderätten bedriva skogsbruk och samebyarnas rätt att med stöd av
renskötselrätten bedriva renskötsel. Varken markägarens eller samebyarnas markanvändning får
avsevärt försvåras på grund av den andra markanvändningen.
Av bestämmelsen framgår att skogsbruk ska anpassas så att man eftersträvar att varje sameby årligen
ska ha tillgång till sammanhängande betesområden och till vegetation som behövs inom områden för
samling, flyttning och rastning av renarna. Särskilt nämns att hyggenas storlek, beståndsanläggning,
kvarlämnande av trädsamling och skogsbilvägars sträckning bör ske så att de anpassas till de behov
som uppenbart påkallas med hänsyn till rennäringen.
Hänsynsregeln följs upp av en regel som anger att den som planerar en avverkning ska underrätta
Skogsstyrelsen om vad han eller hon avser att göra för att tillgodose rennäringens intressen i samband
med avverkning om avverkningen planeras inom renskötselns året-runt-marker (14 §). I samband med
4

Att rennäringen är av allmänt intresse innebär att svenska staten är skyldig att på olika sätt skydda och främja
rennäringen (bl.a. så att varje sameby har tillgång till de årstidsbeten som krävs för att kunna bedriva renskötsel i samebyn), se vidare prop. 1990/91:3, s. 52 ff.
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anmälan om avverkning kan ett föreläggande eller förbud (med eller utan vite) utfärdas av
Skogsstyrelsen (35 §).
Inom det område som betecknas som fjällnära skog finns regler som innebär att Skogsstyrelsen i
samband med att tillstånd till avverkning ges ska ange vilka hänsyn som ska visas rennäringen (18 b
§).
I skogsvårdslagen finns också en regel (30 §) om hänsyn till naturvårdens och kulturmiljövårdens
intressen i skogsbruket. Skador i och invid kulturmiljöer ska enligt Skogsstyrelsens allmänna råd för
tillämpning av bestämmelsen undvikas. Begreppet kulturmiljö preciseras och anges vara en miljö som
historiskt påverkats av människan som kan innefatta både enskilda objekt och stora landskapsavsnitt
som en del av kulturarvet. Som exempel på vad som kan vara kulturmiljö nämns kulturlämningar efter
äldre tiders renskötsel. 5
2.2 SAMRÅD MELLAN SAMEBYARNA OCH SKOGSBRUKET

I skogsvårdslagen finns också bestämmelser om att samråd ska ske med samebyarna innan större
avverkningar genomförs inom renskötselns året-runt-marker. I de allmänna råden som Skogsstyrelsen
utfärdat anges att samråd rekommenderas även inom vinterbetesområdet. 6 Men det finns inga
tvingande regler om detta.
När bestämmelsen kom till angavs det att samråd är ett bra sätt att få till stånd lösningar på konflikter
mellan skogsbruk och rennäring (prop. 1990/91:3 s. 56). Av detta skäl infördes obligatorisk
samrådsplikt för skogsbruket inom åretruntmarkerna samtidigt som frivilliga samråd inom
vinterbetesmarkerna rekommenderades. Man hänvisade till att det borde vara en uppgift för den
Centrala samrådsgruppen Skogsbruk-rennäring att verka för att frivilliga samråd äger rum även inom
vinterbetesmarkerna. FSC-certifieringen som är den skogscertifiering som sambyarna förordar, ställer
krav på att skogsägare ska samråda med samebyar om avverkningar och skogsbruksåtgärder även på
samebyarnas vinterbetesmarker.
I förarbetena till skogsvårdslagen lyfts flera saker fram som är viktiga för att åstadkomma bra samråd
mellan skogsbruk och rennäring. Bland dessa är att det vid samråden finns ett bra underlagsmaterial
för att bedöma rennäringens markanvändning och att samråden sker i tillräckligt god tid för att
undvika för stor slutavverkningskoncentration i en sameby och för att skydda områden med hänglav.
De frivilliga samråd som hållits enligt den s.k. Jokkmokksmodellen lyfts fram som ett exempel på hur
man kan ge samebyarna en samlad överblick över planerade skogsvårdsåtgärder inom respektive
sameby. Enligt den modellen skickar skogsföretag in sina planerade skogsbruksåtgärder för
kommande säsong och för en femårig planeringsperiod till Skogsvårdsstyrelsen. Skogsvårdsstyrelsen
sammanställer före samråden kartmaterialet så att samebyarna före samråden kan få en samlad bild
och kan överblicka alla skogsföretags planer inom samebyns område. Därefter deltar tjänstemannen
vid samråden mellan skogsföretagen och respektive sameby (prop. 1990/91:3 s. 54 f).
I de allmänna råd för samråd som Skogsstyrelsen ger ut anges att samrådsmötena bör hållas årligen
och behandla de skogsbruksåtgärder som planeras kommande år, men också de som planeras på 3-5
års sikt. Skogsstyrelsen rekommenderar att det förs protokoll vid samråden där det framgår vilka
områden och åtgärder som har diskuterats, vad man kommit överens om och i vilka avseenden det
kvarstår skiljaktiga uppfattningar.
2.3 TILLÄMPNINGEN AV REGLERNA OM HÄNSYN OCH SAMRÅD FÖR RENSKÖTSELN I SKOGSBRUKET

Skogsstyrelsen har i egenskap av statlig myndighet ansvaret för att följa upp hänsynsregeln i 31 §
skogsvårdslagen och ska följa upp hur samråden mellan rennäring och skogsbruk fungerar.

5
6

Skogsvårdslagstiftningen, gällande regler 1 juni 2014, Skogsstyrelsen, s. 60 f.
Skogsvårdslagstiftningen, gällande regler 1 juni 2014, Skogsstyrelsen, s. 70.
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I det sammanhanget har Skogsstyrelsen också att tillämpa den allmänna regeln i 5 § lagen (2009:724)
om nationella minoriteter och minoritetsspråk som anger att förvaltningsmyndigheter ska ge de
nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt
samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor. Skogsbruket inom renskötselområdet är
en sådan fråga.
Regeln innebär att Skogsstyrelsen i egenskap av statlig myndighet i sin tillsyn av hänsyn och
uppföljning av samråden mellan skogsbruk och rennäringen ska inhämta synpunkter och föra en dialog
med samerna i egenskap av nationell minoritet och sträva efter att skapa en balans mellan
majoritetsbefolkningen och samerna i egenskap av minoritet så att samernas intressen och behov kan
beaktas på ett bra sätt och så att myndighetens beslutsunderlag kan bli bättre. Om myndigheten kan
åstadkomma ett fungerande samråd, som innebär ett erfarenhetsutbyte och förankring av olika synsätt,
kan det enligt förarbetena även motverka konflikter i lokalsamhället. 7
I Skogsstyrelsens meddelande nr 5, 2011 ”Uppföljning av hänsyn till rennäringen” anges att
Skogsstyrelsen i sin lagtillsyn tillämpat 31 § skogsvårdslagen i mycket blygsam omfattning. Ytterst få
egentliga lagråd och förbud har meddelats enligt 31 § skogsvårdslagen. 8 I beslut om tillstånd till
avverkning förekommer exempel på villkor om hänsyn till rennäringen. Sådana villkor om hänsyn i
tillstånden har ofta varit formulerade på ett sätt som i juridisk mening motsvarar ett gott råd eller i
vissa fall ett lagråd, men sällan med beslutsinnebörd. Någon rättslig prövning av beslut enligt 31 §
skogsvårdslagen har Skogsstyrelsen inte kunnat hitta. Tillstånd till avverkning har överklagats av
berörda samebyar i några fall, men Skogsstyrelsen har inte kännedom om att det finns några domar av
prejudicerande karaktär med bäring på hänsynsreglerna i 31 § skogsvårdslagen. 9
Utvärdering av samråden mellan skogsbruk och rennäring som återkommande genomförs av
Skogsstyrelsen visar att storskogsbruket i stort sett är nöjda med samråden medan samebyarna inte
anser att de kan påverka skogsbruket i någon större omfattning. Samråden har enligt samebyarnas
uppfattning en karaktär av information om planerade avverkningar från skogsbrukets sida.
I en kartläggning av samebyarnas syn på samråden gjord av Svenska Samernas Riksförbund år 2011
framgår det att de renskötande samerna skulle önska att man kunde påverka skogsbruket så att de
stoppade vissa avverkningar på viktig renbetesmark eller i vart fall kunde skjuta på dem i tid så att
återväxten av såväl marklav som hänglav kan skyddas. Kraftig markberedning efter avverkning och
gödsling försämrar enligt samerna återväxten av lavbete efter avverkning liksom nyplantering med
contortatall. Dessa åtgärder skulle man därför också vilja stoppa eller begränsa.
Svenska Samernas Riksförbund 10 har tagit fram en lista på åtgärder där det bl.a. framgår vilken typ av
11
konkreta hänsyn de skulle önska från skogsbruket sida (Ett renskötsel-anpassat skogsbruk ). Genom
denna och det som kommer fram i de samråd som hålls mellan samebyar och skogsägare innan
åtgärder vidtas i skogsbruket, kan markägare få ledning för sitt beslut om vilka hänsyn som ska visas i
samband med avverkning.
I samband med en utvärdering av de samråd som hölls under 2011 och som omfattade 76 000 ha
skogsmark, redovisade skogsbrukets ledamöter i Centrala samrådsgruppen de hänsyn som visats i
samband med avverkning som en följd av samråden. 12 Hänsyn hade visats i följande avseenden och
följande omfattning; Ändrad avverkning på 6 % av arealen, överhållning (uppskjuten avverkning) på 6
% av arealen, ändrad markberedning på 5 % av arealen och ändrat trädslag på 6 % av arealen.

7
8
9
10
11
12

Prop. 2008/09:158 s. 71.
Angående begreppen lagråd och förbud se innehållet i 35 § skogsvårdslagen.
Skogsstyrelsen, Meddelande nr 5, 2011, s. 19 f.
Svenska samernas riksförbund är en gemensam organisation för det stora flertalet samebyar i Sverige.
Ett renskötselanpassat skogsbruk, http://www.sapmi.se/skogspolicy.pdf
Skogsstyrelsen, Meddelande nr 5, 2011 s. 28.
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Sammanfattningsvis kan man konstatera att tillämpningen av reglerna om hänsyn för rennäringen i
skogsbruket inte tycks ha gett några större positiva effekter för samebyarnas renskötsel. Samråden
verkar inte heller ha gett samebyarna någon större möjlighet att påverka skogsbruket.

3. Hänsyn för samebymedlems jakträtt och rätt till samråd
I renskötselrätten ingår en rätt för samebymedlemmar att jaga och fiska på renbetesfjällen och ovanför
lappmarksgränsen när renbete är tillåtet där (alltså även på delar av vinterbetesmarken).
Samebymedlemmars jakt- och fiskerätt gäller både på statlig mark och privatägd. På privatägd mark
har både samebymedlemmar och markägaren rätt att jaga och fiska. Man brukar tala om att det finns
en dubbel jakträtt på privatägd mark; både för samebymedlemmar och för markägare.
Omfattningen av samebymedlemmars jakträtt har varit ifrågasatt från olika håll och skapat många
konflikter. En orsak till detta är den dubbla jakträtten. Konflikterna kommer bl.a. av att man inte säkert
kan säga hur stor andel av jakträtten som tillkommer samebymedlemmar respektive markägare.
En annan orsak till konflikter är diskussionen om hur omfattande samebymedlemmars jakträtt är på
den statliga fjällmarken. Samerna ansågs tidigare ha ensamrätt till jakten där men staten har på senare
tid hävdat att de också har jakträtt på fjällmarken i egenskap av markägare (marken betecknades i den
första renskötsellagen som ”de för lapparne afsatta land”). 13 Girjas sameby har vänt sig till domstol
och begärt att domstolen ska fastställa att samebyn har ensamrätt till jakt och fiske inom samebyns
område på fjällmark som staten förvaltar (s.k. kronomark ovanför odlingsgränsen som står under
statens omedelbara disposition). Samebyn har också begärt att domstolen ska fastställa att samebyn
har ensam förfoganderätt över sin rätt till jakt och fiske. Dom väntas i målet i november 2015.
Samebymedlemmars jakträtt vilar liksom övriga delar av renskötselrätten på urminnes hävd och är
därför troligen olika omfattande inom olika delar av renskötselområdet. En statlig utredning – Jakt och
fiske i samverkan, SOU 2005:116 – kom fram till slutsatsen att samebymedlemmar troligen hade halva
jakträtten på privatägd mark ovanför odlingsgränsen och en mindre andel på privatägd mark nedanför
denna gräns. Ytterst kan dock omfattningen av samernas jakträtt inom olika delar av privatägd mark
bara avgöras i domstol.
Uttryckliga hänsynsregler för samebymedlemmarnas jakt finns bara på statlig mark ovanför
odlingsgränsen. Samerna får inte upplåta sin egen jakträtt utan länsstyrelsen gör detta för samernas
räkning. 14 I samband med sådana upplåtelser av jakt eller annan rätt att bruka marken där ska
länsstyrelsen se till att samebymedlemmarnas jakt och fiske inte drabbas av besvärande intrång eller
att renskötseln drabbas av avsevärd olägenhet. Samebymedlemmars jakträtt på statlig mark kommer
inte behandlas i det följande eftersom det faller utanför Svenska kyrkans bruk av sin mark inom
renskötselområdet.
På privatägd mark där samerna har jakt- och fiskerätt finns över huvud taget inga regler om att
markägare ska visa hänsyn eller samråda med samerna när deras jakt- eller fiskerätt berörs. Det skapar
problem att samebymedlemmar och markägare och personer som markägare upplåter rätt att jaga till,
jagar på samma mark utan att jakten samplaneras eller samordnas.
Naturvårdsverket är förvaltningsmyndighet på miljöområdet och sektorsansvarig myndighet för jakt
och vilt. Naturvårdsverket behandlar även överklaganden av beslut om jakttidens längd, avregistrering
av licensområde, registrering av älgskötselområde och skyddsjakt m.m. På länsnivå är det
länsstyrelserna som ansvarar för älgförvaltningen. De beslutar bl.a. om registrering av licensområden
för jakt och älgskötselområden, om det antal älgar som får fällas i respektive licensområde
(licensgivning) samt om jakttider, älgavgifter och vissa föreskrifter m.m.
13

14

Se vidare Marie B. Hagsgård, Svenska samers rätt till mark ur: Samer, om Nordmalingsdomen och om ett
urfolks rättigheter och identitet, 2013 Recito Förlag AB
Regeln tillkom på 1800-talet eftersom man då inte ansåg att samerna själva skulle klara att upplåta rätt till
jakt- och fiske själva. Att förbudet för samebyarna att själva upplåta sin jakt- och fiskerätt till utomstående
kvarstår i svensk lag har ansetts som diskriminerande, se exempelvis Bertil Bengtsson i SvJT 1994 s. 527 f.
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När det gäller regleringen av samråd med samebymedlemmar om jakt på mark där de har jakträtt finns
numera inom länsstyrelserna viltförvaltningsdelegationer som har till uppgift att vara organ för
samverkan i frågor som rör viltförvaltningen som helhet inom länet. I dessa
viltförvaltningsdelegationer finns rennäringen representerad tillsammans med en rad andra intressen.
Viltförvaltningsdelegationernas uppgifter i fråga om allmän viltförvaltning är att besluta om
övergripande riktlinjer för älg-, hjort-, vildsvins- och rovdjursförvaltningen i länet, licensjakt och
skyddsjakt samt om bidrag och ersättningar enligt viltskadeförordningen (2001:1724).
Landshövdingen är ordförande i delegationen. Det ska därutöver finnas fem ledamöter som är politiska
företrädare och som utses efter förslag av landstinget.
I län med rennäringsdelegation ska en av de politiska företrädarna utses efter samråd med Sametinget.
Det ska vidare finnas en ledamot som har särskild kunskap i frågor om trafiksäkerhet och illegal jakt
samt en ledamot för vart och ett av följande intressen: jakt och viltvård, naturvård, friluftsliv, ägare
och brukare av jordbruksmark, lokalt näringsliv och turism, rennäring samt skogsnäring. Dessa
ledamöter ska utses för samverkan i frågor som rör viltförvaltningen inom länet.
Länsstyrelsen har liksom Skogsstyrelsen skyldighet att i sin myndighetsverksamhet tillämpa den
allmänna regeln i 5 § lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Den anger att
förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör
dem och så långt det är möjligt samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor.
När det gäller jakten innebär detta att länsstyrelsen innan man fattar beslut om jakten i länet ska skapa
balans mellan majoritetsbefolkningen och samerna i egenskap av nationell minoritet så att samernas
intressen och behov kan beaktas på ett bättre sätt och så att beslutsunderlaget kan bli bättre.
Ett fungerande samråd om jakten, som innebär ett erfarenhetsutbyte och förankring av olika synsätt,
bör i enlighet med detta åtagande utformas av länsstyrelsen så att det kan motverka konflikter i
lokalsamhället. En möjlighet för länsstyrelserna kan vara att åstadkomma ett sådant samråd inom
ramen för viltförvaltningsdelegationerna. 15

15
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II Samernas rätt att bruka mark enligt internationell rätt
I det här avsnittet redogörs för innebörden av mänskliga rättigheter och de internationella konventioner
som Sverige är bunden av när det gäller samerna som urfolk och nationell minoritet. Särskilt fokus ges
frågorna om minoriteters och urfolks rätt till hänsyn för sitt bruk av den mark där de traditionellt har
bott och brukat marken och den rätt som finns för dem att delta i samråd när sådan mark berörs.
Därefter gås ILO-utredningens bestämmelser igenom. Särskilt fokus läggs på bestämmelserna om rätt
för urfolk att genom samråd delta i användningen, förvaltningen och bevarandet av mark där de
traditionellt bott och verkat.

1. Likabehandling och icke-diskriminering
Utgångspunkten för de mänskliga rättigheterna är att alla människor ses som fria och lika i värde och
rättigheter. Alla människor har därför rätt till mänskliga rättigheter utan någon form av diskriminering.
Idén om universella och internationellt erkända rättigheter började utvecklas efter andra världskriget, i
samband med FN:s bildande år 1945. FN:s generalförsamling antog 1948 den allmänna förklaringen
om de mänskliga rättigheterna som innehåller såväl medborgerliga och politiska rättigheter som
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.
Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna är en deklaration, och som sådan en politisk
viljeyttring och ett målsättningsdokument. Men genom den internationella sedvanerättens utveckling
har den kommit att ses som juridiskt bindande för alla stater. FN:s världskonferens för mänskliga
rättigheter slog år 1993 fast att de mänskliga rättigheterna är universella, d.v.s. att rättigheterna i den
allmänna förklaringen gäller i hela världen.
De mänskliga rättigheterna har befästs och getts större tyngd genom ett antal konventioner
(internationell rättsligt bindande avtal stater emellan). De stater som ansluter sig till konventionerna
kan sägas ha ett tredelat ansvar. För det första ska de avstå från vissa handlingar som skulle begränsa
eller kränka individens rättigheter. För det andra ska de skydda människor från att utsättas för
övergrepp från andra aktörer. Slutligen ska de ge förutsättningar för enskilda att åtnjuta och utkräva
sina rättigheter.
Mot bakgrund av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna utarbetades först två
centrala konventioner som vunnit stor anslutning: FN:s konvention om ekonomiska, sociala och
kulturella rättigheter och FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter. Dessa
konventioner utgör i dag tillsammans med den allmänna förklaringen och de två fakultativa protokoll
som hör till konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter ett grundläggande ramverk för
de mänskliga rättigheterna som på engelska brukar kallas The International Bill of Human Rights.
Sverige har ratificerat båda konventionerna. 16
Europarådet har också skapat en konvention med skydd för de mänskliga rättigheterna. Den
Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande
friheterna (Europarådskonventionen) inkorporerades år 1995 av Sverige och blev på det sättet svensk
lag i sin helhet. Det gör den unik i ett svenskt sammanhang. Europarådskonventionen har genom detta
kommit få en allt större betydelse i Sverige. 17
Principen om allas lika rättigheter och icke-diskriminering är ett viktigt skydd för dem som tillhör
urfolk och minoriteter. I en demokrati där majoriteten styr kan de som tillhör minoriteter ha svårt att

16
17

Se vidare i ”Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter”, SOU 2010:70 s. 113 f.
Europarådskonventionen anses i stort till sitt innehåll motsvara rättigheterna i FN-konventionen om
medborgerliga och politiska rättigheter.
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politiskt hävda sina rättigheter. Mänskliga rättigheter innefattande likabehandling och ickediskriminering kan ses som en begränsning av majoritetsstyrets maktutövning i en demokrati. 18
En av de grundläggande rättigheter som skyddas av mänskliga rättigheter är rätten till egendom.
Eftersom den mark som samerna traditionellt har bebott har stor betydelse för samernas (och andra
urfolks) kultur och identitet är rätten att få fortsätta använda denna mark viktig för dem. Samernas
bruksrätt att använda marken inom renskötselområdet för renskötsel, jakt och fiske (renskötselrätten)
anses liksom äganderätten som en rätt till egendom. Den skyddas alltså både i den allmänna
förklaringen om de mänskliga rättigheterna och i den Europeiska konventionen om mänskliga
rättigheter.
På grundval av allas lika rätt till egendom (utan diskriminering när det gäller åtnjutande eller
utövande) kan urfolken enligt internationell rätt göra anspråk på och bibehålla sina markrättigheter.
Det grundar sig på deras urgamla ägarskap, deras kontinuerliga traditionella markanvändning och
deras beroende av mark för sin kultur och sitt levnadssätt. 19
Det finns tecken på att Sverige inte fullt ut respekterar mänskliga rättigheter, innefattande rätten till
egendom, när det gäller samerna som nationell minoritet och urfolk (se vidare nedan).

2. Konventioner och deklarationer med bestämmelser om minoriteter och
urfolk
Internationell rätt innefattar utöver likabehandlings- och icke-diskrimineringsprinciperna ett särskilt
skydd för minoriteter och urfolk. Det anses att staterna behöver vidta särskilda åtgärder för att
individer som tillhör minoritetsgrupper eller urfolk i praktiken ska kunna uppnå samma rättigheter som
personer som tillhör majoriteten.
Ofta handlar det om skyldigheter för staterna att vidta särskilda åtgärder för att positivt stödja
minoriteternas och urfolkens strävanden att bevara sin identitet och särart. De särskilda åtgärder som
konventionerna pekar på som nödvändiga för att minoriteterna ska kunna bevara sin identitet återfinns
främst inom områdena utbildning, kultur, språk och religion, dvs. områden som är särskilt relevanta
för en grupps identitet och existens. Men de omfattar även de politiska, ekonomiska och sociala
områdena.
Bland de viktigaste av de konventioner och deklarationer som Sverige har anslutit sig till och som
berör minoriteter och urfolk är:
•

FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter,

•

FN:s internationella konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering

•

Europarådets ramkonvention för skydd av nationella minoriteter

•

FN:s urfolksdeklaration

2.1 FN:S KONVENTION OM MEDBORGERLIGA OCH POLITISKA RÄTTIGHETER

Artikel 27 i FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter är en av de mest centrala
bestämmelserna för minoriteter. Där anges att i de stater där det finns etniska, religiösa eller språkliga
minoriteter, ska de som tillhör sådana minoriteter ej förvägras rätten att i gemenskap med andra
medlemmar av sin grupp ha sitt eget kulturliv, att bekänna sig till och utöva sin egen religion eller att
använda sitt eget språk. Genom att skydda minoriteters särdrag samt deras kulturella, religiösa och
språkliga verksamheter bekräftar, stärker och utvidgar artikel 27 rätten att på lika villkor åtnjuta de
rättigheter som nämns i övriga artiklar, t.ex. att bevara och utöva sin kultur.
18
19

SOU 2010:70 s. 119.
SOU 2005:79 s. 33.
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Innehållet och omfattningen av staternas åtaganden gentemot minoriteter har utvidgats och förstärkts
av Människorättskommissionens allmänna kommentar till artikel 27 och rättspraxis. Artikeln tolkas
numer som ett åtagande för staterna att ge urfolk en möjlighet att bibehålla och utveckla sin kultur med
hjälp av sina markrättigheter och traditionella ekonomiska verksamhet. Resonemanget grundar sig på
urfolkens starka beroende av mark för sitt levnadssätt, t.ex. när det gäller fiske, insamlande, boskapsskötsel och jakt. 20 Även om bestämmelsen i artikel 27 är negativt formulerad så att staten ska avstå
från aktiviteter som kan äventyra minoritetsfolks eller urfolks kultur tolkas den numer som en rätt som
kan medföra positiva förpliktelser för staterna, t.ex. att införa skyddsmekanismer eller försäkra ett
faktiskt deltagande från minoritetsbefolkningens sida i beslut som rör dem. 21
I det s.k. Kitokfallet uttalade FN:s kommitté för mänskliga rättigheter 22 att renskötseln, som en
traditionell samisk ekonomisk aktivitet av central betydelse för den samiska kulturen, skyddas av
artikel 27. I Lubicon Lake Band-fallet bekräftades att även jakt och fiske omfattas av artikel 27, i den
mån de utgör traditionella ekonomiska aktiviteter. 23 Kommittén uttalade att urfolket i fråga har rätt till
skydd för jakt och fiske på sina traditionella områden, även om urfolket i dag delar dessa områden med
den koloniserande befolkningen.
Nämnas kan också att i Lubicon Lake Band-fallet fann FN:s kommitté för mänskliga rättigheter att
artikel 27 omfattar moderna former av djuphavsfiske i vatten som maorierna traditionellt fiskat i. Den
omständigheten att urfolk anpassat sig till samhällsutvecklingen och moderniserat sina traditionella
näringar och ekonomiska aktiviteter innebar enligt kommittén inte att dessa inte längre skyddas av
artikel 27. Detta framgår också av de båda Länsmanfallen 24 där FN:s kommitté för mänskliga
rättigheter framhöll att även om samerna moderniserat sin traditionella landanvändning så skyddas
samernas traditionella näringar fortfarande av artikel 27. Det faktum att samerna i dag ofta jagar och
fiskar med moderna redskap påverkar med andra ord inte skyddet enligt artikel 27.
Artikel 25 a i samma konvention anger att varje medborgare ska ha rätt och möjlighet att delta i
handhavandet av allmänna angelägenheter direkt eller genom valda ombud. Detta har tolkats som en
rätt för minoriteter att delta i beslut som påverkar dem; deras kultur inklusive möjligheten att
ekonomiskt försörja sig på traditionella näringar.
FN:s kommitté för mänskliga rättigheter har betonat vikten av att urfolk på ett meningsfullt sätt tillåts
delta i beslut som påverkar dem. 25 I ett fall som just rörde en traditionell näring för ett urfolk uttalades
att deltagandet/samrådet måste ha gett minoriteten en möjlighet att verkligen påverka beslutet och får
inte leda till att den traditionella näringen blir omintetgjord (maoriernas rätt till fiske).
Samrådsförfarandet måste ha varit omfattande och ha lett till att en majoritet av de tillfrågade
företrädarna för minoriteten stöder den planerade åtgärden.
I de två Länsmanfallen bekräftade FN:s kommitté för mänskliga rättigheter också att urfolk måste
tillåtas på ett meningsfullt sätt delta i beslut om verksamheter som inkräktar på deras traditionella
kulturbaserade aktiviteter och att sådan konkurrerande verksamhet ö.h.t. inte är tillåten om de hotar
dessa aktiviteter.
2.2 INTERNATIONELLA KONVENTIONEN OM AVSKAFFANDE AV ALLA FORMER AV
RASDISKRIMINERING

I artikel 2.2 i konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering står att staterna, vid
behov, ska vidta ”särskilda och konkreta åtgärder /…/ för att åstadkomma

20
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Gudmundur Alfredsson i SOU 2005:79 s. 36 f.
Kommittén för mänskliga rättigheter, allmän kommentar nr 23, paragraf 27.
I. Kitok v. Sweden.
Lubicon Lake Band och Apriana Mahuika et al. v. New Zealand
I Länsman et al. v. Finland.
Kommittén för mänskliga rättigheter, allmän kommentar nr 23, paragraf 27.
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tillfredsställande utveckling och skydd för vissa rasgrupper eller därtill hörande enskilda personer” för
att säkerställa fullt och likställt åtnjutande av alla mänskliga rättigheter.
I konventionen fastslås också, i artikel 1.4, att sådana åtgärder inte ska anses diskriminerande. I
konventionens artikel 5 nämns kultur och egendom som områden på vilka åtgärderna faktiskt kan bli
nödvändiga.
2.3 KONVENTIONEN OM BIOLOGISK MÅNGFALD

Konventionen om biologisk mångfald syftar till att bevara livets variationsrikedom på jorden. Den är
ett försök att komma till rätta med det stora problem som förlust av ekosystem, arter och gener utgör.
Konventionen trädde i kraft i december 1993.
Konventionen innehåller en bestämmelse som talar om att man ska respektera och bevara kunskaper,
innovationer och sedvänjor hos ursprungliga och lokala samhällen med traditionella livssätt som är
relevanta för att bevara och på ett hållbart sätt nyttja den biologiska mångfalden (artikel 8 j). Vidare
sägs att man ska stödja lokalbefolkningar i genomförandet av åtgärder som syftar till att återställa den
biologiska mångfalden i områden där den minskats (artikel 10 d).
2.4 FN:S URFOLKSDEKLARATION

FN:s generalförsamling antog efter mer än 20 års förhandlingar år 2007 en deklaration om urfolkens
rättigheter. Hittills har 147 länder ställt sig bakom deklarationen.
Grundläggande i deklarationen är rätten till självbestämmande, vilken slås fast i artikel 3. Att skydda
rätten för urfolk att själva få bestämma över politisk status och att fritt få driva sin ekonomiska, sociala
och kulturella utveckling är viktigt mot bakgrund av att just dessa möjligheter historiskt sätt fråntagits
urfolk världen över.
FN:s urfolksdeklaration innehåller bestämmelser om urfolks rätt att samråda med och samarbeta med
urfolk när deras mark berörs. I artikel 32 anges att regeringar ska samråda och samarbeta i en anda av
öppenhet och förtroende (in good faith) med urfolken, med målet att åstadkomma urfolkens fria och
informerade samtycke till åtgärden.
2.5 EUROPARÅDETS RAMKONVENTION FÖR SKYDD AV NATIONELLA MINORITETER

Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter innehåller en bestämmelse om att
stater som ansluter sig till konventionen ska främja de förutsättningar som är nödvändiga för att
personer som tillhör nationella minoriteters ska kunna behålla och utveckla sin kultur och bevara de
väsentliga beståndsdelarna av sin identitet, nämligen religion, språk, traditioner och kulturarv (artikel
5). I propositionen som ledde fram till att Sverige ratificerade konventionen angavs att de nationella
minoriteterna framför allt har bidragit till att utveckla Sverige kulturellt men även i andra hänseenden.
Staten har ett ansvar för att ge de nationella minoriteterna det stöd och skydd som behövs för att de ska
kunna bevara sin särart och hålla sina språk levande. 26
Dessutom finns en bestämmelse i ramkonventionen om rätt för minoriteter att delta i beslut som rör
dem. I artikel 15 anges att de parterna (staterna) ska skapa nödvändiga förutsättningar för att personer
som tillhör nationella minoriteter ska kunna delta i det kulturella, sociala och ekonomiska livet samt i
offentliga angelägenheter, särskilt de som berör dem”.
Artikel 15 har resulterat i den bestämmelse som behandlats ovan och som finns i 5 § lagen (2009:724)
om nationella minoriteter och minoritetsspråk och som anger att förvaltningsmyndigheter ska ge de
nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem.
I kommentaren till Ramkonventionen anges att samråd med de nationella minoriteterna ska utformas
så att minoriteterna kan delta i, och verkligen påverka beslutsfattandet i demokratiskt valda organ,
nationellt och lokalt. Där nämns att mark som traditionellt används av urfolk ska ges särskilt och
26
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effektivt skydd. Representanter för urfolk bör aktivt involveras i alla beslut som rör landrättigheter
och användning av mark inom områden som traditionellt används av urfolket.
I en kommentar av den rådgivande kommittén anges att det för ett effektivt deltagande i beslut
(effectivness of participation) inte är tillräckligt att stater ger minoriteterna en formell rätt att delta i
beslut som rör dem. Det krävs också att stater tillförsäkrar minoriteten ett betydande inflytande på de
beslut som tas så att såväl minoriteten som den andra parten, så långt möjligt kan ställa sig bakom de
beslut som tas. (shared ownership of the decisions taken).
2.6 KRITIK AV SVERIGES TILLÄMPNING AV KONVENTIONERNA

Sverige har fått kritik för sitt sätt att leva upp till de FN-konventioner som skyddar samernas
rättigheter. 27
FN:s kommitté för mänskliga rättigheter har uttryckt oro över Sametingets begränsade inflytande i
beslutsprocesser som påverkar de traditionellt samiska områdena och näringarna, såsom rörande
vattenkraftsprojekt, gruvor, skogsbruk samt privatisering av mark. Kommittén har rekommenderat
Sverige att involvera samerna mer i sådana processer.
FN:s kommitté mot rasdiskriminering har noterat att Sverige inte ratificerat ILO:s konvention nr 169
och att den var oroad över att frågorna om samernas landrättigheter fortfarande inte lösts. Kommittén
noterade också att den fått uppgifter om att samiska intressen ofta får vika i tvister om markfrågor och
att samerna inte får något finansiellt stöd för att driva processer om markrättigheter. Kommittén har
också i ett generellt yttrande om urfolk uppmanat stater att erkänna urfolkens rätt till mark.
Även när det gäller tillämpningen av ramkonventionen har Sverige fått kritik. Enligt Europarådet
måste former för samråd med samerna utvecklas av svenska myndigheter både centralt och lokalt för
att göra personer från de nationella minoriteterna mer delaktiga när det fattas beslut som rör dem.
I en kommentar till Sveriges åtaganden enligt internationell rätt skrev Gudmundur Alfredsson,
professor i internationell rätt och föreståndare för Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter
och humanitär rätt samt medlem av FN:s underkommission för främjande och skydd av mänskliga
rättigheter och FN:s arbetsgrupp för minoriteter, så här år 2005:
”I Sverige har samerna inte uppnått lika rättigheter och lika möjligheter, och de möter fortfarande
diskriminering på många områden. Samernas är knappast företrädda på nationell nivå och har
minimalt inflytande. Det samiska parlamentet kan se ut som ett självständigt organ men det uppfyller
inte kraven för självstyre eftersom dess funktion i stor utsträckning begränsats till att vara rådgivande.
Utbildning om urfolk och deras rättigheter har låg prioritet. Ursprungsbefolkningen är dåligt eller inte
alls företrädd i lagstiftande, rättsliga eller andra sammanhang där det fattas beslut som angår dem, bl.a.
beslut i kultur- och markfrågor”. 28

3. Vad betyder internationell rätt för skyldigheten att visa hänsyn för
samernas bruk av marken och samråd med dem?
3.1 ALLMÄNT OM KONVENTIONERS PÅVERKAN PÅ SVENSK RÄTTSTILLÄMPNING

Konventioner som stater ratificerar binder staterna sinsemellan men inte privata aktörer. För att
konventionsåtagandena ska slå igenom i det svenska rättssystemet och exempelvis kunna åberopas av
enskilda i domstolar och hos myndigheter krävs att de inkorporeras i den nationella lagstiftningen
genom att konventionen transformeras till svensk lagstiftning. Det kan ske på olika sätt. Ett sätt är att
ange att konventionen ska gälla direkt som svensk lag som man har gjort när det gäller
Europakonventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

27
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Det vanligaste sättet är dock att bestämmelserna i en konvention som Sverige ratificerar läggs till
grund för ny svensk lagstiftning som överensstämmer med innehållet i konventionen eller att man
konstaterar att det föreligger s.k. normharmoni; d.v.s. att man konstaterar att svensk lagstiftning redan
överensstämmer med innehållet i konventionen. Då behövs ingen ny lagstiftning.
Domstolar och myndigheter kan inte tillämpa konventioners bestämmelser direkt om dessa inte tagits
in i svensk lagstiftning. Men innehållet i konventionerna blir ett sorts tolkningsmaterial vid
tillämpningen av svensk rätt. Så långt detta är möjligt inom ramen för lagens ordalydelse ska svenska
bestämmelser tolkas på ett sätt som är förenligt med Sveriges konventionsåtaganden. Detta kallas
fördragskonform tolkning. De högsta domstolarna i Sverige anses ha blivit allt mer fördragskonforma i
sin tolkning av svensk lagstiftning. 29
Domstolar och myndigheter jämför som regel inte nationell rätt med internationella åtaganden utan
särskild anledning, exempelvis att en part i ett mål har åberopat en konvention eller att en oklarhet
finns om hur nationell rätt ska förstås. 30
Även i fall där svensk lagstiftning ansetts uppfylla kraven i en konvention i samband med att den
ratificerats förekommer det att lagstiftning efter hand behöver anpassas till kraven i en konvention.
Behov av förändrad lagstiftning kan t.ex. framkomma genom att internationella organ som övervakar
att staterna följer konventionen kommer fram till att det finns brister i genomförandet på nationell
nivå. Konventioner om mänskliga rättigheter utvecklas också genom konventionsorganens tolkning.
3.2 FÖRDRAGSKONFORM TOLKNING AV REGLER OM HÄNSYN FÖR SAMERNAS BRUK AV MARKEN

Sverige har genom den internationella rätten och de konventioner och deklarationer som man ställt sig
bakom åtagit sig att tillförsäkra samerna rätt till likabehandling och icke-diskriminering. Den bruksrätt
som samerna har till mark och vatten ska i enlighet med detta respekteras på motsvarande sätt som
andra medborgares rätt att bruka mark. Samerna har samma rätt till skydd för renskötselrätten – som
inkluderar rätt till renbete, jakt och fiske – som andra medborgare har för sin rätt till egendom. Hänsyn
ska visas såväl för rätten till renbete som för rätten till jakt och fiske som ingår i renskötselrätten.
De internationella åtagandena innebär också att Sverige åtagit sig att visa hänsyn för, och främja
renskötseln och den samiska jakten och fisket som en del av samisk kultur.
I enlighet med principen om fördragskonform tolkning kan detta påverka de svenska regler som finns
om hänsyn för samernas renskötsel och samråd i skogsbruket och hänsyn för samebymedlemmars
jakträtt.
En fördragskonform tolkning av skogsvårdslagens regel (i 31 §) om hänsyn för rennäringen innebär att
Skogsstyrelsen som myndighet bör bli effektivare i sin tillsyn av att hänsyn verkligen visas för
rennäringen inom hela renskötselområdet. Hänsyn bör visas både så att egendomsskyddet för
renskötselrätten upprätthålls och så att renskötseln som en viktig del av urfolket samernas kultur
främjas. Det kräver de allmänna principerna om icke-diskriminering och likabehandling och de
särskilda åtagandena om att främja minoriteters och urfolks kultur och traditionella näringar som finns
i de konventioner som Sverige har tillträtt.
När det gäller hänsynen för samebymedlemmarnas jakträtt innebär de internationella åtaganden som
Sverige gjort angående samerna som urfolk att svenska myndigheter ska respektera och skydda
samernas rätt till jakt, även inom områden där de numera delar rätten till jakt med andra, alltså även på
privatägd mark. I tillämpningen av FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter har
skyddet för urfolkets traditionella ekonomiska aktiviteter som en grund för urfolken att kunna
bibehålla och utveckla sin kultur poängterats. Samebymedlemmars jakt är en sådan traditionell
ekonomisk aktivitet som sedan lång tid tillbaka varit en del av de renskötande samernas försörjning
(samebymedlems jakträtt vilar på urminnes hävd).
29
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Med en fördragskonform tolkning borde länsstyrelserna i sin administration av jakten därför se till att
samebymedlemmarna kan utöva sin jakträtt som en del av sin försörjning, även på privatägd mark
inom renskötselområdet.
3.5 FÖRDRAGSKONFORM TOLKNING AV BESTÄMMELSERNA OM SAMEBYARNAS RÄTT TILL SAMRÅD
OCH RÄTT ATT DELTA NÄR DERAS MARKANVÄNDNING BERÖRS

De internationella konventioner som Sverige har ratificerat understryker vikten av samråd med
minoriteter och urfolk så snart deras rätt att använda marken berörs. Om minoriteter och urfolk inte får
delta i beslut som berör deras rätt till mark urholkas deras möjligheter att bevara sin kultur och sin
identitet.
Det räcker inte att bara bereda urfolket eller minoriteten tillfälle till samråd. I kommentaren till
ramkonventionens artikel 15 anges nämligen att det inte är tillräckligt att stater ger minoriteterna en
formell rätt att delta i beslut som rör dem. Det krävs också att stater tillförsäkrar minoriteten ett
betydande inflytande på de beslut som tas så att såväl minoriteten som den andra parten, så långt
möjligt kan ställa sig bakom de beslut som tas (shared ownership of the decisions taken).
Artikel 25 a i FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter har också tolkats som en
rätt för minoriteter att delta i beslut som påverkar dem; deras kultur inklusive möjligheten att
ekonomiskt försörja sig på traditionella näringar.
En fördragskonform tolkning av bestämmelserna om samråd mellan skogsbruk och rennäring innebär
också att Skogsstyrelsen, som en statlig myndighet, när de utfärdar föreskrifter för dessa samråd och
följer upp dem, bör stötta en utformning av samråden som leder till att samebyarna på ett meningsfullt
sätt tillåts delta i beslut som påverkar dem och så att samebyarna inom ramen för samråden får en
möjlighet att verkligen påverka besluten inom skogsbruket.
De utvärderingar som gjorts av samråden mellan skogsbruket och samebyarna visar att samebyarna
har kunnat påverka skogsbruket i mycket begränsad omfattning och att samebymedlemmar som deltar
upplever samråden mer som information än en reell möjlighet att påverka skogsbruket. För att Sverige
ska kunna leva upp till sina åtaganden krävs en annan typ av samråd där samebyarna kan påverka
skogsbruket på ett sådant sätt att den fortsatta renskötseln och tillgången på renbete som en grund för
denna kan skyddas.
En fördragskonform tolkning av 20 § skogsvårdslagen och 24 § förordningen innebär att de allmänna
råden bör skrivas om så att samråden blir en dialog mellan samebyarna och skogsbruket där
samebyarna får betydligt mer inflytande över de avverkningar och andra skogsbruksåtgärder som
planeras än vad som nu sker. Skogsstyrelsen bör också mer aktivt verka för att samråd kommer till
stånd även inom vinterbetesområdet, eftersom vinterbetet är mycket viktigt för samernas möjlighet att
fortsätta bedriva renskötsel.
För att Sverige ska kunna leva upp till sina internationella åtaganden om att ge samerna möjlighet till
inflytande över sin jakt måste samebymedlemmarna ges möjlighet att delta i beslut om hur deras
jakträtt ska kunna utövas på privatägd mark. Deltagandet måste också innebära att
samebymedlemmarna verkligen kan påverka de beslut som tas och så långt möjligt ställa sig bakom de
beslut som fattas. Här har de statliga myndigheterna länsstyrelserna inom renskötselområdet ett stort
ansvar för att tillämpa gällande regler i enlighet med Sveriges åtaganden mot samerna som urfolk.
Bestämmelsen i 5 § lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska också
tillämpas av länsstyrelsen så att länsstyrelsen ger samerna i egenskap av nationell minoritet möjlighet
till inflytande över jakten, som är en fråga som i högsta grad berör dem som urfolk i. o. m. att jakten är
en viktig del av deras försörjning.
Det finns också möjlighet för länsstyrelserna att inom ramen för de viltförvaltnings-delegationer som
har till uppgift att vara organ för samverkan i frågor som rör viltförvaltningen, se till att
samebymedlemmar kommer till tals när det gäller hur de ska kunna utöva sin jakträtt.

16

Det ställer dock särskilda krav på att länsstyrelsen ser till att den samebymedlem som representerar
rennäringen får sådant inflytande i viltförvaltningsdelegationens arbete att kraven på samråd med
urfolket kan anses uppfyllt.

4. ILO-konvention nr 169
ILO-konvention nr 169 om urfolk och stamfolk är ett av de viktigaste internationella dokumenten som
behandlar urfolks rättigheter. Innehållet i konventionen har påverkat urfolksrätten långt mer än i de 20
länder som har ratificerat konventionen. Konventionen har bl.a. starkt påverkat innehållet i FN:s
deklaration om urfolk som trädde i kraft år 2007 och som Sverige har ställt sig bakom.
Urfolksdeklarationen och ILO-konvention nr 169 anses överensstämma till innehåll och ömsesidigt
förstärka varandra. 31
I Skandinavien är det Norge och Danmark som har ratificerat ILO-konvention nr 169, medan Finland
och Sverige ännu inte ratificerat konventionen men uttalat sig positiva till att göra detta.
4.1 DEN SVENSKA DISKUSSIONEN OM ILO-KONVENTION NR 169

År 1999 lämnade en statlig utredning ett betänkande som klargjorde vad som skulle krävas för att
Sverige skulle kunna ratificera konventionen. 32 Utredaren kom fram till att Sverige behövde vidta
åtgärder för att kunna leva upp till konventionens krav på erkännande och skydd för samernas
bruksrätt till mark inom renskötselområdet, men också åtgärder för att samerna själva skulle kunna
bestämma över hur de vill använda sin bruksrätt. De geografiska gränserna för renskötselområdet
behövde klarläggas och skyddet och hänsynen för samernas rättigheter att använda marken behövde
stärkas så att det blev lika starkt som andras bruksrättigheter till mark. Samerna borde också ges rätt
att i likhet med andra svenska medborgare själva bestämma över hur de vill använda sin jakt- och
fiskerätt. Det behövdes också enligt utredaren en utökad och tydligare rätt för samerna att delta i
användningen, förvaltningen och bevarandet av naturtillgångar inom renskötselområdet. 33
Många remissvar på utredningen, framför allt från majoritetsbefolkningen, markägare och företrädare
för areella näringar inom renskötselområdet var negativa till en svensk ratificering av konventionen.
Bl.a. ansåg man att det fanns en osäkerhet om vilka konsekvenser en ratificering skulle få för andra
areella näringar inom renskötselområdet såsom skogsbruk och jordbruk, jakt och fiske. Det fanns en
oro för att en ratificering skulle kunna leda till att samebyarna skulle kunna hindra eller till och med
stoppa dessa näringar om konventionen ratificerades.
Samebyarna liksom Sametinget önskade å sin sida att Sverige skulle ratificera ILO-konvention nr 169.
Framförallt de renskötande samerna ansåg att de behöver det minimiskydd konventionen skulle kunna
ge för samernas rätt att fortsätta använda marken för renskötsel. Trots olika avgöranden i Högsta
domstolen som bekräftar samernas starka bruksrätt till marken ansåg samer att de har svårt att i
praktiken hävda sin rätt gentemot andra intressen såsom bl.a. jakt och fiske, vattenkraft, storskaligt
skogsbruk och gruvnäring. Det har skapat en osäkerhet bland samer om möjligheten att kunna fortsätta
att bedriva renskötsel och konflikter mellan dem och övrig befolkning, som gör att samerna anser sig
behöva det skydd som en ratificering av ILO-konvention nr 169 skulle kunna ge.
4.2 PRIVATA AKTÖRER OCH ILO-KONVENTION NR 169

Eftersom Sverige inte har ratificerat ILO-konvention nr 169 är dess bestämmelser inte bindande för
svenskt vidkommande. Däremot har innehållet i konventionen haft betydelse för de organisationer,
företag och enskilda individer som vill skydda och främja urfolks mänskliga rättigheter i Sverige.
Det är vanligt att mänskliga rättigheter och konventioner tas som utgångspunkt när policydokument
och juridiska beslut tas, både på internationell och regional nivå. Det gäller lagstiftning men också
31
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självreglerande dokument som privata aktörer som arbetar med humanitärt eller annat bistånd
upprättar för sitt arbete (exempelvis Röda korset) 34.
Skyddet för urfolk har på senare år utvecklats inom internationell rätt och mänskliga rättigheter.
Utredaren Sören Ekström skriver i den statliga utredningen Jakt och fiske i samverkan, att den
internationella debatten om hur man bör se på urfolkens rättigheter är under dynamisk utveckling och
utvecklingstendensen är tydlig. Urfolkens rätt ägnas en allt större uppmärksamhet och respekt 35.
Innehållet i ILO-konvention nr 169 har varit viktig i denna utveckling och kan därför tjäna som en
inspiration för organisationer som genom olika standards och policys vill skydda och främja samernas
rätt som urfolk 36. Tillkomsten av och innehållet i FN:s urfolksdeklaration, bekräftar utvecklingen.
Ett exempel på ett dokument som utformats med ILO- konvention nr 169 som inspiration är FSCstandarden för skogsbruket som bl.a. bygger på respekt för urfolks mänskliga rättigheter i samband
med skogsbruk. Den bygger på innehållet i ILO-konvention nr 169 vilket bl.a. innebär att skogsägare
som certifierat sitt skogsbruk enligt denna standard samråder med samebyarna om avverkningar och
skogsåtgärder även inom samebyarnas vinterbetesmark. Det finns bl.a. bestämmelser om den
information samebyarna ska ha tillgång till innan samråden, medling när parterna inte kan komma
överens och skyldighet för skogsbruket att sätta sig in i rennäringens behov av hänsyn på olika marker.
För Svenska kyrkans del pekades i en utredning om Samiska frågor i Svenska kyrkan år 2006 37 på att
den internationella diskussionen om urfolkens rättigheter snabbt har utvecklats sedan 1970-talet, inte
minst genom att urfolk av egen kraft gjort sig hörda. Urfolkens framsteg har också underlättats av den
successivt starkare betoningen av de mänskliga fri- och rättigheterna i allmänhet. Det internationella
samfundets ställningstaganden har färgats av både formella och moraliska principer.
Både Sverige som nation och Svenska kyrkan som trossamfund har engagerat sig i den internationella
debatten om urfolks rättigheter. Inte minst har Svenska kyrkan, inom ramen för Kyrkornas Världsråds
arbete, tagit ställning både principiellt och i enskilda frågor till förmån för urfolk som i sina respektive
länder inte fått tillgång till de rättigheter som lagts fast i internationella konventioner.
Enligt utredaren Sören Ekström fordrar de internationella ställningstagandena motsvarande diskussion
om urfolksrättigheterna i Sverige, dvs. de samiska rättigheterna. Svenska kyrkan skulle enligt
utredningen kunna bidra till att minska konflikterna i renskötselområdet genom att ta aktiv del i det
utvecklingsarbete och de dialoger som pågår om samverkan och konflikter mellan rennäringen och
annan markanvändning.
I utredningen fördes tanken fram att ett klarläggande av vilka konsekvenser en ratificering av ILOkonvention nr 169 skulle få för användningen av marken inom renskötselområdet skulle minska oron
för vad en svensk ratificering skulle innebära för övrig befolkning. Sören Ekström föreslog att Svenska
kyrkan skulle stå fast vid sin uppfattning att Sverige bör ratificera ILO-konvention nr 169. Samtidigt
föreslog han att Svenska kyrkan ska verka för att ett sådant beslut fattas på ett sådant sätt och i ett
sådant sammanhang att konsekvenserna för alla dem som berörs av en ratificering av ILO-konvention
nr 169, framgår tydligt. 38 Han föreslog också att Svenska kyrkan både internt och externt borde verka
för bättre kunskaper om de frågor som skapar konflikter mellan samer och övrig befolkning och verka
för en aktiv dialog mellan parterna i syfte att samlade lösningar ska växa fram och att beslut fattas på
ett sätt som ger största möjliga trygghet för alla berörda parter.
Utredningen innehåller också ett avsnitt om Svenska kyrkan som markägare. Utredaren föreslår att
Svenska kyrkan i egenskap av markägare ska ta aktiv del i de dialoger som pågår om samverkan och
34
35
36
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SOU 2010:70, s. 285.
SOU 2005:116 s. 187.
Indigenous & Tribal People's Rights in Practice - A Guide to ILO Convention No. 169, s. 5
http://www.ilo.org/indigenous/Resources/Guidelinesandmanuals/WCMS_106474/lang--en/index.htm
Svenska kyrkans utredningar 2006:1, s.36 f.
A.a. s. 99.

18

konflikter mellan rennäringen och annan markanvändning. Inte minst gäller detta skogsbruket på
kyrkans marker, som också är en viktig del i samernas betesmarker. Enligt utredaren bör förvaltningen
av den kyrkliga marken inom renskötselområdet ske med sikte på ett långsiktigt och medvetet
skogsbruk, siktande till ett uthålligt nyttjande, där hänsyn tas till ekologiska principer, rennäringens
utveckling och skogens betydelse för sysselsättning och lokal ekonomi. 39
4.3 ILO-KONVENTION NR 169, ALLMÄN INRIKTNING

40

ILO-konventionen nr 169 omfattar alla nyckelfrågor som är viktiga för urfolks rättigheter. Bland dessa
kan nämnas de som är av intresse för samernas bruk av kyrkans mark nämligen;
•

urfolks rätt till skydd mot diskriminering och rätt till att särskilda åtgärder vidtas för att få slut
på den diskriminering de historiskt har utsatts för,

•

urfolks rätt till samråd och att delta i beslutsfattande då frågor som berör dem behandlas

•

urfolks rätt till skydd för den mark där de traditionellt har bott och verkat och rätt att delta i
användningen, förvaltningen och bevarandet av naturtillgångar på denna mark

I ingressen till ILO:s konvention nr 169 poängteras att urfolken på ett speciellt sätt bidrar till hela
mänsklighetens kulturella mångfald, den sociala och ekologiska harmonin samt till internationellt
samarbete och förståelse.
Det konstateras dock att urfolken i många delar av världen inte har grundläggande mänskliga
rättigheter i samma utsträckning som den övriga befolkningen i de stater där de bor och att deras
värderingar, sedvänjor m.m. ofta har förringats. Det behövs därför bestämmelser som gör att de som
tillhör ett ursprungsfolk kan få ta del av samma mänskliga rättigheter som andra medborgare.
För att åstadkomma detta behövs bestämmelser inom en rad områden där medlemmar av urfolk
historiskt varit diskriminerade. Det anses inte tillräckligt att förbjuda diskriminering för att uppnå en
likabehandling för urfolken, utan krav ställs på särskilda positiva åtgärder för att de som tillhör urfolk
ska kunna få samma mänskliga rättigheter som majoriteten. 41
De särskilda åtgärder som ska vidtas i samarbete med urfolken för att de ska kunna bevara sin livsstil,
kultur och identitet framgår bl.a. av de allmänna bestämmelserna i artikel 2, 4 och 5 i konventionen.
I ILO-guiden förklaras kravet på särskilda positiva åtgärder (affirmative action) till stöd för urfolkens
sociala, kulturella och ekonomiska rättigheter med att konventionen är en ytterligare utveckling av
ILO:s engagemang för särskilt eftersatta grupper. Jämlikhet kan enligt ILO:s synsätt kräva
särbehandling av eftersatta grupper som exempelvis urfolk, kvinnor eller barnarbetare. Särskilda
positiva åtgärder innefattar åtgärder för att komma till rätta med tidigare diskriminering. 42
4.4 SKYDD MOT DISKRIMINERING OCH KRAV PÅ SÄRSKILDA ÅTGÄRDER

Det grundläggande kravet enligt konventionen, att urfolken till fullo ska åtnjuta mänskliga rättigheter
och grundläggande friheter, framgår av artikel 3.
Den bestämmelsen motsvaras av artikel 1 i FN:s urfolksdeklaration där det anges att urfolken som
kollektiv och individer har rätt till alla mänskliga fri- och rättigheter så som de uttrycks i den allmänna
deklarationen om mänskliga rättigheter och internationell rätt.
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A.a. s. 117.
Indigenous and tribal peoples rights in practice, A guide to ILO-Convention No. 169, Program to promote
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ILO-guiden, s. 29–30
A.a. s. 32 ff.

19

I artikel 4 i ILO-konventionen framgår att särskilda åtgärder ska vidtas för att främja de berörda
folkens individer, institutioner, egendom, arbete, kultur och miljö. Syftet med dessa åtgärder är att
komma till rätta med den historiska diskriminering som individer tillhörande urfolk har blivit utsatta
för och fortfarande utsätts för. 43
Att urfolkens kultur och livsstil ska bevaras innebär enligt konventionens bestämmelser inte att de ska
fråntas möjligheten till förändring och förnyelse. Det är emellertid folken själva som ska välja om de
vill förändra sin livsstil och i vilken utsträckning och på vilket sätt detta ska ske. De ska också själva
besluta om de vill integreras med den övriga befolkningen eller inte.
4.5 RÄTT TILL SAMRÅD OCH DELAKTIGHET I BESLUTSFATTANDE

En hörnsten i ILO-konventionen nr 169 är att urfolk har rätt till samråd och rätt att delta i
beslutsprocesser när deras rättigheter eller intressen kan komma att beröras. Artiklarna 6 och 7 i
konventionen handlar om samråd och rätt att delta i beslut med målet att nå överenskommelser eller
samtycke från urfolkets sida. Detta är nyckelbestämmelser som påverkar tillämpningen av alla övriga
bestämmelser i konventionen. 44
Artikel 7 syftar också till att ge urfolk rätt att så långt möjligt själva utöva kontroll över sitt folks
ekonomiska, sociala och kulturella utveckling. De ska själva ha rätt att besluta om sina prioriteringar
vad gäller utvecklingsprocessen i den mån denna påverkar deras liv, tro, institutioner och andliga
välfärd samt den mark de innehar eller på annat sätt nyttjar.
I artikel 7 punkt 4, ställs krav på att regeringarna ska vidta åtgärder för att skydda och bevara miljön i
de områden som urfolken bebor. Detta kan jämföras med bestämmelsen i artikel 15 punkt 1 som
föreskriver att urfolken har rätt att delta i användningen, förvaltningen och bevarandet av
naturtillgångar i de områden där urfolken traditionellt bott och verkat.
När konventionen kom till angavs det att stater tidigare fattat beslut i frågor som rör urfolk utan att de
själva fått påverka besluten. ILO-konventionen nr 169 ska i stället tillförsäkra urfolken en rätt till
inflytande genom samråd i frågor som berör dem. 45
ILO:s expertkommitté påpekar vikten av att samråd kommer till stånd och att urfolken kan påverka
utvecklingen eftersom urfolk och stamfolk står inför enorma utmaningar idag, inte minst när det gäller
att fastställa deras rätt till mark men också när det gäller utbildning och hälsa och en ökande
exploatering av naturresurser. Att involvera urfolk och stamfolk i dessa frågor och andra som berör
dem direkt, är enligt expertkommittén av avgörande betydelse för att skydda deras ekonomiska
tillgångar och för att garantera social rättvisa. Samråd kan vara ett medel för verklig dialog och social
sammanhållning och kan bli avgörande för att lösa konflikter. 46
Utmaningen i att åstadkomma samråd som ger urfolken möjlighet att delta i och påverka beslut som
berör dem har kommenterats i ett stort antal fall av ILO:s expertkommitté. 47 Samråden ska hållas på
ett sådant sätt att parterna strävar efter att åstadkomma en dialog som gör att de finner lämpliga
lösningar i en atmosfär av ömsesidig respekt och delaktighet. Effektiva samråd anges vara samråd där
de berörda har en möjlighet att påverka de beslut som fattas och där man strävar efter att förena
motstående intressen. Om samråden sker på rätt sätt kan de leda till både att förebygga och lösa
konflikter.
Samråd som präglas av att urfolken är delaktiga ger dem inte bara ett tillfälle att reagera på
information som ges utan ger dem en rätt och möjlighet att komma med egna förslag. På det sättet
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respekteras urfolkens rätt att själva bestämma hur de vill utforma sin egen utveckling, ekonomiskt,
kulturellt och socialt. 48
I artikel 6.2 i konventionen anges hur samråd med urfolk ska utformas. Samråd ska ”ske
förtroendefullt och i en efter omständigheterna lämplig form i syfte att uppnå överenskommelse eller
samtycke till föreslagna åtgärder”. Målet för ett samråd ska vara en uppriktig strävan från regeringarna
att genom samråden uppnå en överenskommelse med urfolket eller få deras samtycke till den åtgärd
som samrådet berör.
I ILO-guiden lyfts en rad saker fram för att man ska kunna åstadkomma samråd av detta slag. Det
handlar om att erkänna de organisationer som representerar urfolken i samråden, att sträva efter att
åstadkomma överenskommelser med urfolken, att föra riktiga och konstruktiva förhandlingar utan
onödiga förseningar och att följa det som överenskommits i samråden.
Mer konkret anges att det är viktigt att se till att urfolken inför samråden har tillgång till all relevant
information och att de till fullo kan förstå den. Den information som ges ska ges till urfolken tidigt i
olika processer som påverkar dem, och ges på ett sådant sätt att de har möjlighet att delta aktivt i de
utvecklingsprocesser som berör dem innan beslut fattas (free, prior and informed participation).
Urfolkens representanter ska ha haft en möjlighet att i förväg sätta sig in i de frågor som ska
behandlas. Om det behövs ska nödvändiga medel ges till dem som ska delta i samråden. På det sättet
skapas förutsättningar för att urfolket ska kunna påverka resultatet av samrådet och för att konsensus
ska kunna uppnås.
För att samråden ska kunna leda till en överenskommelse eller ett samtycke är det viktigt att utforma
samråden så att urfolket fritt och fullständigt kan uttrycka sin syn på de frågor som behandlas i
samråden. Det är viktigt att samrådet hålls på ett språk som urfolket kan förstå.
Tillräcklig tid måste ges urfolket så att de i sin tur kan samråda med andra medlemmar i urfolket på ett
sätt som överensstämmer med deras kultur och traditioner. 49
4.6 RÄTT TILL SKYDD FÖR TRADITIONELL MARK OCH RÄTT ATT DELTA I ANVÄNDNINGEN,
FÖRVALTNINGEN OCH BEVARANDET AV NATURTILLGÅNGAR

I artikel 13 i ILO-konventionen betonas markens särskilda betydelse för urfolks kultur och andliga
värden.
För urfolk har marken inte bara en ekonomisk betydelse utan också en avgörande betydelse för deras
kultur, traditionella sysselsättning och identitet. Marken har också en andlig dimension för urfolk.
Inom den traditionella marken finns oftast heliga platser. Förlust av mark där urfolket traditionellt har
bott och som de sedan lång tid tillbaka har brukat är därför mycket allvarlig för dem och innebär ett
hot mot deras identitet och överlevnad som folk.
ILO-konventionen innehåller därför olika bestämmelser för att skydda urfolkens traditionella rätt att
använda denna mark. Konventionen värnar också om urfolkens rätt att delta i användningen,
förvaltningen och bevarandet av naturtillgångar på denna mark. 50
Bestämmelserna i artikel 14 innebär att de rättigheter urfolk har till mark som de brukat under lång tid
ska identifieras, erkännas och skyddas av regeringarna. Urfolks rätt till mark grundar sig på traditionell
ockupation och bruk av marken, oberoende av om äganderätten är juridiskt registrerad av staten. I
artikeln skiljs mellan mark som urfolket traditionellt innehar, dvs. där de haft det dominerande
inflytandet över bruket av marken, och mark som de av tradition har brukar tillsammans med andra.
Starkast är skyddet för mark som urfolken traditionellt innehar.
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Rätten till mark innehåller enligt konventionen både individuella och kollektiva aspekter, både mark
som används av en grupp och mark som bebos av enskilda individer eller familjer.
När det gäller rätt till mark som har brukats av urfolket, men där andra också kan ha rättigheter till
marken, nämns som exempel mark där urfolken har betesrättigheter eller jakt- och fiskerättigheter. De
rättigheterna grundar sig också på urfolkens traditionella bruk av marken. 51 Artikel 14 innehåller
också en skyldighet för staterna att ge urfolk rätt att få sina anspråk på marken juridiskt prövade.
I artikel 15 anges att urfolkens rätt till naturtillgångar på deras mark särskilt ska skyddas. Dessa
rättigheter innefattar rätten för urfolk att delta i användningen, förvaltningen och bevarandet av alla
naturtillgångar på denna mark. Artikeln omfattar både förnybara och icke förnybara naturresurser som
skog, fisk, vatten, sand och mineraler. 52
Bestämmelsen anknyter till den övergripande inriktningen i konventionen, som är att samråd ska
hållas med urfolket när deras rättigheter berörs och att de ska ha möjlighet att påverka sin egen
utveckling och marken där de bor (artikel 6 och 7).
Rätten att delta innebär en rätt för urfolket till samråd innan naturresurser undersöks eller utnyttjas.
Under samråden ska urfolken ges möjlighet att lägga fram sin syn på varför de anser att
naturresurserna inte bör exploateras eller varför ett visst geografiskt område bör undantas för
exploatering på grund av miljöskäl, befarade föroreningar eller för att det rör sig om för urfolket heliga
platser. Det kan också finnas skäl att undanta områden på grund av att det påverkar underlaget för
urfolkets näringsverksamhet.
När det gäller långsiktig exploatering av mark är det viktigt att urfolket får vara med och utforma
denna i enlighet med bestämmelserna i artikel 6 och 7. Det innebär att samråda med urfolket på ett
sådant sätt att de kan vara delaktiga i utformandet, implementeringen och utvärderingen av
utvecklingsplaner som berör dem. 53 Denna tolkning stöds av den norska tolkningen av konventionens
bestämmelse i artikel 15 punkt 1. I Norge anses det inte vara tillräckligt att samerna hörs innan
åtgärder vidtas som rör utnyttjandet av naturtillgångar. I stället krävs att samerna har rätt att delta
aktivt i besluten om hur naturresurserna ska utnyttjas. 54
Den svenska ILO-utredningen ansåg i motsats till detta att det enligt artikeln måste vara tillräckligt att
yttra sig innan åtgärder vidtas eller beslut fattas som rör användningen, förvaltningen och bevarandet
av naturtillgångar, under förutsättning att hänsyn så långt möjligt togs till de synpunkter som kom
fram i yttrandet. Den utveckling som skett sedan ILO-utredningen kom år 1999 motsäger dock en
sådan tolkning av bestämmelsen.
I enlighet med vad som anges om hur samråd ska utformas enligt artikel 6 och 7 är det inte tillräckligt
att urfolk får tillfälle att yttra sig och reagera. De ska ha möjlighet att delta i beslut och påverka
utformningen av dessa med målet att nå överenskommelser eller samtycke från urfolkets sida (se
ovan).
Detta bekräftas också av den bestämmelse om rätt att delta i användningen av deras mark som finns i
FN:s urfolksdeklaration, artikel 32. Där anges att urfolk har rätt att bestämma och utveckla sina egna
prioriteringar när det gäller utveckling och användning av sin traditionella mark och andra resurser.
Staterna ska samråda och samarbeta med urfolken för att uppnå deras fria och informerade samtycke
innan åtgärder vidtas som berör deras mark eller resurser som hör till den marken.
De organ som övervakar tillämpningen av ILO-konvention nr 169 har uttalat sig om ett stort antal fall
där staterna anses ha brustit i sin samrådsskyldighet med urfolken innan naturresurser har exploaterats.
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ILO:s Trepartskommitté 55 har angående samråd med urfolk som kan beröras av undersökning eller
utvinning av naturresurser angett följande: Sådana samråd innebär att ”etablera en genuin dialog
mellan båda parter som karaktäriseras av kommunikation och ömsesidig förståelse och respekt, ett gott
uppsåt och en uppriktig önskan att uppnå samförstånd. Ett enkelt informationsmöte är inte tillräckligt
för att nå upp till konventionens krav. Artikel 6 kräver att samrådet ska ske innan åtgärder vidtas. Det
innebär att representanter för urfolket ska delta så tidigt som möjligt i processen, bl.a. i de
miljökonsekvensbeskrivningar som görs. Även om artikel 6 inte kräver att konsensus uppnås under
samrådet föreskrivs att urfolken ska ha möjlighet att fritt delta på alla nivåer i utarbetandet,
genomförandet och utvärderingen av åtgärder som direkt berör dem.
När det gäller skogsbruk i områden som urfolk brukar finns följande goda exempel av tillämpningen
av ILO-konventionens artikel 15 i ILO- guiden:
Kongo: samråd och medbestämmande i skogsbruk
Inom ramen för certifiering av sitt skogsbruk initierade företaget Congolaise Industrielle du Bois
(CIB) samråd och delaktighet i skogsbruket för urfolken Mbendzele och Bangombe. De fick delta i
beslut om var avverkningar skulle förläggas och hur de skulle genomföras.
Baserat på kunskapen att skogen är den naturliga miljön för dessa halvnomadiserande urfolk,
inkluderade företaget medlemmar av urfolket i de team av medarbetare som identifierade platser,
träd och andra områden i skogen, som var heliga för urfolket liksom områden som de behövde för
sin försörjning. Detta resulterade i ett aktivt deltagande av urfolket i bevarandet av miljön och
bevarandet av de platser som är kulturellt eller andligt särskilt värdefulla för dem. Man använde
sig av GPS-spårning för att identifiera de områden som skulle bevaras.
Medlemmar av urfolket som är verkliga experter på de områden som är värdefulla ur
miljösynpunkt bidrog på ett avgörande sätt till att områden med värdefulla växter och djur som
används i deras heliga ceremonier kunde skyddas. Dessutom ledde detta till att förebygga
konflikter med urfolket och till att medlemmar av urfolket fick vara delaktiga på ett sätt som de
prioriterade. Dessutom gav arbetet i teamen ett antal medlemmar från folken arbetstillfällen och
56
inkomster .
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III Hur kan Svenska kyrkans mark förvaltas med hänsyn
till innehållet i ILO-konvention nr 169?
Denna utredning ska ge svar på frågan hur Svenska kyrkans mark inom renskötselområdet skulle
kunna förvaltas med hänsyn till innehållet i ILO-konvention nr 169. Särskilt ska redovisas vad en
tillämpning av artiklarna 6, 7, 13 och 15 skulle kunna innebära för de renskötande samernas möjlighet
att delta i användningen och förvaltningen av naturresurser på Svenska kyrkans mark.
De aktuella bestämmelserna handlar om markens betydelse för urfolk och rätten för dem att genom
samråd delta i användningen, förvaltningen och bevarandet av marken och dess resurser inom de
områden där de traditionellt har bott och verkat. Målet för samråden är enligt konventionens
bestämmelser att uppnå överenskommelser med urfolken eller samtycke till planerade åtgärder.
För Svenska kyrkans del berör en tillämpning av ILO-konventionens bestämmelser den del av kyrkans
mark i Härnösands- och Luleå- och Västerås stift som ligger inom renskötselområdet.
Utgångspunkten för hur Svenska kyrkan som markägare bör behandla samernas bruk av marken enligt
ILO-konventionen är icke-diskriminering, d.v.s. att behandla samernas rätt att använda marken på
samma sätt som andras rätt att använda marken (exempelvis arrendatorer). Därutöver krävs enligt
konventionen särskilda åtgärder för att visa hänsyn för samernas traditionella bruk av marken för att
skydda deras kultur och för att komma till rätta med tidigare diskriminering av samerna som urfolk.
Såväl ILO-konventionens regler om icke-diskriminering som krav på särskilda åtgärder
överensstämmer med vad andra konventioner som Sverige redan tillträtt kräver. En tillämpning av
ILO-konventionens bestämmelser om icke-diskriminering och särskild hänsyn för samernas
renskötsel, jakt och fiske skulle därför inte innebära något nytt för Svenska kyrkan som markägare.
Men eftersom Sveriges internationella åtaganden på dessa punkter inte tycks ha fått fullt genomslag
vid tillämpningen av svenska nationella regler redogörs för hur en tillämpning av internationell rätt
(ILO-konventionen och andra konventioner) bör påverka Svenska kyrkans bruk av marken när
samernas rätt till renskötsel, jakt och fiske berörs.
Enligt ILO-konventionen har samerna rätt att delta i användningen, förvaltningen och bevarandet av
naturtillgångar inom denna mark. Samernas deltagande bör ske genom samråd som syftar till att nå
överenskommelser mellan Svenska kyrkan och samerna om markanvändning som berör samerna.
Även annan internationell rätt som Sverige har ställt sig bakom innehåller regler om samråd med
urfolk och möjlighet för dem att påverka användningen av marken. ILO-konventionen är dock
tydligare och utförligare när det gäller hur samråd bör utformas och är ensam om en uttrycklig regel
om rätt för urfolket att delta i användningen, förvaltningen och bevarandet av naturresurser på sådan
mark. Sist i avsnittet redogörs för hur ILO-konventionens regler i detta avseende skulle kunna påverka
samernas rätt att använda Svenska kyrkans mark inom renskötselområdet.

1. Skydd mot diskriminering av samernas rätt att bruka marken och
särskilda åtgärder
Grunden för tillämpningen av ILO-konventionen är densamma som grunden för de konventioner som
rör minoriteter och FN:s urfolksdeklaration, som Sverige redan ställt sig bakom. Det handlar om att
skydda samer mot diskriminering och vidta särskilda åtgärder för att samer ska kunna fortsätta bruka
och leva på den mark där de traditionellt har bott och verkat.
För att Svenska kyrkan ska kunna leva upp till kravet på skydd mot diskriminering när det gäller
bruket av mark inom renskötselområdet krävs att kyrkan på sin mark visar samma hänsyn mot
samebyarnas bruksrätt – renskötselrätten – som den hänsyn man som markägare visar andra
innehavare av bruksrätter. Det handlar om hänsyn för rätten till renbete när skogsbruk bedrivs på
Svenska kyrkans marker, men också hänsyn för flyttleder och anläggningar som kan behövas för
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renskötseln. Samma grad av hänsyn som skulle visas för andra som t.ex. kan ha rätt att ha djur på bete
på kyrkans mark ska alltså visas för samernas rätt att använda marken med stöd av sin bruksrätt.
På motsvarande sätt bör Svenska kyrkan som markägare visa hänsyn för samebymedlemmars jakt- och
fiskerätt på kyrkans marker, d.v.s. på mark belägen ovanför lappmarksgränsen. Samebymedlemmar
bör ha samma möjlighet att utöva sin jakt- och fiskerätt på kyrkans mark som andra jägare och fiskare
som har fått sådan rätt upplåten till sig av kyrkan.
När det gäller krav på särskilda åtgärder föreskriver ILO-konventionen (men också annan
internationell rätt) att sådana ska vidtas för att den diskriminering som drabbat urfolk ska kunna
elimineras och för att de ska kunna fortsätta utöva sin kultur och sina traditionella näringar. Här bör
Svenska kyrkan på sin mark vidta särskilda åtgärder så att samernas möjlighet att bedriva renskötsel,
jakt och fiske på olika sätt underlättas.
1.1 HÄNSYN I SKOGSBRUKET

En av de saker som påverkar renskötseln mest är det skogsbruk som markägare bedriver inom
renskötselområdet. Inte minst gäller detta skogsbruket i vinterbetesområdena, eftersom tillgången på
vinterbete för renarna är begränsad. 57
Så här beskriver Svenska Samernas Riksförbund hur de uppfattar påverkan från skogsbruket;
”Rennäring och skogsbruk har under lång tid verkat inom samma områden. Det intensiva
skogsbruk som bedrevs under 1960-och 1970-talet har, tillsammans med annan markanvändning,
inneburit att rennäringens förutsättningar förändrats radikalt. För rennäringen har skogsbruket
inneburit att betesområden minskat och att betesmarkerna styckats upp. Möjligheten att flytta
renarna mellan olika årstidsbeten har också begränsats eller omöjliggjorts i vissa lägen.
Skogsbruket har också gett negativa effekter i form av avverkade hänglavskogar, skadat markbete
och försämrade snöförhållanden, särskilt på kalhyggen. Detta har sin tur lett till kostsamma
åtgärder som t.ex. stödutfodring och lastbilstransporter. Det finns idag inte tillgång till alternativa
betesmarker som tidigare. Detta påverkar djurhållningen och skapar konkurrens om renbetet
mellan renskötarna och samebyarna.”

Svenska kyrkan bör på olika sätt i skogsbruket på sin mark visa hänsyn för renskötseln så att samerna
kan fortsätta använda marken för sitt traditionella bruk. Utgångspunkten för denna hänsyn är
ickediskriminering av samernas bruksrätt; renskötselrätten. Det innebär som sagts ovan att visa samma
respekt för samebyarnas civila bruksrätt – renskötselrätten – som för andras rättigheter till marken. En
annan del av respekten för samernas renskötselrätt till marken bör vara att Svenska kyrkan är beredd
att ersätta samebyarna för skador på renskötseln till följd av skogsbruket. 58
Kravet på hänsyn för renskötselrätten ligger till grund för bestämmelsen i 31 § skogsvårdslagen som
gäller hänsyn för rennäringen för alla som bedriver skogsbruk. Bestämmelsen syftar också till att
skogsbruket ska visa hänsyn för rennäringen i egenskap av ett allmänt intresse. Särskild hänsyn
påkallas enligt bestämmelsen för att förutsättningar att bedriva rennäring i skogen ska kunna
bibehållas. Detta stöds av en fördragskonform tolkning av de konventioner som Sverige redan har
tillträtt, och som ställer krav på särskilda åtgärder för att stödja samernas möjlighet att som urfolk
kunna fortsätta med sin traditionella markanvändning i skogen.
Vilken typ av åtgärder kan det vara frågan om att Svenska kyrkan ska visa i sitt skogsbruk inom
renskötselområdet? Svenska Samernas Riksförbund har i sin policy för renskötselanpassat skogsbruk
räknat upp en rad exempel på åtgärder som kan leda till att skogsbruket kan minska sin negativa
påverkan på renskötseln. Bland dessa kan nämnas ett anpassat produktionsmål för skogsbruket inom
områden som är viktiga för renskötseln (exempelvis renars trivselland, uppsamlingsområden, bra
57
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Hagsgård Samer s.6.
Skador på renskötseln till följd av skogsbruket kan enligt Svenska Samernas Riksförbund uppstå genom
produktionsbortfall och merkostnader för samebyarna. Det kan gälla kostnader för stödutfodring p.g.a.
bortfall av renbete eller kostnader för flytt av renar med lastbil till följd av att flytt på marken försvåras av
skogsbruket.
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betesområden, kalvningsland och flyttstråk) och förbättrade skogsbruksmetoder genom bl.a. anpassad
och skonsam markberedning, anpassade vägdragningar, inga främmande trädslag (contorta) inom
renskötselområdet, utökad röjning och gallring, begränsad användning av gödsling, bättre
förutsättningar för trädlavar, utökad användning av alternativa skogsbruksmetoder i förhållande till
kalhyggesbruk. I policyn förklaras närmare varför dessa åtgärder bör vidtas och hur man önskar att de
utformas.
Skogsstyrelsens uppföljning av de hänsyn som skogsbruket har visat rennäringen indikerar att hänsyn
tycks tas i mycket begränsad omfattning. Skogsbrukets företrädare har inom ramen för den Centrala
samrådsgruppens arbete rapporterat att samråd med rennäringen lett till att hänsyn tagits i samband
med olika åtgärder i skogsbruket i ca 5–6 procent av fallen (se ovan). En fördragskonform tolkning av
de hänsyn som ska visas renskötseln i skogsbruket innebär att Svenska kyrkan bör visa hänsyn i
betydligt större omfattning, för att nå upp till konventionernas krav på särskilda åtgärder för att främja
samernas möjlighet att fortsätta bedriva renskötsel i skogen.
I Svenska Samernas Riksförbunds policy för ett renskötselanpassat skogsbruk anges också att
samebyarna önskar hänsyn till de socioekonomiska och kulturella effekter som skogsbruket orsakar
för samiska renskötarfamiljer. Att undersöka och försöka minimera negativa effekter av detta slag
ligger i linje med ILO-konventionens och annan internationell rätts krav på särskilda åtgärder för att
skydda urfolks traditionella bruk av marken. 59 Svenska kyrkan bör därför tillsammans med de
renskötande samerna undersöka och sträva efter att minska de negativa socioekonomiska och
kulturella effekterna av sitt skogsbruk.
FSC-certifiering har framförts som ett önskemål från Svenska Samernas Riksförbund för att
åstadkomma ökad hänsyn för samernas renskötsel från skogsbrukets sida. Som nämnt ovan bygger
FSC-certifieringen på ILO-konventionens krav när det gäller hänsyn för urfolks användning av sin
traditionella mark. Där finns såväl krav på specifika hänsyn som ska tas för renskötseln i skogsbruket
(de rör bl.a. markberedning, främmande trädslag och gödsling) som krav på hänsyn för platser som är
av särskild kulturell, ekologisk eller religiös betydelse för urfolk. En FSC-certifiering av Svenska
kyrkans skogsmark kunde underlätta för kyrkan att leva upp till ILO-konventionens krav. 60
Att Svenska kyrkan ska FSC-certifiera skogsbruket inom renskötselområdet är också något som
samebyarna önskar.
1.2 HÄNSYN FÖR SAMERS JAKT- OCH FISKERÄTT

En tillämpning av ILO-konventionens bestämmelser (och annan internationell rätt) innebär som ovan
nämnts i första hand att samebyarna får utöva sin jakt- och fiskerätt på motsvarande sätt som andra
som har rätt att jaga på Svenska kyrkans mark.
Vilka särskilda hänsyn som därutöver kan visas för att samebymedlemmar ska kunna fortsätta jaga på
sina traditionella marker bör Svenska kyrkan ta reda på genom samråd med företrädare för
samebymedlemmarna. Men enligt vad som framkommit i olika utredningar rörande jakten, tycks en
positiv attityd från markägare till att samebymedlemmar utövar sin jakträtt på privatägd mark vara
viktig för att samebymedlemmar fullt ut ska kunna utnyttja sin jakträtt. Likaså anses behovet av
samverkan mellan samebymedlemmar och andra jägare på privatägd mark vara stort.
En möjlighet för Svenska kyrkan att främja samebymedlemmars jakträtt skulle kunna vara att i
egenskap av markägare ta initiativet till sådan samverkan mellan olika personer som jagar på kyrkans
mark, för att på det sättet underlätta att samebymedlemmar kan fortsätta jaga på den mark där de
traditionellt har jagat inom renskötselområdet.
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Mer information om socioekonomiska och kulturella effekter av exploateringsprojekt inom samiska marker
finns hos Svenska Samernas Riksförbund, http://www.sapmi.se/SKBinformation.pdf
Svensk skogsbruksstandard, princip 3 Ursprungsfolks rättigheter. https://se.fsc.org/svenskskogsbruksstandard.265.htm

26

2. Rätt till samråd och delaktighet i bruket av kyrkans mark
En grundläggande tanke i ILO-konvention nr 169 är att urfolk ska kunna delta i förvaltningen,
användningen och bevarandet av den mark där de traditionellt har brukat marken. Detta ska ske genom
samråd med urfolken med målet att uppnå överenskommelser eller samtycke från dem när det gäller
markanvändning som berör dem.
Att samråda med urfolk rörande deras markanvändning stöds numera också av den tolkning som görs
av Europarådets ramkonventions bestämmelse i artikel 15 och av den tolkning som görs av artikel 27
FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter. Tolkningarna av dessa bestämmelser
innebär också att det ska finnas en strävan att uppnå överenskommelser eller samtycke från
ursprungsfolken, när man samråder med urfolk om åtgärder som berör deras traditionella
markanvändning (se ovan).
En tillämpning av internationell rätt, både av sådan som Sverige redan ställt sig bakom och av ILOkonventionen, innebär därför att Svenska kyrkan bör inrätta samråd med samerna med målet att nå
överenskommelser med dem eller samtycke till åtgärder om användning av kyrkans mark när den
berör samernas renskötsel, jakt eller fiske.
En tillämpning av ILO-konventionens bestämmelser om hur samråd bör hållas för att kunna nå
överenskommelser eller samtycke från urfolket kan ge ett gott stöd för Svenska kyrkan om man väljer
att ta intryck av detta.
Enligt ILO-guiden bör samråden hållas i en atmosfär av ömsesidig respekt och delaktighet. Samerna
ska ha en möjlighet att påverka de beslut som fattas. När det finns motstående intressen mellan
Svenska kyrkan som markägare och samerna ska samråden leda till att dessa intressen kan förenas.
Om samråden sker på rätt sätt ska de enligt ILO-guiden kunna leda till att förebygga och lösa
konflikter.
En förutsättning för att samråd ska kunna leda till överenskommelser eller samtycke från urfolkets sida
är enligt ILO-guiden att de sker med de representanter som urfolket bestämmer ska representera dem i
olika situationer. 61 Detta innebär att Svenska kyrkan bör samråda med olika representanter för de
samer som brukar Svenska kyrkans mark innan man beslutar vilka man ska samråda med i olika
frågor.
När det gäller markanvändning som kan påverka renskötseln och samebymedlemmars rätt till jakt och
fiske ligger det närmast till hands att Svenska kyrkan samråder med samebyarna och deras
gemensamma organisationer, Svenska Samernas Riksförbund och Renägarförbundet, eftersom det är
samebyarna och deras medlemmar som har rätt att utöva renskötsel och jakt och fiske. Men Svenska
kyrkan bör också samråda med Sametinget, som har som uppgift att medverka i samhällsplaneringen
och beakta samiska intressen, däribland rennäringens intressen när det gäller nyttjande av mark och
vatten.
Samrådens utformning är också viktiga för att uppnå överenskommelser. I ILO-guiden anges att
samråden måste utformas så att urfolken har möjlighet att påverka resultatet av dem. Att bara ge
information om planerade åtgärder från markägarens sida och låta urfolkets representanter reagera på
denna information uppfyller inte kravet på samråd enligt ILO-konventionen. Samråden bör präglas av
dialog där urfolken har tillfälle att lägga fram sin syn på det som behandlas och komma med egna
förslag. Detta bör Svenska kyrkan beakta.
I FN:s urfolksdeklaration som Sverige har ställt sig bakom anges att samrådens syfte är att
åstadkomma att urfolket kan ge ett fritt och i förväg informerat samtycke till de åtgärder som planeras
(artikel 19). FN:s utvecklingsgrupp har förklarat innebörden av dessa krav på samråd på följande sätt:
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Jfr artikel 6.1 a och ILO-guiden s. 61.
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•

”Fritt” innebär att det inte förekommit något tvång, hot eller manipulation av urfolkets
representanter.

•

”I förväg” innebär att samtycke har sökts tillräckligt lång tid innan en planerad åtgärd ska
genomföras så att det ger tid för urfolket att samråda och uppnå konsensus inbördes.

•

”Informerat” har man förklarat med att information ska lämnas om;
-

vilken slags åtgärd det är fråga om

-

omfattningen av åtgärden

-

hur snabbt man planerar genomföra åtgärden

-

varför åtgärden vidtas/syftet med åtgärden

-

hur länge åtgärden kommer hålla på

-

var åtgärden kommer vidtas och vilka områden den kommer påverka

-

en preliminär uppskattning av den ekonomiska, sociala, kulturella och miljömässiga
påverkan åtgärden kommer innebära, risker och möjlighet att få del av vinst

-

personal som ska genomföra åtgärden (innefattande personer tillhörande urfolket,
anställda, forskare, statstjänstemän)

-

procedurer som kan vara aktuella för genomförandet

Detta är också omständigheter att beakta för Svenska kyrkan när man utformar de samråd om
användningen, förvaltningen och bevarandet av marken inom renskötselområdet.
2.1 SAMRÅD OM SKOGSBRUKET PÅ KYRKANS MARK

När det gäller samråd om markanvändning nämns i ILO-guiden särskilt att dessa bör leda till att
urfolkens ekonomiska tillgångar skyddas och till att social rättvisa garanteras. Samråd kan, påpekas
det, vara ett medel för verklig dialog och social sammanhållning och kan bli avgörande för att lösa
konflikter rörande marken. 62
För att samråden ska kunna leda till överenskommelser eller samtycke anges följande enligt ILOguiden vara viktigt:
•

att urfolken tidigt får sådan information som ger dem möjlighet att delta aktivt i samråden,
dvs. all för urfolken relevant information som de till fullo kan förstå,

•

att tillräcklig tid ges urfolket så att de i sin tur kan samråda med andra medlemmar i urfolket
på ett sätt som överensstämmer med deras kultur och traditioner,

•

att det ges nödvändiga medel till dem som ska delta i samråden om detta behövs,

•

att det skapas förutsättningar så att urfolket fritt och fullständigt kan uttrycka sin syn på de
frågor som behandlas i samråden. 63

ILO-konventionen pekar också på vikten av att urfolken får delta i planeringen, genomförandet och
uppföljningen av de åtgärder som varit föremål för samråd. 64

62
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ILO-guiden s. 60.
A.a. s. 62.
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Ser man till de utvärderingar av samråden mellan skogsbruket och rennäringen som gjorts både av
Skogsstyrelsen och Svenska Samernas Riksförbund, så lever de inte upp till dessa krav.
I utvärderingarna av samråden med skogsbruket uppger samebyarna att de mest ser samråden som ett
tillfälle för skogsbolagen att lämna ensidig information om de skogsbruksåtgärder som de planerar. De
ojämlika maktförhållandena gör att samebyarna inte upplever att de kan påverka resultatet av
samråden och brist på tid och resurser gör att samebyarna inte känner att de kan förbereda sig, vilket
gör att de inte känner att de kan genomföra samråden på ett bra sätt. Samebyarna tycker också att det
är svårt att genom den information som skickas ut före mötena kunna skapa sig en överblick över hur
olika planerade åtgärder kommer att påverka renskötseln. 65
Det samebyarna önskar är att samråden skulle bli tillfälle till verkliga förhandlingar mellan dem och
skogsbruket som kan leda fram till lösningar som kan accepteras av båda parter.
För att Svenska kyrkan ska kunna hålla samråd med samebyarna om åtgärder som man planerar inom
sitt skogsbruk, på ett sätt som innebär att man kan leva upp till konventionens krav, behövs flera saker.
Information till samebyarna i tillräckligt god tid innan man avser vidta skogsbruksåtgärder är en sådan
sak. Men också att ge informationen på ett sådant sätt att samebyarna kan avgöra hur
skogsbruksåtgärderna kommer att påverka renskötseln i samebyn. Det kan också finnas anledning för
Svenska kyrkan att på olika sätt stötta samebyarna, så att de har möjlighet att avsätta tid för att
förbereda sig för meningsfulla samråd där de ”fritt och fullständigt” kan uttrycka sina behov av hänsyn
för renskötseln i det skogsbruk kyrkan bedriver. Kanske är också platsen för samråden av betydelse.
Det har i Skogsstyrelsens uppföljningar visat sig att besök ute i fält där man på plats kan se hur
förutsättningarna för en skötsel ser ut är uppskattade.
Svenska Samernas Riksförbund har gett sin syn på hur samråd mellan samebyar och skogsbruk bör
utformas med markägarna. De önskar samråd dels på ett mer övergripande plan dels på lokal nivå med
samebyarna. Samråden måste enligt dem ske inom all betesmark; alltså inte bara året-runt-mark som
skogsvårdslagen föreskriver.
För att samråden ska kunna genomföras på ett bra sätt vill Svenska Samernas Riksförbund ha ett
hanterbart kartmaterial i god tid före samrådsmötena, och en långsiktig plan för vilka åtgärder som
kommer vidtas inom skogsbruket inom de närmaste fem till tio åren. Det är också viktigt att det man
kommit överens om vid samråden när det gäller olika åtgärder för att ta hänsyn till renskötseln i
skogsbruket dokumenteras i protokoll.
Det bör också finnas en ordning för hur tvister kan lösas om man inte lyckas komma överens.
Eftersom samer är den ekonomiskt svagare parten behöver markägarna, enligt Svenska Samernas
Riksförbund, ta ett ekonomiskt ansvar för att samråden ska kunna genomföras på ett bra sätt. Svenska
Samernas Riksförbund föreslår att skogsbolagen ska ge de samer som representerar samebyarna
ekonomisk kompensation för sitt arbete med samråden och för inkomstbortfall. Då kommer
samebyarna kunna avsätta tid och kunna arbeta med att förbereda samrådsmötena på ett bättre sätt.
Samråd på det sätt som Svenska Samernas Riksförbund önskar ligger väl inom ramen för vad ILOkonventionen anger, men överensstämmer också med de internationella åtaganden som Sverige redan
har gjort om hur samråd med urfolk om deras markanvändning ska ske, så snart deras markanvändning
kan påverkas och på ett sådant sätt att de kan påverka den planerade åtgärden.
Att samebyarna behöver ekonomiskt stöd för att kunna delta i samverkansprojekt har Skogsstyrelsen
också uppmärksammat, liksom behovet av att hänsyn verkligen visas för rennäringen i skogsbruket.
Skogsstyrelsen pekar i sin rapport Dialog och samverkan mellan skogsbruk och rennäring på att
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65

A.a. s. 108.
Ett renskötselanpassat skogsbruk, http://www.sapmi.se/skogspolicy.pdf
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uppföljning av skogsbrukets hänsyn för rennäringen bör ske på tre nivåer; objektvis vid avverkning
och beståndsläggning, genom uppföljning av vilken hänsyn skogsbruket visar efter samråd och genom
en enkät för att följa upp hur själva samrådsprocessen fungerar både från skogsbrukets sida och från
samebyarnas sida. 66
I ILO-guiden har ett exempel på hur urfolk kan få inflytande i skogsbruket tagits upp, nämligen att
anställa medlemmar av urfolket i de team som identifierar var avverkningar ska äga rum och vilka
områden som behöver skyddas med tanke på urfolkens bruk av marken. Även Skogsstyrelsen påpekar
att i de fall samer som arbetar med renskötsel anlitas som skogsvårdsentreprenörer, så underlättar detta
samverkan mellan skogsbruket och rennäringen. 67
Svenska kyrkan skulle på motsvarande sätt kunna anställa samebymedlemmar i sitt skogsbruk för att
kunna ge råd, inte bara om lokaliseringen och omfattningen av avverkningar, utan också för att ge råd
om hur olika åtgärder i skogsbruket kan utformas för att renskötseln ska underlättas.
Ett annat sätt kunde vara att egendomsnämnderna, som förvaltar Svenska kyrkans mark, prövar att
förvalta skogen tillsammans med samebyar och andra samiska representanter. Inspiration skulle kunna
hämtas från förvaltningen av Världsarvsområdet Laponia som sedan 2011 förvaltas på ett helt nytt sätt.
I styrelsen för förvaltningen av marken i världsarvsområdet finns representanter för lokalbefolkningen,
samebyar, länsstyrelsen och Naturvårdsverket. Naturen, den samiska kulturen och rennäringen och det
historiska arvet står i centrum för förvaltningen. Laponiatjuottjudus – förvaltningen av Laponia på
samiska – ser sig som en lärande förvaltning, som prövar former för att föra ner besluten så nära dem
det berör som möjligt. Det är en förvaltning som bygger på lokalt deltagande och ett gemensamt
ansvarstagande för världsarvet. Under arbetet med att ta fram en modern förvaltning för Laponia
betonades det också att Laponia ska förvaltas med helhetsperspektiv, ett hållbarhetsperspektiv och ett
utvecklingsperspektiv. Alla beslut fattas i samtycke med alla parter, alltså konsensusbeslut. 68
Även Skogsstyrelsen hänvisar till Lapponiaprocessen som ett exempel på en dialog och en
samverkansprocess där intressenter med olika intressen klarar av att komma framåt och hitta
gemensamma målsättningar i markanvändningen. 69
2.2 SAMRÅD OM JAKTEN OCH FISKET PÅ KYRKANS MARK

I utredningen Jakt och fiske i samverkan påpekar utredaren Sören Ekström att samebymedlemmar
känner sig förhindrade att nyttja sin grundlagsfästa rätt till jakt och fiske på privatägd mark. Han anser
att markägare som Svenska kyrkan måste finna konkreta lösningar så att samebymedlemmar kan utöva
sin jakträtt där.
Svenska kyrkan bör i egenskap av markägare ta ansvar för att det kommer till stånd en samverkan med
samebymedlemmar som har jakträtt på kyrkans marker och andra som har jakträtt på kyrkans mark, så
att samebymedlemmarna kan utnyttja sin rätt att jaga inom hela renskötselområdet ovanför
lappmarksgränsen. Sådan samverkan kan ske i ILO-konventionens anda med målet att genom dialog
uppnå samförståndslösningar och minska de konflikter som finns rörande jakten inom
renskötselområdet.
Svenska kyrkan skulle också i egenskap av markägare kunna verka för att samebymedlemmar ingår i
de älgskötselområden som finns inom renskötselområdet och som förvaltar älgjakten där. 70
Samråd med samebymedlemmar om jakten bör, i enlighet med vad som anges i ILO-konventionen,
leda till att samebymedlemmar kan påverka förvaltningen av viltet och utövandet av jakten och att
överenskommelser mellan Svenska kyrkan och samebymedlemmar kan träffas om jakten.
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Skogsstyrelsens meddelanden 5, 2011 och 1, 2013.
Skogsstyrelsen meddelande 1, 2013.
(se vidare info på förvaltningens hemsida, http://laponia.nu/om-oss/laponiatjuottjudus/).
Skogsstyrelsens Meddelande nr 1, 2013.
Älgförvaltningen, prop. 2009/10:239 s. 46.
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3. Sammanfattning
3.1 VAD SKA SVENSKA KYRKAN SOM MARKÄGARE GÖRA?

Svenska kyrkan är likasom andra markägare skyldiga att följa nationell lagstiftning om rätt för
samerna att bruka Svenska kyrkans mark inom renskötselområdet med stöd av renskötselrätten.
Markägare ska visa samma grad av hänsyn för samernas bruksrätt – renskötselrätten - som man som
markägare visar för andras nyttjanderätter till mark.
Det finns också regler i svensk lag, exempelvis i skogsbruket, om att markägare ska vidta särskilda
åtgärder för att visa hänsyn för renskötselrätten och samråda med samebyarna för att på det sättet
underlätta för deras renskötsel. Det har att göra med att svenska staten anser att rennäringen är av
allmänt intresse som en central del av samisk kultur.
De nationella reglerna innebär bl.a. att Svenska kyrkan som markägare ska respektera
samebymedelemmars jakträtt ovanför lappmarksgränsen på motsvarande sätt som andra jägares rätt
att jaga respekteras.
Reglerna i skogsvårdslagen innebär att Svenska kyrkan som markägare i sitt skogsbruk ska visa
konkreta hänsyn för rennäringen så att denna underlättas inom renskötselområdet. Samråd ska hållas
på ett sådant sätt att de leder till att Svenska kyrkan i sitt skogsbruk visar sådana hänsyn för
samebymedlemmarnas renskötselrätt och så att renskötseln underlättas.
Men det finns också regler i internationell rätt – enligt konventioner och deklarationer som Sverige
ställt sig bakom – som bör påverka tolkningen och tillämpningen av svensk nationell rätt. Innehållet i
dessa pekar på vikten av likabehandling av samerna i egenskap av urfolk och likabehandling av deras
rätt att använda marken. Den internationella rätten innehåller också bestämmelser om skyldighet att
vidta särskilda åtgärder för att främja urfolks strävan att behålla sin identitet och sin kultur och sin
traditionella markanvändning.
Den internationell rätt Sverige ställt sig bakom innebär också en skyldighet att samråda med urfolken
när deras markanvändning berörs och att utforma samråden på ett sådant sätt att urfolken kan påverka
de åtgärder som planeras.
Bekymret är att svenska regler inte tillämpas så att de når upp till de krav som ställs i internationell rätt
på skydd för urfolks rättigheter och kultur; varken när det gäller likabehandling av samernas bruksrätt
eller när det gäller särskilda åtgärder till skydd för renskötseln som en viktig del av samisk kultur.
De samråd som sker med samerna om markanvändningen i renskötselområdet lever inte heller upp till
kraven enligt den internationella rätt som Sverige åtagit sig att följa.
Den internationella rättens regler om respekt och hänsyn för urfolks användning av marken och rätt till
samråd när markanvändningen berör dem, är riktade till Sverige som stat. Statliga myndigheter och
domstolar ska i sin tillämpning av svenska regler ta hänsyn till innehållet i internationell rätt.
Svenska kyrkan kan som markägare välja att direkt tillämpa internationell rätt i sin markanvändning
när denna berör samernas renskötsel, jakt och fiske.
En tillämpning av internationell rätt med inriktning på urfolks mänskliga rättigheter innebär att
Svenska kyrkan som markägare respekterar samebyarnas renskötselrätt på samma sätt som andra
rättigheter att bruka marken, och att kyrkan i sin markanvändning visar sådan hänsyn för samerna som
urfolk att de kan fortsätta använda marken för renskötsel, jakt och fiske. Den hänsyn som ska visas
enligt skogsvårdslagen bör tillämpas så att Svenska kyrkan i sitt skogsbruk vidtar åtgärder för att
främja samernas renskötsel. Svenska kyrkan som markägare bör också vidta åtgärder så att
samebymedlemmar kan utnyttja sin jakträtt på kyrkans mark.
Den internationella rätten ställer också krav på samråd med urfolken när åtgärder som berör dem
planeras och att samråden utformas så att urfolken kan påverka utformningen av dessa åtgärder. Om
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Svenska kyrkan följer dessa regler så ska samråd hållas med samerna om användningen av kyrkans
mark så snart de berör samernas renskötsel, jakt och fiske. Samråden ska utformas på ett sådant sätt
att samebyarna får en reell möjlighet att påverka planerade åtgärder. Svenska kyrkans samråd med
samebyarna i skogsbruket utformas så att samebyarna verkligen kan påverka de skogsbruksåtgärder
som planeras, och så att Svenska kyrkan samråder med samebyarna också när skogsbruksåtgärder
planeras på samebyarnas vinterbetesmark. Svenska kyrkan bör ta initiativ till samråd om jakten så att
samebymedlemmars och andra jägares jakt på kyrkans mark kan samordnas och samebymedlemmars
jakträtt respekteras.
3.2 VAD SKULLE SVENSKA KYRKAN KUNNA GÖRA YTTERLIGARE MED STÖD AV ILO-KONVENTION NR
169?

Den internationella rätt som Sverige är bunden av ställer redan krav på icke-diskriminering av urfolks
rättigheter, särskilda åtgärder för att stötta urfolks kultur och deras traditionella markanvändning och
samråd med urfolk när frågor som berör dem behandlas. Samråden ska hållas så att de ger urfolket en
möjlighet att påverka de åtgärder som planeras och som berör dem och deras markanvändning.
Vad skulle en tillämpning av ILO-konventionens bestämmelser om urfolks rätt att delta i
förvaltningen, användningen och bevarandet av naturresurser inom mark där de traditionellt bott och
verkat innebära för Svenska kyrkan som markägare?
ILO-konventionen sätter fokus på utformningen av samråden, att de ska ske förtroendefullt och
genomföras på ett sådant sätt att man kan nå överenskommelser med urfolken eller samtycke till
föreslagna åtgärder. Konventionen betonar att sådana samråd är en förutsättning för att urfolk ska
kunna delta i användningen, förvaltningen och bevarandet av naturresurser på mark där de traditionellt
har bott och verkat.
ILO-organen har i sin uppföljning och tillämpning av konventionen gjort en mängd uttalanden om hur
samråd med urfolk bör utformas för att man ska kunna nå detta resultat och också tagit fram på goda
exempel när det har lyckats. Det anses vara av stor och avgörande betydelse att samråd av detta slag
kan komma till stånd, inte bara för att skydda urfolkens rättigheter utan också för att förebygga och
lösa konflikter.
En tillämpning av ILO-konventionens bestämmelser skulle kunna innebära att Svenska kyrkan
tillsammans med samebyarna och andra samiska organisationer utformar samråd i ILO-konventionens
anda. Sådana samråd kunde ha syftet att ge samer möjlighet att delta i användningen, förvaltningen
och bevarandet av naturresurserna på Svenska kyrkans mark inom renskötselområdet.
Samråd i enlighet med ILO-konventionen skulle innebära en förtroendefull dialog mellan Svenska
kyrkan som markägare och representanter för samerna om användningen av naturresurserna, med
målet att nå fram till överenskommelser som kan ge goda förutsättningar för att samer ska kunna
fortsätta bedriva renskötsel, jakt och fiske.
En tillämpning av ILO-konventionens bestämmelser på Svenska kyrkans mark inom
renskötselområdet skulle kunna leda till att skogsbruket på kyrkans mark kan bedrivas, inte bara
ekologiskt hållbart, utan också med full respekt för urfolken och deras mänskliga rättigheter.
Samråd i ILO-konventionens anda mellan samebymedlemmar och andra jägare om jakten på kyrkans
mark skulle också kunna bidra till en större respekt för samernas rätt att jaga och skulle kunna minska
de konflikter som finns rörande jakten.
Om Svenska kyrkan kan visa att mark inom renskötselområdet kan förvaltas i samråd med samerna
och med ett ömsesidigt förtroende mellan kyrkan som markägare och samebyarna, så skulle detta
också kunna bidra till att minska de konflikter som i dag finns mellan samer och övrig befolkning
inom renskötselområdet när det gäller markanvändningen. Det skulle också kunna bidra till ett
klarläggande och därmed till en minskad oro för vad en svensk ratificering av ILO-konvention nr 169
skulle kunna innebära.
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