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Hemställa direktivsändring och översyn Renmarksutredningen
Undertecknade organisationer hemställer att regeringen dels beslutar att ändra sitt
direktiv till den nu pågående Renmarksutredningen i så måtto att de frågor som
utredningen skulle behandla i utredningens delbetänkande inkluderas i det
slutbetänkande som ska redovisas 2025, dels inleder en översyn av direktivet i dess
helhet.
Motivering till vår hemställan.
I nuläget arbetar utredningens sekretariat med att utarbeta lagförslag gällande vem som
ska inneha rätten att upplåta jakt och fiske på marker som står under statens direkta
disposition ovan lappmarksgränsen i Norrbotten och Västerbotten, på renbetesfjällen i
Jämtland samt inom delar av Dalarna. Lagförslaget avses att behandlas av
parlamentariker och sakkunniga vid deras kommande möte den 21 november 2022.
Expertgruppen kommer inte beredas möjlighet att ta del av och kommentera
lagförslaget före detta möte.
Lagförslaget ska ha karaktären av en tillfällig lagstiftning i avvaktan på utredningens
slutbetänkande. En sådan tillfällig lagstiftning kommer emellertid att bli mycket
ingripande och dessutom styrande för det fortsatta utredningsarbetet. Den riskerar att
låsa och allvarligt försvåra utredningsarbetet. Detta är särskilt allvarligt eftersom
förslaget enligt vår mening baseras på ett bristfälligt och ofullständigt utredningsmaterial.

Det vi anser vara anmärkningsvärt är att lagförslaget upprättas och presenteras innan
bland annat nedanstående punkter har tagits hänsyn till eller utretts:
• Riksdagens uttalande om att hänsyn ska tas till andra gruppers rättigheter och
behov.
• Nödvändiga nyckeltal har ej presenterats.
• Konsekvensanalys har ej presenterats.
• De folkrättsliga frågeställningarna är bristfälligt utredda.
• Sametingets uppdrag gällande samebyarnas organisation är inte slutfört.
• Förhållandet i våra grannländer gällande dessa frågor är inte utrett.
• Den pågående rättsliga processen mellan Staten och Talma sameby kan få
konsekvenser för utredningens pågående arbete och för den historiebeskrivning
som utredningen presenterat.
Vidare anser vi att det är av största vikt att utredningen snarast definierar vad som
avses med ”det samiska folket” vars rättigheter utredningen är satt att utreda.
Vi är tacksamma om vi ges möjlighet att vid en fortsatt kontakt ytterliga förtydliga
grunderna för vår hemställan.

Palle Borgström,
Lantbrukarnas Riksförbund
Eva Thörnelöf,
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund
Peter Eriksson,
Svenska Jägareförbundet

