
 
 

 

Skrivelse till 
Landsbygdsminister Jennie Nilsson 

     Kulturminister Amanda Lind 

 

 

Angående samråd inför utredning efter Girjasdomen 
 
Svenska Jägareförbundet och Sveriges Sportfiske- och  Fiskevårdsförbund har med viss förvåning 
tagit del av den skrivelse som Svenska Samernas Riksförbund (SSR) har sänt till ministrarna Jennie 
Nilsson och Amanda Lind den 2 juli 2020. Den bör inte stå oemotsagd. 
 
Vi anser att det är en självklarhet att samiska företrädare ska involveras i ett tidigt skede när 
samiska rättigheter och förhållanden utreds och diskuteras och att det samiska perspektivet ska 
tillmätas stor betydelse. Det betyder dock inte att andra intressen ska negligeras. Jägareförbundet 
och Sportfiskarna vill, liksom rimligtvis företrädare för icke renskötande samer, lokalbefolkning, 
skogsnäringen, turismnäringen, friluftslivet, markägare med flera, vara med när markhus-
hållningsfrågor som berör i vart fall en tredjedel av Sveriges yta diskuteras. Rennäringslagstift-
ningen berör inte bara samebyarnas interna arbete och organisering utan även och kanske 
framförallt renskötselns förhållande till samhället i övrigt.  
 
Förbunden måste också reagera mot den övertolkning av Girjasdomen som skrivelsen ger uttryck 
för. Domen reglerar enbart förhållandena inom en enda sameby under de för denna sameby 
rådande mycket speciella förhållandena och endast relationen till en annan intressent inom just 
detta område. Domen har för övriga samebyars renbetesområden och för övriga intressenter 
betydelse genom de bevisbörde- och bevisvärderingsprinciper med mera som preciseras men inte 
mer. Det är klart missvisande när SSR påstår att ”upplåtelserätten i och med domen är klarlagd”.  

Det verkar vara SSR:s mening att jakt- och fiskerätten samt upplåtelse av sådan rätt bör utredas 
separat från övriga frågor. Förbunden har inget att erinra mot att dessa frågor tas med förtur men 
vidhåller att samråd och samverkan med övriga intressenter även då är både naturligt och absolut 
nödvändigt. Jägareförbundet och Sportfiskarna är för sin del berett att med sin kompetens och sin 
lokala förankring på ett konstruktivt sätt bidra till förslag på lösningar som kan nå bred acceptans.  
Förbunden anser att öppenhet, respekt för olika intressen och en god dialog med bred förankring är 
avgörande ingredienser för att nå långsiktigt hållbara lösningar.   
 

 

För Svenska Jägareförbundet   För Sportfiskarna  

 

Torbjörn Larsson    Joakim Ollén 
Förbundsordförande    Förbundsordförande  

 

 
 

 


