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Sametingets förslag till områden av riksintresse för rennäringen i 
Jämtlands län (dnr 2009-505) 
 

Efter kontakt med Sametinget har Skogsindustrierna fått del av materialet 

avseende ovanstående förslag. Vi har granskat förslaget och lämnar följande 

synpunkter. 

 

Områden som utgör riksintressen för vissa ändamål har enligt miljöbalkens 

bestämmelser en mycket prioriterad ställning i förhållande till andra intressen. 

Rennäringen har ett sådant skydd enligt 3 kap 5§ miljöbalken (MB). Skyddet av 

skogsmark definieras i 3 kap 4§ MB. För både rennäring och skogsnäring gäller 

att de ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringarnas 

bedrivande. Frågan om klassningen av riksintressen är en mycket viktig 

markanvändningsfråga eftersom den ger förutsättningarna för markernas 

användning för olika ändamål. Det innebär att klassningen måste ske på en 

objektiv grund.   

 

Vår uppfattning är att detta förslag till riksintressen saknar sådan objektiv grund 

då områden av riksintresse för rennäringen även kommit att omfatta arealmässigt 

stora områden där renbetesrätt enligt gränsdragningskommissionen (GDK) ”inte 

är bevisad eller mindre sannolik”. Det faktum att dessa marker åtminstone till viss 

del nyttjas för renbete saknar intresse i sammanhanget. En naturlig utgångspunkt 

för Sametinget, som nu övertagit Jordbruksverkets roll som myndighet i denna 

fråga, borde ha varit att, oberoende av rennäringens och skogsbrukets uppfattning 

om renbetesområdets omfattning, ta fasta på vad den av staten tillsatta GDK kom 

fram till i sitt betänkande Samernas sedvanemarker (SOU 2006:14).  GDKs 

opartiska arbete finns över huvud taget ej omnämnt i remissförslaget utan grunden 

har i stället varit Samernas Markanvändningsredovisning som vi i detta 

sammanhang betraktar som en ren partsinlaga. 
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Skogsindustrierna anser att de markområden som omfattas av GDKs bedömning 

”att renbetesrätt inte är bevisad eller mindre sannolik” inte kan ges status som 

riksintresse. De områden som omfattas av detta i Sametingets förslag är för 

respektive sameby följande: 

 

Frostvikens norra sameby  15004 Näsåker 

Ohredahke sameby  15112 Paljackaområdet 

Jiingevaerie sameby  15311 Sidsjö 

15312 Hällsjömon 

Jovnevaerie   15406 Gråsjön 

 

I sammanhanget kan nämnas att Skogsindustrierna hade en representant som 

expert i GDKs mycket omfattande arbete för att fastställa den yttre gränsen för 

renskötselområdet. Nämnda områden var där föremål för ingående granskning 

huruvida kriterierna för urminnes hävd var uppfyllda och det tydliggjordes att så 

inte var fallet. Områdena ska därmed enligt vår uppfattning icke klassas som 

riksintressen. 
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