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Departementspromemoria ”Renskötselkonventionen” (Ds 2010:22)
Skogsindustrierna har beretts möjlighet att lämna synpunkter på promemorian.
Våra synpunkter är följande.
Renskötseln över riksgränsen mellan Sverige och Norge har bedrivits sedan
urminnes tid. Alltsedan år 1751 har rätten att flytta med sina renar över
riksgränsen till det andra landet och där utöva sina rättigheter bekräftats först
genom den s.k. Lappkodicillen och sedermera även genom
överenskommelser/konventioner. Förslaget i promemorian är att den nya
konvention som undertecknades mellan länderna 2009-10-07 nu ska bli bindande
genom godkännande av Sveriges riksdag och Norges storting. Förslag till
författningsändringar lämnas.
Förslaget innebär i huvudsak en modernisering och reglering av de
rättsförhållanden som gällt under lång tid. Skogsindustriernas medlemsföretag
berörs av förslaget i egenskap av ägare till vissa av de markområden där
renskötsel från norskt renbetesdistrikt förekommer. En av konventionens
utgångspunkter är att den som bedriver renskötsel i det andra landet ska ha samma
rättigheter och skyldigheter som det landets renskötare har enligt den nationella
lagstiftningen. Det innebär bl.a. att rättigheterna förutom rätt till renbete även
omfattar rätt att ta bränsle och virke, uppföra anläggningar och avverka träd samt
rätt till jakt och fiske. Vi har respekt för att rättigheterna finns och att de utövas
parallellt med äganderätten men ifrågasätter om tiden inte är mogen för en
reglering av åtminstone den del av rättighetsinnehållet som avser jakt.
Den rätt till bl.a. jakt som tillkommer medlem i svensk sameby enligt 25§
rennäringslagen gäller enligt konventionen på motsvarande sätt för medlem i
norskt renbetesdistrikt inom de områden som omfattas av konventionen. Rätten
till jakt inom konventionsområde beläget inom renbetesfjällen eller lappmarkerna
tillkommer sålunda inte bara markägaren och svensk sameby utan även aktuellt
norskt renbetesdistrikt. Försök att åtgärda problemet med dubbelregistrering av
licensområden för älgjakt behandlades av Jakt- och fiskerättsutredning för drygt 5
år sedan utan att nå någon lösning. Inom konventionsområdena får man ytterligare
ett problem gällande jakträttshavare eftersom även medlem i norskt
renbetesdistrikt har jakträtt. Jakten får alltså utövas av markägaren, medlem i
svensk sameby och medlem i norskt renbetesdistrikt under de tider renskötsel är
tillåten där.

Mot bakgrund av det faktum att det inte finns någon skyldighet för markägare,
jaktarrendator, medlem i svensk sameby och medlem i norskt renbetesdistrikt att
informera varandra om var och när jakt sker inom privat ägda marker och de
dåliga erfarenheterna av detta ifrågasätter vi därför om konventionen skall
godkännas vad avser rätt för medlem i norsk sameby att jaga inom område där
renskötsel är tillåten. Med rätta borde frågan om norsk samebys jakträtt bli
föremål för fortsatt utredning med mål att inlösa jakträtten.
Sammanfattningsvis anser Skogsindustrierna att ett godkännande av den nya
konventionen i sak inte innebär någon större förändring då den endast befäster den
rätt till renskötsel som föreligger sedan gammalt för medlem i svensk sameby och
medlem i norskt samedistrikt. Vi anser dock att frågan om rätt till jakt för medlem
i norsk sameby enligt 25§ rennäringslagen måste utredas innan konventionen
godkänns.
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