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Paulus Kuoljok åvtehke

§ 21

Rahpan
Samedikki åvtehke savva bures boahtima ja rahpa eoahkkima.

§ 22

Lahtuid nammacuorvun

./.

Lahtut curvojuvvojit nanunacuorvunlisttu nr 1 mielde, 2018-05-23, dii. 08.30.
31 lahtu leat sajis.

Elisabeth Önnhall cohkkd lahtu Josefina Skerk sajis
Asiat Simma eohkka lahtu Matti Berg sajis
Agneta Rim.pi cohkka lahtu Oscar Sedholm sajis
Peter Holmqvist cohkka lahtu Sten Wälitalo sajis
Nils Johan Labba eohkka lahtu Anne Madeleine Kuhmunen sajis
Rolf Ohlson eohkka lah.tu Julia Wahlberg sajis
Ronny Svarta coh.kka lah.tu Lars Wilhelm Svonni sajis

1. varre-åvtehke ilmrnuha ahte juohke lahttu oazzu sardnut 4 minuvtta havilis, ii raddjejuvvo
galle have.

§ 23

Guovtti darkkisteaddji valljen
Britt Sparrock evttoha Åslat Simma darkkisteaddjin.
Mona Persson evttoha Peter Holmqvist darkkisteaddjin.

Samediggi mearrida
ahte

villjet Peter Holmqvist ja Åslat Simma darkkisteaddjin.

Håkan Jonsson evttoha gaibidit Paulus Kuoljoka åvtehke-doaimma rnåhcahuvvot
Samediggeortnega § 117 jelgii.

Boddu 08.50- 09.05
Anja Fjellgren Walkeapää eohkka lahtu Britt Sparroclc sajis

Darkkisteddjiid nammnmearkn
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Paulus Kuoljok ordförande

§ 21

Öppnande
Sametingets ordförande hälsar samtliga välkomna och förklarar
sammanträdet öppnat.

§ 22

Upprop av ledamöter

./.

Upprop av ledamöter enligt bilagd närvarolista nr 1, 2018-05-23, kl 08.30.
31 ledamöter är närvarande.

Elisabeth Önnhall ersätter ledamoten Josefina Skerk
Äslat Simma ersätter ledamoten Matti Berg
Agneta Rimpi ersätter ledamoten Oscar Sedholm
Peter Holmqvist ersätter ledamoten Sten Wälitalo
Nils Johan Labba ersätter ledamoten Anne Madeleine Kuhmunen
Rolf Ohlson ersätter ledamoten Julia Wahlberg
Ronny Svarta ersätter ledamoten Lars Wilhelm Svonni

l:e vice ordföranden meddelar att talartid för varje ledamot är 4 minuter per gång
ingen begränsning av antalet debattinlägg.

§ 23

Val av två justerare
Britt Sparrock föreslår Åslat Simma till justerare.
Mona Persson föreslår Peter Holmqvist till justerare.

Sametinget beslutar
att

utse Peter Holmqvist och Aslat Simma till justerare.

Håkan Jonsson föreslår att återkalla Paulus Kuoljoks uppdrag som Sametingets ordförande
i enlighet med § 117 i Sametingsordningen.

Ajournering 08.50 -09.05
Anja Fjellgren Walkeapää ersätter Britt Sparrock

4 (103)

SAMETINGET
SÅMEDIGGI

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:3
2018-05-23--25
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§ 24

Vejolas liige assit
Åvtehke diediha ahte Håkan Jonssona ortnetgafaldat lea evttohus liigeassai.
Stivrasagadoalli Per-Olof Nutti diediha ahte § 117 Samediggeortnegis ii miedit dasa (§
daningo åvtehke maiddill valljejuvvo raddehusas.
Håkan Jonsson diediha ahte gillbadus lea eahpeluohttamusassi ja dat galga giedahallot.
Lars Jon Allas doarju Per-Olof Nutti cealkamusa ahte eahpeluohttamusgaibadussii ii
miedihuvvo Samediggeortnegis.
Å vtehke dilittu Håkan Jonssona cilget leago eahpeluohttamusgaibadus liigeassi.
Håkan Jonsson Cilge ahte ii leat liigeasSi. Dat lea eahpeluohttamus.
Lars Jon Allas cuige ahte Samedikki åvtehke dege ieza lahtut eai leat cealkan eret ammaha,
danin ii leat Samedikki eanetlohku rievdan.
Lars Miguel Utsi diediha ahte ii leat ovddiduvvon liigeassi. Håkan Jonsson gåibadus lei
ortnetgafaldat ja evttoha ahte Samediggi joatka asselisttuin.
Åvtehke diediha ahte ii leat ovddiduvvon liigeassi ja danin guoddit paragrafa.

Boddu 09.25 - 10.30
Josefina Skerk boahta fas sadjrisis
Britt Sparrade boahta fas sadjasis
Elisabeth Önnhall cohkka lahtu Håkan Jonsson sajis
Inger Baer Omma cohkka lahtu Lars Jon Allas sajis
Anja Fjellgren Walkeapää eohkka lah.tu Jan Persson sajis
Daniel Holst dilittu diehtit goas eahpeluohttamusgåibadus galga giedahallot.
Åvtehke died:iha ahte eahpeluohttamusgåibadus giedahallojuvvo Valgaassiid vuolde.
Per-Olof Nutti diediha ahte Samiid Riikkabellodat ollasit luohtta åvtehkii.
Marita Stinnerbom diediha ahte Guovssonasti ollasit luohtta åvtehkii.
Jan Rannerud diediha ahte Vuovdega ollasit luohtta åvtehkii.
Anders Kråik diediha ahte Samerna ollasit luohtta åvtehkii ja doarju maid ahte
eahpeluohttamusgaibadus åvtehke vuosta giedahallojuvvo eoahkkimis.

Darkkisteddjiid nammamearka

5 (103)

SAMETINGET
SÅMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:3
2018-05-23--25

Paulus Kuoljok ordfarande
§ 24

Eventuella extra ärenden
Ordföranden meddelar att Håkan Jonssons ordningsfråga är ett förslag till ett extra ärende.
Styrelseordförande Per-Olof Nutti meddelar att§ 117 Sametingsordningen inte medger det (§
eftersom ordföranden är också förordnad av regeringen.
Håkan Jonsson meddelar att yrkandet är ett misstroende och ska behandlas.
Lars Jon Allas stöder Per-Olof Nuttis anförande att yrkande om misstroende inte har stöd
i Sametingsordningen.
Ordföranden vill ha förtydligande från Håkan Jonsson om yrkandet om misstroende mot
Sametingets ordförande är ett extra ärende.
Håkan Jonsson förtydligar att det inte är ett extra ärende. Det är ett misstroende.
Lars Jon Allas påtalar att Sametingets ordförande eller andra ledamöter inte har inte avsagt
sig, Majoriteten i Sametinget har därmed inte förändrats.
Lars Miguel Utsi meddelar att inget extra ärende har lyfts. Håkan Jonssons yrkande var
En ordningsfråga och föreslår att Sametinget fortsätter enligt föredragningsllistan.
Ordföranden meddelar att inget extra ärende har lyfts och därmed lämnas paragrafen.

Ajournering 09.25 -10.30
Josefina Skerk återinträder
Britt Sparrock återinträder
Elisabeth Önnhall ersätter Håkan Jonsson
Inger Baer Omma ersätter ledamoten Lars Jon Allas
Anja Fjellgren Walkeapää ersätter ledamoten Jan Persson
Daniel Holst vill ha besked när yrkandet och misstroende ska prövas ..
Ordföranden meddelar att yrkandet om misstroende kommer behandlas under
paragrafen Valärenden.
Per-Olof Nutti meddelar att Samiid Riikkabellodat har fullt förtroende för ordföranden.
Marita Stinnerbom meddelar att Guovssonasti har fullt förtroende för ordföranden.
Jan Rannerud meddelar att Vuovdega har fullt förtroende för ordföranden.
Anders Kråik meddelar att partiet Samerna har fullt förtroende för ordföranden och stöder även
att yrkande om misstroende mot ordföranden ska prövas.
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§ 25

Sami oppalas politihkalas digastallan
Assegirjjit
Digastallannjuolggadusat sami oppalaspolitihkalas <ligastallarna oktavuodas 201805

Sami oppalaspolitihkalas digastallan Samediggeortnega § 34 vuodul dollo
2018-05-23; dii 10.30 - 12.00.

Åvtehke loahpaha digastallama.
Åvtehke evttoha bidjat assi assebahpiriidda.
Åvtehke bidja ovdan proposi8uvnna dohkkehit dehe hilgut åvtehke evttohusa, ja gavnnaha ahte
Samediggi doarju åvtehke evttohusa bidjat assi assebahpiriidda.

Sli.mediggi mearrida

ahte

bidjat assi assebahpiriidda.

Lars Jon Allas boahta fas sadjasis
Jan Persson boahta fas sadjasis
Elisabeth Kråik cohkka lahtu Anders Kråik sajis
Carola Fjällström cohkka lahtu Marie Persson Njaita sajis
Julia Omma eohkka lahtu Anne Madeleine Kuhmunen sajis
Karl-Einar Enarsson cohkka lahtu Lars-Paul Kroik sajis

Darkkisteddjiid nammmnearka
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Paulus Kuoljok ordförande

§ 25

Samisk allmänpolitisk debatt
Dokument
Debattregler för samisk allmänpolitisk debatt 201805

Den samisk allmänpolitiska debatten enligt § 34 Sametingsordningen äger rum
2018-05-23; kl 10.30 - 12.00.

Ordföranden förklarar debatten avslutad.
Ordföranden föreslår att ärendet läggs till handlingarna.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för ordförandens förslag och
Finner att Sametinget godtagit ordförandens förslag att lägga ärendet till handlingarna.

Sametinget beslutar
att

lägga ärendet till handlingarna.

Lars Jon Allas återinträder
Jan Persson återinträder
Elisabeth Kråik ersätter ledamoten Anders Kråik
Carola Fjällström ersätter ledamoten Marie Persson Njaita
Julia Omma ersätter ledamoten Anne Madeleine Kuhmunen
Karl-Einar Enarsson ersätter ledamoten Lars-Paul Kroik
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Mosuvnnat

Paulus Kuoljok åvtehke
§ 26.1
M 508- Sami eatnama suodjalit
Assegirjjit
- Mofovdna nr 508 Per Mikael Utsi 2017-02-11, dm 1.1.8-2017-203
- Stivrabeavdegirji 2017-09-12-1-13, § 134.12
- Stivrabeavdegirji 2017-11-13 - 15, § 175.10
- Stivrabeavdegirji 2018-01-15 - 17, § 17.10
- Oievasfoahkkinbeavdegirji 2018-02-07-09, § 8.12
Åssegiedahalli:
Samediggi mearridii guovvamanu 7-9 b2018, § 8.12 beavdaibidjat assi.

Per Mikael Utsi lea guovvamanu 11b2017 , ovddidan mosuvnna mas son gaibida:
ahte

Samediggi gaibida ahte raddehus ja riikabeaivi rievdadit biraslahkafoakka.Idaga,
boazodoallolaga, mineralalaga ja vuovdediksunlaga nu ahte dat guhte geavaha
eatnama cearu - ja boazodoalloguovllus galga go geavaha eatnamiid vuhtiivåldit
ja gudnejahttit samiid rievtti geavahit dåid eatnamiid.

Stivra mearridii skabmamanu 13-15 b 2017, § 175.10
ahte

bivdit boazodoallolavdegotti cealkamufa assis.

Mofovnna åkkat leat ahte dala vuoddonjuolggadusat eai leat dievaslaceat eaige speadjalastte
dan opmodatsuoji mii sapmelaccaid eatnamiin ja caziin lea vuoddolaga jelgii. Danin
darbbafovvojit odda njuolggadusat mat Cielgaseappot cajehit sami eananvuoigatvuodaid
sisdoalu ja got dat doibmet opmodatrievtti ektui.

Duo gas
Samiin lea nugo ieza a.Igoalbmogiin eareliigganis oktavuohta eatnamiidda ja caziide. Davja
gavdno sihke historjjalas, dovddolas ja vuoirJIJalas canastat vissis guvlui dan vuodul got <lat lea
geavahuvvon ovdal ja dal. Ollugat dovdet canastaga båikkiide mat addet oadjebasvuoda, ja gos
leat oahppan dovdat luonddu go leat das eallan. Juohke dir)ga mii luonddus rievda vaikkuha
danin sami eanangeavaheami, ja dalle maiddai sami kultuvrra ja sami ealåhusaid, mii lea

Darkkisteddjiid nammamearlca
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§ 26

Motioner - forts.

Paulus Kuoljok ordforande
§ 26.1

M 508- Skydd av samisk mark
Dokument
- Motion nr 508 av Per Mikael Utsi 2017-02-11, dnr 1.1.8-2017-203
- Styrelseprotokoll 2017-09-12-1-13, § 134.12
- Styrelseprotokoll 2017-11-13-15, § 175.10
- Styrelseprotokoll 2018-01-15-17, § 17.10
- Plenumsprotokoll 2018-02-07-09, § 8.12
Föredragande:
Sametinget beslutade den 7- 9 februari 2018, § 8.12, att bordlägga ärendet.

Per Mikael Utsi har den 11februari2017 1 inlämnat en motion där han yrkar:
att

Sametinget begär att regeringen och riksdagen ändrar miljöbalken, rennäringslagen,
minerallagen och skogsvårdslagen så att den som brukar marken inom same- och
renskötselområdet ska bruka marken med hänsyn och respekt för samernas rätt att
bruka samma mark.

Styrelsen beslutade den 13-15 november 2017, § 175.10
att

överlämna till rennäringsnämnden för yttrande.

Skälet till yrkandet är att dagens författningar på området är ofullständiga och inte speglar det
egendomsskydd samernas rätt till land och vatten har enligt grundlagen. Det behövs därför nya
regler som tydligare klargör innebörden av samernas markrättigheter och hur dessa förhåller
dig till äganderätten.

Bakgrund
Samerna liksom andra urfolk har ett särskilt förhållande till mark och vatten. Det finns ofta en
historisk, emotionell och spirituell koppling till ett område utifrån hur det använts historiskt
och i nutid. Många känner sig bundna till platser som ger trygghet och där man lärt känna
naturen genom att leva i den. Varje förändring i landskapet påverkar därmed den samiska
markanvändningen och därmed den samiska kulturen och de samiska näringarna vilket i
förlängningen innebär samernas situation och levnadssätt. En förändrad eller begränsad
]usterarens sign

P(~~~
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§ 26

Mosuvnnat - joatkka

§ 26.1

M 508 - Såmi eatnama suodjalit - joatk.k.a
searruna go såmiid dilli ja eallinvuohki. Go eanangeavaheaprni rievda dahje råddjejuvvo - omd.
sisabahkkemiid geazil dahje ieza eanangeavaheami geazil mii ii vuhtiivaldde sami geavaheami
- de dat vaikkuha oktavuoda eatnamiidda ja caziide ja såhttit de massit historjja, arbediedu ja
bistevasvuoda materialalas ja irnrnateriala kulturarbai; bazahusaide ja sarni kultureanadagaid,
ja nu ahte arbevirolas ealåhusaid dego boazodoalu, bivddu ja guolasteami 5adda vattis
doairnrnahit.
Riikkabeaivi lea rnaJJgii cealkan ahte sami kultuvrra seailluhearni fertet dahkidit. 1 Dasto nanne
maid rad:d:ehusvuod:u 1 kap. 1 § vidat oassi ahte sårni albrnoga vejolasvuohta seailluhit ja
ovdanahttit iefaset kultur- ja servodateallirna galga ovddiduvvot. Earet dåid cealkarnu5aid de
lea raddehus bidjan alcces sarnepolitihkalas ulbrniliid ahte galga oceodit ealli sarni kultuvrra
mii lea vuodduduvvon guoddevas ekologalas boazodollui ja ieza sami ealåhusaide. Ruotta lea
maid vuollclicallan mår)ga riikkaidgaskasas instrumeantta mat nannejit algoalbmogiid
iesrnearridearni ja eananvuoigatvuodaid suoji. Das såhtta namuhit ON ålgoalbmotjulggastusa,
ON konven5uvnna politihkalas ja siviila rivttiid birra ja ON konven5uvnna biologalas
girjåivuoda birra.
Nasuvnnalas lagain leat vissis mearrådusat mat addet suoji sårni eanangeavaheapmai ja
njulgosiidda. Dat eai deavdde dattege Ruota riikkaidgaskasas geatnegasvuodaid. Lagaid
cadaheamis cajehuvvo dat omd lobiid juolludeami dclfus birasvahagahtti doairnrnain
Biraslilikaeoakkaldaga jelgii, iskanlobiid ja konsesuvnnaid Biraslaga jelgii (1991:45),
vuovdedoalus vuovdediksunlaga ektui (1979:429) ja assiid plana- ja huksenlaga ektui (2010:900)
nugo mo5uvdnaovddideaddji fojuha.

Samedikki bargu doaibma- ja gulahallanplånain servodatplånemis ja
eanansisabahkkemiid ektui
Samediggi galga ov ddidit ealli sami kultuvrra ja vuolggahit doaimmaid ja evttohit bijuid mat
ovddidit dan kultuvrra. Samedikki bargguide gulla eareliiggarut ahte oassalastit
servodatplanemis, ja bearråigeahccat ahte sami darbbut vuhtiivaldojit, ee. boazodoalu
berostumit eanan- ja cåhcegeavaheamis, ja juohkit dieduid sårni diliid birra (Samediggelahka 2
kap . 1 §).
Dan sivas go dilli lea nu go lea ja go dala vuoddonjuolggadusain leat vailevasvuodat de lea
Samediggi bargagoahtan doaibma- ja gulal1allanplanain mii galga nanusmuhttit sami
rnielvaikkuheami proseassain mat cuhcet sårni eanangeaval1eapmai. Dan dokumeanttas galga

Darkkisteddjiid nammamearlrn
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§ 26

Motioner - forts.

§ 26.1

M 508 - Skydd av samisk mark - forts.

markanvändning - t.ex. genom fragmentering pga. exploateringar av olika slag eller annan
markanvändning som inte tar hänsyn till samiskt brukande - påverkar förbindelsen till
särskilda land- och vattenområden och kan innebära en förlust av historia, traditionell kunskap
och kontinuitet till det materiella och immateriella kulturarvet; fornlämningar och samiskt
kulturlandskap, liksom försvårande av utövandet av traditionella näringar såsom renskötsel,
jakt och fiske.
Riksdagen har i olika sammanhang uttalat att den samiska kulturens fortlevnad måste
garanteras.1 Vidare stadgar 1kap.1 §femte stycket regeringsformen att det samiska folkets
möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Utöver dessa
uttalanden har regeringen uppställt som samepolitiskt mål att verka för en levande samisk
kultur byggd på en ekologisk hållbar rennäring och andra samiska näringar. Därutöver har
Sverige ratificerat flera internationella instrument där urfolks rätt till bl.a. självbestämmande
och markrättigheter skyddas. Här kan exempelvis nämnas FN:s urfolksdeklaration, FN:s
konvention om politiska och medborgerliga rättigheter samt FN:s konvention om biologisk
mångfald.
I nationell lagstiftning finns vissa bestämmelser som uppställer ett skydd för samisk
markanvändning och rättigheter. Dessa motsvarar dock inte i tillräcklig utsträckning Sveriges
internationella åtaganden. Detta framgår tydligt vid tillämpningen av lagstiftning beträffande
exempelvis tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken, undersökningstillstånd och
bearbetningskoncessioner enligt minerallagen (1991:45), skogsbruk enligt skogsvårdslagen
(1979:429) och ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900), vilket motionären påpekat.

Sametingets arbete med handlings- och kommunikationsplan för samhällsplanering
och markexploateringar
Sametinget ska verka för en levande samisk kultur och ta initiativ till verksamheter och föreslå
åtgärder som främjar denna kultur. Till Sametingets uppgifter hör särskilt att
medverka i samhällsplaneringen och bevaka att samiska behov beaktas, däribland rennäringens
intressen vid utnyttjande av mark och vatten samt att informera om samiska förhållanden
(Sametingslagen 2 kap. 1 §).
Med anledning av rådande situation och brister i befintliga författningar har Sametinget inlett
ett arbete med att ta fram en handlings- och kommunikationsplan som behandlar ett ökat
samiskt inflytande i processer som påverkar samisk markanvändning. Dokumentet avser dels
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§ 26

Mosuvnnat- joatkka

§ 26.1

M 508- Sami eatnama suodjalit - joatkka
leat dala dili analysa mii cajeha gilvaleaddji eanangeavaheami (raddjejuvvon
sisabahkkerniidda) sam.i guovllus, ja got dat vail<l<Uhit sam.i eanangeavaheami.
Dasto galga maiddai cielggadit heivvolas riikkaidgaskasas instrurneanttaid ja nafovnnalas
vuod:d:onjuolggadusaid (rnaiddru daid rnaid mosuvdnaovddideaddji namuha) mat gusket sami
eananrivttiide j.e. Dan vuod:ul galga plana cujuhit makkar doaibmabijuid, eareliigganit
vuod:d:onjuolggadusrievdadusaid ektui, fertesii alggahit vai divvu daid vailevasvuod:at mat leat
nafovnnalas lagain, ja sihkkarastit ahte plana heivehuvvo albmotrievttalas instrurneanttaide ja
geatnegasvuod:aide ja maiddru sam.i dårbbuide ja berostumiide. Jurdda lea ahte dokumeanta
sahtta leat avkin go lea oktavuohta ieza aktevrraiguin, omd. raddehusain, vai gaskkusta
makkar konkrehta vuod:d:onjuolggadusrievdadusaid lea darbu dahkat nu ahte Samediggi oazzu
lasi vaikkuhanvalddi ja vai sami eanangeavaheapmi ja sami eananvuoigatvuodaid
doahttaluvvojit buorebut.
Boazodoallolavdegoddi mearrida
al1te

evttohit stivrii ahte mofovdna dan vuod:ul lea vastiduvvon.

Stivra evttoha Samedikki mearridit
ahte

mosuvdna dasto lea vastiduvvon.

Å vtehke loahpaha digastallarna.
Åvtehke bidja ovdan. proposisuvnna dohkkehit dehe hilgut stivrra evttohusa, ja gavnnaha ahte
Samediggi doarju stivrra evttohusa.

Samediggi mearrida
ahte

mosuvdna dasto lea vastiduvvon.

I prop. J 985/86:3 S. 57
Darkkisteddjiid nammamearkn
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§ 26

Motioner - forts.

§ 26.1

M 508 - Skydd av samisk mark - forts.
att innehålla en nulägesanalys som ger en översikt över konkurrerande markanvändning
(avgränsat till exploateringar) inom samiskt område och hur dessa påverkar den samiska
markanvändningen. Därutöver en redogörelse för tillämpliga internationella instrument och
nationella författningar (inklusive de som nämnts av motionären) som berör samiska
markrättigheter m.m. Utifrån detta avser planen att adressera frågor om vilka åtgärder, framför
allt med hänsyn till författningsändringar som behöver vidtas för att åtgärda brister i nationell
lagstiftning och säkerställa att den anpassas till folkrättsliga instrument och åtaganden samt till
samiska intressen och behov. Tanken är således att dokumentet ska kunna användas i kontakter
med andra aktörer, inklusive regeringen, för att bl.a. kommunicera vilka konkreta
författningsändringar som behöver genomföras för att ge Sametinget ett ökat inflytande och
uppnå en ökad respekt för samisk markanvändning och samiska markrättigheter.
Rennäringsnämnden beslutar att
föreslå styrelsen att motionen mot bakgrund av ovanstående därmed är besvarad.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

motionen mot bakgrund av ovanstående därmed är besvarad.

Ordföranden förklarar debatten avslutad.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för styrelsens förslag och
finner att Sametinget godtagit styrelsens förslag.

Sametinget beslutar
att

I

prop. J985/86:3

motionen mot bakgrund av ovanstående därmed är besvarad.

S.

57

f(M;~~ ~
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§ 26

Mosuvnnat - joatkka

Paulus Kuoljolc åvtehlce
§ 26.2

M 514 - Lagat ja ortnegat almmolas (buohkaid) eanangeavaheamis mehciin ja duoddaris
Assegirjjit
- Mo5uvdna nr 514 Lars Miguel Utsi 2017-02-11, dnr 1.1.8-2017-208
- Stivrabeavdegirji 2017-09-12-1-13, § 134.18
- Stivrabeavdegirji2017-11-12-14, § 175.14
- Stivrabeavdegirji 2018-01-15-17, § 17.11
- Stivrabeavdegirji 2018-02-07-09, § 8.12

Assegiedahalli:
Samediggi mearridii guovvamånu 7-9 b 2018, § 8.12 beavdaibidjat assi.

Lars Miguel Utsi lea 11 b. guovvamanus 2017:s, ovddidan mo5uvm1a gos son gaibida:
ahte

Sarnediggi galga bargat dan nala ahte eisevalddit eadahit doarvåi buriid doairnmaid
nu ahte albmoga eanangeavaheaprni meahcis ja duoddaris euovvu lagaid ja ortnegiid.

Stivra mearridii skabrnamanu 12-14 b 2017, § 175.14
ahte

bivdit boazodoallo- ja ealåhuslavdegottis cealkåmusa assis.

Mo5uvnna akkat lea ahte eisevalddiin eai doarvai bures euovvol lagaid ja ortnegiid mehciin ja
duoddariin almmolas eanangeavaheamis; namalassii turisrnmas, olgoåibmoeallimis ja
vuoil)l)asteamis, mii fas njeaida luohttevasvuoda servodahkii ja servodatasahusaide.
Ovdamearkkat leat ruivvideapmi, fuodduid ja bohccuid muosehuhttin, lobihis vuodjin,
suolaguollebivdu, bohccuid ogohallan, elliidbiinnideapmi ja vahagahttin j.ea. mat val1agahttet
boazodoalu njuolga.

Buohkaid beassan mehciide
Raddehusvuodu 2. kap § 18 nanne ahte buohkat galget beassat lundui buohkaidrievtti jelgii.
Mii buohkaidriekti lea ii cilge vuoddolåhka dahje ieza lagat lagabui. Dat ipmirduvvo dattege nu
ahte dat lea riekti geavahit iezaid opmodaga - eatnamiid dahje caziid - omd. johtit daid badjel,
juobe vacci ge, ja oanehet åigai doppe leahkit. Dat gusto vaikko eaiggat dahje son guhte
mearrida opmodaga badjel ii leat miedihan dasa ahte eanan geavahuvvo nu. Ruotas lea

Darkkisteddjiid nammnmearka
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§ 26

Motioner - forts.

Paulus Kuoljok ordfdrande
§ 26.2

M 514 - Lag och ordning inom allmänhetens markutnyttjande i skog och fjäll
Dokument
- Motion nr 514 av Lars Miguel Utsi 2017-02-11, dnr 1.1.8-2017-208
- Styrelseprotokoll 2017-09-12-1-13, § 134.18
- Styrelseprotokoll 2017-11-12-14, § 175.14
- Styrelseprotokoll 2018-01-15-17, § 17.11
- Styrelseprotokoll 2018-02-07-09, § 8.12
Föredragande:
Sametinget beslutade den 7 -9 februari 2018, § 8.12, att bordlägga ärendet.

Lars Miguel Utsi har den 11februari2017, inlämnat en motion där han yrkar
att

Sametinget ska verka för att myndigheter gör tillräckliga insatser för att allmänhetens
markutnyttjande i skog och fjäll sker enligt lag och ordning.

Styrelsen beslutade den 12-14 november 2017, § 175.14
att

överlämna till rennärings- och näringsnämnden för yttrande.

Skälet till yrkandet är att det föreligger brister i myndigheternas upprätthållande av lag och
ordning i skog och fjäll vad avser allmänhetens markutnyttjande: turism, friluftsliv och
rekreation, något som sänker förtroendet för samhället och dess institutioner. Detta gäller
nedskräpning, störning av vilt och renar, olovlig körning, tjuvfiske, hetsjakt av ren, djurplågeri
och skadegörelse m.m., skador som drabbar renskötseln direkt.

Allmänhetens tillgång till naturen
I 2 kap. 18 § regeringsformen stadgas att alla skall ha tillgång till naturen enligt allemansrätten.
Vad allemansrätten är framgår inte närmare av grundlagen eller av annan lagstiftning. Den
förstås dock som en rätt att använda annans fastighet- mark och vatten -främst genom att
färdas över den, åtminstone till fots, och under en kortare tid uppehålla sig där. Detta även om
inte ägaren eller den som annars bestämmer över fastigheten har samtyckt till att marken
används på sådant sätt. Allemansrätten och allmänhetens tillgång till naturen i form av
friluftsliv och rekreation i Sverige har en stark ställning. Detta framgår utöver
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Mosuvnnat - joatkka

§ 26.2

M 514 - Lagat ja ortnegat almmolas (buohkaid) eanangeavaheamis mehciin ja duoddaris joatkka
buohkaidriekti hui nanus ja nu lea maiddåi buohkaid beassanlahld lundui olggustallat ja
vuoiIJIJastit. Dat boahta ovdan vuoddolagamearradusas ja maiddåi das ahte leat sierra
riikkaberostusguovllut olgoaimmoeallima varas maid Luonddugahttendoaimahat ja Mearra- ja
cahceeisevåldi leat mearridan (ge. mearradusaid biraslahkafoakkaldaga kap 3).
Buohkaidrievttis leat dattege muhtun raddjejumit nu ahte dat ii atte dusse njulgosiid muhto
maiddai geatnegasvuodaid. 2

Raddjejumit ja geatnegasvuotlat
Son guhte vanddarda mehciin maiddai iezalahkåi lea geatnegas vuhtiivilldit daid mat leat birra
- namalassii sattuid ja elliid ja maiddåi olbmuid lahka, omd. iezaid geat navddasit
olgoillbmoeallima. Geatnegasvuohta varrogasat vanddardit luonddus nannejuvvo
biraslahkafoakkåldagas kap. 7:s l§:s mii cealka ahte juohkehas guhte geavaha buohkaidrievtti
dahje mudui vanddarda luonddus galga gudnejahttit ja cajehit varrogasvuoda go doppe lea.
Vissis guovlluin rahkadit eisevalddit darkilet njuolggadusaid ortnega birra mehciin. Ee. leat
mearradusat suddjejuvvon guovlluide, nugo luonddureservahtaide, suodjemehciide jnv. mat
rahpet vejolasvuoda lahkaasahusaid bokte raddjet buohkaid beassama, geavaheami ja
doaimmaid. Earet dåid de gavdnojit maiddai ieza njuolggadusat mat bidjet rammaid buohkaid
luonddugeavaheamis. Das sahtta namuhit:
• Ruivvideapmi muddejuvvo biraslaga.in mat celket ahte ii oacfo olgun ruivvidit båikkiid gosa
buohkain lea riekti beassat dahje oaidnit (15 kap. 26 §)ja dainna sahtta oazzut rå!)ggastusa
(29 kap. 7 ja 7a §§)
• Meahccevuodjinlagas (1975:1313) leat njuolggadusat meahccevuojaruid geavaheami birra
earet eanandoalu dahje vuovdedoalu
• Bivdolagas (1987:259) ja bivdolahkaasahusas (1987:905) leat njuolggadusat råfåiduhtton
elliid, bivdorihkkosiid j.ea. birra
• Rihkuslagain leat njuolggadusat elliidbiinnideami birra (16 kap. 13 §), ruovttu råfirihkkosiid
ja lobihis bahkkema birra (4 kap. 6 §)
• Nallesuodjalanlahkaasahus (2007:845) ja 8 kap. biraslahkafoakkilldagas leat mearradusat
ealli- ja saddoslaja suodjaleami birra
• Kulturbiraslahka (1988:950) sisttisdoalla njuolggadusaid kulturbirrasa ja bazahusaid
suodjaleami birra
2

Son guhte rihkku buohkaidrievtti rajiid sahtta !laddat maksit buhtadusa daid vahagiid ovddas maid Iea dagahanjuogo
mielaeavttus dahje fuollatmeahttunvuodas, go lea lobiheamet rasttildan ieza obmo eatnama (omd. jus vajalduhtta giddet
verraha nu ahte gusat besset olggos ja vuddjojitjohtolagas.).

Dfzrkkisteddjiid nammamearka
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Motioner - forts.

§ 26.2

M 514 - Lag och ordning inom allmänhetens markutnyttjande i skog och fjäll - forts.
grundlagsbestämmelsen av det finns specifika områden av riksintresse för friluftslivet utpekade
av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten (se bestämmelser i 3 kap. miljöbalken).
Allemansrätten gäller dock med visa begränsningar och medför således inte bara rättigheter
utan också skyldigheter. 2

Begränsningar och skyldigheter
Den som rör sig i skog och mark också på andra sätt är skyldig att ta hänsyn till sin omgivning
- till växt- och djurliv lika väl som till andra människor i närheten, bland annat andra som
ägnar sig åt friluftsliv. Skyldigheten att visa hänsyn till naturen stadgas i 7 kap. 1 §miljöbalken
som anger att var och en som utnyttjar allemansrätten eller annars vistas i naturen skall visa
hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med den.
På särskilda områden gäller närmare föreskrifter av myndighet om uppträdandet
i skog och mark. Bland annat finns bestämmelser för skyddade områden såsom naturreservat,
nationalparker m.m. som ger möjlighet att genom föreskrifter begränsa allmänhetens tillträde,
nyttjande och aktiviteter. Utöver ovanstående finns andra regelverk som uppställer ramar för
allmänhetens nyttjande av naturen. Här kan huvudsakligen följande nämnas
•

Nedskräpning regleras i miljöbalken som anger att ingen får skräpa ned utomhus på
platser dit allmänheten har tillträde eller insyn till (15 kap. 26 §)och kan medföra
straffansvar (29 kap. 7 och 7a §§)

•

Terrängkörningslag (1975:1313) innehåller regler om körning i terräng med motordrivet
fordon för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk

•

Jaktlagen (1987:259) och jaktförordningen (1987:905) innehåller regler om fredade arter,
jaktbrott m.m.

•

Brottsbalken innehåller regler om bl.a. djurplågeri (16 kap. 13 §), hemfridsbrott och olaga
intrång (4 kap. 6 §)

•

Artskyddsförordningen (2007:845) och 8 kap. miljöbalken innehåller bestämmelser om
skydd för djur- och växtarter

•

Kulturmiljölagen (1988:950) innehåller regler om skydd av kulturmiljö och fornlämningar

Myndighetsansvar
Som framgår ovan finns omfattande regelverk som styr allmänhetens vistelse i naturen. Dessa
regelverk har att tillämpas av en rad olika myndigheter vars verksamhet består i att utöva
2

Den som överskrider allemansrättens gränser kan bli skadeståndsskyldig och tvingas ersätta skador som vållats uppsåtligen
eller av oaktsamhet genom olovlig passage över annans mark (till exempel när någon g lömmer att stänga en grind så att kreatur
slipper ut och skadas i trafiken).
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§ 26.2 M 514- Lagat ja ortnegat almmolas (buohkaid) eanangeavaheamis mehciin ja duoddaris -

joatkka
Eisevåldeovddasvastadus
Nu go das oaidna de gavdnojit olu njuolggadusat mat stivrejit buot olbmuid
luonddugeavaheami. Leat mår)ggat sierra eisevalddit mat bearrfilgehccet daid doaimrnaid mat
luonddus dåhpåhuvvet dahje mat våik.kuhit buohkaid rievtti vånddardit dahje orodit
luonddus: gielddat, leanastivrrat, Poliisaeisevaldi, Luonddugåhttendoainunahat, Vuovdestivra,
Mearra- ja cahceeisevåldi, Riikaantikvåra j.ea. Dåt eisevalddit såhttet namuhuvvon
njuolggadusaid vuodul bidjat doaibmabijuid, ornd. nammadit dihto olbmuid geain lea sierra
ovddasvastadus (ornd. luonddubearrfilgehcCiid ja bivdobearraigehcciid).

Samedikki ovddasvastadus, barggut ja fapmudusat
Såmediggi galga ovddidit ealli sarni kultuvrra ja vuolggahit doaimrnaid ja evttohit bijuid mat
ovddidit dån kultuvrra. (Samediggelåhka 2 kap. 1 §). Såmedikki bargguide gulla eareliiggånit
ahte oassalastit servodatplånernis, ja bearråigeahcfat ahte sårni dårbbut vuhtiivaldojit, ee.
boazodoalu berosturnit eanan- ja cahcegeavaheamis, ja juohkit dieduid sa.mi diliid birra
(Samediggelåhka 2 kap. 1 §).
Dan sivas go Såmedikkis ii leat bearraigeahccanovddasvastadus ieza eisevålddiid dahje
ovttaskasaid badjel de ii leat Såmedikkis vejolasvuoh ta dårkut got <låt eisevalddit cadahit
gustovas rievtti. Dat maksa ahte Samediggi ii såhte cealkit got ovddasvastideaddji eisevåldi,
nugo Poliisaeisevaldi, leanastivra jnv. galga cadahit iefas eisevåldedoaimrna. Samedikkis lea
dattege vejolasvuohta dialoga ja ovttasbarggu bokte cuiget ieza eisevålddiide daid
vattisvuodaid mat cuozzilit go olgoåibmoeallin viidåna ja lassåna ja got daid cuohnmaid såhtta
foavdit.
Eisevåldeovttasdoaimma rammaid siskkobealde gulahalla Samediggi jamma ieza
eisevålddiiguin go lea såhka riikkaberostumiin, meahccevuodjimis/skohtervuodji.mis,
boazovuojahallamiin ja boazosuoladerniin, ja go Samediggi bargogohcfosa mielde muitala
eisevålddiide såmi diliid birra. Mosuvdnaovddideaddji evttohus boahta danin Såmedikki dåla
bargguid vuollai laga jelgii ja maiddåi jotkkolaccat go Såmedikkis lea oktavuohta ieza
eisevålddiiguin.
Boazodoallolavdegoddi mearrida
ahte

Dtirkkisteddjiid nammamearka

evttohit stivrii ahte mo8uvdna d ån vuodul lea vastiduvvon.
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M 514 - Lag och ordning inom allmänhetens markutnyttjande i skog och fjäll- forts.
tillsyn över den aktivitet som förekommer i naturen eller på annat sätt berör allmänhetens
vistelse i naturen: kommuner, länsstyrelser, Polismyndigheten, Naturvårdsverket,
Skogsstyrelsen, Havs- och Vattenmyndigheten, Riksantikvarieämbete m.fl.
Dessa myndigheter har befogenheter att upprätthålla ovan nämnda regelverk genom
olika åtgärder, inklusive att utse personer med särskilt ansvar (exempelvis naturvårdsvakter
och jakttillsynsmän).

Sametingets ansvar, uppgifter och befogenheter
Sametinget ska verka för en levande samisk kultur och ta initiativ till verksamheter och föreslå
åtgärder som främjar denna kultur. Till Sametingets uppgifter hör särskilt att
medverka i samhällsplaneringen och bevaka att samiska behov beaktas, däribland rennäringens
intressen vid utnyttjande av mark och vatten samt att informera om samiska förhållanden
(Sametingslagen 2 kap. 1 §).
Eftersom Sametinget inte har tillsynsansvar över andra myndigheter eller enskilda saknar
Sametinget möjlighet att avgöra hur dessa aktörer tillämpar gällande rätt. Detta innebär även
att Sametinget inte kan uttala hur ansvariga myndigheter, såsom Polismyndigheten,
länsstyrelsen m.fl. ska utföra sina myndighetsuppgifter. Sametinget har dock möjlighet att i
dialog och samverkan med dessa myndigheter påtala de problem som uppstår i och med ett
utökat och rörligare friluftsliv och hur dessa problem skulle kunna hanteras.
Inom ramen för myndighetssamverkan för Sametinget regelbunden dialog med berörda
myndigheter där bl.a. frågor om riksintressen, terräng/skoterkörning, renpåkörningar och
renstölder behandlas och där Sametinget, i enlighet med sin instruktion informerar
myndigheterna om samiska förhållanden. Motionärens yrkande omfattas således redan av
Sametingets uppgifter enligt lag samt utförs löpande genom Sametingets kontakter med
berörda myndigheter.
Rennäringsnämnden beslutar att
föreslå styrelsen att motionen mot bakgrund av ovanstående därmed är besvarad.
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M 514- Lagat ja ortnegat almmolas (buohkaid) eanangeavaheamis mehciin ja duoddaris joatkka

Stivra evttoha Samedilcld mearridit
ahte

mosuvdna dan vuodul lea vastiduvvon.

Å vtehke loahpaha digastallarn.a.
Åvtehke bidja ovdan proposiSuvnna dohkkehit dehe hilgut stivrra evttohusa, ja gavnnaha
ah te Samediggi doarju stivrra evttohusa.

Samediggi mearrida
ahte

mo8uvdna dasto lea vastiduvvon.

Dnrkkisteddjiid nammamearka
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Motioner - forts.
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M 514 - Lag och ordning inom allmänhetens markutnyttjande i skog och fjäll- forts.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

motionen mot bakgrund av ovanstående därmed är besvarad.

Ordföranden förklarar debatten avslutad.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för styrelsens förslag
och finner att Sametinget godtagit styrelsens förslag.

Sametinget beslutar
att

motionen mot bakgrund av ovanstående därmed är besvarad.
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Mosuvnnat - joatkka

Paulus Kuoljok åvtehke
§ 26.3

M 516 - Boazopoliissat
Assegirjjit
- Mo5uvdna nr 516 Johan Skogsfeldt 2017-02-11, dnr 1.1.8-2017-210
- Stivrabeavdegirji 2017-09-12-1-13, § 134.20
- Stivrabeavdegirji 2017-11-12 - 14, § 175.15
- Stivrabeavdegirji 2018-01-15-17, § 17.12
- Dievasfoahkkinbeavdegirji 2018-02-07-09, § 8.14
Assegiedahalli:
Samediggi mearridii gu ovvamanu 7-9 b 2018, § 8.12 beavdaibidjat assi.

Johan Skogsfeldt lea guovvamanu 11 b 2017 , ovddidan mofovnna mas son gaibida
ahte

Sårnediggi barga dan nala ah te Poliisaeisevaldi adda lassioahpu boazodoalu ja
bohccuid birra dihto poliisajovkui mii sah tta doaibmat boazodoa11oguovllus, nugo
Norggas dahket. Oahpahus galga addit lassigealbbu ja leat eaktodåhtolas.

Stivra mearridii skabmarnanu 12 - 14 b 2017, § 175.15
ahte

bivdit boazodoallolavdegotti cealkårnusa assis.

Samedikki stivra diehta daid boazobiinnidemiid ja uhkadusaid birra boazosamiid vuosta m at
leat ovddiduvvon.
Stivra celkkii foahkkimis Poliisaeisevalddiin skabmamanu 7 b 2017, ahte lea darbu oahpahit
poliissaid boazodoalu ja såmi kultuvrra birra. Poliisaeisevaldi lei mielas na loktet gealbbu
poliisavirgeolbmuid gaskkas ja åigu viidaseappot bargat assiin ovttasradiid Samedikkiin.
Boazodoallolavdegoddi mearrida
al1te

evttohit stivrii ahte mosuvdn a dan vuodul lea vastiduvvon.

Stivra evttoha Samedikld mearridit
ahte

mosuvdn a dasto lea vastiduvvon

Darkkisteddjiid nnmmamearka
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SAMETINGET
SÅMEDIGGI

§ 26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:3
2018-05-23--25

Motioner - forts.

Paulus Kuoljok ordfdrande
§ 26.3

M 516 - Renskötselpoliser
Dokument
- Motion nr 516 av Johan Skogsfeldt 2017-02-11, dnr 1.1.8-2017-210
- Styrelseprotokoll 2017-09-12-1-13, § 134.20
- Styrelseprotokoll 2017-11-12-14, § 175.15
- Styrelseprotokoll 2018-01-15-17, § 17.12
- Plenumsprotokoll 2018-02-07-09, § 8.14
Föredragande:

Sametinget beslutade den 7 -9 februari 2018, § 8.14, att bordlägga ärendet.

Johan Skogsfeldt har den 11februari2017, inlämnat en motion där han yrkar
att

Sametinget verkar för att hos Polismyndigheten begära en utökad utbildning om
renskötsel och renar som kan införas hos en grupp poliser som verkar inom
renskötselområdet enligt norsk förebild. Utbildningen ska vara meriterande men
frivillig.

Styrelsen beslutade den 12-14 november 2017, § 175.15
att

överlämna till rennäringsnämnden för yttrande.

Sametingets styrelse är varse om det djurplågeri och hot mot renskötare som förekommer.
Styrelsen framförde vid möte med Polismyndigheten region nord den 7 november 2017,
behovet av en utbildning hos polisen om renskötsel och samisk kultur. Polismyndigheten
ställde sig positiv till en sådan utökad kompetens hos deras tjänstemän och kommer nu att gå
vidare med frågan i samverkan med Sametinget.
Rennäringsnämnden beslutar att
föreslå styrelsen att motionen mot bakgrund av ovan är besvarad.

Styrelsen foreslår Sametinget besluta
att
Justerarens sign

motionen mot bakgrund av ovan är besvarad.
(i
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SAMETINGET
SÅMEDIGGI

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:3
2018-05-23--25

§ 26

Mosuvnnat - joatkka

§ 26.3

M 516 - Boazopoliissat - joatkka

./.

Stefan Mikaelsson gaibida mosuvnna dohkkehuvvot. Mielddus.
Åvtehke loahpaha <ligastallarna.

Å vtehke diediha ahte earet stivrra evttohusa de lea Stefan Mikaelsson ovddidan vuosteevttohus<:
Åvtehke bidja ovdan proposisuvnna dohkkehit dehe hilgut stivrra evttohusa dahje dohkkehit
dehe hilgut Stefan Mikaelsson vuosteevttohusa, ja gavnnaha ahte Samediggi doarju Stefan
Mikaelsson vuosteevttohusa.

Samediggi mearrida
ahte

dohkkehit mosuvnna.

Darkkisteddjiid nnmmamearka
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:3
2018-05-23--25

SAMETINGET
SÅMEDIGGI

§ 26

Motioner - forts.

§ 26.3

M 516 -Renskötselpoliser-/orts.

./.

Stefan Mikaelsson yrkar att motionen antas. Bilaga.
Ordföranden förklarar debatten avslutad.
Ordföranden meddelar att förutom styrelsens förslag finns ett motförslag från
Stefan Mikaelsson
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för styrelsens förslag eller
Bifall till eller avslag för Stefan Mikaelssons motförslag och finner att Sametinget
godtagit Stefan Mikaelssons motförslag.

Sametinget beslutar
att

motionen antas.
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COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:3
2018-05-23--25

SAMETINGET
SÅMEDIGGI

§ 26

Mosuvnnat- joatkka

Paulus Kuoljok åvtehke
§ 26.4

M 503 - Vuovdesami assimilerenproseassa
Assegirjjit
- Mo8uvdna nr 503 Katarina Sevä 2017-02-11, dnr 1.1.8-2017-197
- Stivrabeavdegirji 2017-09-12-1-13, § 134.7
- Stivrabeavdegirji 2017-11-12 - 14, § 175.5
- Dievasfoahkkinbeavdegirji 2018-02-07- 09, § 8.15
Assegiedahalli:
Sarnediggi mearridii guovvamånu 7-9 b 2018, § 8.12 beavdaibidjat assi.

Katarina Sevä lea guovvamånu 11b2017 / ovddidan mosuvnna mas son gåibida:
ahte Samediggi bidja johtui guorahallama das got assimilerenproseassa lea våikkuhan
vuovdes3.miid di1i dassozii, rievttålaccat, sosialalaceat ja kultuvrralaccat.

Stivra mearridii skabmamånu 12-14 b 2017, § 175.5
ahte

gohceut hålddahusa giedahallat assi.

Stivra guorrasa mosuvdnaovddideaddji cielggadeapmåi ja ahte lea darbu guorahallat got
assimileren lea vaikkuhan vuovdes3.miid dillai, sihke historjjalaceat ja dåla åiggis.
Stivra atna ahte rievttålaceat, sosialadit ja kultuvrralaccat heive <lat assi sami
duohtavuodakommisuvnna barggu vuollai ja danin herre mosuvdnaovddideaddji gaibadus
cielggaduvvot dan proseassa ramma siskkobealde.

Stivra evttoha Samedikki mearridit
ahte

mo5uvdna dasto lea vastiduvvon.

Darkkisteddjiid nammamearka
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SAMETINGET
SÅMEDIGGI

§ 26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:3
2018-05-23--25

Motioner - forts.

Paulus Kuoljok ordförande
§ 26.4

M 503 - Den skogssamiska assimilieringsprocessen
Dokument
- Motion m 503 av Katarina Sevä 2017-02-11, dm 1.1.8-2017-197
- Styrelseprotokoll 2017-09-12-1-13, § 134.7
- Styrelseprotokoll 2017-11-12-14, § 175.5
- Plenumsprotokoll 2018-02-07-09, § 8.15
Föredragande:

Sametinget beslutade den 7 - 9 februari 2018, § 8.15

Katarina Sevä har den 11februari2017, inlämnat en motion där hon yrkar:
att

Sametinget initererar en utredning om hur assimileringsprocessen har
påverkat skogssamernas situation fram till idag, rättsligt, socialt och kulturellt.

Styrelsen beslutade den 12-14 november 2017, § 175.5
att

uppdra till kansliet bereda ärendet.

Styrelsen instämmer i motionärens beskrivning och att det finns behov av att utreda hur
assimileringsprocessen har påverkat skogssamernas situation, så väl ur ett historiskt perspektiv,
som ur ett nutida perspektiv. Styrelsen anser att frågan ur ett rättsligt, socialt och kulturellt
perspektiv ryms inom arbetet med en samisk sanningskommission och att ett arbete med att
fullgöra motionärens yrkanden därför lämpligen bör utföras inom ramen för den processen.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

Justerarens sign

motionen därmed är besvarad.
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SAMETINGET
SÅMEDIGGI

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:3
2018-05-23-25

§ 26

Mosuvnnat - joatkka

§ 26.4

M 503 - Vuovdesåmi assimilerenproseassa - joatkka

./.

Stefan Mikaelsson ovddida vuosteevttohusa mildosa jelgii - ahte mosuvdna dohkkehuvvo.
Rolf Ohlson diediha ahte Bivdo- ja guolastansåmit dorjot Stefan Mikaelsson vuosteevttohusa.
Åvtehke loahpaha digastallama.
Å vtehke diediha ahte earet stivrra evttohusa de lea Stefan Mikaelsson ovddidan vuosteevttohusc:
Åvtehke bidja ovdan proposisuvnna dohkkehit dehe hilgut stivrra evttohusa dahje dohkkehit
dehe hilgut Stefan Mikaelsson vuosteevttohusa, ja gavnnaha ahte Sam ediggi doarju Stefan
Mikaelsson vu osteevttohusa.

Samediggi mearrida
ahte

mosuvdna dohkkehuvvo.

Josefina Skerk evttoha ma.IJidit § 27 Interpellasuvnnaid ja vastadusaid danin go akta interpellånta
ii lea sajis.
Åvtehke mearrida ma.IJidit § 27 Interpella.SUvnnajd ja vastadusaid giedahallama.

§ 28 giedahallo 2018-05-23, dii 13.42

Marie Persson Njaita boahtti fas sadjasis
Nils-Johan Labba eohkka lahtu Anne Madeleine Kuhmunen sajis

Darkkisteddjiid nnmmnmearkn
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SAMETINGET
SÅMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:3
2018-05-23--25

§ 26

Motioner - forts.

§ 26.4

M 503 - Den skogssamiska assimilieringsprocessen - forts .

./.

Stefan Mikaelsson lämnar motförslag enligt bilaga - att motionen ska antas.
Rolf Ohlson meddelar att Jakt- och fiskesamerna yrkar bifall till Stefan Mikaelssons
motförslag.
Ordföranden förklarar debatten avslutad.
Ordföranden meddelar att förutom styrelsens förslag finns ett motförslag från
Stefan Mikaelsson
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för styrelsens förslag eller
bifall till eller avslag för Stefan Mikaelssons motförslag och finner att Sametinget
godtagit Stefan Mikaelssons motförslag.

Sametinget beslutar
att

motionen antas.

Josefina Skerk föreslår att§ 27 Interpellationer och svar behandlas senare på grund av att en av
interpellanterna inte är närvarande.
Ordföranden beslutar att§ 27 Interpellationer och svar behandlas senare.
§ 28 behandlas 2018-05-23, kl 13.42

Marie Persson Njaita återinträder
Nils-Johan Labba ersätter ledamoten Anne Madeleine Kuhmunen

Justerarens sign

17,( %1{~
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SAMETINGET
SÅMEDIGGI

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:3
2018-05-23--25

Paulus Kuoljok åvtehke

§ 27

Interpellasuvnnat ja vastådusat
Assegirjjit
- Dievaseoahkkinbeavdegirji 2018-02-07 - 09, § 10
- Interpellasuvnnat ja vastadusat § 10

1. Erik-Oscar Oscarsson
- Samedikki kommentarat Ruota 22 ja 23 aigodatraportii rnillevealahanlavdegoddai
2. Erik-Oscar Oscarsson
- Kulturlavdegotti delegasuvdnaortnet
3. Håkan Jonsson
- Stivralahtuid balkkat
4. Håkan Jonsson
- Ng. geaheadanradi birra

Åssi giedahallo 2018-05-23, dii 15.35

Åvtehke loahpaha diga5tallama.

Åvtehke evttoha bidjat interpellasuvnnaid ja vastadusaid assebahpiriidda.
Åvtehke bidja ovdan proposisuvnna dohkkehit dehe hilgut su evttohusa, ja gavnnaha ahte
Samediggi doarju åvtehke evttohusa.

Samediggi mearrida
ahte

bidjat interpella8uvnnaid ja vastadusaid 1-4 assebahpiriidda.

Coahkkin botkejuvvo 2018-05-23,dii 16.55 - 2018-05-24, dii 08.30.

Darkkisteddjiid nammnmenrka
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SAMETINGET
SÅMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:3
2018-05-23--25

Paulus Kuoljok ordfdrande

§ 27

Interpellationer och svar
Dokument
- Plenumsprotokoll 2018-02-07-09, § 10
- Interpellationer och svar § 10

1. av Erik-Oscar Oscarsson

- Sametingets kommentarer till Sveriges 22:a och 23:e periodiska rapport till kommitten för
avskaffande av rasdiskriminering
2. av Erik-Oscar Oscarsson
- Angående kulturnämndens delegationsordning
3. av Håkan Jonsson
- Angående styrelseledamöters arvoden
4. av Håkan Jonsson
- Angående s. k insynsråd

Ärendet behandlas 2018-05-23, kl 15.35
Ordföranden förklarar debatten avslutad.
Ordföranden föreslår att interpellationerna och svaren läggs till handlingarna.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för ordförandens förslag
och finner att Sametinget godtagit ordförandens förslag.

Sametinget beslutar
att

lägga interpellationerna och svaren 1-4 till handlingarna.

Ajournering 2018-05-23 ,kl 16.55 - 2018-05-24, kl 08.30.

]usterarens sign
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SAMETINGET
SÅMEDIGGI

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:3
2018-05-23--25

Paulus Kuoljok åvtehke

§ 28

Kulturpolitihkalas doaib1:Jlaprogråmma - odasmahttin
Assegirjjit
- Stivrabeavdegirji 2014-12-09-11, § 177
Stivrabeavdegirji 2015-01-20-21, § 15
Kulturlavdegotti beavdegirji 2015-01-26, § 4
Stivrabeavdegirji 2015-01-27, § 35
Stivrabeavdegirji 2015-02-18, § 67
Kulturlavdegotti beavdegirji 2015-03-25, § 8
Stivrabeavdegirji 2015-04-16--17, § 98
Kulturlavdegotti beavdegirji 2015-10-22, § 4
Stivrabeavdegirji 2015-12-07-08, § 248
Stivrabeavdegirji 2016-01-26--27, § 18
Dlevaseoahkkinbeavdegirji 2016-02-23--25, § 11
Kulturlavdegotti beavdegirji 2016-03-07--08, § 10.7
Stivrabeavdegirji 2016-04-26--28, § 65
Dlevasfoahkkinbeavdegirji 2016-05-31 - 06-02, § 27
Stivrabeavdegirji 2018-04-11-13, § 81
Kulturlavdegotti beavdegirji 2018-04-24, § 6
Sti vrabeavdegirji 2018-04-27, § 105
Assegiedahalli: Susanne Jdivuorna

Kulturlavdegoddi galga eoahkkjmis CUOI]Omanu 24 b mearridit evttohusa odasmahttit
kulturpolitihkalas doaibmaprogramma mii dasto biddjo ovdan dievaseoahkkimii.
Stivra mearridii cuoIJomanu 11 -13 b 2018, § 81
ahte

giedahallat assi telefoneoahkkimis CUOIJOlllClTIU 27 b ja de ovddidit assi
dievaseoahkkirnii miessemanus 2018.

Kulturlavdegoddi mearridii cuoIJomanu 24 b 2018, § 6
ahte

dohkkehit kulturpolitihkalas doaibrnaprogråmma 2018-2021 evttohusa,

al1te

kulturpolitihkalas doaibmaprogråmma 2018-2021 evttohus ovddiduvvo stivrii mii
valbme assi dievaseoahkkimii.

Stivra evttoha Samediklci mearridit
./.

ahte

dohkkehit kulturpolitihkalas doaibmaprogråmma 2018-2021 evttohusa .

Paragrafa darlckistuvvo daldcavicte

Darkkisteddjiid nammamearka
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:3
2018-05-23--25

SAMETINGET
SÅMEDIGGI

Paulus Kuoljok ordförande

§ 28

Kulturpolitiskt handlingsprogram - revidering
Dokument
- Styrelseprotokoll 2014-12-09-11, § 177
Styrelseprotokoll 2015-01-20 - 21, § 15
Kulturnämndens protokoll 2015-01-26, § 4
Styrelseprotokoll 2015-01-27, § 35
Styrelseprotokoll 2015-02-18, § 67
Kulturnämndens protokoll 2015-03-25, § 8
Styrelseprotokoll 2015-04-16--17, § 98
Kulturnämndens protokoll 2015-10-22, § 4
Styrelseprotokoll 2015-12-07-08, § 248
Styrelseprotokoll 2016-01-26--27, § 18
Plenumsprotokoll 2016-02-23--25, § 11
Kulturnämndens protokoll 2016-03-07--08, § 10.7
Styrelseprotokoll 2016-04-26--28, § 65
Plenumsprotokoll 2016-05-31-06-02, § 27
Styrelseprotokoll 2018-04-11 - 13, § 81
Kulturrådets protokoll 2018-04-24, § 6
Styrelseprotokoll 2018-04-27, § 105
Föredragande: Susanne Idivuoma

Kulturnämnden ska vid sammanträde den 24 april besluta om ett förslag
till revidering av kulturpolitiskt handlingsprogram som därefter ska överlämnas
till plenum för beslut.
Styrelsen beslutade den 11 -13 april 2018, § 81
att

behandla ärendet vid telefonsammanträde den 27 april för att
överlämna ärendet till plenum i maj 2018.

Kulturnämnden beslutade den 24 april 2018, § 6
att

anta förslag till kulturpolitisk handlingsprogram 2018-2021,

att

förslag till kulturpolitisk handlingsprogram 2018-2021 lämnas till styrelsen för
beredning inför plenum.

Styrelsen fö reslår Sametinget besluta

./.

anta

förslaget till kulturpolitisk handlingsprogram 2018-2021.

Paragrafen justeras omedelbart
fusterarens sign
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SAMETINGET
SÅMEDIGGI

§ 28

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:3
2018-05-23--25

Kulturpolitihkalas doaibmaprogramma - odasmahttin - joatkka

Assi giedahallo 2018-05-23, § 28.
./.

Torkel Stångberg ovddida liigeevttohusa mildosa jelgii.

Å vtehke loahpaha digastallama.
Åvtehke diediha ahte earet stivrra evttohusa de lea Torkel Stångberg ovddidan liigeevttohusa.
Åvtehke bidja vuos ovdan stivrra evttohusa ja dasto liigeevttohusa.
Åvtehke bidja ovdan proposiSuvnna dohkkehit dehe hilgut stivrra evttohusa, ja gavnnaha ahte
Scimediggi doarju stivrra evttohusa.
Åvtehke bidja ovdan proposifovnna dohkkehit dehe hilgut Torkel Stångberg liigeevttohusa,
ja gavnnaha ahte Scimediggi doarju Torkel Stångberg liigeevttohusa.

Samediggi mearrida

./.

ahte

dohkkehit kulturpolitihkalas doaibmaprogråmma 2018-2021 evttohusa,

ahte

dokumenteren, kulturmuittuid ja fealtainventeremat valdojit mielde Såmedikki
kulturpolitihkalas doaibmaprogrammii. Danin go min eatnamiidda ja caziide leat nu
olu sisabåhkkemat.

Håkan Jonsson boahtit fas sadjitsis
Anders Kråik boahta fas sadjitsis
Lars-Paul Kroik boahta fas sadjitsis
Erik-Oscar Oscarsson cohldcit lahtu Lars-Jonas Johansson sajis
Kristina Krihke Nordling cohkkit lahtu Christina Ähren sajis
Åvtehke diediha ahte § 27 Interpella5uvnnat ja vastadusat giedahallojit dål.
§ 27 Interpellafovnnat ja vastadusat giedahallojit 2018-05-23, dii15.35.

Darkkisteddjiid nammamearka

20 (103)

SAMETINGET
SÅMEDIGGI

§ 28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:3
2018-05-23--25

Kulturpolitiskt handlingsprogram - revidering - forts.

Ärendet behandlas 2018-05-23, § 28 .
./.

Torkel Stångberg lämnar tilläggsförslag enligt bilaga.

Ordföranden förklarar debatten avslutad.
Ordföranden meddelar att förutom styrelsens förslag finns ett tilläggsförslag från
Torkel Stångberg.
Ordföranden prövar först styrelsens förslag och därefter tilläggsförslaget.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för styrelsens förslag
och finner att Sametinget godtagit styrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för Torkel Stångbergs
tilläggsförslag och finner att Sametinget godtagit Torkel Stångbergs tilläggsförslag.

Sametinget beslutar

./.

att

anta förslaget till kulturpolitisk handlingsprogram 2018-2021,

att

dokumentation, fornminnes- och fältinventeringar införs i Sametingets kulturpolitiska
handlingsprogram. Detta då våra marker och vatten ständigt hotas av exploateringar.

Håkan Jonsson återinträder
Anders Kråik återinträder
Lars-Paul Kroik återinträder
Erik-Oscar Oscarsson ersätter ledamoten Lars-Jonas Johansson
Kristina Krihke Nordling ersätter ledamoten Christina Åhren
Ordföranden meddelar att§ 27 Interpellationer och svar behandlas nu
§ 27 Interpellationer och svar behandlas 2018-05-23, kl 15.35.

Ju sterarens sign
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SAMETINGET
SÅMEDIGGI

./.

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:3
2018-05-23--25

Lahtut curvojuvvojit nammafoorvunlisttu nr 2 mielde, 2018-05-24, dii 08.30.
31 lahtu leat sajis.

Ä slat Simma eohkka lahtu Matti Berg sajis
Agneta Rimpi eohkka lahtu Oscar Sedholm sajis
Peter Holmqvist cohkka lahtu Sten Wälitalo sajis
Kristina Krihke Nordling eohkkti lahtu Christina Åh.ren sajis
Nils Johan Labba cohkka lahtu Anne Madeleine Kuhmunten sajis
Rolf Ohlson eohkka lahtu Julia Wahlberg sajis
Ronny Svarta cohkka lahtu Lars Wilhelm Svan.ni sajis

Darkkisteddjiid nnmmamearka
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SAMETINGET
SÅMEDIGGI

./.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:3
2018-05-23--25

Upprop av ledamöter enligt bilagd närvarolista nr 2, 2018-05-24, kl 08.30.
31 ledamöter är närvarande.

Äslat Simma ersätter ledamoten Matti Berg
Agneta Rimpi ersätter ledamoten Oscar Sedholm
Peter Holmqvist ersätter ledamoten Sten Wälitalo
Kristina Krihke Nordling ersätter ledamoten Christina Åhren
Nils Johan Labba ersätter ledamoten Anne Madeleine Kuhmunten Rolf Ohlson ersätter ledamoten Julia Wahlberg
Ronny Svarta ersätter ledamoten Lars Wilhelm Svonni
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SAMETINGET
SÅMEDIGGI

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:3
2018-05-23--25

Paulus Kuoljok ordförande

§ 29

Parlameantavisti
Assegirjjit
- Mo5uvdna nr 408 Karin Vannar ovddidan, 2011-11-08, dm 2011-1505
- Dievaseoahkkinbeavdegirji 2008-05-20-22, § 33.1
- Stivrabeavdegirji 2010-08-25-27, § 172
- Stivrabeavdegirji 2010-12-07-09, § 253
- Stivrabeavdegirji 2011-01-18, §
- Stivrabeavdegirji 2011-02-23, § 65
- Calus Stahta oprnodatdoibmii 2011-03-04, dnr 2010-1605
- Stcihta oprnodatdoaimrna vastadus 2011-04-18, dnr 2010-1605
- Stivrabeavdegirji 2011-10-05, § 181
- Stivrabeavdegirji 2012-06-25-26, § 152.6
- Stivrabeavdegirji 2012-09-25 - 27, § 220.6
- Dievaseoahkkinbeavdegirji 2012-10-23 - 26, § 48.6
- Dievaseoahkkinbeavdegirji 2013-02-19-21, § 10.1
- Stivrabeavdegirji 2013-09-24-26, §§ 114, 125.1.1
Stivrabeavdegirji 2013-10-23, §§ 145.3, 146
Stivrabeavdegirji 2014-01-21 - 23, § 10
Stivrabeavdegirji 2014-04-09 - 11, § 53
Stivrabeavdegirji 2014-05-21, § 77
Stivrabeavdegirji 2014-06-24 - 25, § 93
- Stivrabeavdegirji 2014-08-26-27, § 111
- Stivrabeavdegirji 2014-11-07, § 149
- Stivrabeavdegirji 2014-12-09 - 11, § 166
- Stivrabeavdegirji 2015-01-20-21, § 6
- Dievaseoahkkinbeavdegirji 2015-02-17--19, § 13
- Stivrabeavdegirji 2015-09-09, § 210
- Stivrabeavdegirji 2015-08-31--09-02, § 221
- Reive Girona gielddas 2015-09-25
- Stivrabeavdegirji 2015-12-07--08, § 242
- Stivrabeavdegirji 2016-01-26--27, § 7
- Dievaseoahkkinbeavdegirji 2016-02-23--25, § 10
- Dievaseoahkkinbeavdegirji 2016-05-31--06-02, 24
- Stivrabeavdegirji 2016-06-13--14, § 108
- Stivrabeavdegirji 2016-11-01, § 185
- Reive gielddaide geat leat cajehan berosturni - dievasrnahttindieduid gaibadus 2016-11-11,
dnr 1.1.2-2016-1002
- Stivrabeavdegirji 2016-12-05--08, § 197
- Cilgehus
- Stivrabeavdegirji 2017-01-16--19, § 10
- Dievaseoahkkinbeavdegirji 2017-02-10--11, § 8
- Stivrabeavdegirji 2017-11-12-13, § 135
- Reive Arviesjavrrie gielddas 2017-12-18, dnr 2.7.4-2015-184
- Stivrabeavdegirji 2017-12-20-21, § 202
- Reive Ubmeje gielddas 2017-12-21,
- Stivrabeavdegirji 2018-01-15-17, § 13
- Stivrabeavdegirji 2018-03-22, § 50
- Stivrabeavdegirji 2018-04-11-13, § 61
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Paulus Kuoljok ordförande

§ 29

Parlamentsbyggnaden
Dokument
- Motion nr 408 av Karin Vannar, 2011-11-08, dnr 2011-1505
Plenumsprotokoll 2008-05-20-22, § 33.1
Styrelseprotokoll 2010-08-25-27, § 172
Styrelseprotokoll 2010-12-07-09, § 253
Styrelseprotokoll 2011-01-18, §
Styrelseprotokoll 2011-02-23, § 65
Skrivelse till Statens fastighetsverk 2011-03-04, dnr 2010-1605
Svar från Statens fastighetsverk 2011-04-18, dnr 2010-1605
Styrelseprotokoll 2011-10-05, § 181
Styrelseprotokoll 2012-06-25-26, § 152.6
Styrelseprotokoll 2012-09-25-27, § 220.6
Plenumsprotokoll 2012-10-23-26, § 48.6
Plenumsprotokoll 2013-02-19-21, § 10.l
Styrelseprotokoll 2013-09-24-26, §§ 114, 125.1.1
Styrelseprotokoll 2013-10-23, §§ 145.3, 146
Styrelseprotokoll 2014-01-21-23, § 10
Styrelseprotokoll 2014-04-09-11, § 53
Styrelseprotokoll 2014-05-21, § 77
Styrelseprotokoll 2014-06-24 - 25, § 93
Styrelseprotokoll 2014-08-26 - 27, § 111
Styrelseprotokoll 2014-11-07, § 149
Styrelseprotokoll 2014-12-09 - 11, § 166
Styrelseprotokoll 2015-01-20-21, § 6
Plenumsprotokoll 2015-02-17--19, § 13
Styrelseprotokoll 2015-09-09, § 210
Styrelseprotokoll 2015-08-31--09-02, § 221
Skrivelse från Kiruna kommun 2015-09-25
Styrelseprotokoll 2015-12-07--08, § 242
Styrelseprotokoll 2016-01-26--27, § 7
Plenumsprotokoll 2016-02-23--25, § 10
Plenumsprotokoll 2016-05-31--06-02, 24
Styrelseprotokoll 2016-06-13--14, § 108
Styrelseprotokoll 2016-11-01, § 185
Utskick till de intresserade kommunerna- begäran om komplettering 2016-11-11, dnr 1.1.2-2016-1002
Styrelseprotokoll 2016-12-05--08, § 197
Sammanställning
Styrelseprotokoll 2017-01-16--19, § 10
Plenumsprotokoll 2017-02-10--11, § 8
Styrelseprotokoll 2017-11-12- 13, § 135
Skrivelse frän Arvidsjaur kommun 2017-12-18, dm 2.7.4-2015-184
Styrelseprotokoll 2017-12-20 - 21, § 202
Skrivelse från Umeå kommun 2017-12-21,
Styrelseprotokoll 2018-01-15 - 17, § 13
Styrelseprotokoll 2018-03-22, § 50
Styrelseprotokoll 2018-04-11-13, § 61
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Parlameantavisti - joatkka
Åsse~irjjit joatkka

-

Stivrabeavdegirji 2018-04-27, § 99

Assegiedahalli: Anders Kråik. Anja Taube

Samediggi mearridii guovvamanu 10-11b2017, § 8, måhcahit assi.

Samediggi mearridii miessemanu 31 b - geassemanu 2 b 2016, § 24
ahte

ain guorahallat molssaeavttuid Gironii gosa parlameantavistti hukset,

ahte

cajehit guorahallama bohtosiid boahtte dievasfoahkkimis,

ahte

loahpalas mearradus dala proseassas Girona huksensaji ektui ii dahkko ovdal boahtte
dievasfoahkkimis.

Stivra mearridii geassemanu 13-14 b 2016, 108:
ahte

fä.ilat visat gielddaide mat leat ohcan beassat hukset parlameantavistti, vejolasvuoda
cajehit iefaset evttohusaid Skiellehte dievasfoahkkimis.

ahte

halddahus ovttas stivrasagadolliin hutket got gielddat silittet ovddastuvvot Skiellehta
dievasfoahkkimis.

Gielddat mat leat cajehan berostumi Samedikki parlameantavistti hukset cajehedje iefaset
evttohusaid golggotmanu 3 b. Skiellehtis.

Stivra mearridiii skabmamanu 1 b. 2016, § 185:
ahte

giedahallat assi stivrafoahkkimis juovlama:nu 5-8 b. 2016.

Lea saddejuvvon reive daidda gielddaide mat ledje Skiellehtis ja vel Vualtjere gildii mas bivdit
dievasmahtti dieduid. MaIJemus aigemearri saddet då.id dieduid lea juovlamanu 15 b. 2016.

Darkkisteddjiid nammamearka
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Parlamentsbyggnaden - forts .
Dokument.forts.
-

Styrelseprotokoll 2018-04-27, § 99

Föredragande: Anders Kråik. Anja Taube

Sametinget beslutade den 10-11 februari 2017, § 8, att återremittera ärendet.

Sametinget beslutade den 31maj-2 juni 2016, § 24
att

fortsätta utreda alternativ till Kiruna som ort för placering av
parlamentsbyggnaden,

att

redovisa resultat av utredningen till nästa plenum,

att

avgörande beslut i pågående process med aktuell tomt i Kiruna inväntar nästa
plenum.

Styrelsen beslutade den 13-14 juni 2016, 108:
att

erbjuda alla kommuner som ansökt om placering av parlamentsbyggnaden
får möjlighet att redovisa sina förslag vid nästa plenum i Skellefteå,

att

kansliet tillsammans med styrelseordförande utformar en mall över kommunernas
representation vid plenum i Skellefteå.

Kommuner som visat intresse för Sametingets parlamentsbyggnad redovisade sina förslag
till parlamentsbyggnad den 3 oktober i Skellefteå.

Styrelsen beslutade den 1 november 2016, § 185:
att

behandla ärendet vid styrelsesammanträdet den 5-8 december 2016.

Ett utskick har sänts till de kommuner som var närvarande i Skellefteå samt till
Vilhelmina kommun där kompletterande uppgifter efterfrågas. Senaste dag att inlämna
kompletteringar är den 15 december 2016

23 (103)

SAMETINGET
SÅMEDIGGI

§ 29

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:3
2018-05-23--25

Parlameantavisti - joatkka
Samedikki stivra lea guorahallan rnolssaeavttuid Gironii parlameantavistti huksernii.
Stivra mearridii oddajagirnanu 16-19 b 2017, §
ah te

addit gu orahallama bohtosa dievasfoahkkimii mearradusa varas.

Stivra evttoha Samedikki mearridit
mearridit båikki Såmedikki parlameantavistti huksemii.

ahte

Stivra m earridii juovlamanu 20 - 21b2017, § 202
ahte

gohceut halddahusa vastidit Årviesjavrrie gildii ahte Samediggi rnåhcca assai go
parlameantavistti assegiedahallan lea valrnmas.,

ahte

mudui joatkit assegiedahallamiin dega d abalaceat.

Stivra rnearridii oddajagimanu 15 - 17 b 2018, § 13
ahte

goh ceut Anders Kråik bargat assiin.

Stivra mearridii njukcarnanu 22 b 2018, § 50
ahte

gohceut Anders Kråik ja hålddahusa bargat assiin stivraeoahkkima radjai CUOIJOmanus.

Stivra mearridii cuoIJornanu 11 -13 b 2018, § 61
ahte

goh ceut halddahusa giedah allat assi,

ahte

giedah allat assi telefonfoahkkimis CUOI)OIDclnU 27 b.

Darkkisteddjiid nnmmamearka
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Parlamentsbyggnaden - forts.
Sametingets styrelse har utrett alternativ till Kiruna som ort för placering av
par lamentsbyggnaden.
Styrelsen beslutade den 16-19 januari 2017, §
att

överlämna resultatet av utredningen till plenum för beslut

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

fastställa lokaliseringsort för Sametingets parlamentsbyggnad.

Styrelsen beslutade den 20- 21december2017, § 202
att

uppdra till kansliet besvara Arvidsjaurs kommuns förfrågan att
Sametinget återkommer i frågan när beredningen av parlamentsbyggnaden är klar,

att

i övrigt bereda ärendet vidare.

Styrelsen beslutade den 15 - 17 januari 2018, § 13
att

uppdra till Anders Kråik arbeta med ärendet.

Styrelsen beslutade den 22 mars 2018, § 50
att

uppdra till Anders Kråik och kansliet bereda ärendet vidare till styrelsesammanträdet i
april.

Styrelsen beslutade den 11 - 13 april 2018, § 61
att

uppdra till kansliet bereda ärendet,

att

behandla ärendet vid telefonsammanträdet den 27 april

Justerarens sign
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Parlameantavisti - joatkka
Dåt eavttut såhttet leat vuolggan digastallarnii dievasfoahkkimis das ahte gude båikai visti
berrelii huksejuvvot.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Galga leat baiki gosa beassa togiin, bussiin, girdiin, biillain
Galga leat baiki mas lea stuora m earkkafopmi såmiide
Galga leat baiki gos leat buorit ovdananvejolasvuodat
Galga leat baiki gos lea stuora valljenvårri bargomårkanis
Galga leat baiki gos leat buorit vejolasvuodat gavdnat assandålu
Galga leat baiki gos leat buorit oahpahusvejolasvuodat
Galga leat baiki gos lea nanu infrastruktuvra
Galga leat baiki mii lea sami hålddasangielddas
Galga Jeat baiki gos Jeat nana kulturguoddi sami arbevierut ja asahusat
Galga leat gielddas mii doahttala sårni vu oigatvuodaid ja gos ealla oddaåigasas oaidnu
olmmosvuoiga tvuodaid ektu i.

Sami parlameantavistti huksenbaiki, garvvistanproseassa ja aigemearri
Duogas oanehaceat:
Såmediggi mearridii 1994:s ahte Såmedikki hålddahus galga leat Gironis. Dan rajes lea dat
m earradus nanusmuvvan go eanasoassi Sam edikki doaimmas lea åiggi miel biddjon Gironii.
Go ståhta ovddidii p arlameantavistti huksem a Gironii de alggii projekterenproseassa mii ovdan
va.Iddii viessosaji, sieh tadallarniid gielddain ja arkiteaktagilvvu das ahte makkar visti galggai
leat. Dan barggu vuoddun lei ahte visti galga huksejuvvot Gironii, ja lei lun ddolas
foovvoleaprni dan mearradusas m aid Samediggi lei dahkan baikki ektui.
Gironis leat <la.I (21) ollesåiggebargi ja vuordimis saddet ve] (8) odda virggi lagamus jagiid.
Muhtun oassi doaimmas lea biddjon baikkålas kantuvrraide Jåhkåmåhkkåi, Deardnåi ja Staarii.
Dan råjes go Samediggi rabai vejolasvuoda arvvostallat ieza båikkiid p arlameantaviståi de leat
gavcci odda baikki cajehan berosturni. Dat leat Vualtjere, Malage, Jåhkkåmåhkke, Årviesjavrrie,
Lik8u, Staare, Arjjepluovve ja Granö.
Histotjjålas bealli das, ee daiguin m earradusaiguin mat ovdal leat juo dahkkon, alggahuvvon
proseassa viessosajiin Gironis, ja bures doaibmi halddahus leat åkkat dasa ahte Giron ferte leat
våldom olssaeaktun parlameantaviståi go buohtastahtta ieza baikkiiguin.

Darkkisteddjiid nammamearka
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Kriterierna kan ligga till grund för en kommnade diskussion vid plenum vid val av ort
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ska vara en ort tillgänglig för flera resealternativ, tåg, buss, flyg, bil.
Ska vara en ort som har stor betydelse för samerna.
Ska vara en ort med goda utvecklingsmöjligheter
Ska vara en ort med ett brett utbud på arbetsmarknaden
Ska vara en ort i utveckling med goda möjligheter till boende
Ska vara en ort med goda utbildningsmöjligheter
Ska vara en ort med god infrastruktur
Ska vara en ort som är belägen i en samisk förvaltningskommun
Ska vara en ort med starka kulturbärande samiska traditioner och institutioner.
Ska vara i en kommun som respekterar samiska rättigheter och bejakar en modern
uppfattning om mänskliga rättigheter.

Genomförandeprocess, tidsplan och beslut för ortsplacering av Sametingets
parlamentsbyggnad.
Kort bakgrund:
Sametinget beslutade 1994 att Sametingets kansli ska vara beläget i Kiruna. Arbetet har de
senaste 24 åren därefter, steg för steg befäst detta beslut genom att den huvudsakliga
utvecklingen av Sametingets verksamhet har förlagts till Kiruna. När staten aktualiserade
frågan om uppförandet av en parlamentsbyggnad i Kiruna påbörjades en projekteringsprocess
med tomtplacering, förhandlingar med kommunen och en arkitekttävling slutfördes av hur
byggnaden skulle se ut. Detta arbete utgick då från att parlamentsbyggnaden skulle uppföras i
Kiruna och sågs vara en naturlig uppföljning av Sametingets tidigare beslut om kansliets
placering.
Kiruna har idag (21) heltidstjänster och ytterligare (8) tjänster beräknas tillkomma under inom
de närmaste åren. Viss verksamhet är utlokaliserad till orterna, Jokkmokk, Tärnaby och
Östersund.
Allt sedan Sametinget öppnat upp för frågan om alternativ ortsplacering för
parlamentsbyggnaden har åtta nya orter anmält sitt intresse. De nya orterna är: Vilhelmina,
Malå, Jokkmokk, Arvidsjaur, Lycksele, Östersund, Arjeplog och Granö
Det historiska förhållandet med tidigare tagna beslut, en påbörjad process för uppförande av en
parlamentsbyggnad i Kiruna och ett väl fungerande och inarbetat kansli medför att Kiruna är
att anse som huvudalternativ i fråga om placering av en parlamentsbyggnad i förhållande till
de åtta nytillkomna intresseanmälda orterna.
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Årvvostallan: Baikki valljen parlameantavistai lea viiddis gafaldat masa dårbbasuvvo ciekr:Jalis
vaikkuhusguorahallan ovdalgo dahkko loahpalas mearradus. Åssi guoska Samedikki doibmii,
nugo funksuvdnii, bargiide, ekonomiijii jna. Jus galga juohke båikki nanunii dahkat
vaikkuhusguorahallama de 8adda dat viiddis ja divrras proseassan mii då.ida ajihit assi
darbbasmeahttumit.
Go lea såhka gavnnahit b aikki ovtta (1) parlameantaviståi de orru v uogas al1te
dievasfoahkkima mearradusproseassas valljet ovtta båikki dan gavccis mii de fadda
molssaeaktun Gironii mii lea vuosttasmolssaeaktu. Danin berre våikkuhusguorahallan dahkkot
dusse dan båikki dåfus maid dievasfoahkkin vållje parlameantavistti molssaevttolas båikin.
Evttohit mearradusdahkanproseassa guovtti låvkkis.

Vuosttas lavki.
Dievasfoahkkin mearrida guhte dan gavcci baikkis galga leat Girona vuostemolssaeaktun.
Ma:rJIJelgo dievasfoahkkin lea mearridan molssaevttolas baikki de galga dahkko
vaikkuhusguorahallan.
Nubbe lavki.
Go vaikkuhusguorahallan lea dalU<:kon de sahtta dievasfoahkkin loahpalaceat mearridit gude
baikai parlameantavisti galga huksejuvvot.
Åigeplåna:

Sarnedikki dievasfoahkkin mearrida rniessemanus-2018 guhte dan gavcci baikkis galga leat
molssaeaktun Gironii.
Samedikki dievasfoahkkin dahka mearradusa skåbmamanu 2018 dan vaikkuhusguorahallama
vuodul mii lea dahkkon, gosa parlameantavisti galga huksejuvvot.

Stivra evttoha Samedikki mearridit
ahte

valljet ovtta båikki dan gavcci b aikkis m at leat mildosis (1) mii galga leat
molssaevttolas parlameantahuksenbaikin Gironii,

ahte

stivra gohceojuvvo eadahit vaikkuhusguorahallama molssaevttolas baikkis, ja
ahte loahpalas mearradus dahkko dievaseoahkkimis skabmamanus 2018.

Paragrafa darlclcistuvvo dalclcaviåe
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Parlamentsbyggnaden - forts.
Bedömning: Frågan om placeringsort är en omfattande fråga som kräver en fördjupad
konsekvensutredning innan ett slutgiltigt beslut bör fattas . Frågan berör Sametingets
verksamhet såsom funktion, anställningar, ekonomi osv. Att utföra en konsekvensutredning för
var och en av de orter som anmält intresse torde vara en både dyr och omfattande process
vilket även kan medföra att en onödigt lång tidsutdräkt tillkommer.
Eftersom det är fråga om placering av en (1) parlamentsbyggnad verkar det vara lämpligt att i
plenums beslutsprocess utse en ort bland de åtta nya orter som sedan ska utgöra alternativ
placeringsort mot huvudalternativet Kiruna. Av ovan beskrivna bör en konsekvensutredning
omfatta enbart den ort som plenum beslutar ska vara den alternativa placeringsorten för
parlamentsbyggnaden.
Förslag till genomförandeprocess av beslut i två steg.
Steg 1.
Plenum fattar beslut om vilken av de åtta nya alternativa placeringsorterna som ska ställas mot
Kiruna.
Efter det att plenum utsett en alternativ ort ska en konsekvensutredning göras.
Steg 2.
När konsekvensutredningen är färdigställd kan plenum slutgiltigt ta ställning till vilken ort
som parlamentsbyggnaden ska vara placerad på.
Tidsplan:
Sametingets plenum beslutar i maj -2018 om vilken av de åtta orterna som ska utgöra den ort
som sedan ska ställas mot Kiruna.
Sametingets plenum beslutar utifrån en upprättad konsekvensutredning i november 2018 om
vilken ort som parlamentsbyggnaden ska vara placerad på.

Styrelsen fåreslår Sametinget besluta
att

utse en ort bland de åtta namngivna orterna enligt bilagd förteckning (1) som ska
utgöra en alternativ placeringsort av parlamentsbyggnaden till Kiruna,

att

styrelsen ges i uppdrag att genomföra en konsekvensutredning utifrån valet av den
alternativa placeringsorten och att ett slutgiltigt beslut tas i frågan på plenum i
november 2018

Paragrafen justeras omedelbart
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./.

Veronika Håkansson ovddida vuosteevttohusa rnildosa jelgii.
Britt Sparrock evttoha bottu vai bellodatjodiheaddjit ja stivra silittet raddadallat ja gavnnahit
oktasas mearradusa.

Boddu 09.13- 09.30
Marita Stinnerbom evttoha bottu mru:.)l)elii gafebottu.

Boddu 09.40 - 10.30.
Elisabeth Önnhall eohkka lahtu Håkan Jonsson sajis
./.

Anders Kråik ovddida rievdadusevttohusa mildosa jelgii.

Åvtehke diediha ahte alggos biddjo stivrra evttohus vuostalaga Veronika Håkanssona
vuosteevttohusain Jus stivrra evttohus dohkkehuvvo, de biddjo Anders Kråik
rievd adusevttohus ovdan jienasteapmåi. Jus Veronika Håkanssona vuosteevttohus
dohkkehuvvo de gilicca Anders Kråik rievdadusevttohus.
Dan vuodul m aid Sam ediggi das de m earridan, bidja åvtehke ovdan baikkiid ovtta havålis, ja
lahtut silittet de jien astit guokte baikki.
Åvtehke bidja ovdan proposisuvnna ahte doarjut stivrra evttohusa dahje doarjut dahje hilgut
Veronika Håkansson a vuosteevttohusa ja gavnnaha ahte Såmediggi doarju stivrra evttohusa.
Jienasteapmi gaibiduvvo.
Son guhte doarju stivrra evttohusa vastida juo ja son guhte doa1ju Veronika Håkanssona
vuosteevttohusa vastida ii.
Rabas jienasteamis 8addet 16 juo-jiena ja 15 ii-jiena. Samediggi lea dan.in dohkkehan stivrra
evttohusa.

Josefina Skerk diediha ahte Jakt- och fiskesamerna ja ma17ga ieza lahtu reserverejit calalaccat mearradusa vuoste.
Mielddus.
Lars Jon Allas diediha ahte son ii oassålastte dån assi mearradusdahkarnis.
Åvtehke bidja ovdan proposiSuvnna ahte doarjut dahje hilgut Anders Kråik
rievd adusevttohusa ja gavnnaha ahte Samediggi doarju An ders Kråil<rievdadusev ttohusa.
Jien asteapmi gaibiduvvo.
Son guhte doarju Anders Kråik rievdadusevttohusa vastida juo ja son guhte ii doarjjo vastida ii.
Dnrkkisteddjiid nammamearka
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./.

Veronika Håkansson lämnar motförslag enligt bilaga.
Britt Sparrock föreslår ajournering för att partiföreträdare och styrelse kan överlägga
för ett eventuellt gemensamt beslut.

Ajournering 09.13- 09.30
Marita Stinnerbom föreslår ajournering till efter kaffet.

Ajournering 09.40 -10.30.
Elisabeth Önnhall ersätter ledamoten Håkan Jonsson
./.

Anders Kråik lämnar ändringsförslag enligt bilaga.

Ordföranden meddelar att först prövas styrelsen förslag mot Veronika Håkanssons motförslag.
Antas styrelsens förslag prövas Anders Kråiks ändringsförslag. Antas Veronikas motförslag
faller Anders Kråiks ändringsförslag.
Beroende på vilket av ovan förslag som Sametinget antar, prövar ordföranden därefter
orterna var för sig då ledamöterna har möjlighet att rösta på två orter.
Ordföranden ställer proposition för bifall till styrelsens förslag eller bifall till eller avslag
för Veronika Håkanssons motförslag och finner att Sametinget godtagit styrelsens förslag.
Votering begärs.
Den som stöder styrelsens förslag svarar ja och den som stöder Veronika Håkanssons
motförslag svarar nej.
Vid öppen votering avges 16 ja-röster och 15 nej-röster. Sametinget har således antagit
Styrelsens förslag.

Josefina Skerk meddelar Jakt- och fiskesamerna med flera ledamöter reserverar sig skriftligen mot beslutet. Bilaga.
Lars Jon Allas meddelar han inte deltar i kommande beslut i detta ärende.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för Anders Kråiks ändringsförslag
Och finner att Sametinget godtagit Anders Kråiks ändringsförslag.
Votering begärs.
Den som stöder Anders Kråiks ändringförslag svarar ja och den som inte stöder svarar nej.
Vid öppen votering avges 21 ja-röster och 8 nej-röster, 1 blank röst samt en ledamot deltar ej i
omröstningen. Sametinget har således antagit Anders Kråiks ändringsförslag.
Justerarens sign
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2018-05-23--25

Parlameantavisti - joatkka
Rabas jienasteamis 8addet 21 juo-jiena ja 8 ii-jiena. 1 guoros jietna ja okta lahttu guhte ii
oassalastte jienasteamis. Samediggi lea danin dohkkehan Anders Kråik rievdadusevttohusa.

Samediggi mearrida

ahte

vålljet guokte båikki dan gavcci baikkis mat leat mildosis (1) mii galga leat
molssaevttolas parlameantahuksenbåikin Gironii,

ahte

stivra gohcfojuvvo eadahit våikkuhusguorahallama molssaevttolas båikkiin, ja
ahte loahpalas mearradus dahkko dievascoahkkimis skabmamanus 2018.

Åvtehke diediha ahte proposi8uvdna biddjo juohke baikåi havalis. Juohke lahttu oazzu
vejolasvuoda jienastit guokte baikki rnolssaeaktun Gironii.
Å vtehke bidja ovdan Vualtjere ja gavnnaha ahte 13 cuovvovas lahtu jienastit Vualtjere;
Elisabeth Önnhall, Agneta Rimpi, Mona Persson, Veronika Håkansson, Hilding Andersson,
Rolf Ohlson, Daniel Holst, Josefina Skerk, Torkel Stångberg, Lars-Paul Kroik, Kristina Nordling,
Ronny Svarto ja Peter Holmkvist.
Åvtehke bidja ovdan Målage ja gavnnaha ahte ii oktage lahttu jienas Målage.
Åvtehke bidja ovdan Jåhkårnåhkke ja gavnnaha ahte 6 cuovvovas lahtu jienastit Vualtjere:
Paulus Kuoljok, Åsa Blind, Ingrid Inga, Lars-Miguel Utsi, Karin Vannar ja Nils-Johan Labba.
Åvtehke bidja ovdan Arvvesjavrrie ja gavnnaha ahte 6 cuovvovas Iahtu jienastit Arvvesjavrrie;
Martin Lundgren, Jan Rannerud, Stefan Mikaelsson, Ingrid Inga, Per-Olof Nutti ja
Åslat Simma.
Åvtehke bidja ovdan Liksu ja gavnnal<a ah te 8 euovvovas lahtu jienastit Liksu;
Anders Kråik, Nils-Johan La.bba, Karin Vannar, Lars-Miguel Utsi, Marita Stinnerbom,
Jan Persson, Britt Sparrock ja Paulus Kuoljok.
Åvtehke bidja ovdan Sta.are ja gavnnaha ahte 22 foovvovas lahtu jienastit Staare;
Elisabeth Önnhall, Agneta Rirnpi, Mona Persson, Veronika Håkansson, Hilding Andersson,
Rolf Ohlson, Daniel Holst, Josefina Skerk, Lars-Jonas Johansson, Marie Persson Njajta,
Torkel Stångberg, Lars-Paul Kroik, Kristina. Nordling, Ronny Svarto, Anders Kråik,
Jan Persson, Britt Sparrock, Marita Stinnerbom, Per-Olof Nutti, Peter Holrnkvist, Åsla.t Srnma ja
Åsa Blind.
Åvtehke bidja ovdan Årjjatluovi ja gavnnaha ahte ii oktage lahttu jienas Årjjatluovi.
Å vtehke bidja ovdan Granö ja gavnnaha ahte ii okta.ge la.httu jienas Granö.

Darkkisteddjiid nammamearka
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Parlamentsbyggnaden - forts.
Sametinget beslutar
att

utse två orter bland de åtta namngivna orterna enligt bilagd förteckning som ska
utgöra en alternativ placeringsort av parlamentsbyggnaden till Kiruna,

att

styrelsen ges i uppdrag att genomföra en konsekvensutredning utifrån valet av den
alternativa placeringsorten och att ett slutgiltigt beslut tas i frågan på plenum i
november 2018

Ordföranden meddelar att proposition ställs för varje namngiven ort. Varje ledamot får
möjlighet att avlägga röst för två alternativa orter till Kiruna.
Ordföranden ställer proposition för Vilhelmina och finner att tretton (13) ledamöter ;
Elisabeth Önnhall, Agneta Rimpi, Mona Persson, Veronika Håkansson, Hilding Andersson,
Rolf Ohlson, Daniel Holst, Josefina Skerk, Torkel Stångberg, Lars-Paul Kroik, Kristina Nordling,
Ronny Svarta och Peter Holmkvist röstar för Vilhelmina.
Ordföranden ställer proposition för Malå och finner att inga ledamöter röstar för Malå.
Ordförande ställer proposition för Jokkmokk och finner att sex (6) ledamöter;
Paulus Kuoljok, Åsa Blind, Ingrid Inga, Lars-Miguel Utsi, Karin Vannar och Nils-Johan Labba
röstar för Jokkmokk.
Ordförande ställer proposition för Arvidsjaur och finner att sex (6) ledamöter;
Martin Lundgren, Jan Rannerud, Stefan ikaelsson, Ingrid Inga, Per-Olof Nutti och
Åslat Simma röstar för Arvidsjaur.
Ordförande ställer proposition för Lycksele och finner att åtta (8) ledamöter;
Anders Kråik, Nils-Johan Labba, Karin Vannar, Lars-Miguel Utsi, Marita Stinnerbom,
Jan Persson, Britt Sparrock och Paulus Kuoljok röstar för Lycksele.
Ordförande ställer proposition för Östersund och finner att tjugotvå (22) ledamöter;
Elisabeth Önnhall, Agneta Rimpi, Mona Persson, Veronika Håkansson, Hilding Andersson,
Rolf Ohlson, Daniel Holst, Josefina Skerk, Lars-Jonas Johansson, Marie Persson Njajta,
Torkel Stångberg, Lars-Paul Kroik, Kristina Nordling, Ronny Svarta, Anders Kråik,
Jan Persson, Britt Sparrock, Marita Stinnerbom, Per-Olof Nutti, Peter Holmkvist, Åslat Smma
och Åsa Blind röstar för Östersund
Ordföranden ställer proposition för Arjeplog och finner att inga ledamöter röstar för Arjeplog.
Ordföranden ställer proposition för Granö och finner att inga ledamöter röstar för Granö.
Ordf konstaterar att Villielmina o Östersund är alternativa orter till Kiruna.
Justerarens sign
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Parlameantavisti - joatkka
Åvtehke gavnnaha ahte Vualtjere ja Staare galget leat molssaeaktun Gironii.

Samediggi mearrida dasto
ahte

villjet guokte båikki dan gavcci båikkis mat leat mildosis (1) rnii galga leat
molssaevttolas parlameantahuksenbaikin Gironii,

ahte

stivra gohcfojuvvo cadahit vaikkuhusguorahallama molssaevttolas baikktin, ja ahte
loahpalas mearradus dahkko dievaseoahkkimis skabmamånus 2018.

ahte

dat guokte molssaevttolas baikki leat Vualtjere ja Staare.

Ingrid Inga evttoha muktit assevuoru; ahte § 37 Vålgaassit giedahallojit mai:)I)el § 30
Dearvvasvuoda-, boarrasiid ja valastallanlavdegotti asaheami.
Åvtehke miediha Ingrid Inga evttohussii rnuktit assevuoru.

Christina Åhren boahta fas sadjasis

Darkkisteddjiid nammamearka
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§ 29

Parlamentsbyggnaden - forts .

Sametinget beslutar således
att

utse två orter bland de åtta namngivna orterna enligt bilagd förteckning som ska
utgöra en alternativ placeringsort av parlamentsbyggnaden till Kiruna,

att

styrelsen ges i uppdrag att genomföra en konsekvensutredning u tifrån valet av den
alternativa placeringsorten och att ett slutgiltigt beslut tas i frågan på plenum i
november 2018

att

de två alternativa orterna är; Vilhelmina och Östersund.

Ingrid Inga föreslår ändrad turordning; att§ 37 Valärenden behandlas efter§ 30
Inrättande av hälso-, äldre- och idrottsnämnd.
Ordföranden beslutar tillmötesgå Ingrid Ingas förslag om ändrad turordning.

Christina Åhren återinträder

]usterarens sign
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Paulus Kuoljolc åvtehlce

§ 30

Dearvvasvuoda-, boarrasiid ja valåstallanlavdegotti asaheapmi
Assegirjjit
- Stivrabeavdegirji 2017-11-13 - 15, § 168
- Stivrabeavdegirji 2018-01-15-17, § 15
- Stivrabeavdegirji 2018-04-11 - 13, § 62

Åssegiedahallit: Britt Sparrock, Per-Olof Nutti

Digastallan dearvvasvuoda-, boarrasiid- ja valastallanlavdegotti asahearni birra.
Stivra mearridii skabmamanu 13 -15 b 2017, § 168
ahte

giedahallat assi buseahttava.Ibmema oktavuodas juovlamanus 2017.

Stivra mearridii oddajagimanu 15 - 17 b 2018, § 15
ahte

goh ceut hålddahusa valbmet assi buseahttavuddui 2019-2020,

ahte

boahtte stivrafoahkkimis asahit bargojoavkku mas leat golbma lahtu; guovttis stivrra
bealis ja okta opposisuvnna bealis geat barget dearvvasvuoda- ja sosiålaassiiguin, ja
dearvvasvuodapolitihkalas progråmma råhkademiin, ja geat guorahallat vejolasvuoda
asahit dearvvasvuoda-, boarrasiid- ja valastallanlavdegotti.

ahte

fäJlat opposiSuvdnii vejolasvuoda evttohit lahtu bargojovkui,

ahte

mandåhttaåigodat bistå dan rajes go stivra lea nammadan bargojoavkku gitta
geassemanu 30 b 2019 radjai,

ah te

stivra mearrida nammadit bargojoavkku stivrafoahkkimis man doallat
dievasfoahkkima aiggi,

ahte

stivra m earrida bargojoavkku direktiivvaid boahtte stivrafoahkkimis mii lea
dievasfoahkkima aiggi.

Darkkisteddjiid nammamearka
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Paulus Kuoljok ordfårande
- -=-~·

§ 30

Inrättande av hälso-, äldre- och idrottsnämnd
Dokument
- Styrelesprotokoll 2017-11-13-15, § 168
- Styrelseprotokoll 2018-01-15-17, § 15
- Styrelseprotokoll 2018-04-11-13, § 62
Föredragande: Britt Sparrock, Per-Olof Nutti

Diskussion om inrättande av hälso, äldre- och idrottsnämnd.
Styrelsen beslutade den 13 -15 november 2017, § 168
att

behandla ärendet i samband med budgetberedningen i december 2017.

Styrelsen beslutade den 15 - 17 janauri 2018, § 15
att

uppdra till kansliet att bereda ärendet till budgetunderlaget 2019-2020,

att

vid nästa styrelsesammanträde inrätta en arbetsgrupp på tre ledamöter;
två ledamöter från styrelseblocket och en från oppositionen som ska arbeta
m ed hälso och socialfrågor samt utarbetande av h älsopolitiskt
program samt utreda inrättande av en hälso-, äldre och idrottsnärnnd,

att

erbjuda oppositionen lämna förslag på en ledamot till arbetsgruppen,

att

mandatperioden är från det datum styrelsen utnämnder arbetsgruppen
till och med den 30 juni 2019,

att

styrelsen beslutar utse arbetsgruppen vid styrelsesammanträdet i samband
med plenum,

att

styrelsen beslutar om direktiven till arbetsgruppen vid nästa styrelsesammanträde
i samband med plenum

30 (103)

SAMETINGET
SÅMEDIGGI
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COAHKKINBEA VDEGIRJI 2018:3
2018-05-23--25

Dearvvasvuoda-, boarråsiid ja valastallanlåvdegotti asaheapmi- joatkka
Samedikkis vailu sierra politihkalas lavdegoddi sami dearvvasvuodaassiid varas. Mis vailu
maid nasuvnnalas plana sami dearvvasvuodaasSiide, ja dasa got galggalii oazzut eanet
dearvvasvuodabargiid geain lea sami giella- ja kulturgealbu. Go ii mana valdit ovdan sami
statistihka (dearvvasvuodasuorggis ii ge ieza surggiin) de såmit systemahtalaceat javkaduvvojit
ålbmogin Ruotas. Ja go ii gavdno vuoddomilittu samiid demografiijas ja dearvvasvuodadilis,
de sadda hirbmat vattis gavnnahit heivvolas doaimmaid, eadahit daid ja arvvostallat makkår
avki doaimmain lea. Sarnediggi oaivvilda nugo ON ålgoalbmotjulggastusas daddjo, ahte samit
fertejit beassat våikkuhit iefaset dearvvasvuoda sierra asahusa bokte- namalassii Samedikki
bokte - mii galga oazzut mandahta ja resurssaid bargat såmi dearvvasvuodaassiiguin. Dal
vailot Samedikkis sihke resurssat ja gealbu nagodit doalahit duohta dialoga omd.
eanadikkiiguin, albmotdearvvasvuodaeisevålddiin ja raddehusain sami darbbuid ektui. Dal
villu vuoddomilittu såmiid dearvvasvuodas ja dan dili ii mana rievdadit earago jus vuoruha
dutkama ja heivvolas ruhtadeami dutkamii.

Stivra mearrida
ahte

fämohuhttit stivramearradusa 2018-01-15-17, § 15,

ahte

gohccut valgavålbmenjoavkku rahkkanahttit evttohusa jus dievaseoahkkin mearrida na.
buktit evttohusa vida (5) lahttui ja varrelahttui,
evttohit sagadoalli,
mandilittaaigodat euovvu Bargoortnega stivrraide ja lavdegottiide maid
dievaseoahkkin lea dohkkehan.

Stivra evttoha Samedikki mearridit
ahte

asahit dearvvasvuoda-, boarrasiid- ja valastallanlavdegotti,

ahte

gohceut stivrra mearridit lavdegotti ruhtadeami.

Å vtehke loahpaha digastallama.

Å vtehke bidja ovdan proposi5uvnna dohkkehit dehe hilgut stivrra evttohusa, ja gavnnaha ahte
Samediggi doarju stivrra evttohusa.
Samediggi mearrida
ahte

asahit dearvvasvuoda-, b oarrasiid- ja valastallanlavdegotti,

ahte

gohcfot stivrra rnearridit lavdegotti ruhtadeami.

§ 37 Vålgaassit giedahallojit dal.
Darkkisteddjiid nammamearka
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:3
2018-05-23--25

Inrättande av hälso-, äldre- och idrottsnämnd - forts.
Idag saknas en politisk nämnd för frågor rörande samisk hälsa. Det finns inte heller någon
nationell plan för samers hälsa och hur man skall klara personalförsörjning av
hälsovårdspersonal med samiskt språk och kulturkompetens. Att det inte går att få fram
"samisk" statistik (på hälsoområdet och andra områden) innebär att samerna blir systematiskt
osynliggjorda som folk i Sverige. Utan grundläggande kunskap om samernas demografi och
hälsosituationen blir det mycket svårt att bedöma vilka insatser som vore lämpliga, att
genomföra dessa och att utvärdera vilken effekt olika insatser har.
Sametinget, i enlighet med FNs urfolksdeklaration, menar att samerna måste ges möjlighet att
påverka sin hälsa genom sin egen institution - i detta fall Sametinget - som därmed måste få
mandat och resurser att arbeta med samisk hälsa. I dagsläget saknas både kompetens och
resurser på Sametinget för att ha en realistisk möjlighet att kunna föra dialog med exempelvis
landsting, folkhälsomyndighet och regering kring samers hälsobehov. Idag saknas
grundläggande information om samers hälsa och detta kan endast åtgärdas genom riktad
forskning vilket även kräver riktade medel för detta.

Styrelsen beslutar
att

upphäva styrelsebeslut 2018-01-15-17, § 15,

att

uppdra till valberedningen förbereda i det fall plenum beslutar enligt nedan;
ge förslag på fem (5) ledamöter och ersättare,
ge förslag på ordföranden
mandatperioden följer den av plenum beslutade Arbetsordning för
styrelse och nämnder.

Styrelsen fåreslår Sametinget besluta
att

inrätta en hälso-, äldre- och idrottsnämnd,

att

uppdra till styrelsen besluta angående finansiering av nämndens verksamhet.

Ordföranden förklarar debatten avslutad.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för styrelsens förslag och finner
att Sametinget godtagit styrelsens förslag

Sametinget beslutar
att

inrätta en hälso-, äldre- och idrottsnämnd,

att

uppdra till styrelsen besluta angående finansiering av nämndens verksamhet.

§ 37 Valärenden behandlas nu.
Justerarens sign
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Paulus Kuoljok åvtehke

§ 31

Samedikki stivrra ja Iavdegottiid bargoortnet - odasmahttin

./.

Assegirjjit
- Dievaseoahkkinbeavdegirji 2012-10-23-26, § 43
- Stivrabeavdegirji 2018-04-11-13, § 62
- Stivrabeavdegirji 2018-04-27, § 100
- Evttohus
Assegied:ahalli: Peter Engström

Stivra evttoh a dievaseoahkkima asahit dearvvasvuod:a-, boarrasiid-ja valastallanlavdegotti.

Stivra mearridii cuoIJomånu 11 - 13 b 2018, § 63
ahte

gohccut hålddahusa od:asmahttigoahtit Samedikki stivrra ja lavdegottiid bargoortnega,

ahte

gied:ahallat assi telefonfoahkkimis CUOI)OIDanU 27 b 2018

ahte

gied:ahallat assi dievasfoahkkirnis miessemånus 2018.

Stivra mearrida
ahte

gohccut halddahusa divodit evttohusa daiguin rievdadusaiguin mat biddjoje ovdan.

Stivra evttoha Samedikki mearridit

./.

ahte

dohkkeha Samedikki stivrra ja lavdegottiid odasmahttojuvvon bargoortnega.

Paragrafa darkkistuvvo dakkaviae

Darkkisteddjiid nammamearka
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Paulus Kuoljok ordfarande

§ 31

Arbetsordning för Sametingets styrelse och nämnder - revidering

./.

Dokument
- Plenumsprotokoll 2012-10-23-26, § 43
- Styrelseprotokoll 2018-04-11-13, § 62
- Styrelseprotokoll 2018-04-27, § 100
- Förslag
Föredragande: Peter Engström

Styrelsen föreslår plenum att en hälso-, omsorgs- och idrottsnämnd ska inrättas.

Styrelsen beslutade den 11 - 13 april 2018, § 63
att

uppdra till kansliet bereda revidering av Arbetsordning för Sametingets styrelse och
nämnder,

att

behandla ärendet vid telefonsammanträde den 27 april 2018

att

behandla ärendet vid plenum i maj 2018.

Styrelsen beslutar
att

uppdra till kansliet justera förslaget med de ändringar som framfördes.

Styrelsen fåreslår Sametinget besluta

./.

att

anta den reviderade Arbetsordningen för Sametingets styrelse och nämnder.

Paragrafen justeras omedelbart

Justerarens sign
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Samedikki stivrra ja lavdegottiid bargoortnet- odasmahttin -joatkka
Å vtehke loahpaha digastallama.

Å vtehke bidja ovdan proposisuvnna dohkkehit dehe hilgu t stivrra evttohusa, ja gaVIUlaha ahte
Samediggi doarju stivrra evttohusa.
Samediggi mearrida

./.

ahte

dohkkehit Samedikki stivrra ja lavdegottiid odasmahttojuvvon bar goortnega.

Anja Fjellgren Walkeapää cohkka lahtu Britt Sparrock sajis

Dfzrkkisteddjiid nammamearka
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Arbetsordning för Sametingets styrelse och nämnder - revidering - forts.
Ordföranden förklarar debatten avslutad.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för styrelsens förslag och finner att
Sametinget godtagit styrelsens förslag.

Sametinget beslutar

./.

att

anta den reviderade Arbetsordningen för Sametingets styrelse och nämnder .

Anja Fjellgren Walkeapää ersätter ledamoten Britt Sparrock

Justerarens sign
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Paulus Kuoljok åvtehke

§ 32

Låhkaasahus bellodatdoarjaga birra Scimedikki bellodagaide - odasmahttin

./.
./.

Assegitjjit
- Dlevasfoahkkinbeavdegirji 1998-10-21, § 40.2
- Dievasfoahkkinbeavdegirji 2018-02-07- 09, § 5
- Stivrabeavdegirji 2018-04-27, § 97
- Assevalbmen PM 2018-04-18
- Lahkaåsahu sevttohus bellodatdoarjaga birra

Assegiedahalli: Peter Engström

Samediggi mearridii guovvamanu 7-9 b 2018, §, loktet bellodatdoarjaga.
Danin ferte lahkaasahus bellodatdoarjagiid birra Samedikki bellodagaide odasmahttot.

Stivra mearrida
ahte

gohceut halddahusa divodit evttohusa daiguin rievdadusaiguin mat biddjoje ovdan.

Stivra evttoha Samedikki mearridit
ahte

dohkkehit bellodatdoatjja-låhkaasahusa.

Paragrafa darkkistuvvo dakkavide

Å v tehke loahpaha digastallama.
Å vtehke bidja ovdan proposisuvnna dohkkehit d ehe hilgut stivrra evttohusa, ja gavnnaha
ahte Samediggi doarju stivrra evttohusa.
Samediggi mearrida
ahte

dohkkeha bellodatdoatjja-låhkaasahusa.

Darklcisteddjiid nammamearka
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Paulus Kuoljok ordförande

§ 32

./.
./.

Förordning om partistöd till partier som är representerade i Sametinget revidering
Dokument
- Plenumsprotokoll 1998-10-21, § 40.2
- Plen umsp rotokoll 2018-02-07- 09, § 5
- Styrelseprotokoll 2018-04-27, § 97
- Berednings PM 2018-04-18
- Förslag om föreskrift om partistöd

Föredragande: Peter Engström

Sam etinget beslutade den 7-9 februari 2018, §, att höja partistödet.
Förordningen om partistöd till p artier som är representerade i Sametinget beh över
således revideras.

Styrelsen beslutar
att

uppdra till kansliet justera förslaget m ed de ändringar som fram fördes.

Styrelsen fåreslår Sametinget besluta
att

anta föreskrift om partistöd.

Paragrafen justeras omedelbart

Ordför anden förklarar debatten avslutad.
Ordföranden ställer prop osition för bifall till eller avslag för styrelsens förslag
och finner att Sametinget godtagit styrelsens förslag.

Sametinget besluta
att

anta föreskrift om partistöd .

Justerarens sign
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Paulus Kuoljok åvtehke

§ 33

Oddaaigasas samepolitihka
Assegirjjit
- Stivrabeavdegirji 2018-04-27, § 103
Assegiedahallit: Per-Olof Nutti, Lars Miguel Utsi

Odda sami reforbrnapolitihkka galga ålggahuvvot.
Ulbmil:
Ovdalgo alggahit ovddidanproseassa de lea dehålas sihkkarastit got bargu galga habmejuvvot
ja gude guvlui dat galga doalvut, ja ahte dat Jea bures vuodustuvvon sami servodagas.
Ålbmoteoahkkimat/dollagaddesagastallamat/sagastallamat galget eadahuvvot dainna ulbmillin
ahte oazzut sealvvi sami ålbmoga ja ovttaskas såmiid konkrehta dårbbuin ovdåneapmåi ja
nuppastuhttimii.
Direktiivvat:
cadahit unnimusat logi dollagaddesagastallama vai olahit samiid sihke geogrMalaceat,
agi dåfus ja sohkabeliid dåfus.
Cohkket konkrehta arvalusaid ovttaskas sarnim vai oaidnit sin darbbu ovdanahttimii.
Valbmet ja buohtal astit årvalusaid ja jurdagiid.

Stivra evttoha Samedikki mearridit
ahte

dohkkehit direktiivaevttohusa ja gohccut stivrra bargagoahtit assiill.

Åvtehke diediha ahte juohke lahttu oazzut sardnut 4 minuvtta guovtte have.
Å v tehke loahpaha digastallarna.
Åvtehke bidja ovdan proposisuvnna dohkkehit dehe hilgut stivrra evttohusa, ja gavnnaha ahte
Sam ediggi doarju stivrra evttohusa.

Samediggi mearrida
ahte

dohkkehit direktiivaevttohusa ja gohccut stivrra bargagoahtit assiill.

Josefina Skerk dieåiha ahte Jakt- och fiskesamerna ja iezat buktet calalas reservafovnna. Mielddus.
Torkel Stångberg boah.ta fas sadjasis.

Dnrkkisteddjiid nammamearka
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SAMETINGET
SÅMEDIGGI

Paulus Kuoljok ordförande

§ 33

Oddaåigåsas samepolitihka/modern samepolitik
Dokument
- Styrelseprotokoll 2018-04-27, § 103
Föredragande: Per-Olof Nutti, Lars Miguel Utsi

Ny samisk reformpolitk ska igångsättas.
Syfte:
Innan en utvecklingsprocess igångsätts är det viktigt att säkerställa arbetets utformning och
inriktning och att det är förankrat i det samiska samhället.
Folkmöten/dollagaddesagastallamat/samtal vid elden ska genomföras med syfte att få en
förståelse för det samiska folkets och enskilda samers konkreta behov för utveckling och
förändring.
Direktiv:
Genomföra ett antal dollasagastallamat/hearingar för att nå samer med en representativ
spridning geografiskt, åldersmässigt, könsmässigt, etc.
Samla in konkreta inspel från enskilda samer om deras behov för utveckling
Bearbeta och sammanställa inspelen

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

anta förslag till direktiv och ge styrelsen i uppdrag att påbörja arbetet.

Ordföranden meddelar att varje ledamot har en talartid på 4 minuter och kan ske två gånger.
Ordföranden förklarar debatten avslutad.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för styrelsens förslag
och finner att Sametinget godtagit styrelsens förslag.

Sametinget besluta
att

anta förslag till direktiv och ge styrelsen i uppdrag att påbörja arbetet.

Josefina Skerk meddelar att Jakt- och fiskesamerna m fl inlämnar skriftlig reservation. Bilaga.
Torkel Stångberg återinträder

Justerarens sign
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Paulus Kuoljok åvtehke

§ 34

Såmedikki cealkamus såmi visttiid suddjemis

./.

Assegirjiit
- Dievaseoahkkinbeavdegirji 2003-10-20- 23, § 42
Dievaseoahkkinbeavdegirji 2005-02-23, § 16
Dievaseoahkkinbeavdegirji 2005-08-31, § 15
Dievaseoahkkinbeavdegirji 2009-11-16-18, § 23
Stivrabeavdegirji 2018-04-27, § 106
evttohus
Assegiedahalli: Per-Olof Nutti

Cealkårnusevttohus sårni visttiid suddjemis biddjo ovdan dievasfoahkkimii.

Stivra evttoha Samedikki mearridit

./.

ahte

dohkkehit cealkårnusa rnildosis.

Paragrafa dtirkkistuvvo dakkaviåe

Lars Jon Allas boahta fas sadjasis
Erik-Oscar Oscarsson eohkka lahtu Lars-Jonas Johansson sajis
Kristina Krihke Nordling eohkka lahtu Christina Åhren sajis
Carola Fjällström eohkka lahtu Marie Persson Njajta sajis
Josefina Skerk bidja ovdan vuosteevttohusa rnildosis.
Stivrasagadoalli Per-Olof Nutti evttoha valdit bottu vai beassat råddadallat oktasas cealkamu8a
birra.

Å vtehke rnearrida bottu.
Boddu 15.50 - 16.05
Stivrasagadoalli Per-Olof Nutti evttoha botket assegiedahallama miessemanu 25 b.
Åvtehke m earrida botket assegiedahallarna miessemanu 25 b.
Assi § 34 botkejuvvo , 2018-05-24.

Dårkkisteddjiid nammamearka
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Paulus Kuoljok ordfdrande

§ 34

Sametingets gemensamma uttalande angående skydd av samiska byggnader

./.

Dokument
- Plenumsprotokoll 2003-10-20-23, § 42
Plenumsprotokoll 2005-02-23, § 16
Plenumsprotokoll 2005-08-31, § 15
Plenumsprotokoll 2009-11-16 - 18, § 23
Styrelseprotokoll 2018-04-27, § 106
förslag
Föredragande: Per-Olof Nutti

Förslag till uttalande angående skydd av samiska byggnader svenska framläggs
för plenum.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta

./.

att

anta uttalande enligt bilaga.

Paragrafen justeras omedelbart

Lars Jon Allas återinträder
Erik-Oscar Oscarsson ersätter ledamoten Lars-Jonas Johansson
Kristina Krihke Nordling ersätter ledamoten Christina Åhren
Carola Fjällström ersätter ledamoten Marie Persson Njajta
Josefina Skerk lämnar motförslag enligt bilaga.
Styrelseordföranden Per-Olof Nutti föreslår ajournering för att överlägga om möjlighet
till ett gemensamt uttalande.
Ordföranden beslutar om ajournering.

Ajournering 15.50 -16.05
Styrelseordföranden Per-Olof Nutti föreslår att ärendet ajourneras till fredag 25 maj.
Ordföranden beslutar att ajournera ärendet till fredag 25 maj.
Avbryter behandling av ärendet § 34, 2018-05-24.

Justerarens sign
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Såmedikki cealkåmus sami visttiid suddjemis - joatkka

Assi § 34 fas giedahallo 2018-05-25; dii 16.12.

Christina Åhren ii leat sajis. Ii leat sadjasas lahttu
Erik-Oscar Oscarsson eohkka lahtu Lars-Jonas Johansson sajis
Josefina Skerk valda ruovttoluotta vuosteevttohusa .
./.

Stivrasagadoalli Per-Olof Nutti bidja ovdan rievdadusevttohusa stivrra evttohussii.

Boddu 16.20- 16.30
./.

Erik-Oscar Oscarsson diediha ahte Landspartiet Svenska Samer, Min Geaidnu, Ålbmut ja
Ronny Svarto bidjet vuosteevttohusa mildosa jelgii.

Boddu 16.42-16.50.
Josefina Skerk deattuha ahte Jakt- och fiskesamema ollasit dotjot rievdadusevttohusa.
Karin Vannar diediha ahte Karin Vannar ja Julia Omma eaba oassalastte rnearradusas
Lars Jon Allas ii oassålastte mearradusas
Julia Ornma deattuha ahte son ii oassålastte mearradusas.
Å vtehke loahpaha digastallama.
Åvtehke diediha ahte earet stivrra evttohusa de leat Erik-Oscar Oscarsson ja iezat ovddidan
vuosteevttohusa, ja Per-Olof Nutti ja iezat rievdadusevttohusa.
Åvtehke bidja vuos ovdan stivrra evttohusa Erik-Oscar Oscarssons .ie. vuosteevttohusa vuosta.
Jus stivrra evttohus vuoita d e biddjo rievdadusevttohus ovdan.

Å vtehke bidja ovdan proposisuvnna doatjut dahje hilgut stivrra evttohusa dahje doarjut dahje
hilgut Erik-Oscar Oscarssons j.ie. vuosteevttohusa ja gavnnaha ahte Sårnediggi doatju stivrra
evttolmsa.

Erik-Oscar Oscarsson diediha ahte Landspartiet Svenska Samer, Älbmut ja Ronny Svarta reserverejit
calalaccat mearradusa vuosta ja dorjot iefoset evttohusa. Mielddus.

Darkkisteddjiid nammmnearka
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:3
2018-05-23--25

Sametingets gemensamma uttalande angående skydd av samiska byggnader - forts.

Återupptar behandling av ärendet§ 34 2018-05-25; kl 16.12.

Christina Åhren ej närvarande. Ingen ersättare
Erik-Oscar Oscarsson ersätter ledamoten Lars-Jonas Johansson
Josefina Skerk återtar motförslaget.
./.

Styrelseordföranden Per-Olof Nutti lämnar ändringsförslag mot styrelsens förslag.

Ajournering 16.20 -16.30
./.

Erik-Oscar Oscarsson meddelar att Landspartiet Svenska Samer, Min Geaidnu, Albmut och
Ronny Svarta lämnar motförslag enligt bilaga.

Ajournering 16.42-16.50.
Josefina Skerk vill understryka att Jakt- och fiskesamerna står helt bakom ändringsförslaget.
Karin Vannar meddelar att Karin Vannar och Julia Omma deltar inte i beslutet
Lars Jon Allas deltar inte i beslutet
Julia Omma förtydligar att hon inte deltar i beslutet
Ordföranden förklarar debatten avslutad.
Ordföranden meddelar att förutom styrelsens förslag finns ett motförslag från
Erik-Oscar Oscarsson m fl samt ett ändringsförslag från Per-Olof Nutti m fl.
Ordföranden kommer först pröva styrelsens förslag mot Erik-Oscar Oscarssons m fl motförslag.
I det fall styrelsens förslag vinner prövas ändringsförslaget.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för styrelsens förslag eller bifall
till eller avslag för Erik-Oscar Oscarssons m fl motförslag och finner att Sametinget godtagit
styrelsens förslag.

Erik-Oscar Oscarsson meddelar att Landspartiet Svenska Samer, Albmut och Ronny Svarta reserverar sig
skriftligen mot beslutet till förmån for eget fdrslag. Bilaga.
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§ 34

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:3
2018-05-23--25

Såmedikki cealkåmus såmi visttiid suddjemis -joatkka
Åvtehke bidja ovdan proposiSuvnna doarjut dahje hilgut rievdadusevttohusa ja gavnnaha
ahte Samediggi doarju rievdadusevttohusa.

Samediggi mearrida dasto

./.

ahte

dohkkehit cealkåmusa mild osa jelgii.

Darkkisteddjiid nammamearka
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Sametingets gemensamma uttalande angående skydd av samiska byggnader - forts.

Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för ändringsförslaget och
finner att Sametinget godtagit ändringsförslaget.

Sametinget beslutar således
./. att

anta uttalande enligt bilaga.
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Mosuvnnat - joatkka

Paulus Kuoljok åvtehke
§ 35.1

M483 - Sami giellabarggu jodiheapmi 2016:s
Assegirjjit
- Mo5uvdna nr 483 Per Mikael Utsi ovddidan, 2016-02-25, dnr 1.1.8-2016-338
Stivrabeavdegirji 2016-04-26--28, § 59 .5
Giellalavdegotti beavdegirji 2016-09-30, § 44
Stivrabeavdegirji 2016-12-05--08, § 193.4
Stivrabeavdegirji 2017-01-16 - 19, § 7.3
Stivrabeavdegirji 2017-01-24, § 23
Ciellalavdegotti beavdegirji 2018-02-27-28, § 6
Stivrabeavdegirji 2018-04-11-13, § 35.2
Assegiedahalli: Marie Louise Allas

Per Mikael Utsi lea guovvamånu 25 b 2016, ovddidan mofovnna mas son gaibida
ahte

råd.dehus mearrida buseahttajagi 2016 juolludusreivve rievdadusa bokte, ahte
Samediggi galga jodihit sami giellaguovddaziid dohkkehuvvon ulbmiliid jelgii.

Stivra mearridii CUOI)Omånu 26-28 b 2016, § 59.5, ahte gohceut giellalavdegotti giedahallat assi.

Stivra mearridii juovlamånu 5 - 8 b 2016, § 193.4
ahte

giedaha1lat assi stivrafoahkkimis oddajagimånus 2017.

Stivra mearridii oddajagimånu 16-19 b 2018, § 7.3
ahte

giedahallat assi telefonfoahkkimis oddajagimanu 24 b kl 18.00.

Assi bazii giedahalakeahtta stivrafoahkkimis oddajagimånu 24 b 2017.

Giellalavdegoddi giedahalai mosuvnna guovvamanu 27-28 b 2018;
Juohke jagi mearrida råddehus juolludusaid eisevålddiide, juolludusreivves lea mearri got
eisevaldi galga bargat ja man olu resurssat bargui juolluduvvojit, ja na stivre raddehus
eisevalddiid doaimma. Gitta 2016 juolludusreivve radjai lei giellaguovddaziid doaibma
hirbrnat darkilit mearriduvvon.
Darkkisteddjiid nammamearka
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Motioner - forts.

Paulus Kuoljok ordförande
§ 35.1

M483 - Ledning av det samiska språkarbetet under 2016
Dokument
- Motion nr 483 av Per Mikael Utsi, 2016-02-25, dnr 1.1.8-2016-338
- Styrelseprotokoll 2016-04-26--28, § 59.5
- Språknämndsprotokoll 2016-09-30, § 44
- Styrelseprotokoll 2016-12-05--08, § 193.4
- Styrelseprotokoll 2017-01 -16- 19, § 7.3
- Styrelseprotokoll 2017-01-24, § 23
- Språknämndsprotokoll 2018-02-27-28, § 6
- Styrelseprotokoll 2018-04-11-13, § 35.2
Föredragande: Marie Louise Allas

Per Mikael Utsi har den 25 februari 2016 ,inlämnat en motion där han yrkar
att

regeringen genom ändring i regleringsbrevför budgetåret 2016 anger att
Sametinget ska driva samiska språkcentrum i enlighet med sina fastställda mål.

Styrelsen beslutade den 26-28 april 2016, § 59.5, att uppdra till språknämnden bereda
ärendet.

Styrelsen beslutade den 5 - 8 december 2016, § 193.4
att

behandla ärendet vid styrelsesammanträdet i januari 2017.

Styrelsen beslutade den 16-19 januari 2018, § 7.3
att

behandla ärendet vid telefonsammanträde den 24 januari kl 18.00.

Ärendet utgick vid styrelsesammanträdet den 24 januari 2017 .

Språknämnden behandlade motionen den 27-28 februari 2018;
Varje år beslutar regeringen om regleringsbrev för myndigheterna, i regleringsbrevet
anges hur myndigheten ska arbeta och vilka resurser som finns för det arbetet, det är
regeringens styrning över myndigheten. Fram till2016 års regleringsbrev avseende
Sametinget var till utformning väldigt detaljerad kring vad språkcentrums verksamhet
]usterarens sign
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§ 35

Mosuvnnat- joatkka

§ 35.1

M 483- Sami giellabarggu jodiheapmi 2016:s - joatkka
Jagi 2018 juolludusreivves Samediggai ii gåibiduvvo earago ahte giellaguovddaZiid båikkit
galget leat Deardna ja Staare ja ahte Samediggi bidja ovdan dilalasvuodaraportta sami gielaid
ektui ja cajeha bohtosiid sami giellabarggus. Buseahttajagi 2018 juolludusreivves juolludus 7:1
na5uvnnalas unnitloguid birra euozzu ahte resurssaid oazzu golahit "goluide mat gokcet
giellaguovddafa doaimma cadaheami ja halddaseami mii galga nannet ja movttiidahttit sami
giela geavaheami" . Buseahttaja gi 2018 juolludusreive ii eastat Sarnedikki jodiheames sami
giellaguovddaziid dohkkehuvvon ulbmiliid jelgii.

Lizvdegoddi mearrida
ahte

evttohit s ti vrii ahte mosuvdna lea dasto vastiduvvon.

Stivra evttoha Samedilclci mearridit
ahte

mosuvd na lea d asto vastiduvvon.

Marie Persson Njajta boahta fas sadjasis
Lars-Jonas Johansson boahta fas sadjasis
Mari-Louise Boman cohlcka lahtu Torkel Stångberg sajis

Åvtehke loahpaha digastallama.
Åvtehke bidja ovdan proposiSuvnna dohkkehit dehe hilgut stivrra evttohusa, ja gavnnaha ahte
Samediggi doarju stivrra evttohusa.

Samediggi mearrida
ahte

mosuvdna dasto lea vastiduvvon.

Darlckisteddjiid nammamearka
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§ 35

Motioner- forts.

§ 35.1

M 483 - Ledning av det samiska språkarbetet under 2016 - forts.

skulle vara. 2018 års regleringsbrev avseende Sametinget anger endast lokalisering till
Tärna by och Östersund samt att Sametinget ska lämna en lägesrapport om situationen
för det samiska språket och redovisa resultatet av det samlade språkarbetet Regleringsbrev
för budgetåret 2018 avseende anslagen 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter
anger hur resurserna får användas genom skrivningen "för utgifter för genomförande
och administration av språkcentrums verksamhet för att utveckla och stimulera ökad
användning av det samiska språket."
Skrivning i regleringsbrev för budgetåret 2018 anger inte hinder för Sametinget att
driva samiskt språkcentrum i enlighet med sina fastställda mål.

Nämnden beslutar
att

föreslå till styrelsen att motion därmed är besvarad.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

motion därmed är besvarad.

Marie Persson Njajta återinträder
Lars-Jonas Johansson återinträder
Mari-Louise Boman ersätter ledamoten Torkel Stångberg

Ordföranden förklarar debatten avslutad
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för styrelsens förslag
och finner att Sametinget godtagit styrelsens förslag.

Sametinget beslutar
att

Justerarens sign
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motion därmed är besvarad.
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COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:3
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Mosuvnnat- joatkka

Paulus Kuoljok åvtehke

§ 35.2

M 492 - Stipeanddat nuorra boazovazziide
Assegirjjit
- Mosuvnna nr 492 Britt Sparrock j ea. ovddidan, 2016-06-01, dnr 1.1.8-2016-874
Stivrabeavdegirji 2016-06-13--14, § 103.5
Stivrabeavdegirji 2016-12-05--08, § 193.11
Stivrabeavdegirji 2017-01-16 - 19, § 7.10
Stivrabeavdegirji 2017-12-20-21, § 213.3
Stivrabeavdegirji 2018-04-11 - 13, § 35.5
Assegiedahalli: Marie-Louise Allas

Stivra mearridii geassemanu 13 - 14 b 2016, § 103.5, ahte gohceut hålddahusa giedahallat assi.

Britt Sparrock j.ea Såmiid Riikkabellodagas leat geassemånu 1b2016, ovddidan mosuvrma mas
sii gaibidit
ahte

Samediggi asaha jahkasas stipeandda nuorra boazovazziide såmegieloahpu varas.

Såmedikki giellapolitihkalas progråmrna lokte dårbbu stipeanddaide daningo
stipeandaortnegat movttiidal1ttet giellaoahpu våldit, mii fas veahkeha deavdit dårbbu
giellaresurssaide mat gavdnojit rnåt)gga suorggis servodagas. Lea avkin sami gielaide go
eanebut villjejit lohkat såmegiela alit dasis. Danin silitta navdit ahte stipeandaortnegat
veahkehit deavdit viset Sarnedikki giellaulbmiliid, ja njuolga maiddåi daidda ulbmiliidda mat
leat oahpu ja gielladiksuma ektuL Doaibmaprogråmrna mihttun lea ahte Såmediggi asaha
bistevas stipeandaortnegiid såmi giellaoahpuid varas.
Såmedikki giellalavdegoddi lea giedal·rnllan mosvmma ja lea mielas mosuvdnii ja eujuha das
Samedikki giellapolitilikalas doaibmaprograrnmii, År)giru ssan 8: Stipeandaortnet
samegieloahpu våras.
Stivra mearridii oddajagimanu 16- 19 b 2017, § 7.10
ahte

giedahallat assi telefoneoahkkimis oddajagimanu 24 b dii 18.00.

Åssi bazii giedahalakeahtta telefonfoahkkimis oddajagimånu 24 beaivvi.

Darkkisteddjiid nnmmnmearka
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§ 35

Motioner- forts.

Paulus Kuoljok ordforande

§ 35.2

M 492 - Stipendier för unga renskötare
Dokument
- Motion nr 492 av Britt Sparrock m fl, 2016-06-01, dnr 1.1.8-2016-874
Styrelseprotokoll 2016-06-13--14, § 103.5
Styrelseprotokoll 2016-12-05--08, § 193.11
Styrelseprotokoll 2017-01-16-19, § 7.10
Styrelseprotokoll 2017-12-20-21, § 213.3
Styrelseprotokoll 2018-04-11-13, § 35.5
Föredragande: Marie-Louise Allas

Styrelsen beslutade den 13 - 14 juni 2016, § 103.5, att uppdra till kansliet bereda ärendet.

Britt Sparrock m fl. i Samiid Riikkabellodat har den 1 juni 2016, inlämnat en motion där
de yrkar
att

Sametinget inrättar årliga stipendier för unga renskötare för möjligheter till
språkstudier.

Sametingets språkpolitiska handlingsprogram lyfter vikten av stipendier då
stipendieordningarna stimulerar till språkstudier, vilket i sin tur bidrar till att fylla det behov av
språkresurser som finns i samhället på alla samhällsområden. Att fler väljer att läsa samiska på
högre nivå innebär även en skjuts framåt för hela det samiska språket. Därför kan man på sikt
också se att stipendieordningar bidrar till alla Sametingets språkmål, och mer direkt till de mål
som handlar om utbildning och språkvård. Handlingsprogrammet föreskriver att Sametinget
inrättar permanenta stipendieordningar för samiska språkstudier.
Sametingets språknämnd har behandlat motionen och ställer sig positiv till motionen med
hänvisning till Sametingets språkpolitiska handlingsprogram, insats 8: Stipendieordning för
studier i samiska.
Styrelsen beslutade den 16- 19 januari 2017, § 7.10
att

behandla ärendet vid telefonsammanträde den 24 januari kl 18.00.

Ärendet utgick vid telefonsammanträdet den 24 januari.
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§ 74

Mosuvnnat - joatkka.

§ 74.5

M 492 - Stipeanddat nuorra boazovazziide - joatlcka

Stivra rnearridii juovlamanu 20 - 21b2017,§213.3
ahte

joatkit giedahallamis assi.

Samediggi lea giellapolitihkalas doaibrnaprogrammas evttohan sierra år.Jgiru5samiid rnaiguin
veahkeha ja movttildahtta ravis sapmelaccaid valdit giela ruovttoluotta dege nannet dan, ja
rnovttiidahttit nuoraid joatkit lohkamis samegiela malJIJel joatkkaskuvlla. Såmediggi atna
stipeandaortnega dakkår bidjun mii movttiidah tta giellaoahppama, ja mii maiddåi veahkeh a
deavdit daid giellaresursadarbbuid mat servodagas leat buot surggiin. Jus Samediggi galga
såhttit hålddasit stipeanddaid de gaibiduvvo doarjja dasa sierra låhkaasahusas ja vålddi sirdima
nu ahte såhtta råhkadit njuolggadusaid dakkar doarjagiidda. Samedikki stivra lea mearridan
ohcat raddehusas resurssaid mat vejolazzan dahket samegieloahpu stipeandaortnega. Dat
ohcamus lea saddejuvvon ovddasvastideaddji departementii.

Stivra evttoha Samedikld mearridit
ahte

mosuvdna lea dasto vastiduvvon.

Åslat Simma evttoha maIJidit mosuvnna ihttaZii go mosu vdnacilli ii leat sajis.
Åvtehke rnearrida IDal)idit assi bearjadahkii miessemanu 25 b.
Gaskkalduhtta assi § 35.2 2018-05-24.
Assi § 35.2 fas gied:ahallo 2018-05-25, dii 16.10.

Christina Åhren ii leat sajis, ii leat sadjasas.
Åvtehke loahpaha digastallama.
Åvtehke bidja ovdan proposiSuvnna dohkkehit dehe hilgut stivrra evttohusa, ja gavnnaha ahte
Samediggi doarju stivrra evttohusa.

Samediggi mearrida
ahte

mo8uvdna dasto ]ea vastiduvvon.

§ 34 Samedikki cealkamus giedahallo 2018-05-25; dii 16.12.
Darkkisteddjiid nammamearka
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§ 35

Motioner - forts.

§ 35.2

M 492 - Stipendier för unga renskötare - forts.
Styrelsen beslutade den 20 - 21 december 2017, § 213.3
att

bereda ärendet vidare.

Sametinget har i antaget språkpolitiskt handlingsprogram föreslagit insatser som gynnar och
uppmuntrat samer att i vuxen ålder ta tillbaka och/eller stärka sitt språk samt uppmuntrar unga
att fortsätta studera samiska språk efter gymnasiet. Sametinget har lyft upp stipendieordning
som något som stimulerar språkstudier men också något som bidrar till att fylla det behov av
språkresurser som finns i samhället på alla samhällsområden. För att Sametinget ska kunna
administrera stipendier krävs särskilt stöd i förordning samt bemyndigande att meddela
föreskrifter om sådana bidrag. Sametinget styrelse har beslutat om att inge hemställan till
regeringen om att möjliggöra för Sametinget att inrätta stipendieordning för studier i samiska.
En sådan hemställan har tillsänts ansvarigt departement.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

motionen därmed är besvarad.

Åslat Simma föreslår att motionen behandlas i morgon då motionären ej är närvarande.
Ordförande beslutar att ajournera ärendet till fredag 25 maj.
Avbryter behandling av ärendet§ 35.2 2018-05-24.
Återupptar behandling av ärendet§ 35.2 2018-05-25, kl 16.10.

Christina Ähren ej närvarande, ingen ersättare.
Ordföranden förklarar debatten avslutad
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för styrelsens förslag
och finner att Sametinget godtagit styrelsens förslag.

Sametinget beslutar
att

motion därmed är besvarad.

§ 34 Sametingets gemensamma uttalande behandlas 2018-05-25; kl 16.12.
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Mosuvnnat - joatkka

Paulus Kuoljok åvtehke

§ 35.3

M 495 -Famuhuhttit Iahkaasahusaid maid vuodul boazoealåhus galga vuhtiivaldit
luonddugahttema ja kulturbirasgahttema berostumiin (STFS 2007:3) - joatkka
Assegirjjit
- Mosuvdna nr 495 Per Mikael Utsi ovddidan 2016-10-05, dnr 1.1.8-2016-1260
Dievaseoahkkinbeavdegirji 2016-10-04--06, § 48
Stivrabeavdegirji 2016-12-05--08, § 193.14
Stivrabeavdegirji 2017-01-16--19, § 7.13
Stivrabeavdegirji 2017-09-12--13, § 134.1
Dievaseoahkkinbeavdegirji 2017-10-03--05, § 28.2
Stivrabeavdegirji 2017-11-12 - 14, § 175.4
Boazodoallolavdegotti beavdegirji 2018-04-05
Stivrabeavdegirji 2018-04-11 - 13, § 35.6
Assegiedahalli: Marita Stinnerbom

Samediggi lea golggotmanu 3 -5 b 2017, § 28.2, mearridan måhcahit assi.

Per Mikael Utsi lea 5 b. golggotmanus 2016, ovddidan mo8uvnna mas son gåibida:
ahte

famuhuhttit låhkaasahusaid mat gohceot boazoealahusa vuhtiivaldit luonddugahttema
ja kulturbirasgåhttema berostumiid (STFS 2007:3).

Stivra mearridii 5 -8 b. juovlamanus 2016:s, § 193.14
ahte

giedahallat mo8uvnnaid stivraeoahkkimis oddajagimånus 2017.

Stivra mearridii 16-19 b. oååajagimanus 2016:s, § 7.13

ahte

bivdit kulturlavdegottis ja boazodoallolavdegottis cealkamu.5a.

Samediggi lea golggotmånu 3 -5 b 2017, § 28.2, mearridan måhcahit assi.

Stivra mearridii skabmamanu 12 -14b2017,§175.4
ahte

måhcahit assi boazodoallolavdegoddai våilevas cilgehusaid dihte.

Darkkisteddjiid nammnmearka
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§ 35

Motioner - forts.

Paulus Kuoljok ordförande
§ 35.3

M 495 - Upphävande av föreskrifter om hänsyn till naturvårdens och kulturmiljövårdens
intressen vid renskötsel (STFS:3)
Dokument
- Motion nr 495 av Per Mikael Utsi 2016-10-05, dnr 1.1.8-2016-1260
Plenumsprotokoll 2016-10-04--06, § 48
Styrelseprotokoll 2016-12-05--08, § 193.14
Styrelseprotokoll 2017-01-16--19, § 7.13
Styrelseprotokoll 2017-09-12--13, § 134.1
Plenumsprotokoll 2017-10-03--05, § 28.2
Styrelseprotokoll 2017-11-12-14, § 175.4
- Rennäringsnämndens protokoll 2018-04-05
- Styrelseprotokoll 2018-04-11-13, § 35.6
Föredragande: Marita Stinnerbom

Sametinget beslutade den 3 -5 oktober 2017, § 28.2, att återremittera ärendet.

Per Mikael Utsi har den 5 oktober 2016, inlämnat en motion där han yrkar:
att

föreskrifterna om hänsyn till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen vid
renskötsel (STFS 2007:3) upphävs.

Styrelsen beslutade den 5 -8 december 2016, § 193.14
att

behandla motionen vid styrelsesammanträdet i januari 2017.

Styrelsen beslutade den 16-19 januari 2016, § 7.13
att

överlämna motionen till kulturnämnden och rennäringsnämnden för yttrande.

Sametinget beslutade den 3 -5 oktober 2017, § 28.2, att återremittera ärendet.

Styrelsen beslutade den 12 -14 november 2017, § 175.4
att

återremittera till rennäringsnämnden på grund av att avsaknad av förtydliganden.
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§ 35.3 Mosuvnnat - joatlclca
§ 35.3

M 495 - Fåmuhuhttit lahkaasahusaid maid vuodul boazoealahus galga vuhtiivaldit
luonddugahttema ja kulturbirasgahttema b erostumiin (STFS 2007:3) - joatkka
Boazodoallolavdegoddi giedahalai mosuvnna cuoIJomanu 5 b 2018 ja cealka;
Ågga mosuvnna gå:ibadussii lea ahte låhkaasahusaid sisdoallu lea juo reglerejuvvon lagain ja
mearradusain, ja danne leat dat darbbasmeahttumat, ja låhkaasahusat mannet dasa lassin dåla
lagaid vuosta.

Duo gas Samedikki lahkaasahusaide
Njuolggadusat leat dohkkehuvvon Samedikkis boazodoallolaga 65 a § vuodul (1971:437), RNL
ja dan vålddi vuodul mii lea addon eisevaldai 10 § boazoealiliu smearradu s (1993:384), RNF
Boazoealahus galga jodihuvvot nu ah.te seailluha luondduguohtuneatnamiid guhkesaigasas
buvttadannavcca ja nu ahte dat addet gierdevas buori vuoittu seammas go biologalas
maryggabealatvuohta doalahuvvo.
Njuolggadus ah.te gaibiduvvo lohpi muhtin doaimmade ja bijuide gåvdno 7 kap. 28 a-29 b §§ biraslagas.
Rtiddehus dehe dat eisevaldi man rMdehus mearrida ozfo diedihit daid njuolggadusaid maidda muduin
lea darbu dan vuhtiivaldimis mii boazodoalus galga valdot luonddugahttema ja kulturbirasdivssu
berostumiide. Njuolggadusat eai oaccu leahkit nu stuorra ah.te dalti eanangeavaheapmi sadda ollu
vaddasit. (65 a § RNL).

Njuolggadusat mat oaivvilduvvojit 65 a § vuosttas bihttis boazoealåhuslågas dan vuhtiivaldima man
boazodoallu galgå våldit luonddudivssu ja lculturbirasdivssu berostumiin oaziu diedihuvvot Såmedikkis
11iary17il rådåehallama Luonddugåhttendoaimmahagain ja Riilcaantikvaraammahiin (10 § RNF) .
Njuolggadu s boazodoalu vuhtiivaldimii luonddugilittemis ja kulturbirasdivssu berostumiin
maid gavdna 65 a § RNL bohte 90-logus. Dat lei danin vai dievasmahttit dan oppalas
mearradusa 65 § RNL:s valdit vuhtii ieza berostumiid boazodoalu eadaheamis. Dan odda
parngrafa duogas leai luonddugilittenlabkaguorahallan mii arvvostalai ahte boazodoalu
cadaheamis sahttet leat riiddut ieza luonddugåhttema berostumiiguin. Dat go valda vuhtii dan
rasonaliscrema ja mekaniserema mii lea dilipåhuvvan boazoealahusas, mii lea dagahan stuorit
boazologu ja geavaheami teknihkalas veahkkeneavvuin. Ja dasa lassin b oazodoallu mealgadii
jodihuvvo eatnamiin mat leat erenoamas hearkkit vå:ikkuhussii. Guorahallama ektui de
gavdnui sivva ovddidit ja cielggadit dan vuhtiivåldima man galga våldit luonddugilittema
berostumiide (dego suodji sattuid ja ealibiid eallimis).
Nu got leat callån 65 a § RNL de h amuhuvvui dala 21 §ja 1 § eanandoallo- ja meahccediksolaga
go villde vuhtii luon ddudivssu ja kulturbirasdivssu berostumit ledje mielde dego dabålas oassi
eanangeavaheamis ja attii raddehussii dehe eisevåldå:i gean raddehus mearrida ozzo vålddi
diedihit njuolggadusaid dån assis, nu guhka go ii lean nu stuora ahte dala eanangeavaheapmi
sattai ollu vaddasit.

Darkkisteddjiid nammamearka
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§ 35

Motioner - forts.

§ 35.3

M 495 - Upphävande av föreskrifter om hänsyn till naturvårdens och kulturmiljövårdens
intressen vid renskötsel (STFS:3)
Rennäringsnämnden behandlade motionen den 5 april 2018 och anför;
Skälet till yrkandet är att innehållet i föreskrifterna redan regleras i lagar och förordningar
varför de är överflödiga samt att föreskrifterna strider mot befintlig lagstiftning.

Bakgrunden till Sametingets föreskrifter
Föreskrifterna har antagits av Sametinget med stöd av 65 a §rennäringslagen (1971:437), RNL
och det bemyndigande som lämnats myndigheten i 10 §rennäringsförordning (1993:384), RNF

Rennäringen skall bedrivas med bevarande av naturbetesmarkernas långsiktiga produktionsformåga så
att dessa ger en uthålligt god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls.
Bestämmelser om att tillstånd krävs för vissa verksamheter och åtgärder finns i 7 kap. 28 a-29 b §§
miljöbalken.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela de föreskrifter som i övrigt
behövs om den hänsyn som vid renskötsel skall tas till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen.
Föreskrifterna får dock inte vara så ingripande att pågående markanvändning avsevärt försvåras (65 a §
RNL).

Föreskrifter som avses i 65 a §första stycket rennäringslagen om den hänsyn som vid renskötseln skall
tas till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen får meddelas av Sametinget efter samråd med
Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet (10 § RNF).
Bestämmelsen om renskötselns hänsyn till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen som
återfinns i 65 a § RNL tillkom på 90-talet. Detta för att komplettera den generella bestämmelsen
i 65 § RNL om att hänsyn ska tas till andra intressen vid renskötselns utövande. Till grund för
den nya paragrafen låg naturvårdslagsutredningen som gjorde bedömningen att det vid
renskötselns utövande kan förekomma konflikter med bl.a. naturvårdens intressen. Detta med
hänsyn till den rationalisering och mekanisering som skett inom rennäringen och medfört ett
ökat renantal och ökad användning av tekniska hjälpmedel. Därtill att renskötsel i stor
utsträckning bedrivs på marker som är särskilt känsliga för påverkan. Enligt u tredningen fanns
därför skäl att utveckla och förtydliga den hänsyn som rennäringen ska ta till naturvårdens
intressen (såsom skydd av växt- och djurliv).
Lydelsen av 65 a § RNL formulerades utifrån dåvarande 21 § och 1 §jordbruks- respektive
skogsvårdslagen där hänsyn till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen ingick som ett
normalt led i markanvändningen och som gav regeringen eller myndighet som regeringen
bestämmer bemyndigande att meddela föreskrifter härom, så länge de inte var så ingripande att
pågående markanv ändning avsevärt försvårades.
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§ 35

Mosuvnnat - joatkka

§ 35.3

M 495 - Fåmuhuhttit låhkaasahusaid maid vuodul boazoealahus galga vuhtiivaldit
luonddugahttema ja kulturbirasgahttema berostumiin (STFS 2007:3) - joatkka
Dan adda mearradusa 65 a§ RNL doarjagiin Eanandaalladoainunahus dohkkehii
njualggadusaid (SJVFS 1996:121) vuhtiivaldirnis luanddudivs5u ja kulturbirasdivssu
berostumiid baazadaalus. Ga eanandaalladaainunahat d ega guavddas halddahuseisevåldi
baazaealahussii sirdajuvvui Samediggåi evttahusa jelgii prop. 2005/06:86 addui dan sadjai valdi.
Samediggåi avttasradiin Luanddugahttendaaimmahagain ja Riksantikvarieämbetetiin.
Luonddugåhttendaairnmahat fåmuhuhtii danin iefas njualggadusaid (SJVFS 2006:92) ja
Såmediggi rievdadusaid haga dohkkehii seamma njualggadusaid. (STFS 2007:3).
Ii Luonddugahttendoaimmahagas iige Meahccestivrras lea sat dat ålgavualggalas
njuolggadusat luanddu- ja kulturbirasdik8ovuhtiivaldin man Samedikki njuolggadusain leai
ovdagovvan. Luonddugahttendoaimmahaga dala njuolggadusat vuhtiivåldima luonddu- ja
kulturbirasarvvuid eanandoalus gavdna (SJVFS 1999:119). Njuolggadusat leat vuolgån
njualggadusas (1998:915) birasvuhtiivåldimis eanandaalus ja aigumus lea cielggadit ja
dievasmahttit biraslaga appalas vuhtiivåldinnjuolggadusaid ja mearradusaid guovlosuoji birra.
Meahccestivrras lea daarjja 30 § vuovdedik8olagas (1979:429) dohkkehan viiddes
njuolggadusaid dievasrnahtti oppalas radiiguin(SKSFS 2011:7)., mat eujuhit MB:i ja ieza
låhkaasahusaide, dan vuhtiivaldin mii galga våldot luonddudivssu ja kulturbirasdivssu
berostumiide ga dik5u vuovddi.

V attis giedahallat gåibadusa
Samediggeortnega paragrafat §§ 70-75 muddejit mo5uvnnaid giedahallama Såmedikki
dievasfoahkkimis. Dåt mearradusat celket ahte rna5uvdna galga vissis malle mielde
dårkkistuvvot ovdalgo ilmmuhuvva dievasfoahkkimii. Omd. galga mo8uvdna leat
vuollåicållojuvvan ja seamma mosuvnnas ii oacfo våldit ovdan mill)ga assi. Dåt dårkkisteapmi
ii dåidde darkkistit leago mosuvdna lagalaccat cad:ahahtti. Dievaseoahkkima praksis orru
cajehearne ahte våttisvuod:at cadahit rnosuvnna gaibadusa baicca guorahallojuvvo rnosuvnna
assevålbmemis.
Mosuvdnaovddideaddji gaibida ahte Samedikki lahkaasahusat galget fämohuhttot. Dåt
gaibadus dagaha våttis dili dannega dievasfoahkkin Gus dat doatju dahje muhtun rnuddui
doarju) dahka mearradusa dakkar assis mas dat RNF § 10 jelgii ii
oaceo akta råd:d:et, Dan rnearradusa jelgii OaZZu Samediggi dahkat låhkaasahusaid ma17ryelgo lea
raadadallan Luonddugahttendoaimmahagain ja Riikaantikvaraammahiin. Raddadallat galga maid
d ego rievdada dahje famohuhtta låhkaasahusaid. Dievasfoahkkimis ii leat nappa vejolasvuohta
dahkat mearradusa fåmohuhttit dahje muhtun rnuddui fämohuhttit 1ahkaasal1usaid jus <lat ii
leat ovdal radd:adallan namuhuvvon eisevålddiiguin.
Jus gåibadus baicca Jivccii ahte gohcfot stivrra bargat dan rievdadusa ovdii m aid
mosuvdnaovddideaddji håliida, de ii livcce vattisvuohtan dievaseoahkkirnii doarjut mosuvnna
Dnrkkisteddjiid nammarnearka
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§ 35.3

M 495 - Upphävande av föreskrifter om hänsyn till naturvårdens och kulturmiljövårdens
intressen vid renskötsel (STFS:3) - forts.
Med stöd av den nya bestämmelsen i 65 a§ RNL antog Jordbruksverket föreskrifter
(SJVFS 1996:121) om hänsyn till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen vid renskötsel.
När Jordbruksverkets uppdrag som central förvaltningsmyndighet för rennäringen överfördes
till Sametinget i enlighet med förslaget i prop. 2005/06:86 gavs i stället Sametinget
bemyndigande att meddela dessa föreskrifter efter samråd med Naturvårdsverket och
Riksantikvarieämbetet. Jordbruksverket upphävde därmed sina föreskrifter (SJVFS 2006:92)
varpå Sametinget utan ändringar antog samma föreskrifter (STFS 2007:3).
Varken Jordbruksverket eller Skogsstyrelsen har kvar de ursprungliga föreskrifterna om naturoch kulturmiljövårdshänsyn som Sametingets föreskrifter hade som förebild. Jordbruksverkets
nu gällande föreskrifter om hänsyn till natur- och kulturvärden i jordbruket återfinns i (SJVFS
1999:119). Föreskrifterna har utfärdats utifrån förordning (1998:915) om miljöhänsyn i
jordbruket och syftar till att förtydliga och komplettera miljöbalkens allmänna hänsynsregler
och bestämmelser om områdesskydd. Skogsstyrelsen har med stöd av 30 § skogsvårdslagen
(1979:429) antagit omfattande föreskrifter med kompletterande allmänna råd (SKSFS 2011:7).,
som hänvisar till MB och annan lagstiftning, om den hänsyn som ska tas till naturvårdens och
kulturmiljövårdens intressen vid skötseln av skog.

Svårigheter att behandla yrkandet
70 -75 §§ Sametingsordningen reglerar motioner i Sametingets plenum. Av dessa bestämmelser
framgår att viss materiell prövning av en motion ska ske innan den anmäls till plenum. Till
exempel ska en m otion vara egenhändigt undertecknad och ämnen av olika slag får inte upptas
i samma motion. Att denna prövning också skulle kunna anses innehålla prövning om
motionens yrkande är lagligt verkställbart är tveksamt. Plenums praxis synes snarare vara att
verkställighetsproblem med yrkandet får hanteras under beredningen av motionen.
Motionären har yrkat att Sametingets föreskrifter ska upphävas. Detta yrkande skapar en
problematisk situation eftersom plenum (vid bifall eller delvis bifall) fattar ett beslut om en
fråga som det enligt 10 § RNF inte ensamt råder över. Enligt bestämmelsen får Sametinget efter
samråd med Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet meddela föreskrifter. Denna
samrådsskyldighet gäller även vid ändringar och upphävande av föreskrifterna. Plenum har
alltså inte möjlighet att fatta ett beslut att upphäva eller delvis upphäva föreskrifterna som inte
först har samråtts med nämnda myndigheter.
Om yrkandet istället hade förpliktat styrelsen att verka för den förändring som motionären vill
åstadkomma hade plenum inte haft något problem med ett eventuellt bifall till motionen. Att i
efterhand tillskriva motionären ett nytt eller justerat yrkande skulle
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dahje ii. Jus mofovdnaovddideaddjai arvala ffiaIJl)el buktit odda dege rievdadastit ffiOSuVIm a,
mielddisbukta ges ahte mosuvdna giedahallama vuolde ovddida odd:a gåibadusaid. Lea m aid
åibbas eahpesihkar såhtta go oktage ieza go mo5uvdnaovddideaddji ies, obanassiige rievdadit
mosuvnna gaibadusa. Vuolggasadji dåida baicca ahte m osuvdnaovddideaddji eaiggadussa
mosuvnna ies daiguin riskkaiguin mat dan euvvot. Dasto sahtta dakkar vuohki jus manna
riekta hejat, dagahit ahte gåibadus ii Sat caga dan assevålbmemii mii lea vuoddun
dievaseoahkkima giedahallarnis, mii fas såhtta dagahit ahte dievaseoahkkin dahka
mearradusaid m at eai leat dohkålaceat assevålbmejuvvon.
Mo5uvnna viidaset giedahallan ferte danne vuod:ustuvvot dasa ahte jus dohkkehuvvo dege
muhtun muddui dohkkehuvvo, de ferte gaibadus ipmirduvvot euovvovaccat. Proseassa ferte
de alggahuvvot m as valdit oktavuoda Luonddugåhttendoaimmahagain ja
Riikaanti.kvaraåmmåhiin dainna mihttomeriin ahte cad:ahit dievaseoahkkima mearradusa.
Vattisvuohta das ahte gåibadusa ii såhte lagalaccat cad:alut, ii såhte eovdot jus
rnosuvdnaovddideaddji ii ies rievdat gåibadusastis. Jus dat rievdadeapmi mearkkasa ahte
gåibadusa såhtta ead:ahit, ja jus odd:a gaibadus maiddåi cahka dan giedahallam a vuollåi mii
dievaseoahkkimis lea go m osuvdna biddjo ovdan, d e såhtaSii dievasfoahkkin doarjut
m o5uvnna. Jus m ofovnna ii mana lagalaccat cadahit de berre m osu vdna hilgojuvvot.
Njuolggadusaddima birra
H alddahuspolitihkalas kommisuvdna lea iefas cealkamusas (SOU 1997:57) cealkån ahte
eisevåldemearradusaid lassaneapmi lea guovddas h alddahuspolitihkalas vattisvuohtan. Okta
vuolggasadji galggalii leahkit ah te lagaid ja mearradusaid galggalii rnealgadii geavahit
eisevaldemearrådusaid haga, ee. ieza cielga låhkateavsttaid, ovdabargguid ja praksisaid
vehkiin. Lass.in ahte njuolggadusat sahtte ipmirduvvot dega cielggadahttit lagaid ja
mearradusaid man bokte ovttaskas Ga eisevålddiid) dagut stivrejuvvojit.
Jus lahkaasahusat eai deavdde makkarge odda doaibmastivrenfunk5uvrma dala lågaid buohta,
muhto dusse eujuhit dahje geardduhit njuolggadusaid mat juo gavdnojit ieZa mearradusain
(lagain dege låhkamearradusain), de sahtta bidjat jearaldatmearkka das ahte bisuhit
lahkaasalm said. Dala njuolggadusaid eohkket vai sadda cielgaseabbon boazoeaiggadiidda geat
5addet cuovvut mearradusaid, ii leat iesalddis agga dasa ahte låhkaasalmsaid dohkkehlt,
Muhto jus dat cielggasrnahttet dahje ieza lådje dievasmahttet dala nj uolggadusaid, omd. jus dat
leat viidabut go dalå mearradusat dahje muddejit muhtun sierra assiid d arkileappot, de såhtta
dat leat agga bisuhit låhkaasahusaid.
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emellertid innebära att motionen under sin behandling i plenum får ett nytt yrkande. Det är
vidare ytterst tveksamt i vilken grad, om ens någon, motionärens yrkande kan ändras annat än
av motionären själv. Utgångspunkten torde istället vara att motionären äger yrkandet själv på
egen risk. Därutöver skulle ett sådant förfarande i sämsta fall kunna innebära att yrkandet inte
längre ryms inom den beredning som ligger till grund för behandlingen i plenum, vilket i nästa
led innebär en risk för att plenum fattar sitt beslut utan stöd av en adekvat beredning.
Den fortsatta beredningen av motionen måste därför utgå ifrån ett antagande där ett eventuellt
bifall eller delvis bifall av yrkandet förstås enligt följande. Att en process ska inledas där
kontakter med Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet tas med intentionen att verkställa
plenums beslut.
Problemet med att yrkandet inte lagligen kan verkställas kan mot bakgrund av vad som anförts
ovan inte lösas utan att motionären själv ändrar sitt yrkande. Om den justeringen skulle
innebära att yrkandet är verkställbart och om det nya yrkandet också ryms inom den beredning
som plenum har vid prövningen av motionen torde plenum kunna bifalla motionen. Om ett
yrkande i motionen däremot inte lagligen kan verkställas bör motionen istället avslås.

Om regelgivning
Den förvaltningspolitiska kommissionen har i sitt betänkande (SOU 1997:57) y ttrat att tillväxten
av myndighetsföreskrifter är ett centralt förvaltningspolitiskt problem. En utgångspunkt bör
vara att lagar och förordningar i största möjliga utsträckning skall kunna tillämpas utan
myndighetsföreskrifter, bland annat med hjälp av tydliga lagtexter, förarbeten och praxis. Detta
särskilt som lagar och förordningar gäller före föreskrifter enligt rättskällehierarki. Vidare att
föreskrifter kan förstås som förtydligande av lagar och förordningar varigenom en skildas (och
myndigheters) handlande styrs.
Om föreskrifterna inte fyller någon ny handlingsstyrande funktion i jämförelse med redan
befintlig lagstiftning utan endast hänvisar till eller återger regler som återfinns i andra regelverk
(lagar, förordningar) kan behovet att behålla föreskrifterna ifrågasättas. Att samla befintliga
regler för att skapa överskådlighet för de renskötare som har att tillämpa reglerna, är som
nämnts ovan inte en anledning att anta föreskrifter. Om de däremot förtydligar eller på annat
sätt kompletterar befintliga regelverk, t.ex. genom att gå utöver gällande bestämmelser eller
reglera vissa frågor och situationer mer detaljerat, kan detta utgöra skäl att behålla
föreskrifterna.
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Samedikki låhkaasahusat - funksuvdna ja sisdoallu
Lilikaasahusaid sisdoallu sulastahtta mealgadii ieza njuolggadusaid mearradusaid
luonddugilittema ja kulturbirasberostumiid suodjaleami birra. Dat mii lea erenoamas
låhkaasahusaiguin lea ahte <lat deattuhit boazoealiliusa; dan doaibmadolliid ja
eanangeavaheami maid ieza njuolggadusaid eai daga.
Lilikaasahusaid ulbmil lea ahte muddet makkar vuhtiivåldimiid luonddugilittemis ja
kulturbirasdiksumis galga dahkat go barga boazoealiliusain, namalassii got boazoeaiggadat
galget dahkat ja vilikkedallat doairrunaid go ellet luonddus ja barget iesgudet bargguid
boazodoalus. Dat dahkko ee. go cilgejuvvo ja eujuhuvvo ieza lagaid mearradusaide dahje go
dat mearradusat dievasmahttojuvvojit daiguin. Låhkaasahusaid mearradusat cajehit maiddai
makkar berostumiid Såmediggi atna suodjalanvearan ja dehalazfan, maiddai sami
eanangeavaheami ektui.
1 § Cujuha boazodoallolahkii ja boazodoallomearradussii ja cealka ahte mearradusat ieza
berostumiid vuhtiivaldima ektui gavdnojit juo dåin njuolggadusain.
2 § Cilge ahte boazodoallu galga vuhtiivåldit luonddugilittema ja kulturbirasgahttema
berostumiid ja cujuha vissis mearrådusaide biraslagain ja kulturmuitolagas (man sadjai lea
boahtån kulturbiraslahka).
3 § Adda vejolasvuoda spiehkastit paragrafain 4-9 §§ jus leat bijut mat darbbaslaceat
boazodollui vai ii h eadu s eanangeavaheami
4 § Diediha ahte bazahusat boarrasit fuggiid boazobarggus, nugo garddit, futtit ja boares visttit
eai oaceu billistuvvot boazodoalu geazil.
5 § Mudde ahte lassibiebman ii oacfo dagahit nu stuora boazolassåneami nu ahte eatnamiid
guhkesaigasas buvttadannakca billistuvvo
6 § Deattuha ahte vahagiid luonddu- ja kulturbirrasis galga eastit dehe raddjet daid 5attuid ja
elliid dillte mat leat h eahtedilis, hearkkit, harvenaccat dahje maid ferte eareliiggånit
vuhtiivaldit. Ja maid suddjet vissis elliid muosehuhttomis guottetåiggi.
7 § Deattuha ah te go muoraid njeaida dahje boaldinmuoraid vålda de galga vuosttazettiin
våldit japmån muora. Råigemuora, beassemuora ja ealli ja japmån muora mas leat dolos
kulturmearkkat galga diktit orrut.
8 § Deattuha ahte go garddit, aiddit ja ieza boazorusttegat galget ceggejuvvot, de galga garvit
billisteames luonddu ja kulturbirrasa dahje raddjet vahaga, ja boazoealiliusrusttegat mat
eai leat 5at anus ja eai boade § 4 vuollai, galget javkaduvvot.
9 § Bidja bievlavuodjinfievrruid eastagiid dakkar guovlluin mat leat mavssolaceat biologalas
girjåivuoda ektui dahje kulturmuitosuodjaleami ektui, jus vuodjin silitta vah agahttit
kulturbirasarvvu ja muosehuhttit dakkar sattuid dahje elliid mat eai leat nu dabalaceat.
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Sametingets föreskrifter - funktion och innehåll
Innehållet i föreskrifterna återfinns i stor utsträckning i andra regelverk med bestämmelser om
skydd av och hänsyn till natur och kulturmiljöintressen. Det som är speciellt med föreskrifterna
är dock att de riktar sig specifikt till renskötseln; dess utövare och markanvändning, vilket inte
andra regelverk gör.
Föreskrifterna syftar till att reglera vilka hänsyn som ska tas till naturvårdens och
kulturmiljövårdens intressen vid bedrivande av renskötsel, dvs. hur renskötselutövare ska
agera och göra vissa avvägningar när de rör sig i naturen och vidtar olika åtgärder i
renskötselarbetet. Detta bl.a. genom att beskriva och hänvisa till bestämmelser i andra regelverk
eller i vissa fall komplettera dessa bestämmelser. Föreskrifternas bestämmelser ger också
uttryck för vilka intressen Sametinget anser skyddsvärda och viktiga att värna, även i
förhållande till samisk markanvändning.
1 § Hänvisar till rennäringslagen och rennäringsförordningen och anger att bestämmelser om
hänsyn till andra intressen vid renskötselns utövande finns i dessa regelverk.
2 § Anger att vid utövande av renskötsel skall hänsyn tas till naturvårdens och
kulturmiljövårdens intressen och hänvisar till vissa bestämmelser i miljöbalken och lag om
kulturminnen (som numera ersatts av kulturmiljölagen).
3 § Föreskriver undantag från 4-9 §§för åtgärder som är nödvändiga för att renskötselns
pågående markanvändning inte avsevärt ska försvåras.
4 § Anger att lämningar från äldre tiders renskötsel, såsom renhagar, renvallar,
förvaringsanläggningar och äldre visten inte får skadas vid utövande av renskötsel
5 § Anger att tillskottsutfodring inte får medföra ett så högt renantal att betesuttaget överstiger
naturbetesmarkernas långsiktiga produktionsförmåga,
6 § Handlar om att skador till följd av renskötselarbete ska undvikas och begränsas för växtoch djurarter som är akut hotade, sårbara, sällsynta eller hänsynskrävande. Samt skyddar
vissa djur från störningar under sin fortplantningstid.
7 § Preciserar att vid uttag av virke eller bränsle ska i första hand döende eller döda träd,
hålträd, boträd samt levande och döda träd och stubbar med spår av äldre kultur lämnas
kvar.
8 § Understryker att när arbetshagar, stängsel och andra renskötselanläggningar uppförs skall
skador på naturen och kulturmiljön undvikas eller begränsas skador samt anger att
renskötselanläggningar som inte längre har någon funktion och inte omfattas av 4 § ska
avlägsnas.
9 § Uppställer hinder för terrängkörning med barmarksfordon i områden som har stort värde
för den biologiska mångfalden eller för kulturmiljövården, om körningen skadar
kulturmiljövärdet eller stör mindre vanligt förekommande växt- och djurarter.
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10 § Dikta Såmedikki addit spiehkastanvejolasvuoda njuolggadusain jus leat erenoamas åkkat.

Lahkaasahusat ieza guoskevas njuolggadusaid ektui
1, 2 ja 6 §§
Nu go låhkaasahusat eujuhit de leat olu ieza njuolggadusat mat m earridit got boazoealåhus
sadda v uhtiivåldit ieza berostumiid (1 §)ja ahte galga vuhtiivåldit luonddu- ja
kulturb:irasarvvuid go geavaha eatnamijd ja vånddarda mehciin (2 §). Biraslagat ges addet
mearradusaid d as ahte got govttolaceat geavahit eatnamiid ja caziid, ja got doppe eadahit
doaimmaid. Luonddugåhttenberostumit suddjejuvvojit maid EU sladja- ja
habitåhtanjuolggadusain mat maiddai gustojit Ruota låhkan ee. Sladjasuodjenjuolggadusa
(2007:845), bivdolaga (1987:259) ja guolastanlaga (1993:787) bokte. Olu dain njuolggadusain leat
boahtån fäpmui easkka ffiaIJIJel go Samedikki låhkaasahusat råhkadu vvojedje 1996:s.
Biraslahkafoakkaldat bodii 1998:s ja slådja- ja habitåhtanjuolggadusat bohte fåpmui
sladjalahkaåsahusas 2007:s. Nu ahte luonddugahttenberostumit, namalassii eallislajat ja sattut
leat buorebut suddjeju vvon dål go dalle go låhkaasahusat bohte faprnui.
Maiddåi kulturbiras ja bazahusat leat viidat suddjejuvvon ee. edda kulturbiraslaga bokte
(1988:950) mii bodii kulturrnuitolaga sadjåi 2014:s. Dån lagas leat rnearradusat kulturb:irrasa ja
bazahusaid suodjaleami b:irra. Kulturbirrasa suodjaleapmi nannejuvvo dasa lassin biraslagain,
plana- ja huksenlagas (2010:900) ja vuovdedik5olagas (1979:429).
Daningo paragrafat §§ 1 ja 2 Samedikki låhkaasahusain dusse sisttisdollet eujuhusaid ieza
njuolggadusaide, ja go § 6 rnaiddai gavdno sladjasuodjelåhkaasahusas, de såhtta dåid
låhkaasahusaid fårnohuhttit.
4§

Kulturb:iraslaga ålgoparagråfas nannejuvvo ahte dat guhte plane dahje doairnrnaha barggu
galga fuolahit ahte kulturbirasvahaga garva dege raddje. Bazahusaid ja bazahusguovlluid
suodjaleapmi nannejuvvo kap. 2:s mii gielda rievdadit dahje billistit daid. Dåid mearradusaid
mielde ii oacfo bazahus råhkaduvvon maI)I)el 1850 vai lohkko bazahussan (kap.2, 1 a §). Dat
mearkkasa ahte dolos åiggiid boazoealåhusa bazahu sat maid Samedikki låhkaasahusa § 4
suddje, ja mat leat råhkaduvvon IDaIJIJel 1850, eai suddjejuvvo kulturbiraslagas. Dan
oktavuodas lea Sårnedikki låhkaasahusa § 4 viidåt go ieza mearradusat leat ja danin berre dat
m earr adus doalahuvvot.
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10 §Medger Sametinget att meddela undantag från föreskrifterna om det finns särskilda skäl.

Föreskrifterna i jämförelse med andra relevanta regelverk
1, 2 och 6 §§

Såsom föreskrifterna anger i sina hänvisningar finns en rad regelverk som innehåller regler om
renskötselutövandets hänsyn till andra intressen (1 §) samt regler om att hänsyn vid olika
former av markanvändning och vistelser i skog och mark ska visas natur- och
kulturmiljövärden (2 §). Allmänna hänsynsregler och bestämmelser om hushållning med markoch vattenområden om hur verksamhet ska bedrivas regleras i miljöbalken. Naturvårdens
intressen skyddas även genom EU:s art och habitatdirektiv som införlivats i svensk rätt genom
bl.a. artskyddsförordning (2007:845), jaktlagen (1987:259) och fiskelagen (1993:787). Flera av
dessa regelverk har tillkommit efter att Sametingets föreskrifter infördes 1996. Miljöbalken
tillkom 1998 och i början av 2000-talet antogs art- och habitatdirektivet som resulterade i
artskyddsförordningen år 2007. I dag finns alltså ett förstärkt skydd av naturvårdens intressen i
fråga om skydd av växt- djurarter och deras habitat i jämförelse med vid föreskrifternas
tillkomst.
Även när det gäller kulturmiljö och fornlämningar finns ett brett skydd genom bl.a. den
reviderade kulturmiljölagen (1988:950) som år 2014 ersatte lag om kulturminnen. I denna lag
finns regler om skydd av kulturmiljö och fornlämningar. Bestämmelser om skydd av
kulturmiljö finns också i bland annat miljöbalken, p lan- och bygglagen (2010:900) och
skogsvårdslagen (1979:429).
Med anledning av att 1och2 §§Sametingets föreskrifter endast innehåller hänvisningar till
andra regelverk samt då 6 § återfinns i bestämmelser om artskydd i artskyddsförordningen kan
dessa föreskrifter upphävas.
4§

I kulturmiljölagens inledande paragraf anges att den som planerar eller utför ett arbete ska se
till att skador på kulturmiljön undviks eller begränsas. Skydd av fornlämningar och
fornlämningsområden regleras i 2 kap som uppställer förbud mot ändringar eller skador av
dessa. Enligt d essa bestämmelser gäller att lämningen inte får ha tillkommit senare än 1850 för
att räknas som fornlämning (2 kap. la§). Detta innebär att för de lämningar efter äldre tiders
renskötsel som 4 § Sametingets föreskrifter avser att skydda och som tillkommit senare än 1850
saknas ett skydd i kulturmiljölagen. Här går alltså 4 §Sametingets föreskrifter längre än
bestämmelser i andra regelverk varför det finns anledning att låta denna bestämmelse kvarstå.
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5§

§ 5 m earradus galga suodjalit guohtuneatnamiid guhkilmas buvttadannavcca go biebrna. Dat
suodji gavdno nugo narnuhuvvon, § 65 a:s vuosttas oasis RNL:s rnii cealka ahte boazoealåhus
galga doaimmahuvvot dakkar malliin ahte luondduguohtuma guhkilmas buvttadannakca suodjaluvvo nu
ah te adda buoremus vejolas vuoittu seammas go biologalas girjaivuohta varjaluvvo. Dat cealka
sisttisdoalla nappa visat doaimmaid mat boazodoalus dahkkojit, m aiddåi lassibiebrnama. § 15
nubbe oassi RNL ges mudde alimus boazologu maid leanastivra m earrida ee. eatnamiid
ceavzilvuoda ja guhkilmas buvttadannavcca vuodul. Go § 5 lahkaasahusain juo gavdno
boazodoallolagas de sa.htta dån farnohuhttit.
7§

Vuovdestivrra låhkaasahusat ja oppalas ravvagat SKSFS 2013:2 sisttisdollet mearradusaid d as
ah te m akkar muoraid galga diktit orrut go cuolla (kap 7, § 8). Dat njuolggadus sulastahtta § 7
Såmedikki låhkaasahusain d as ahte makkar muoraid ii galgga cuollat go viezza muoraid
boaldårnussan ja huksenavnnasin. Mearradusain leat guokte goabbatlagån doahpaga:
avverkning ja uttag. Lea eahpecielggas leago dån guovtti doahpagis seamma mearkkafopmi. Jus
dat cuolla.n mii n amuhuvvo Samedil<ki låhkaasahusain ii adno euollarnin, de mudde § 7
Såmedikki låhkaasahusain dili rnii ii fatmrn ashtvvo ieza njuolggadusain. Danin berre
mearradus doalahuvvot.
8§
Nu go ovdalis namuheimmet de mearriduvvo § 8 vuosttas oassi - luonddu ja
kulturbirasarvvuid vah agahttima garvin ja raddjen go cegge boazoeala.husrusttegiid - maiddai
ieza njuolggadusain (geahea cilgehusa § 2 ja § 4). Boazoealahusrusttegiid ceggen sa.htta
dulkojuvvot doaibrnabidjun omd. kulturbiraslagas. Ii leat dattege liikka cielggas ahte doaba
aktivitehta dahje doaibrnabidju biraslagas dulkojuvvo liikka viidat, danin go dat deattuhit eanet
våikkuheaddji aktivitehtaid ja doaibmabijuid. Dani.n soaita nu ahte § 8 maid gokca
dilålasvuodaid mat eai muddejuvvo ieza njuolggadusain. Nuppi laddasa lasåhusa geazil,
namalassii ahte boazoealåhusrusttegiin main ii leat sat funksuvdna ja eai fatmmastuvvo § 4:s
galget javkaduvvot, adda dåt mearradus dasto sisdoalu mii ii gavdno ieza njuolggadusain.
Danin oaz:f o mearradu s ain bissut.
9§

Meah ccevuodjinlahka (1975:1313), TKL ja meahccefievrolahkaasahus (1978:594), TKF
sisttisdollet mearradusaid das ahte gos, goas ja makkar dilalasvuodas oazzu vuodjit
m eahccefievrruiguin. Våldonjuolggadus § l :s TKL:s lea ahte bievlavuodjin mohtorfievrruin mii
ii Jeat anus eanandoalus dahje vuovdedoalus lea gildojuvvon olles riikkas. § l:s TKF:s lea listu
makkar spiehkastagaid dån njuolggadusas oazzu dahkat. Dat m earradus cealka ahte
boazorusttegiid ja boazobarggus, bohccuid guodohettiin, fohkkedettiin ja jodidettiin
m earkurnHd, njuovademiid ja johtima oktavuodas, ja boazobargiid eallindårbbuid ja
biebmodårbbuid fievrrideami ovddas, oa2zu spiehkastuvvot. § 2:s TKF cealka ahte galga leat
Darkkisteddjiid nammamearka
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5§

Bestämmelsen i 5 §syftar till att skydda betesmarkernas långsiktiga produktionsförmåga vid
tillskottsutfordring. Som nämnts tidigare finns detta skydd i 65 a §första stycket RNL där det
anges att rennäringen skall bedrivas med bevarande av naturbetesmarkernas långsiktiga
produktionsformåga så att dessa ger en uthålligt god avkastning samtidigt som den biologiska
mångfalden behålls. Denna skrivelse omfattar alltså alla åtgärder som vidtas inom renskötseln,
inklusive tillskottutfordring. Därtill reglerar 15 § andra stycket RNL högsta tillåtna renantal
som beslutas av länsstyrelsen med hänsyn till bl.a. markernas bärighet och långsiktiga
produktionsförmåga. Då 5 § föreskrifterna återfinns i rennäringslagen kan den up phävas.
7§

Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SKSFS 2013:2 innehåller bestämmelser om vilka
träd som bör lämnas kvar vid avverkning (7 kap. 8 §).Denna bestämmelse är alltså snarlik 7 §
Sametingets föreskrifter om vilka träd som ska lämnas kvar vid uttag av bränsle och virke. I
bestämmelserna används två olika begrepp: avverkning och uttag. Det är oklart om dessa
begrepp har samma innebörd. Om det uttag av virke som avses i Sametingets föreskrifter inte
är att anse som avverkning så reglerar 7 §Sametingets föreskrifter en situation som inte
omfattas av andra regelverk. Bestämmelsen bör därför kvarstå.
8§
Som an getts ovan regleras innehållet i 8 § första ledet - om begränsning och undvikande av
skador på naturen och kulturmiljövården vid uppförande av renskötselanläggningar - i andra
regelverk (se beskrivning under§ 2 och§ 4). Ett uppförande av renskötselanläggning borde
kunna förstås som en åtgärd i t.ex. kulturmiljölagens mening. Det är dock inte lika tydligt att
begreppet aktivitet eller åtgärd i miljöbalken förstås lika brett, d å fokus där oftast är på mer
ingripande aktiviteter och åtgärder. Det kan därmed inte uteslutas att 8 § täcker upp situationer
som inte regleras i andra regelverk. I och med tillägget i andra ledet, att renskötselanläggningar
som inte längre har n ågon funktion och inte omfattas av 4 §ska avlägsnas tillför bestämmelsen
dessutom ett innehåll som inte återfinns i andra regelverk. Bestämmelsen för därför kvarstå.

9§
Terrängkörningslagen (1975:1313), TKL och terrängkörningsförordningen (1978:594), TKF
innehåller bestämmelser om var, när och under vilka omständigheter terrängkörning är tillåten.
Huvudregeln som uppställs i 1 § TKL är att Körning i terräng med motordrivet fordon för annat
ändamål än jordbruk eller skogsbruk är förbjuden i hela landet på bl.a. barmark. I 1 § TKF listas
undantag för situationer där motordrivna fordon får användas. Av bestämmelsen framgår att
underhåll av renskötselanläggning och för arbete med renskötsel vid bevakning av renar och
vid drivning och samling av renar inför omedelbart förestående
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luonddugåhttema ja kulturbirasgåhttema berostumiin (STFS 2007:3) - joatkka
erenoam as varrogas bievlavuodjimiin duoddariin vai eastada luonddubfrrasa billisteami ja
rafehuhttima. Dåt guoska m aiddåi boazobargiide. Låhkaasahusa m earradus ahte galga cajehit
erenoamas varrogasvuoda guoska duottarbievlavuodjimii, § 9 Samedikki låhkaasahusas guoska
almmotge guovlluide main lea stuora mearkka8upmi biologalas girjåivuhtii dahje
kulturbirasårvvuide. Dakkar guovllut silittet maid leat eara guovlluin eaige dusse duoddaris, ja
danin manna Samedikki låhkaasahus § 9 guhkkelii go TKL ja TKF mearradusat. Mearradus
herre danne doalahuvvot.
3ja10 §§
§ 3 lea spiehkastannjuolggadus ahte §§ 4-9 eai gusto dakkar doaibmabijuide mat leat
d arbbaslaceat vai boazoealahusa eanangeavaheapmi ii headustuvvo bearehaga Maiddåi § 10
adda Samediggai vejolasvuoda spiehkastit låhkaasahusain jus leat erenoamas illat d an dahkat.
Dåt mearradusat berrejit danin bisuhuvvot nu guhka go ieza mearradusat bissot famus.

Coahkkaigeassu
Låhkaasahusaid mearradusat paragrafain §§ l, 2, 5 ja 6 §§ cujuhit dusse ieza lagaide d ahje
njuolggadusaide mat juo gavdnojit earasajis. Daid silitasii danin famohuhttit.
Go guoska låhk.aasahusaide § 4:s kulturbirasberostumiid suodjaleami birra dolos ruggiid
boazobargguid bazahusain, § 7:s muorracuollama birra, § 8:s boazorusttegiid ceggema birra ja
§ 9:s bievlavuodjima birra de ii leat sihkar ah te dat eai mudde dilalasvuodaid m aid ieza lagat
eai fatmrnas, dege ahte dat mannet guhkkelii go dåid njuolggadusaid rnearradusat. Danin berre
dåid rnearradusaid doalahit. Ja dannego § 3 cujuha drudda mearradusaide ja § 10 adda
Sarnediggru vejolasvuoda spiehkastit mearradusain, de berrejit maiddåi dåt låhkaasahusat
doalahuvvot.
Boazodoallolavdegoddi mearrida
ahte

evttohit stivrii ahte mo8uvdna dasto lea vastiduvvon.

Stivra evttoha Samedikki mearridit
ahte

m osuvdna dasto lea vastiduvvon .
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märkning, slakt eller flyttning samt för renskötarnas försörjning med livsmedel och andra
dagligvaror i direkt samband med renskötseln utgör undantag. 2 § TKF anger att särskild
försiktighet skall iakttas vid barmarkskörning på kalfjäll för att motverka skador på
naturmiljön, undvika buller samt andra störningar av betydelse. Även renskötselutövare
omfattas av denna bestämmelse. Förordningens bestämmelse om särskild försiktighet gäller för
barmarkskörning på kalfjäll. Lydelsen i 9 §Sametingets föreskrifter gäller däremot områden
som har stort värde för den biologiska mångfalden eller för kulturmiljövården. Sådana
områden skulle kunna förekomma utanför kalfjäll varför 9 § Sametingets föreskrifter reglerar
situationer och omständigheter utöver bestämmelserna i TKL och TKL. Bestämmelsen bör
därför kvarstå.

3och10 §§
Bestämmelsen i 3 § är en undantagsregel om att 4 - 9 §§inte gäller åtgärder som är nödvändiga
för att renskötselns pågående markanvändning inte avsevärt skall försvåras. Likaså 10 §
föreskrifterna möjliggör för Sametinget att vid särskilda skäl meddela undantag från
föreskrifterna. Dessa bestämmelser bör därmed kvarstå så länge övriga bestämmelser kvarstår.

Sammanfattning
Föreskrifternas bestämmelser i 1, 2, 5 och 6 §§utgör endast hänvisningar till annan lagstiftning
eller återger regler som finns i andra regelverk. De skulle därför kunna upphävas.
När det gäller föreskrifternas bestämmelser i 4 § om hänsyn till kulturmiljöintressen när det
gäller skydd av lämningar från äldre tiders renskötsel, 7 § om uttag av virke, 8 § om
uppförande av renskötselanläggningar samt 9 §om terrängkörning, kan inte uteslutas att de
reglerar situationer som inte täcks av annan lagstiftning eller att de går utöver bestämmelser
som återfinns i dessa regelverk. Dessa bestämmelser bör därför kvarstå. Med anledning av att 3
§hänvisar till dessa bestämmelser samt då 10 §uppställer en möjlighet för Sametinget att
besluta om undantag bör även dessa bestämmelser kvarstå.
Rennäringsnämnden beslutar att
föreslå styrelsen att motionen därmed är besvarad

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

motionen därmed är besvarad.
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Åvtehke loahpaha digastallama .
Åvtehke bidja ovdan proposisuvnna dohkkehit dehe hilgut stivrra evttohusa, ja gavnnaha
ahte Samediggi doarju stivrra evttohusa.

Samediggi mearrida
ahte

m osu vdna dasto lea vastiduvvon .

Dnrkkisteddjiid nammamearka
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Ordföranden förklarar debatten avslutad
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för styrelsens förslag
och finner att Sametinget godtagit styrelsens förslag.

Sametinget beslutar
att

motion därmed är besvarad.
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Paulus Kuoljok åvtehke
§ 35.4

M 499- Viezzan meahcis hukseheaddji cearomiellahtuide
Assegirjjit
- Mo5uvdna nr 499 01-Johan Sikku ovddidan, 2016-10-05, dnr 1.1.8-2016-1264
Dievaseoahkkinbeavdegirji 2016-10-04--06, § 48
Stivrabeavdegirji 2016-12-05--08, § 139.18
Stivrabeavdegirji 2017-01-16--19, § 7.17
Stivrabeavdegirji 2017-09-12--13, § 134.3
Dievasfoahkkinbeavdegirji 2017-10-03- 05, § 28.4
Stivrabeavdegirji 2018-04-11 - 13, § 745.7
Stivrabeavdegirji 2018-04-27, § 104.1
Assegied ahalli: Marita Stinnerbom

Sam ediggi m earridii golggotmanu 3 - 5 b 2017, § 28.4, måhcahit assi.
0 1-Johan Sikku lea 5 b. golggotmanus 2016:s, ovddidan mofovnna gos son gåibida:
ahte

Såmediggi va.Ida oktavuoda Opmodatdoaimmahagain, Sveaskogain,
Luonddugåhttendoaimmahagain ja iezaiguin cielggadit såmi vuoigatvuodaid va.Idit
meahci hu ksehusaide jna.

ah te

Såmediggi cielggada organisasuvnnaid viezzamis muoraid cearomiellahtuide cearu
eatnamiid nu ahte ovttastahttit sierra m eahcceha.Iddahusaid gaskkas dahkku go
ovttaskas samit ohcet beassat cuollat,

ahte

Samediggi Cielggada vejolasvuodat ruohtasarvobuhtadussii molssaeaktun euollamii ja
m an låhkfil galga geavvat.

Stivra mearridii 5 -8 b . juovlamanus 2016, § 193.18
ahte

gohceut boazoealåhuslavdegotti va.Ibm et assi.

Boazodoallolavdegoddi mearridii geassernanu 19 b 2017 ahte
evttohit ativrii ahte doarjut rnosuv1ma dainna lagiin ah te;
Såmediggi ovdanbukta Ealåhusdeparternentii d arbbu Cielggadit got njuolggadu sat leat go
valda huksenavnnasin vuovddi ja ruohtasarvobuhtadusaid birra boazodoallolaga v uodul.
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Paulus Kuoljok ordforande
§ 35.4

M 499 - Uttag av skog för byggande för samebyrnedlemmar
Dokument
- Motion nr 499 av 01-Johan Sikku, 2016-10-05, dnr 1.1.8-2016-1264
Plenumsprotokoll 2016-10-04--06, § 48
Styrelseprotokoll 2016-12-05--08, § 139.18
Styrelseprotokoll 2017-01-16--19, § 7.17
Styrelseprotokoll 2017-09-12--13, § 134.3
Plenumsprotokoll 2017-10-03 - 05, § 28.4
Styrelseprotokoll 2018-04-11 - 13, § 74.7
Styrelseprotokoll 2018-04-27, § 104.1
Föredragande: Marita Stinnerbom

Sametinget beslutade den 3- 5 oktober 2017, § 28.4, att återremittera ärendet.
01-Johan Sikku har den 5 oktober 2016, inlämnat en motion där han yrkar:
att

Sametinget tar kontakt med Fastighetsverket, Sveaskog, Naturvårdsverket m fl för
klarläggande av de samiska rättigheterna att ta ut skog för byggande m m,

att

Sametinget klarlägger organisationer för uttag av virke för samebymedlemrnar
inom samebyarnas marker så att samordning mellan olika skogsförvaltare sker när
enskilda samer söker om avverkning,

att

Sametinget klarlägger möjligheterna till rotvärdesersättning som alternativ till
avverkning och på vilket sätt det ska ske.

Styrelsen beslutade den 5 -8 december 2016, § 193.18
att

uppdra till rennäringsnämnden bereda ärendet.

Rennäringsnämnden beslutade vid möte den 19 juni 2017 att
föreslå styrelsen bifalla motionen på så sätt att Sametinget informerar Näringsdepartementet
om behovet av förtydligande vad gäller frågor om virkesuttag och rotvärdesersättningar enligt
rennäringslagen.
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Sarnediggi mearridii golggotmanu 3 - 5 b 2017, § 28.4, måhcahit assi.

Stivra mearridii cuoIJomanu 11-13 b 2018, § 74.7
ahte

gohccut Marita Sti.nnerbom ja halddahusa giedahaJlat assi,

ah te

giedahallat assi foahkkimis CUOIJOlllclnU 27 b 2018.

Sivva gaibadussii lca ahte vejolasvuohta ovttaskas cearomiellahtuide muhtin cearroguovlluin
vclldit muoraid lea 5addan mearkkasahtti ollu vaddasit dehe vel veadjemeahttun dan rajis
ståhta eanan gilviraji vuolil lea sirdosuvvon sierra lågan privåhta oamasteddjiide. Dasa lassin
lea vailo otne ovttastahttin sierra meahccehalddaheddjiid gaskkas got samiid riekti våldit
rnuoraid galga giedahallot.
Boazoealahuslåhka riektai murret
Sami vuoigatvuohta murret stivrejuvvo 16-22 §§ boazoealåhuslagas (1971:437), RNL. Dies
njuolggadus lea ahte sami geat Ieat miellahtut cearus Ga mubtimin ieza samit) Iea riekti sierra
aigumusaide murret. Njuolggadusat addet samude rievtti murret cearu guohtuneatnamiin
muhtin namuhuvvon eavttuid mielde. Njuolggus murremii gavdno beroskeahtta mearradusa,
soahparnusa ja sullasacca. Praktihkalas sivaid dihte njuolggus eadahuvvo ohcarna bokte gos
mearradus ja muhtimiin lobi addot (mar:Jemus lea konsesuvdnacearuin.
Eananoamasteaddjit boazodoalloguovllus fertejit gierdat ahte bohccot guhtot opmodagas, ahte
cearru geavaha muoraid muhtin rnuddui ja ahte cearomiellahtut bivdet ja guolastit opmodagas
jus lea lappmarkraji badjelis dehe boazoguohtunduoddariin (SOU 2001:101 s. 222).
Cuollan/murren mii valdonjuolggadussan dahkko eananoamasteaddji cujuhusa mielde ii
rnearkkas ahte eananoamasteaddji såhtta gieldit murrema muhto lea dusse riekti m earridit gos
rnuoraid viezza/euolla. Dat lea maid gustovas beroskeahtta jus lea ståhta dehe privåhta
eananoamasteaddji. Muhtimin lea goitge dilit gos riekti murret praktihkalaccat ii leat vejolas
eadahit (gos heivvolas muorat vailot) dehe rihkkut ieza berostumiid (biras/guovlosuodji).

Darkkisteddjiid nammamearkn

53 (103)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:3
2018-05-23--25

SAMETINGET
SÅMEDIGGI

§ 35

Motioner - forts.

§ 35.4

M 499 - Uttag av skog för byggande för samebymedlemmar - forts.
Styrelsen beslutade den 12 -13 september 2017, § 134.3, att föreslå Sametmget beslu ta
att

bifalla motionen på så sätt;
att Sametinget informerar Näringsdepartementet om behovet av förtydligande vad
gäller frågor om virkesuttag och rotvärdesersättningar enligt rennärmgslagen.

Sametinget beslutade den 3 - 5 oktober 2017, § 28.4, att återremittera ärendet.

Styrelsen beslutade den 11 -13 april 2018, § 74.7
att

uppdra till Marita Stinnerbom och kansliet att bereda ärendet,

att

behandla ärendet vid sammanträde den 27 april 2018.

Skälen bakom yrkandena är att möjligheterna för enskilda samebymedlemmar inom vissa
samebyområden att ta ut virke har försvårats betydligt eller till och med omöjliggjorts sed an
den statliga marken nedan odlingsgränsen övergick till olika privata ägare. Därtill att det i
dagsläget saknas samordning mellan olika skogsförvaltare hur samernas rätt att ta ut virke ska
hanteras.
Rennäringslagens regler om rätten till uttag av virke
De samiska rättigheterna för uttag av virke regleras i 16-22 §§rennäringslagen (1971:437), RNL.
Där stadgas att samer som är medlemmar i samebyar (och i vissa fall andra samer) har rätt att
för olika ändamål ta ut virke. Reglerna ger samerna rätt ta virke inom samebyns betesområde
under vissa angivna förutsättnillgar. Rätten till virkesuttag existerar oberoende av beslut, avtal
och liknande. Av praktiska själv u tövas rätten genom ett ansökningsförfarande där beslut och i
vissa fall tillstånd utfärdas (det sistnämnda gäller koncessionssamebyar).
Markägare inom renskötselområdet måste tåla att renar betar på fastigheten, att sam ebyn
använder virke i viss omfattnillg och att samebymedlemmar jagar och fiskar på fastigheten om
den ligger ovanför lappmarksgränsen eller på renbetesfjällen (SOU 2001:101 s. 222). Att
avverkning av skog/uttag av virke som huvudregel sker utifrån markägarens anvisning innebär
inte att markägaren kan neka uttag av virke utan endast en rätt att bestämma var virket ska
tas/skog ska avverkas. Detta gäller oavsett om det är en statlig eller privat markägare. I vissa
fall uppstår dock situationer d är rätten att ta ut virke i praktiken är
Justerarens sign

?( \)~

(

~
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Vu olil cuvvo CHgehus boazoealåhuslaga njuolggadusaid murremis huksehussii.

M urren asahusaide maidda lea darbu boazodollui
Jus d årbbaha muoraid hukset bargogårddiid, aiddiid, njuovahagaide dehe asahusaide m aidda
lea darbu boazodoalus cearu guohtunguovllus3 lea lohpi euollat dain osiin guohtunguovllus
m at gullojit
• lappmarkeniid da,
• boazoguohtunduoddarat dehe
• dat guovllut Jämtlånddas ja D alarnas leanas geat loahpageazis geassemånus 1992 gullojii
stahtii ja maid ståhta lea sierra juolludan boazoguohtumii
Jus galga hukset boazodoallovisofa, goadi dehe aitti dehe ieza unnit huksehusa man dårbbaha
boazodollui de meahci ozfo euollat dån aigumussii meahcceeatnamis4 cearu guohtunguovllus
(16 § vuosttas ja nubbi bihtta ja 17 § vuosttas bihtta RNL) .

Murren veahkaorohahldi
Miellahttu cearus lea m aid riekti murret go hukse dehe divvu veahkaorohaga. Mu ora ozzo
våldit cearu guohtungu ovllus
• ruvnnueatnamis5 mii cuzfo d eh e loahpageazis geassemånu 1992 leai stahta dakkavide
disp osiSu vdnii
• ean an m ii ng. avvittringa bokte bidjon a11männingmeahccai6 (18 § RNL).

3

cearn guohtunguovlluin ipmirduvvo cearroguovluja eara guovllut maict eearru geavaha boazoctollui
(8 § RNL).
4
Boazoealåhuspolitihkalas låvdegottiin oaivvilduvvo meahcceeatnamiin (utmark) vuostebealli n g. inägai, nammalassi eanan
mii ii leat gil vigieddi, gieddi dehe giliSilju (SOU 2001: 101 s. 298).
5
Ruvnnueatnamiin oaivvilduvvo eanan mii hålddahuvvo ståhtas ja visot eanan gos cearut besset geavahit eatnama
jagi birraja mi i gullo dehe loahpageazis 1992 gullui ståhtii (geahca 3 § boazoealåhuslähka). Go ståhta las ruvdnoeanan gilviråji
vuo liljagi 1992 sirdosuvvui privåhta oarnåsteaom åi deattuhuvvui ahte rievdaduvvon oamastandilit eai våikkuhan cearuid
rievtti geavahit bin-ajagi-eatnamiid boazodollui, bivdui ja guolästeapmåi (prop. 199 1/92: 134, s. 34). Opmodatregistaris boahtå
ovdan makkår eanan lea ruvnnoeanan
(23 § fastighe tsregisterförordning [2000:308)).
6
Allmänn ingsskog ipmirduvvo guovlu mii lea merkejuvvon vurkenmeahccåi ng. Dalarnas leanas ja Gävleborgs leanas dehe
allmänningii avvittringii Västerbottenaja Norrbottena leanas. Allmänningmeahcci gullo oamåsteddjiide daid opmodagaide
geain meahcci storskiftes dehe avvittingas lea eretvåldon deheh maiguin, opmodatåsahusa meaiTådusa mielde, lea oktasas
riekti oassålastimii meahcis (1, 2 §§lag [1 952:167] allmänningmehciid bin-a Norrlånddas j a Dalarnas).
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ogenomförbar (där lämpligt virke saknas) eller står i strid mot andra intressen
(miljö/områdesskydd).
Nedan följer en beskrivning av rennäringslagens regler om uttag av virke för byggande.

Virkesuttag för anlaggningar som behövs för renskötseln
Om virke behövs till uppförande av arbetshagar, stängsel, renslakterier eller anläggningar som
behövs för renskötseln inom samebyns betesområde3 får skog avverkas på de delar av
betesområdet som tillhör
lappmarkerna,
•
•
renbetesfjällen eller
•
de områden i Jämtlands och Dalarnas län som vid utgången av juni 1992 tillhörde staten
och var särskilt upplåtna till renbete.
Även för att uppföra renvaktarstuga, kåta, förvaringsbod eller annan mindre byggnad som
behövs för renskötseln får skog för detta syfte avverkas på utmark4 inom samebyns
betesområde (16 § första och andra stycket och 17 § första stycket RNL) .

Virkesuttag för familjebostad
Medlem i sameby har även rätt att ta virke till uppförande eller ombyggnad av familjebostad.
Virket får tas inom byns betesområde på
•
kronomark5 som står eller vid utgången av juni 1992 stod under statens omedelbara
disposition eller
•
mark som vid avvittring utlagts till allmänningsskog6 (18 § RNL).

3

Med samebys betesområde förstås byområdet och övriga områden som samebyn begagnar för renskötsel
(8 § RNL).
4
Enligt Rennäringspolitiska kommitten avses med utmark motsatsen till inäga, dvs. all mark som inte är åker, äng eller
trädgård (SOU 200l:10 l s. 298).
5
Med kronomark avses mark som förvaltas av staten och all mark där samebyarna far bruka marken året runt och som tillhör
eller vid utgången av 1992 tillhörde staten (se 3 § rennäringslagen). När den statliga kronomarken nedanför odlingsgränsen år
1992 övergick i privat ägo underströks att de ändrade ägandeförhållandena inte påverkade samebyarnas r ätt att använda åretrunt-markerna för renskötsel, jakt och fiske (prop. 1991 /92: 134, s. 34). Av fastighetsregistret framgår vilken mark som är
kronomark
(23 § fastighetsregisterförordning [2000:308]).
6
Med allmänningsskog förstås område som avsatts till besparingsskog vid storskifte i Dalarnas län och Gävleborgs län eller till
allmänning vid avvittring i Västerbottens och Norrbottens län. Allmänningsskog tillhör ägarna av de fastigheter för vilka
skogen vid storskifte eller avvittring blivit avsatt eller med vilka, enligt vad vid fastighetsbildning bestämts, är förenad rätt till
delaktighet i skogen ( 1, 2 §§ lag [ 1952: 167] om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna).

]usterarens sign

I/

fl:Q~M

54 (103)

SAMETINGET
SÅMEDIGGI

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:3
2018-05-23--25

§ 35

Mosuvnnat - joatkka

§ 35.4

M 499 - Viezzan meahcis hukseheaddji cearomiellahtuide - joatkka

Murren lwnsesuvnnacearuide
Konsesuvdnaboazodoallu jodihuvvo erenoamas lobi geazfl mii rnearkkasa ahte
konsesuvnnaoamasteaddji ii iesalddis oaceu daid vuoigatvuodaid m at gullojit
boazodoalloriektaL Dan sajis boahta ovdan leanastivrra mearradusas juolludit konsesuvnna ja
dat eavttut mat lea das diedihuvvo man muddui konsesuvnnaoamasteaddjis lea riekti hukset
åiddiid, hukset huksehusaid ja murret konsesuvnnaguovllus (88 § 4 RNL).
Raddjehusat riektai murremii
Cegget asahusaid dehe sm åvit huksehusaid mat darbbahuvvojit boazodollui (namalassii mii
lohkkojuvvo 16 § vuosttas ja nuppi bihtas) cearru dehe dan miellahttu ozzo dus.Se våldit goike
muoraid, biekkas njeidon muoraid, meahccebazahusaid, bonju beahcce- ja guossamuoraid
dehe, gaskaboddasas darbui, lastamuoraid mat 8addet meahcceeatnamiin (utmark). Dat guoska
eatnamii olggobealde lappmarkaid ja boazoguohtuneatnamiin mat gullojit cearu
guohtunguvlui (17 § njealjat bihtta RNL).
saddi goahccemuorat (bajil namuhuvvon aigumusaide) ozfo euollat dusse cujuhusa mielde
eatnama oamasteaddjis dehe geavaheaddjis, jus d at ii miedit juoga ieza (17 § goalmmat bihtta
RNL).

Cuollaii. m eahcis go galga hukset veahkaorohaga ozfo dus.Se dahkkot eananoamasteaddji
cujuhusa mielde (18 § RNL).
Raddehus dehe eisevåldi man raddehus rnearrida silitta muhtin aigåi gieldit cuollama saddi
beziin, guosain deh e sogiin, jug darbbaha seailluhit m eahci dehe meahci saddama dihte (22 §
RNL).

Buhtadus
Okta oassi rievttis murret m osuvnna ovddideaddji lea n amuhan vejolasvuoda
ruohtasarvobuhtadussii.
Boazoealiliuslaga jelgii (såmit) eai darbbas buhtadit
• m eahci mii lea folion ruvnnoeatnamis mii euzzo dehe loahpageazis geassem anu 1992
cuoceui stithta dakkavide disposisuvdnii deh e
• eanan mii avvittringas lea dahkkon allmänningmeahcciti
Seamma lea saddu lastamuoraide mat våldet
• lappmarka siskkobealde,
• boazoguohtunduoddariin ja
• daid guovlluin Jämtlandda ja Dalarnas leanas mat loahpageazis geassemanu 1992 gullojedje
stilitii ja ledje erenoam azit loahpaduvvon boazoguohtumii.
Muduin buhtadus ga1ga m aksot ruoh tasarvvus daid saddi muorain m at valdot
(ruohtasarvobuhtadus). Soahpamusas jus buhtadusa ii sithte oaZfut de leanastivra, belålaceaid
gaibadusaid mielde, nammada soapm asa guhte soabada belitlaccaide (21 §
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Virkesuttag för koncessionssamebyar
Koncessionsrenskötsel bedrivs efter särskilt tillstånd vilket innebär att koncessionshavaren inte
automatiskt får tillgång till de rättigheter som ingår i renskötselrätten. Detta framgår i stället av
länsstyrelsens beslut att bevilja koncession och de villkor som däri anges om i
vilken utsträckning koncessionshavare har rätt att anlägga stängsel, uppföra byggnader och ta
virke inom koncessionsområdet (88 § 4 RNL).
Begränsningar av rätten till virkesuttag
För uppförande anläggningar eller mindre byggnader som behövs för renskötseln (dvs. vad
som uppräknas i 16 §första och andra stycket) får samebyn eller dess medlemmar endast ta
torra träd, vindfällen, skogsavfall, tall- och grantjur eller, för tillfälligt behov, lövträd som växer
på utmark. Detta gäller på mark utanför lappmarkerna och renbetesfjällen som hör till en
samebys betesområde (17 §fjärde stycket RNL).
Växande barrträd (för ovanstående ändamål) får avverkas endast efter anvisning av markens
ägare eller brukare, om denne inte medger något annat (17 §tredje stycket RNL).
Avverkning av skog för uppförande av familjebostad får endast ske efter anvisning av
markägaren (18 § RNL).
Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer kan för viss tid förbjuda avverkning av
växande tall, gran eller björk, om det behövs för att bevara skogen eller för skogens återväxt (22
§RNL).

Ersättning
Som en del i rätten att ta ut virke har motionären nämnt möjligheten till rotvärdesersättning.
Enligt rennäringslagen behöver (samerna) inte lämna ersättning för
•
skog som avverkas på kronomark som står eller vid u tgången av juni 1992 stod under
statens omedelbara disposition eller
•
mark som vid avvittring utlagts till allmänningsskog
Detsamma gäller växande lövträd som tas
•
inom lappmarkerna,
•
på renbetesfjällen samt
•
inom de områden i Jämtlands och Dalarnas län som vid utgången av juni 1992 tillhörde
staten och var särskilt upplåtna till renbete.
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RNL). Dat mearkkasa ahte samit geat murrejit olggobealde boazoealåhuslaga diedihuvvon
guovlluid galget rnaksit buhtadusa eananoamasteaddjai dan ovddas. Nuppos de guoska maid
samiid geat eat geavat iefas rievtti rnurret lea vejolasvuohta dan sajis oazzut
ruohtasarvobuhtadusa.
Boazoealåhuslaga (prop. 1971:51 s. 165) ovdabargguin boahta ovdan ahte riekti rnurret go galga
hukset veahkaorohaga sahtta lonohuvvot ruohtasarvobuhtadussii rnii rnåksojuvvo
Såmefoanddas (dalle gohcfoduvvon lappfonden). Ruohtasarvobuhtadusat mearriduvvojedje
ovdal InaIJIJil ohcamusa Såmefoandda stivrii ja rnaksojuvvui foandda rudaiguin. MaIJit
guorahallarnis evttohuvvui ahte rnaksin ruohtasarvobuhtadusas jj galggalii dahkkot
Sarnefoandda rudaiguin muhto galggai sihtat eananoarnasteaddji maksit
(SOU 2001:101 s. 402). Evttohusa eai goassige eadahan lagas, ja ii oru dego Samefoanda lea
maksån ruohtasarvobuhtadusaid jagi 1998 rajis. Iige lea namuhuvvon rnåksimat
ruohtasarvobuhtadusat reglerenreivviin, boazoealåhusmearradusas (1993:384) dehe
Samefoandda ieza stivrendokumeanttain. Makkarge ekonomalas vejolasvuodat maksit dakkar
buhtadusaid ii goitge gavdno. Oktavuodain SFV:in boahta ovdan ahte eat sii iige ieza
eananoarnasteaddjit makset ruohtaarvobuhtadusaid dehe ozfot ohcamusaid dakkar
måksimiidda.
Ovdabargguin namuhuvvo vejolasvuohta ruohtasarvobuhtadussii dusse gaskavuodas
veahkaorohaga huksemis. MaIJibut guorahallarnis sagastit oppalaccat ahte buhtadus
rnaksojuvvo go boazodoalli ii geavat iefas rievtti boazoealåhuslaga jelgii murret rneahcis
asahusaid huksernis.

Boazodoallolaga njuolggadusaid fadaheapmi
Dat eananoamasteaddjit geat erenoarnazit geavahit boazoealåhuslaga njuolggadusaid leat
Statens fastighetsverk, Allmänningsskogama, Sveaskog ja SCA. Go boazoealahuslåhka ja dan
ovdabargu ii lagabut diedit got murrenassit galget giedahallot eananoamasteaddji geavaha
sierra vugiid. Eanernusat rnearriduvvo murren formalalas vuogi rnielde maIJIJil go lea calalas
ohcamus cearus dehe ovttaskas cearorniellahtus. Dan ma1Jt)il eananoamasteaddji mearrida
(ovttas ohcciin) makkår muora galga våldit ja got galga dahkkot (omd. jus ohcci ies såhtta valdit
muoraid gahccan muorain dehe ies foollat rnerkejuvvon muoraid). Maid rnii guoska formalia ja
proseassa gitta praktihkalaceat eadahuvvo de leat rnå.J)ga jearaldaga t vastadusaid haga (omd.
rnakkar vuodu darbbaha, gii mearrida ja jus såhtta vaidalit rnearradusa). Iige rnii guoska
jearaldaga veardidearnis diliin dego ovdamearkka dihte birassuodjeguovlluid då.la lahkaasahus
ii atte cielga vastadusa. Got riekti rnurrii lea gos guovlosuodji dego luonddureservåhtat leat
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I andra fall ska ersättning lämnas för rotvärdet av de växande träd som tas
(rotvärdesersättning). Om överenskommelse om ersättningen inte kan uppnås utser
länsstyrelsen, på parts begäran, någon att förlika parterna (21 § RNL). Detta innebär att de
samer som tar virke utanför de i rennäringslagen angivna områdena ska erlägga ersättning till
markägaren för detta. Omvänt gäller även att de samer som inte utnyttjar sin rätt att ta ut virke
har möjlighet att i stället erhålla rotvärdesersättning.
Av förarbetena till rennäringslagen (prop. 1971:51s.165) framgår att rätten att ta virke för
uppförande av familjebostad kan bytas ut mot rotvärdesersättning som utgår från Samefonden
(då kallad lappfonden). Rotvärdesersättningar beslutades alltså tidigare efter ansökan av
Samefondens styrelse och betalades med fondens medel. I senare utredning föreslogs att
utbetalning av rotvärdesersättningar inte borde göras med Samefondens medel utan att
anspråk härom i stället borde riktas mot markägaren (SOU 2001:101 s. 402). Förslaget blev
aldrig omsatt i lag, dock tycks några rotvärdesersättningar inte ha betalats ut från Samefonden
sedan år 1998. Inte heller omnämns utbetalningar av rotvärdesersättningar i regleringsbrev,
rennäringsförordning (1993:384) eller Samefondens övriga styrdokument. Några ekonomiska
möjligheter att utbetala dessa ersättningar finns i vart fall inte. I kontakter med SFV
framkommer att varken de eller andra markägare betalar ut rotvärdesersättningar eller får
ansökan om sådana utbetalningar.
I förarbetarna nämns möjligheten till rotvärdesersättning endast i förhållande till uppförande
av familjebostad. I den senare utredningen talas generellt om att ersättning utgår när
renskötaren inte utnyttjar sin rätt enligt rennäringslagen att ta virke ur skogen för byggande av
anläggningar.
Tillämpning av rennäringslagens regler
De markägare som framför allt har att tillämpa rennäringslagens regler är Statens
fastighetsverk, Allmänningsskogarna, Sveaskog och SCA. Eftersom rennäringslagen och dess
förarbeten inte närmare anger hur frågor om uttag av virke ska hanteras tillämpar markägarna
olika förfaranden. I de flesta fall fattas beslut om uttag av virke enligt ett formaliserat förfarande
efter en skriftlig ansökan från sameby eller enskild samebymedlem. Därefter avgör markägaren
(tillsammans med den sökande) vilket virke som ska tas ut och hur detta ska ske (t.ex. om
sökanden själv kan ta virke direkt ur virkesvältor eller själv avverka stämplade träd). Även när
det gäller formalia och processen fram till en praktisk verkställighet lämnas frågor många
frågor obesvarade (t.ex. om vilket underlag som krävs, vem som fattar beslut och om beslut går
att överklaga). Inte heller i fråga om övervägningar i förhållande till exempelvis
miljöskyddsområden ger nuvarande lagstiftning något tydligt svar. Hur rätten till virke står sig
i fall där områdesskydd såsom naturreservat gäller varierar alltså utifrån markägarens
tillämpning och bedömning. Detta gäller även i de fall (markägaren anser) att det inte finns
tillgång på lämpligt virke.
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rievda eananoamasteaddji geavaheami ja arvvostallama mielde. Dåt gulla m aid dalle go
(eananoamasteaddji oaivvilda) ii gavdno heivvolas muorat.
Vailevasvuohta njuolggadusain got riekti murremii cadahuvvo, sihke mii guoska
formalia/hålddahusa cadaheami ja doaimma praktihka]aceat, adda stuorra eahpecielgavuodaid
sihke riekteoamasteddjiide namalassii såmiide ja eananoamasteddjiide. Låhkaasahus dikta
juohke ovttaskas eananoamasteaddji - beroskeahtta jus lea privåhta dehe ståhta - ies mearridit
ovttaskas samiid ja cearuid vejolasvuoda geavahit iefas rievtti rnurret.
SFV lea cealkan ahte vattisvuodat ihtet go eai leat njuolggadusat ja lea digastallan vejolasvuoda
ovttas ieza bealålaccaiguin (leanastivra, meahccefitnodagat) habrnet oktasas njuolggadusaid
maid juohkehas såhttå geavahit.
Mii guoska ruohtasarvobuhtadusa de lea eahpecielggas geas lea ovddasvastadus maksit
ruohtaarvobuhtadusa, assiin; visat assiin gos riekti murret ii leat geavahuvvon dehe dusse
rnuorra hukset veahkaorohaga ja m aid rnakkar haprni dan meanus lea; gåibiduvvo go calalas
ohcarnus, got rehkenasta arvvu jna.

Samedikki doaimmahanvildi
Sårnediggi lea guovddas hålddahuseisevaldi ja raddehusa åssecehpodateisevåldi
ovddasvastadusain åssiin mat gusket boazoealål1Us. Mii guoskå murrerna de lea goitge
valdooassåi ieza eisevålddit (Leanastivra, SFV) ja ovttaskas eananoarnasteaddjit (Sveaskog ja
iezåt) geat saddet geavahit boazoealåhuslaga njuolggadusaid. Go Sårnedikkis eai leat
bearråigeahcfoovddasvastadus daid eisevålddiide dehe ovttaskasaid badjel de Samedikkis ii lea
vejolasvuohta vaikkuhit got dat doairnrnaheaddji galget geavahit boazoealåhuslaga dehe
seahkanit ovttaskas asSiide. Samedikkis ii leat ge makkarge låhkaasaheaddji doaimmahanvåldi.
Eisevåldegohcfosis Sårnedikkis lea bargu diedihit daid såmi rivttiid
Gfr 2 kap. 1§4-5 Sametingslag [1992:1433]) birra. Neavvumii Samedikki rollas åssiin dego
murren ja geavaheapmi låhkaasahusain Såmediggi sahtta mannat Ealåhusdepartementii.

Coahkkaigeassu
Sami vuoigatvuodat rnii guoska murrema huksehusaide stivrejuvvo boazoealåhuslagas
gullevas ovdabargguiguin. Visat doaimmaheaddji geat gullojit låhkii, sihke eisevalddit ja
ovttaskas eananoamasteaddjit galget geavahit dan. Sårnedikkis ii leat ovddasvastadus
Cielggadit eahpecielggasvuodaid got laga njuolggadusat galget geavahuvvot ja got rievttit
galget eadallUVVOt praktihkalaccat. Dat guoska maid assiid ruohtaarvobuhtadusaid birra.
Samedikkis lea goitge vejolasvuohta diedihit Ealåhusdepartementii daid eahpeCielggasvuodaid
birra mat leat ja dårbbu cielggadit daid.
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Avsaknaden av regler kring hur rätten till virkesuttag ska utövas, både vad gäller det
formella/administrativa förfarandet och verkställigheten i praktiken, innebär stora oklarheter
för såväl rättighetshavarna dvs. samerna och för markägarna. Lagstiftningen lämnar det upp till
varje enskild markägare - oavsett privat eller statlig - att själv avgöra enskilda samers och
samebyars möjlighet att utöva sin rätt att ta ut virke.
SFV har uttryckt att problem uppkommer i och med avsaknaden av reglering och har
diskuterat möjligheterna att tillsammans med andra inblandade aktörer (länsstyrelsen,
skogsbolag) utforma gemensamma riktlinjer som alla kan tillämpa.
När det gäller rotvärdesersättningar är oklart vem som har ansvaret för att betala ut
rotvärdesersättningar, i vilka fall; samtliga fall där rätten att ta ut virke inte utnyttjas eller
endast virke för uppförande av familjebostad samt hur förfarandet för detta ser ut; krävs
skriftlig ansökan, hur beräknas värdet osv.
Sametingets befogenheter
Sametinget är central förvaltningsmyndighet och regeringens expertmyndighet med ansvar för
frågor som berör rennäringen. I fråga om virkesuttag är det dock huvudsakligen andra
myndigheter (Länsstyrelsen, SFV)och enskilda markägare (Sveaskog m.fl.) som har att tillämpa
rennäringslagens bestämmelser. Eftersom Sametinget inte har tillsynsansvar över dessa
myndigheter eller enskilda saknar Sametinget möjlighet att påverka hur dessa aktörer ska
tillämpa rennäringslagen eller att gå in i enskilda ärenden. Sametinget har inte heller
lagstiftande befogenheter. Inom sitt myndighetsuppdrag har Sametinget att informera om de
samiska rättigheterna (jfr 2 kap. 1 § 4-5 Sametingslag [1992:1433]). För ledning om Sametingets
roll i frågor om uttag av virke och tillämplig lagstiftning kan Sametinget vända sig till
N äringsdepartementet.
Sammanfattning
De samiska rättigheterna vad gäller uttag av virke för byggande regleras i rennäringslagen med
tillhörande förarbeten. Alla aktörer som omfattas av lagen, såväl myndigheter som enskilda
markägare ska tillämpa den. Sametinget ansvarar inte för att reda ut oklarheter angående hur
lagens bestämmelser ska tillämpas och hur rättigheterna utövas i praktiken. Detta gäller även
frågor om rotvärdesersättning. Sametinget har dock möjlighet att upplysa
Näringsdepartementet om de oklarheter som föreligger och behovet av förtydliganden, vilket
Sametinget planerar.
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§ 35

Mosuvnnat - joatkka

§ 35.4

M 499 - Viezfan meahcis hukseheaddji cearomiellahtuide - joatkka
Jus lea darbu ovttastahttit organisa8uvnna ja meanu murremii sierra meahccehalddahusain de
lea vuosttazin daid doaimmaheddjiid bargu eadahit. Dieduid mielde SFV:s lea åigumus
ovttasbargat ieza doaimmaheddjiiguin ovttastahttit giedahallama murrenassiin.

Samedikki vuovdestrategiija
Boazodoallolavdegoddi lea mearridan gohccut halddahusa rahkadit vuovdestrategiija
(boazodoallolavdegotti beavdegirji § 15 "Samedikki bargu vu ovdeassiiguin" njukcamanu 12-13 1
2018) . Hålddahus galga maid geahceat makkar rievdadusat d arbbasuvvojit boazodoallolagas.

Mearradusevttohus - Stivra evttoha Samedildä mearridit
ahte

mo8uvdna lea dasto vastiduvvon.

Paragrafa darkkistuvvo dakkavide

Lars Jonas Johansson gå:ibida assi måhcahuvvot.
Å vtehke loahpaha digastallama.
Sam ediggeortnega § 56 jelgii galga gåibadus odda meannudeamis biddjot mearrådusa vuollai
ovdal ieza gillbadusaid.
Åvtehke bidja ovdan proposisuv1ma dohkkehit dehe hilgut Lars Jonas Johanssona gaibadusa
rnahcahit assi ja gavm1aha ahte Samediggi hilgu gaibadusa måhcahit assi.
Jienasteapmi gaibiduvvo.
Son guhte doarju gaibadusa rnåhcahit assi vastida juo, ja son guhte ii doarjjo vastida ii.
Rabas jien asteamis 8addet 14 juo-jiena ja 15 ii-jiena. Okta lahttu adda guoros jiena ja okta lahttu
ii jienas. Samediggi lea dasto rnearridan hilgut Lars Jonas Johanssona gåibadusa måhcahit assi.
Åvtehke bidja ovdan proposisuvnna dohkkehit dehe hilgut stivrra evttohusa, ja gavmrnha ahte
Samediggi doarju stivrra evttohusa.

Samediggi mearrida dasto
ahte

mo8uvdna lea vastiduvvon.

CoaJ1kkin botkejuvvo 2018-05-24, di i 17.00 - 2018-05-25, dii 08 .30.
Darkkisteddjiid nammamearka
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§ 35.4

M 499 - Uttag av skog för byggande för samebymedlemmar - forts.
Om behov finns att samordna organisationen och procedurerna för uttag av virke hos olika
skogsförvaltare ankommer det i första hand på dessa aktörer att genomföra. Enligt uppgifter
har SFV för avsikt att i samarbete med andra aktörer att samordna h anteringen av frågor om
virkesuttag.

Sametingets skogsstrategi,
Rennäringsnämnden har beslutat att uppdra till kansliet att utarbeta en skogsstrategi
(rennäringsnämndens protokoll § 15 " Sametingets arbete med skogsfrågor", 12-13 mars-18 ). I
uppdraget ingår att se över vilka förändringar som behövs i rennäringslagen.

Styrelsen föreslår-Sametinget besluta
att

motionen därmed är besvarad.

Paragrafen justeras omedelbart

Lars Jonas Johansson yrkar om återremiss.
Ordföranden förklarar debatten avslutad
I enlighet med§ 55 Sametingsordningen ska yrkande om återremiss ska prövas före andra
yrkanden
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för Lars Jonas Joh anssons yrkande om
återremiss och finner att Sametinget förkastat yrkandet om återremiss.
Votering begärs
Den som stöder yrkande om återremiss svarar ja och den som inte stöder svarar nej.
Vid öppen votering avges 14 ja-röster, 15 - nej röster. En ledamot röstar blankt och en ledamot
Röstar inte. Sametinget h ar därmed förkastat Lars Jonas Johanssons yrkande om återremiss.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för styrelsens förslag
och finner att Sametinget godtagit styrelsens förslag.

Sametinget beslutar således
att

motionen därmed är besvarad.

Ajournering 2018-05-24, kl 17.00 - 2018-05-25, kl 08.30.
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Lahtut curvojuvvojit nammacuorvunlisttu nr 3 mielde, 2018-05-25, dii 08.30.
31 lahtu leat sajis.

Agneta Rimpi cohkka Iahtu Håkan Jonsson sajis
As lat Simma cohkka lahtu Matti Berg sajis
Peter Holmqvist cohkka lahtu Oscar Sedholm sajis
Tomas Påve cohkka lahtu Ingrid Inga sajis
Rolf Ohlson cohlcka lahtu Sten Wälitalo sajis
Kristina Krihke Nordling eohkka lahtu Christina Åhren sajis
Julia Omma eohkka lahtu Anne Madeleine Kuhmunen sajis
Elisabeth Önnhall cohkka lahtu Julia Wahlberg sajis
Ronny Svarta cohkka lahtu Lars Wilhelm Svonni sajis
Carola Fjällström cohkka lahtu Torkel Stångberg sajis

Darkkisteddjiid nammamearka
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Upprop av ledamöter enligt bilagd närvarolista nr 3, 2018-05-25, kl 08.30.
31 ledamöter är närvarande.

Agneta Rimpi ersätter ledamoten Håkan Jonsson
Aslat Simma ersätter ledamoten Matti Berg
Peter Holmqvist ersätter ledamoten Oscar Sedholm
Tomas Påve ersätter ledamoten Ingrid Inga
Rolf Ohlson ersätter ledamoten Sten Wälitalo
Kristina Krihke Nordling ersätter ledamoten Christina Åhren
Julia Omma ersätter ledamoten Anne Madeleine Kuhmunen
Elisabeth Önnhall ersätter ledamoten Julia Wahlberg
Ronny Svarta ersätter ledamoten Lars Wilhelm Svonni
Carola Fjällström ersätter ledamoten Torkel Stångberg
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§ 35 · Mosuvnnat - joatkka
Paulus Kuoljok åvtehke
§ 35.5

M 505 - Buhtadeaddji EU-ruhtaduvvon boazooastindoarjja boazoealahusas
Assegirjjit
Mosuvdna nr 505 Per Mikael Utsi ovddidan 2017-02-11, dnr 1.1.8-2017-199
Stivrabeavdegirji 2017-09-12-1-13, § 134.9
Stivrabeavdegirji 2017-11-12-14, § 175.7
Ealahuslavdegotti beavdegirji 2018-04-04
Boazodoallolavdegotti beavdegirji 2018-04-05
Stivrabeavdegirji 2018-04-11 - 13, § 74.8
Assegiedahalli: Marita Stinnerbom

Per Mikael Utsi lea guovvamanu 11b2017, ovddidan mosuvnna mas son gåibida:
ahte

raddehus rievdada mearradus (2015:406) Baikegoddedoaimmaid doarjaga mat galget
]eat buhtadussan boazoealåhussii daid lassigoluid ovddas ja sisaboadu massima
ovddas maid luondduguohtuma gårzZideamit dagahit.

ah te

raddehus rievdada mearradusa (1986:255) bohccobierggu haddedoarjaga birra odda
mearradusain mii adda buhtadusa boazoealåhussii oastit ealihanbohccuid.

ahte

måkso doarjja mii lea 200 kr jahkasaceat juohke bohcco nammii boazologu jelgii,
boazoeaiggatrriiellahttui dahje konse5uvdnadoallai guhte iesheanalaceat, bistevaccat ja
vuoittu dihte doaimmaha boazoealåhusa.

ahte

dån doaibmabiju ruhtadit be1iin dairma EU doarjagiin mii makso
baikegoddeovdånahttirnii, ja beliin dan boazoealåhusjuolludusas mii rnåkso
haddedoarjj an.

Stivra mearridii skabmamanu 12 -14 b 2017, § 175.7
ahte

bivdit ealåhuslavdegottis ja boazodoallolavdegotti.s cealkåmusaid assai.

Ealåhuslavdegoddi ja boazodoallolavdegoddi leat giedahallan mo5uvnna goabbat eoahkkimis
CUOIJOIDIDU 4 beaivvi ja CUOIJOIDanu 5 beaivvi ja addet CUOVVOVaS cealkamusa assai;
Baikegoddeprogrammas 2014-2020 leat mill)ga sierra doarjjaorb.1ega. Das leat fitnodatdoarjja,
proseaktadoarjja ja eanandoallodoarjja. Eanandoallodoarjja lea eanandolliide. Ulbmilin das lea
sihkkarastit ahte gavdnojit eanandoallobuktaga, ja ahte eanandoallit såhttet buvttadit <la.id
govttolas haddai. Åigumus lea maid ovddidit vugiid mat leat birasseastevaceat.
Darkkisteddjiid nnmmamearka
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§ 35

Motioner - forts.

Paulus Kuoljok ordförande
§ 35.5

M 505 - Kompenserade EU-finansierat livdjursstöd till rennäringen
Dokument
- Motion nr 505 av Per Mikael Utsi 2017-02-11, dm 1.1.8-2017-199
Styrelseprotokoll 2017-09-12-1-13, § 134.9
Styrelseprotokoll 2017-11-12-14, § 175.7
Näringsnämndens protokoll 2018-04-04
Rennäringsnämndens protokoll 2018-04-05
Styrelseprotokoll 2018-04-11-13, § 74.8
Föredragande: Marita Stinnerbom

Per Mikael Utsi har den 11februari2017 , inlämnat en motion där han yrkar:
att

regeringen ändrar förordning (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder
före att kompensera rennäringen för de merkostnader och inkomstbortfall som är
relaterade till begränsningarna för naturbetesmarkernas produktionsförmåga.

att

regeringen ersätter förordningen (1986:255) om pristillägg på renkött med en
förordning om kompenserade livdjursstöd till rennäringen,

att

stöd lämnas med 200 kronor årligen per ren enligt renlängd till renskötande medlems
eller koncessionshavares hushåll som självständigt, i vinstsyfte och varaktigt bedriver
rennäringsverksamhet, och

att

åtgärden finansieras till hälften med EU:s bidrag till landsbygdsutveckling och till
hälften med det rennäringsanslag som används som pristillägg.

Styrelsen beslutade den 12 -14 november 2017, § 175.7
att

överlämna till närings- och rennäringsnämnden för yttrande.

Näringsnämnden och rennäringsnämnden har behandlat motionen vid möte den 4 respektive
den 5 april 2018 och anför följande;
I landsbygdsprogrammet 2014- 2020 ingår flera olika stöd. Det är företags- och projektstöden
samt jordbrukarstöden. Jordbrukarstöden är stöd till lantbrukare. Syftet är bland annat att
säkerställa att det finns jordbruksprodukter och att lantbrukarna ska kunna producera dem till
rimliga priser. Intentionen är också att främja metoder som är bra för miljön. Jordbrukarstöden
]usterarens sign
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§ 35

Mosuvnnat- joatkka

§ 35.5

M 505 - Buhtadeaddji EU-ruhtaduvvon boazooastindoarjja boazoealahusas- joatlclca
Eanandoallodoarjja manna vuosttazettiin eanandolliide vai dat dollet eatnamiid ja elliid,
ja das leat maid doarj agat ja buhtadusat mat lea mealgadii arealavudot doarjagat, dego
birasbuhtadusat, buhtadusat ekologalas buvttadeapmai ja kompensasuvdnadoarjjan ja doarjjan
rnii måkso elliidcålgobijuide.
Eanandoallit ozfot maid sisaboahtodoarjaga njuolggodoarjjan (dallodoarjjan) hektaraid mielde
muhto dat ii leat eadnon buvttadeapmåi ja galga baicca suddjet hadderievddadem:iid ja
markanheivehemiid vuosta. Stuorimus oassi EU eanandoallobuseahtas manna eanandoalu
njuolggodoarjagiidda, ja njuolggadusat mearriduvvojit EU-dasis ja måksojit boanddaide
Eurohpalas dahkadusfoandda bokte. EU ruhtada dån doarjaga ollasit.
Dala båikegoddeprogråmmas eai gavdno arealadoarjagat boazoealåhussii, doatjagat leat baicca
investerendoatjagat boazofitnodagaide ja ålggadoarjagat nuorra boazovazziide.
Baikegoddemearradus (2015:406) mudde baikegoddeprogramma Ruotas ja dan vuoddun leat
EU iesgudet mearradusat. Jus galggalii rievdadit njuolggadusaid nu ahte boazoealåhus oazzu
buhtadusaid nugo eanandoalus liigegoluid ja sisaboahtomassima ovddas, de fertelii
kommisuvnnain (KOM) oddasis siehtadallat dån birra.
Sagastallamat odda progråmmaaigodaga birra mii ålga IDaI)l)el 2020 leat juo ålgån ja RuoHa lea
cajehan maid dat haliida iefas eanandoallopolitihkain 2030 guvlui. Okta mihttu lea deattuhit
birrasa ja dalkkadaga dainna åigumusain ahte galggasii unnidit eanandoalu sorjavasvuoda
sisaboahtodoarjagiidda. Njuolggodoarjagat Ruotas leat dagahan ahte eanandolliin dappe ii leat
gånnåhahtti doaibma doarjagiid haga, mii lea erohussan ieza riikkaide Eurohpas gos maiddai
leat sorjavaccat doarjagiin, muhto eai liikka bahuid go Ruotas. EU avzzuha eambbo go RuoHa
deattuhit måhttoloktendoaimmaid. Njuolggadoarjagiid sadjåi galget eanet buhtadusat biras- ja
dålkkadatbijuide ja ekovuogadatbalvalusat vuoruhuvvot.

Dain surggiin mat arvideamis vuoruhuvvojit boahtte progrårnmaaigodagas leat olu
vejolasvuodat heivehit boazoealåhussii ja ieza såmi ealåhusaide. Dat leat omd. biras ja
dalkkadat, gilvonåkca ja unnidit earu ba:ikegottiid ja gavpogiid gaskka. Berre maiddåi
calmmustahttit ja cilget ahte samit leat algoalbmot.
Boazoealåhusa ja eanandoalu gaskka lea stuora veallan dat ahte bohccot leat luodusguohttu
eallit ja ahte lea ekstensiiva ealåhus mii dårbba5a stuora eananguovlluid sihke vuvddiin ja
duoddariin. Boazoealåhus il buvtte seamma birasvåikkuhusaid go eanas oassi eanandoa]us
dahka, muhto dat baicca lokte biologalas girjaivuoda ja ekovuogadatbålvalusaid, ja nu dasto
maiddai ceavzilis luonddu ja buresdoaibmi ruona infrastruktuvrra. Boazoealåhus lea dasa
lassin hui sorjavas das ahte år)girussamat duodai eastadit biras- ja dalkkadatrievdamiid.

Darkkisteddjiid nnmmamearka
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Motioner - forts.

§ 35.8

M 505 - Kompenserade EU-finansierat livdjursstöd till rennäringen -forts.
vänder sig i främst till lantbrukare för att sköta mark och djur och är dels stöd och
ersättningar som i huvudsak är arealbaserade som miljöersättningar,
ersättningar inom ekologisk produktion samt kompensationsstöd och dels stöd som är
kopplade till djurvälfärd.
Lantbrukarna får också ett inkomststöd i form av direktstöd (gårdsstöd) som bygger på antalet
brukade hektar men är inte kopplat till produktionen utan ska skydda mot prissvängningar och
anpassande av marknaden. Den största delen av EU:s jordbruksbudget går till direktstöd för
jordbruket och regelverket bestäms på EU-nivå samt betalas ut genom Europeiska
garantifonden för jordbruket. Stödet finansieras helt via EU.
I innevarande landsbygdsprogram finns inga areella stöd till rennäringen utan de stöd som
kommer ifråga är främst investeringsstöd till renskötselföretag samt startstöd för unga
renskötare.
Landsbygdsförordningen (2015:406) reglerar landsbygdsprogrammet i Sverige och bygger på
EU:s olika förordningar. En regeländring av den betydelsen att rennäringen skulle få
ersättning/kompensation likt jordbruket för merkostnader och inkomstbortfall kräver
omförhandlingar med kommissionen (KOM).
Diskussionerna om den nya programperioden efter 2020 har startat och Sverige h ar redovisat
sina ambitioner med kommande jordbrukspolitik mot 2030. Ett av målen är att fokuser a på
miljö- och klimat med ambitionen att minska jordbrukets beroende av inkomststöd.
Direktstöden har i Sverige lett till att Jordbrukare har en negativ lönsamhet u tan stöd, vilket
skiljer sig från de flesta andra länder i Europa där stödberoendet är stort men inte i samma grad
som Sverige. EU förespråkar även ännu mer fokus på kunskapshöjande åtgärder till skillnad
från Sverige. Minskningen av direktstöden ska kunna kompenseras med riktade ersättningar
till miljö- och klimatåtgärder samt ekosystemtjänster.
De områden som troligen kommer prioriteras inför kommande programperiod finns flera
områden där rennäringen och övriga samiska n äringar kan passa in. Det är framförallt inom
miljö och klimat, konkurrenskraft och att jämna ut skillnaden mellan stad och land. Att samerna
är ett urfolk bör även det belysas och tydligt framföras. Rennäringen skiljer sig från jordbruket
genom att det är fribetande djur och en extensiv näring som bedrivs över stora arealer både i
skog och på fjäll. Rennäringen har inte samma miljöpåverkan som stora delar av jordbruket
utan bidrar till biologisk m ångfald och andra ekosystemtjänster samt en hållbar n atur och
fungerande grön infrastruktur. Rennäringen är mycket dessutom beroende av insatser som
minskar effekterna av miljö- och klimatförändringarna.
Prisstödet ingår som del i anslag 1.22 Främjande av rennäringen. Anslaget får användas för stöd
m ed beaktande av Europaparlamentets och r ådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17
december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för
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§ 35

Mosuvnnat- joatkka

§ 35.5

M 505 - Buhtadeaddji EU-ruhtaduvvon boazooastindoarjja boazoealåhusas- joatkka
Haddedoarjja lea mielde juolludusas 1.22 Boazoealiliusa ovdånahttin. Juolludus oazfo
geavahuvvot doarjagiidda vuhtiivålddidetti.in Eurohpa-parlameantta ja rådi mearradusa (EU)
nr 1308/2013 juovlamanu 17 b 2013 rajes rnii darkkuha ollislas markanortnega
eanandoallobuktagiidda, ja radi meanadusaid (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr
1037/2001 ja (EG) nr 1234/2007 fårnohuhttima, eareliiggånit artihkal 213. Korrunisu vdna lea
7.12.2016 rnearridan lobi maksit nasuvnnalas doaijaga buvttadit a m arkanfievrridit bohccuid ja
bohccobuktagiid Ruotas, oazfo ea.nemusat juolludit 90 000 000 kr dakkar ulbrniliidda. Dat
doarjja mii addo bohcco ja bohccobuktagiid buvttadeapmåi ja markanfievrrideapmai,
sisttisdoalla maiddai haddedoarjaga, Tjemobylbuhtadu sa, liigefuodardoarjaga boazoguohturna
geazil, rneahceeallebuhtadusaid ja proseaktadoa1jagiid bohcco ja bohccobuktagiid
buvttadeapmai ja markanfievrrideapmåi.
Jus råhkada buori strategiija boahtte Baikegoddeprogrammaaigodahkii de såhtta buoridit
eavttuid ja veahkehit boazoealföusa oazzut seamrna vejolasvuodaid oazzut doarjagiid ja
buhtadusaid go ieza arealaealahusat.
Mudui åigu stivra geaheadit boazoealåhusa doarjjavuogadaga ja buktit evttohusaid dala
mandilitaåigodagas.
Ealåhuslavdegoddi mearrida
ahte

evttohit stivrii ahte dat evttoh a dievaseoahkkirnii ahte mosuvdna dasto lea vastiduvvon

Boazodoallolavdegoddi rnearrida
ahte

evttohuit stivrri ahted at evttoha dievaseoahkkimii ahte mosuvdna dasto lea
vastiduvvon.

Stivra evttoha Samedilclci mearridit
ahte

mo8uvdna dasto lea vastiduvvon.

Åvtehke loahpaha digastallarna.
Åvtehke bidja ovdan proposi8uvnna dohkkehit dehe hilgut stivrra evttohusa, ja gavnna11a
ah te Samediggi doarju stivrra evttohusa.

Samediggi 111.earrida
ahte

mosuvcl.na dasto lea vastiduvvon .
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Motioner - forts.

§ 35.8

M 505 - Kompenserade EU-finansierat livdjursstöd till rennäringen
jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr
234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007, särskilt artikel 213. Enligt Kommissionens
beslut av den 7.12.2016 om tillstånd till utbetalning av nationellt stöd för produktion och
saluföring av renar och renprodukter i Sverige, får högst 90 000 000 kr utbetalas för sådant
ändamål. I stöd för produktion och saluföring av renar och renprodukter ingår åtgärderna
prisstöd, kompensation för Tjernobylolyckan, stöd till tilläggsfoder i samband med problem
med renbetet, rovdjursersättningar samt eventuella projektstöd för produktion och saluföring
av renar och renprodukter.
Genom att utarbeta en strategi för kommande programperiod gällande
Landsbygdsprogrammet kan förutsättningarna öka och då bidra till att rennäringen ges ökade
möjligheter till stöd och ersättning i likhet med andra areella näringar.
I övrigt ämnar styrelsen att se över stödsystemet för rennäringen och komma med förslag under
innevarande mandatperiod.

Näringsnämnden beslutar att
föreslå styrelsen att föreslå plenum att motionen är besvarad i och med ovanstående yttrande.

Rennäringsnämnden beslutar att
föreslå styrelsen att föreslå plenum att motionen är besvarad i och med ovanstående yttrande.

Styrelsen föreslår sametinget besluta
att

motionen därmed är besvarad .

Ordföranden förklarar debatten avslutad
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för styrelsens förslag
och finner att Sametinget godtagit styrelsens förslag.

Sametinget beslutar
att

motionen därmed är besvarad.
62 (103)

SAMETINGET
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§ 35

COAHKKINBEA VDEGillJI 2018:3
2018-05-23--25

Mosuvnnat - joatkka

Paulus Kuoljok åvtehke
§ 35.6

M 512 - Såmi albmotluohti
Assegirjjit
- Mosuvdna nr 512 0 1-Johån Sikku ovddidan 2017-02-11, dnr 1.1.8-2017-206
- Samiid 21 konferånsa2017-02-09-11
- Stivrabeavdegirji 2017-09-12-13,§ 134.16
- Samirådi beavdegirji 2017-10-20-22
- Stivrabeavdegirji 2018-04-11 -13, § 35.6
- Stivrabeavdegirji 2018-04-27, § 104.2
Assegied:ahalli: Anders Kråik

01-Johån Sikku lea guovvamånu 11 b 2017, ovddidan m osuvnna m as son gaibida
ahte

Samediggi vuolggaha barggu albmotluodi rahkademiin olles Sapmåi,

ahte

Samediggi vuolggaha dån evttohusa Suoma ja Norgga såmedikkiide, samiide Ruossa
bealde ja Samiraddai.

Stivra mearridii cakcamånu 12 - 13 b 2017, § 134.16
ahte

gohcfot halddahusa giedahallat as.Si.

Paragrafa darkkistuvvo dakkavide

Stivra mearridii cuol)omånu 11- J3 b 2018, § 74.10
ahte

gohcfot Anders Kråik ja hålddahusa giedahallat as.Si,

ahte

giedahallat assi telefonfoahkkimis CUOl)OfficlnU 27 b.

Såmiid 21. konferansa Tråantes guovvamanu 9 - 11b 2017 mearridii doarju t evttohusa ahte
råhkadit sierra sami albmotluodi, ja goh eui sami nasunalasymbolaid lavdegotti jodihit dån
proseassa ja bidjat ovdan garvves evttohusa Samiid 22. konferånsii 2021. SPR ja Såmiraddi leat
nappo addån rnandahta lavdegoddåi ollasuhttit evttohusa.
Sarni nasunalasymbolaid lavdegoddi doaibma Sami parlarnentaralas rå.di (SPR) ja Samiradi
ramma siskkobealde, ja dan ulbmil lea hålddasit ja ovddidit sami nasuvnnalas syrnbolaid.
Lavdegoddi galga buktit evttohusaid got hålddasit så.mi na5uvnnalas syrnbolaid, ja evttohit
njuolggadusaid got daid oazzu geavahit.
Darkkisteddjiid nammnmearka
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SAMETINGET
SÅMEDIGGI

§ 35

Motioner - forts.

Paulus Kuoljok ordförande
§ 35.6

M 512 - Samisk nationaljojk
Dokument
- Motion nr 512 av 01-Johcin Sikku 2017-02-11, dnr 1.1.8-2017-206
- Samernas 21konferens2017-02-09-11
- Styrelseprotokoll 2017-09-12-13,§ 134.16
- Samerådets protokoll 2017-10-20-22
- Styrelseprotokoll 2018-04-11-13, § 35.6
- Styrelseprotokoll 2018-04-27, § 104.2
Föredragande: Anders Kråik

01-Johan Sikku har den 11februari2017, inlämnat en motion där han yrkar
att

Sametinget tar initiativ till att skapa en nationaljojk för hela Sapmi,

att

Sametinget därvid initierar detta förslag hos Sametingen på finsk och norsk sida av
Sapmi, med samerna på rysk sida av Sapmi samt med Samerådet.

Styrelsen beslutade den 12 -13 september 2017, § 134.16
att

uppdra till kansliet bereda ärendet.

Paragrafen justeras omedelbart

Styrelsen beslutade den 11-13 april 2018, § 74.10
att

uppdra till Anders Kråik och kansliet bereda ärendet,

att

behandla ärendet vid telefonsammanträdet den 27 april.

Samernas 21. konferens i Tråante 9 -11februari2017 beslutade att stödja förslaget att utse en
egen samisk nationaljojk, och uppdrog till kommitten för samiska nationalsymboler att leda
denna process och bereda ett färdigt förslag till Samernas 22. Konferens 2021. Mandatet att
fullgöra uppdraget med förslag på en nationaljojk har från SPR och Samerådets sida därmed
lagts på kommitten att utföra.

Justerarens sign
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SAMETINGET
SÅMEDIGGI

§ 35

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:3
2018-05-23--25

Mosuvnnat - joatkka

§ 35.6 M 512 - Sami albmotluohti - joatkka
Lavdegottis leat 6 (guhtta) lahtu; okta (1) lahttu gudege Samedikkis, narnalassii Suornas,
Norggas ja Ruotas, ja golbma (3) lahtu Sarniradi bealis. Okta Samiradi lahtuin lea mossa sårniid
ovddasteaddji.
Lahtut lea earet Anders Kråik guhte lea sagadoalli Tiina Sanila-Aikio,
Thomas Ålrn~n, 01 Johan Gaup, Anna Igontova ja akta guoros sadji rnaid Samiraddi galga
nammadit.
100 - jagi avvudeami oktavuodas Tråantes 2017 evttohii lavdegoddi ah te Elsa Laula

riegadanbeaivi skabmamanu 29 b galga leat almmolas sami levgenbeaivin maid dasto sihke
SPR ja Sårniraddi mearridedje guovvarnå.nus 2017.
Lavdegoddi åigu farggamusat bargagoahtit då.inna assiin ahte vålljet sami albmotluodi ja
ovdanbuktit dan evttohusa Sarniid 22. konferå.nssas.
Stivra evttoha Samedikld mearridit

ahte

mofovdna dasto lea vastiduvvon.

Paragrafa darkkistuvvo dakkavide

Å vtehke loahpaha digastallama.
Åvtehke bidja ovdan proposisuvnna dohkkehit dehe hilgut stivrra evttohusa, ja gavnnaha
ahte Sarnediggi doarju stivrra evttohusa.

Samediggi mearrida
ahte

mosuvdna dasto lea vastiduvvon.

Darkkisteddjiid nammamearka
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§ 35

Motioner - forts.

§ 35.6

M 512 - Samisk nationaljojk- forts.
Inom ramen för Samisk parlamentarisk räd (SPR) och Samerädet verkar kommitten
för samiska nationalsymboler vars uppgift är att förvalta och utveckla samiska nationella
symboler. Kommittens uppdrag är att föreslå regler för förvaltning av samiska nationella
symboler och föreslå riktlinjer för användning av samiska nationalsymboler.
Kommitten består av 6 (sex) ledamöter; en (1) ledamot från varje Sameting i Finland,
Norge och Sverige samt tre (3) ledamöter från Samerådet. En av Samerådets ledamöter
representerar de ryska samerna.
Ledamöterna förutom Anders Kråik tillika ordförande är Tiina Sanila-Aikio,
Thomas Åhren, 01 Johan Gaup, Anna Igontova samt en vakant plats som ska utses av
Samerädet.
Inför 100- års jubileet i Tråante 2017 föreslog kommitten att Elsa Laulas födelsedag den 29
november skulle utses att vara en officiell samisk flaggdag vilket sedan beslutades av både SPR
och Samerådet i februari 2017.
Kommitten har för avsikt att skyndsamt påbörja arbetet med uppdraget att utse en nationaljojk
för att senast inför samernas 22 Konferens 2021 framlägga ett förslag.

Styrelsen fdreslår Sametinget besluta
att

motionen därmed är besvarad.

Paragrafen justeras omedelbart

Ordföranden förklarar debatten avslutad
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för styrelsens förslag
och finner att Sametinget godtagit styrelsens förslag.

Sametinget beslutar
att

motion därmed är besvarad.
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SAMETINGET
SÅMEDIGGI

§ 35

Mosuvnnat - joatkka

Paulus Kuoljolc åvtehlce
§ 35.7

M 520 -Darbu juristii mas lea sierragelbbolasvuohta
Assegirjjit
- Mo5uvdna nr 520 Lars-Paul Kroik ovddidan, 2017-08-29, dm 1.1.8-2017-1137
- Stivrabeavdegirji 2017-11-12-14, § 175.18
- Boazodoallolavdegotti beavdegirji 2018-04-05
- Stivrabeavdegirji 2018-04-11-13, § 74.11
Assegiedahalli: Marita Stinnerbom

Lars-Paul Kroik lea borgemånu 29 b 2017 , ovddidan mosuvnna mas son gaibida
ahte

Samediggi plåne ja varre ruda virgadit juristta Såmediggåi (parlamentii) guhte ålo
goziha servodatplanema ja cuovvu ja analysere servodaga mudui Samedikki ovddas.

Stivra mearridii skabmamanu 12 - 14 b 2017, § 175.18
ahte

bivdit boazodoallolavdegottis cealkamu5a assai.

Boazodoallolavdegoddi lea giedahallan mosuvnna cuoIJomanu 5 beaivvi 2018 ja cealka
cuovvovaceat;
Åggan dån mosuvdnii lea ahte dat assit maid Samediggi galga mearridit saddet eanet ja eanet
moalkat. Vai oazzut buoret rnearradusvuodu ja vai sihkkarastit ahte Samediggi dahka ulbrnillas
mearradusaid de darbba5uvvo juris ta geas lea erenoamasmahttu sarni assiin, ja guhte
iesheanalis rnåhtta guorahallat ja juridihkalaceat arvvostallat sårni perspektiivvas dakkar
rievdadusaid mat silittet vaikkuhit boazoealåhusguovlluid. Lea darbu foovvut
servodatplanerna ja servodatovdåneami oppalaceat. Lea erenoamas stuora darbu guorahallat
vaikkuhusaid maid sisabahkkemat buktet, ja go alggahuvvojit odda doaimmat dege boares
doairnmat jotket ja got <lat euhcet eatnamiidda ja caziide arbevirolas guovlluin.

Rårnmastuorideapmi
Samediggi lea jahkasas buseahttavuodus raddehussii cuigen darbbu oazzut stuorit
halddasanjuolludusaid vai nagoda balvalit sårni ålbmoga, dustet eanet bargguid ja leat mielde
dan servodatovdaneamis mii dål dåhpahuvva. Dat lea danin vai Samediggi galga sål1ttit
deavdit politihkalas doaimma ja eisevåldedoairruna mii mearkkasa ahte galga aimmahussat
sami berosturniid.

Darkkisteddjiid nammamearka
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:3
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Motioner - forts.

Paulus Kuoljok ordfdrande
§ 35.7

M 520 -Behov av jurist med specialkompetens
Dokument
- Motion nr 520 Lars-Paul Kroik, 2017-08-29, dnr 1.1.8-2017-1137
- Styrelseprotokoll 2017-11-12-14, § 175.18
- Rennäringsnämndens protokoll 2018-04-05
- Styrelseprotokoll 2018-04-11-13, § 74.11
Föredragande: Marita Stinnerbom

Lars-Paul Kroik har den 29 augusti 2017, inlämnat en motion där han yrkar
att

Sametinget planerar för och avsätter medel till att knyta en lämplig jurist till
Sametinget (parlamentet) som får till uppgift bl a att kontinuerligt bevaka
samhällsplaneringen och göra omvärldsanalyser för Sametinget plenums räkning.

Styrelsen beslutade den 12 - 14 november 2017, § 175.18
att

överlämna till rennäringsnämnden för yttrande.

Rennäringsnämnden har behandlat motionen vid möte den 5 april 2018 och anför;
Skälet till yrkandet är att frågor som Sametinget ska besluta om blir mer och mer komplicerade
att ta ställning till. För ett bättre beslutsunderlag och för att säkerställa att Sametinget kan fatta
ändamålsenliga beslut behövs en jurist med specialkompetens i samiska frågor som
självständigt och på eget initiativ analyserar och gör juridiska bedömningar utifrån ett samiskt
perspektiv av alla aviserade förändringar som kan tänkas få konsekvenser för
renskötselområdet. Det finns behov av att följa samhällsplaneringen och omvärldsutvecklingen
i stort. Särskilt behov finns att analysera påverkan och konsekvenser vid exploateringar och
etableringar av gamla och nya verksamheter som kan tänkas påverka förhållanden på land och
vatten inom traditionella områden ur ett samiskt perspektiv.

Ramförstärkning
Sametinget har i det årliga budgetunderlaget till regeringen framhållit behovet av ett ökat
förvaltningsanslag för att kunna vara det samiska folket till gagn, möta en ökande
arbetsbelastning och vara med i den samhällsutveckling som råder. Detta för att Sametinget ska
kunna utföra både sitt politiska uppdrag och sitt myndighetsuppdrag att ta tillvara det samiska

Justerarens sign
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§ 35

Mosuvnnat - joatkka

§ 35.7

M 520 -Darbu juristii mas lea sierragelbbolasvuohta
Go Sarnedikki ovddasvastadus stuorru ja doairnrnat lassånit, de fertejit maiddai Sarnedikki
bargonavccat ja ruhtanavccat lassanit searnrna olu.
Dal eai juolo ekonomalas resurssat dasa ahte eadahit dabålas doaimma nu got Sarnedikkis lea
riekti ja geatnegasvuohta dahkat ålbmotrievttålas instrumeanttaid jelgii, rnearrådusaid ja
juolludusreivviid jelgii.
Dåid akkaid geazil lea Sarnediggi 2018 juolludusreivves ozfon stuora rammalassanearni. Danin
lea dal buoret vejolasvuohta ovdanahttit doaimma ja virgadit odda bargiid.

Juristta rekrutteren boazoealahus- ja albmotrievtti suorggis
Okta dain virggiin mii almmuhuvvui stuorit rårnrnajuolludusa dihte, lea juristavirgi
boazoealahusas ja albrnotrievttis. Jurdda lea ahte odda jurista ovttas Samedikki
doaibmajuristtain galga doarjut Samedikki juridihkalaceat iesgudet surggiin - rnaiddai
servodatplanemis - maid Såmedikki doaibma ja bargogohfos fåtmmasta. Alrnmuhusas leat
narnuhuvvon iesgudet barggut mat galget dahkkot. Namalassii bargat boazoealåhusassiid
giedahallarniin ja riikkaidgaskasas ålgoalbmotrivttiin. Stuora oassi virggis lea ahte
juridihkalaceat veahkehit ieza assegiedahalliid ja leat rnielde raddadallarniin ja ieza bargguin.
Jurista galga maid gozihit ja juohkit dieduid na8uvnnalas lagaid birra ja ålgoålbmotrievtti birra.
Lea fasta virgi olles aiggis ja ma.I)emus ohcanåigemearri lei guovvamanu 11 b 2018.
Rekrutteren vålbmana njukcam anu s ja de virgadu vvo bargi nu jodånit go vejolas.
Boazodoallolavdegoddi rnearrida
ahte
evttoha stivrii ahte mosuvdna dasto lea vastiduvvon.

Stivra evttoha Samedikki mearridit
ali.te

mosuvdna dasto lea vastiduvvon.

Dtirkkisteddjiid nammnmearka
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:3
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§ 35

Motioner - forts.

§ 35.7

M 520-Behov av jurist med specialkompetens - forts.
folkets intressen. När Sametingets ansvarsområden och uppgifter växer krävs också att
Sametingets personella och finansiella resurser ökar i motsvarande utsträckning.
Idag räcker de ekonomiska resurserna inte till för att driv a ordinarie verksamhet på det sätt
som Sametinget både har rätt och skyldighet till enligt folkrättsliga instrument, författningar
och regleringsbrev.
Till följd av ovanstående skrivningar har Sametinget i regleringsbrevet för 2018 fått en stor
ramförstärkning. Detta möjliggör en satsning på att utveckla verksamheten och nyanställa
p ersonal.

Rekrytering av jurist inom rennäring och folkrätt
Bland de tjänster som utlysts med stöd av det ökade anslaget finns en jurist inom rennäring och
folkrätt. Tanken är att den n ya juristen, tillsammans med Sametingets verksjurist ska kunna
stötta Sametinget juridiskt inom de olika områden - inklusive samhällsplanering - som
Sametingets verksamhet och uppdrag omfattar. Enligt annonsen ska följande arbetsuppgifter
ingå i tjänsten. Att arbeta med h andläggning av rennäringsfrågor och frågor kopplade till
internationell urfolksrätt. En stor del i tjänsten är att som juridisk sakkunnig bistå an dra
h andläggare samt delta i olika samråd och uppdrag. Till uppgifterna h ör också att bevaka och
informera om förändringar i nationell lagstiftning och inom urfolksrätten. Tjänsten är en
tillsvidareanställning på heltid. Sista ansökningsdag var den 11 februari 2018.
Rekryteringsprocessen förväntas slutföras under mars månad så att tjänsten kan tillträdas så
snart som möjligt efter det.
Rennäringsnämnden beslutar att
föreslå styrelsen att motionen med bakgrund av ov anstående därmed är besvarad .

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att motionen därmed är besvarad.

Justerarens sign
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§ 35

Motioner - forts.

§ 35.7

M 520 -Behov av jurist med specialkompetens - forts.

Åvtehke loahpaha digastallam a.
Åvtehke bidja ovdan proposiSuvnna dohkkehit dehe hilgut stivrra evttohusa, ja gavnnaha
ahte Samediggi doarju stivrra evttohusa.

Samediggi mearrida
ah.te

mosuvdna dasto lea vastiduvvon.

Christina Åhren boahta fas sadjasis
Karl-Einar Enarsson cohkka lahtu Lars-Paul Kroik sajis

Darkkisteddjiid nammamearka
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§ 35

Motioner - forts.

§ 35.7

M 520 -Behov av jurist med specialkompetens - forts.

Ordföranden förklarar debatten avslutad
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för styrelsens förslag
och finner att Sametinget godtagit styrelsens förslag.

Sametinget beslutar
att

motion därmed är besvarad.

Christina Åhren återinträder
Karl-Einar Enarsson ersätter ledamoten Lars-Paul Kroik
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Mosuvnnat - joatkka

Paulus Kuoljok åvtehke

§ 35.8

M 522 -Meahcieallecivgamat vuovdecearuid birrajagieatnamiin
Assegirjjit
- Mosuvdna nr 522 Lars-Jonas Johansson, Marie Persson Njajta, Torkel Stångberg,
Erik-Oscar Oscarsson, Carola Pjällström ovddidan, 2017-10-04, dnr 1.1.8-2017-1258
- Stivrabeavdegirji 2017-11-12-14, § 175.20
- Boazodoallolavdegotti beavdegirji 2018-04-05
- Stivrabeavdegirji 2018-04-11-13, § 74.12
Assegiedahalli: Marita Stinnerbom

Lars-Jonas Johansson j.ea leat golggotmånu 4 b 2017, ovddidan mosuvnna mas sii gåibidit
ahte

stivra aktiivvalaceat barga dan badjelii ahte meahcieallecivgamiid gavdnosat
vuovdecearuin ollislaceat bissot dan cearus gos dat lea gavdnon. Jus vuovdecearru atna
ahte lea vuoiggalas juohkit gavdnosa nuppiin cearuin, de galga vuovdecearru ies beassc:
dan mearridit,

ahte

Samedikki stivra juohke dievaseoahkkimis muitala got dåt bargi ovdåna dassazii go
ulbmil lea olahuvvon.

Stivra mearridii skabmamånu 12 -14 b 2017, § 175.20
ahte

bivdit boazodoallolavdegottis cealkamusa assai.

Boazodoallolavdegoddi lea giedahallan mosuvnna CUOl)Omånu 5 b 2018 cealka cuovvovaccat;
Åggan gåibadussii lea ahte vuovdecearut davja saddet juohkit buhtadusa
meahcieallegavdnosiid ovddas mat leat vuovdecearu birrajagi eatnamiin, duottarcearuiguin
mat johtet meaddel eakea- ja giddajod:idettiin.

Dala vuoddonjuolggadusat
Såmedikki. juolludeapmi ja maksin meahccieallegavdnosiid buhtadusa dåfus stivrejuvvo sierra
juridihkalas geatnegahtti vuodd:onjuolggadusaiguin. Ruotas leat lagat; daid rnearrida
riikkabeaivi, mearradusat; daid rneanida rad:d:ehus ja låhkaasahusat; daid mearridit eisevalddit.
Daid goheodit oktan namman vuod:d:onjuolggadussan. Visat vuoddonjuolggadusat leat eadni
njuolggadusat ja dat rnearkkasa ah te Samediggi ferte heivehit ja foovvut dala
vuodd:onjuolggadusaid mat rnuddejit meahcieallebuhtadusa
Dfzrkkisteddjiid nammamearka
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Motioner - forts.

Paulus Kuoljok ordfdrande
§ 35.8

M 522-Rovdjursföryngringar inom skogssamebyars åretruntmarker
Dokument
- Motion nr 522 av Lars-Jonas Johansson, Marie Persson Njajta, Torkel Stångberg,
Erik-Oscar Oscarsson, Carola Fjällström, 2017-10-04, dnr 1.1.8-2017-1258
- Styrelseprotokoll 2017-11-12-14, § 175.20
- Rennäringsnämndens protokoll 2018-04-05
- Styrelseprotokoll 2018-04-11-13, § 74.12
Föredragande: Marita Stinnerbom

Lars-Jonas Johansson m fl har den 4 oktober 2017, inlämnat en motion där de yrkar
att

styrelsen aktivt ska verka för, att rovdjursföryngringar inom skogssamebyar,
oavkortat ska stanna inom den sameby, som föryngringen fastställts inom. Utifall
skogssamebyn anser ,att delning med annan sameby är berättigad, ska det vara upp
till samebyn att själv bestämma detta,

att

Sametingets styrelse fortlöpande vid varje plenum, informerar om arbetets gång,
tills dess att målet är uppfyllt.

Styrelsen beslutade den 12-14 november 2017, § 175.20
att

överlämna till rennäringsnämnden för yttrande .

Rennäringsnämnden har behandlat motionen vid möte den 5 april 2018 och anför följande;
Skälet till yrkandet är att skogssamebyar ofta måste dela ersättningen från rovdjursföryngringar
som påträffas och fastställs inom skogssamebyarnas åretruntmarker med passerande
fjällsamebyar när dessa genomför höst- och vinterflyttningar.

Gällande författningar
Sametingets fördelning och utbetalning av ersättning för rovdjursföryngringar styrs av regler i
olika juridiskt bindande författningar. I Sverige finns lagar; som antas av riksdagen,
förordningar; som antas av regeringen samt föreskrifter; som antas av myndigheter. Dessa
brukar med ett samlingsnamn kallas författningar. Samtliga författningar är av bindande
karaktär vilket innebär att Sametinget måste tillämpa och följa gällande författningar som
reglerar frågor om fördelning och utbetalning av rovdjursersättning. Denna skyldighet gäller
såväl viltskadeförordningen som Sametingets egna föreskrifter .
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måksirna ja juohkima. Dåt geatnegasvuohta guoska sihke fuoddovahatortnegii ja Samedikki
iefas låhkaasahusaide.
Fuoititovahatortnet (2001: 724)
Fuoddovahåtortnet cealka ah te Samediggi maksa buhtadusa boazovahaga ovddas maid navdi,
bierdna, geatki, albbas dege goaskin leat dagahan (4 §). Dasto daddjo ahte vahatbuhtadus dan
ovddas maid navdi, geatki ja albbas dagahit roakso civgamiid vuodul dahje jammadis dahje
soaittåhat meahciea11egavdnosiid vuodul cearu guohtuneatnamiin. (5 § ). Buhtadus bierdna- ja
goaskinvahagiid ovddas makso jus dat gavdnojit cearu guohtuneatnamiin.
Darkilet njuolggadusat das ahte got buhtadus måkso dege gude cerrui dat makso eai gavdno
dån mearradusas. Muhto Samedikkis lea våldi ilmmuhit mearradusaid doarjaga ja buhtadusa
birra mil buhtada vahaga maid fuoddu dagaha boazoealahussii. (13 §).
Samedikki mearradusat doarjaga ja buhtadusa birra meahcceelliid ovddas cearuin
(STFS 2007:9)
Såmediggi Jea fuoddovahatmearradusa vuodul rahkadan mearradusnjuolggadusaid das got
bu htadus galga maksot ja gude/gudiid cearuide buhtadus makso . Dain mearradusain
cilgejuvvo na:
Buhtadus fuoddovahatmearradusa vuodul galga måksot meahcieallegavdnosiid ovddas mat
leat cearu guohtuneatnarniin. Rudat cearuide juhkkojuvvojit cearu siskkobealde nu got cearru
ies mearrida (9 §).
Dain guovlluin gos eai leat mearriduvvon rajit galga buhtadus maksot dan cerrui mas leat
leamas bohccot foahkis dålveealus guoskevas dålvvi. Samediggi mearrida buhtadusa go
guoskevas cearut leat addan cealkamusa assis (10 §).
Jus geatkebiedju civggaiguin gavdno cearu guohtunguovllus ja dat lea unnit go 5 km eret nuppi
cearu guohtunguovllus, de galget cearut juogadit buhtadusa. Seamma lea de jus navdebiedju
civggaiguin gavdno unnit go 10 km eret nuppi cearu guohtunguovllus. Jus seamma
albbasgavdnosa luottaid såhtta guorrat rnfil)gga cearu guohtunguovllus, de galga buhtadus
juogaduvvot daid gaskka. Buhtadus galga juhkkot seammamade gudege cerrui, jus eai leat
sierra akkat juohkit earaladje.(11 §).
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Viltskadeförordningen (2001:724)
Viltskadeförordningen anger att Sametinget lämnar ersättning för skador på ren som orsakas av
varg, björn, järv, lo eller kungsörn (4 §). Vidare att ersättning för skador som orsakas av varg,
järv och lo lämnas på grundval av antalet föryngringar eller regelbunden eller tillfällig
förekomst av respektive rovdjursart inom samebyns betesområde. Ersättning för skador som
orsakas av björn och kungsörn lämnas om arterna förekommer inom en samebys betesområde
(5 § ).

Närmare regler för hur ersättning ska utbetalas och till vilken sameby saknas i förordningen. I
stället har Sametinget ett bemyndigande att meddela föreskrifter om bidrag och ersättning som
avser skada av vilt när det gäller rennäringen (13 §).

Sametingets föreskrifter om bidrag och ersättning för rovdjursförekomst i samebyar
(STFS 2007:9)
Sametinget har med stöd av bemyndigandet i viltskadeförordningen antagit föreskrifter som
innehåller bestämmelser för hur ersättning för hur ersättning utbetalas och till vilken/vilka
samebyar ersättning ska utgå. Av dessa bestämmelser framgår bl.a. följande.
Ersättning enligt viltskadeförordningen ska lämnas för rovdjursförekomst inom samebyarnas
betesområden. Medel till samebyarna fördelas inom samebyn på sätt som samebyn beslutar (9

§).
För områden där gränserna inte är fastställda ska ersättning utgå till den sameby som där haft
renar betande i samlade vinterhjordar under aktuell vintersäsong. Sametinget beslutar om
ersättning efter yttranden från berörda samebyar (10 §).
Om en järvlya, där föryngring konstaterats i en samebys betesområde, ligger mindre än 5 km
från en annan samebys betesområde, ska ersättningen delas mellan samebyarna. Detsamma
gäller om en varglya där föryngring konstaterats ligger mindre än 10 km från en annan samebys
betesområde. Om spår av samma lodjursföryngring observeras inom flera samebyars
betesområden, ska ersättningen delas mellan dem. Ersättningen ska fördelas lika mellan
samebyarna, såvida inga särskilda skäl föreligger för en annan fördelning (11 §).
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Ida njuolggadusat
Samedikki mearradusdahkan ja eisevaldeead:aheapmi m eahcieallebuhtadusa maksimis
stivrejuvvo rnaiddåi hålddasanlagain (1986:223), mearrådusain (2009:1395) bagadus
Såmediggai, eisevåldemearradusain (2007:515), Såmedikki stivrra ja lavdegottiid bargoortnegiin
ja delega5uvdnaortnegiin.

Coahkkaigeassu
Meahcieallegavdnoshd buhtadusa juohkin mearriduvvo Samedikki njuolggadusaid vuodul.
Stivrras ii leat valdi stivret dahje mohttege vaikkuhit dåid mearradusaid cad:aheami nu got
mosuvdnaovddideaddji gaibida.
Boazodoaliolavdegoddi mearrida
ahte

evttohit stivrii ahte mosuvdna dasto lea vastiduvvon.

Stivra evttoha Samedikki mearridit

ahte

./.

mosuvdna dasto lea vastiduvvon .

Lars-Jonas Johansson ovddida vuosteevttohusa mildosis.
Å vtehke loahpaha dig as tallarna.
Åvtehke diediha ahte earet stivrra evttohusa de lea Lars-Jonas Johansson ovddidan
vuosteevttohusa.
Åvtehke bidja ovdan proposi5uvnna dohkkehit dehe hilgut stivrra evttohusa dahje dohkkehit
dahje hilgut Lars-Jonas Johansson vuosteevttohusa, ja gavnnaha ahte Samediggi doarju stivrra
evttohusa.
Jienasteapmi gåibiduvvo.
Son guhte doarju stivrra evttohusa vastida juo, ja son guhte doarju Lars-Jonas Johansson
vuosteevttohusa vastida ii.
Rabas jienasteamis saddet 16 juo-jiena ja 14 ii-jiena. Okta lahttu ii jienas. Såmediggi lea dasto
mearridan doarjut stivrra evttohusa.

Samediggi mearrida
ahte

rnosuvdna dasto lea vastiduvvon.
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Andra regelverk
Sametingets beslutsfattande och myndighetsutövning vad gäller utbetalning av
rovdjursersättning styrs även av förvaltningslagen (1986:223), förordning (2009:1395)
med instruktion för Sametinget, myndighetsförordningen (2007:515), arbetsordning
för Sametingets styrelse och nämnder samt delegationsordning.

Sammanfattning
Fördelning av ersättning för rovdjursföryngingar beslutas med stöd av bestämmelserna i
Sametingets föreskrifter enligt ovan. Styrelsen har inte befogenhet att styra eller på annat sätt
påverka tillämpningen av dessa bestämmelser på det sätt som motionärerna yrkar.
Rennäringsnämnden beslutar att
föreslå styrelsen att motionen därmed är besvarad

Styrelsen fdreslår Sametinget besluta
att motionen därmed är besvarad .

./.

Lars-Jonas Johansson lämnar motförslag enligt bilaga.
Ordföranden förklarar debatten avslutad
Ordföranden meddelar att förutom styrelsens förslag finns ett motförslag från
Lars-Jonas Johansson.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för styrelsens förslag
eller bifall till eller avslag för Lars-Jonas Johanssons motförslag och finner att Sametinget
godtagit styrelsens förslag.
Votering begärs.
Den som stöder styrelsens förslag svarar ja och den som stöder Lars-Jonas Johanssons
motförslag svarar nej.
Vid öppen votering avges 16 ja-röster, 14-nej-röster. En ledamot röstar ej.
Sametinget har därmed godtagit styrelsens förslag.

Sametinget beslutar
att

motion därmed är besvarad.
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§ 35.9

M 523 -Arealavudot buhtadus biertna ja goaskina vahagiid ovddas
Assegirjjit
- Mosuvdna ru 5232 Lars-Jonas Johansson, Marie Persson Njajta, Torkel Stångberg,
Erik-Oscar Oscarsson, Carola Fjällström ovddidan, 2017-10-04, dnr 1.1.8-2017-1259
- Stivrabeavdegirji 2017-11-12- 14, § 175.21
- Boazod oallolavdegotti beavdegirji 2018-04-05
- Stivrabeavdegirji 2018-04-11-13, § 74.13
Assegiedahalli: Marita Stinnerbom

Lars-Jonas Johansson j.ea. leat golggotrnanu 4 b 2017 , ovddidan mo5uvnna mas sii gåibidit
ahte

Samedikki stivra galga farggamusat rievdadiSgoahtit arealavudot buhtadusa biertna
ja goaskina vahagiid ovddas, nu ahte dat gokca duohta gavdnosiid iige areåla,

ahte

stivra juohke dievasfoahkkimis cilge barggu ovdåneami dassago ulbmilat leat
ollasuvvan.

Stivra m earridii skabrnamanu 12 -14 b 2017, § 175.21
ah te

bivdit boazodoallolavdegottis cealkåmu5a.

*
Boazodoallolavdegoddi lea giedahallan mosuvnna foahkkimis CUOIJOmanu 5 b 2018;
Mosuvdnaovddideaddji cuige ahte biertna ja goaskina vahagat buhtaduvvojit cearu areåla
vu odul. Mosuvdnaovddideaddji oaivvilda ahte cearut gas lea olu bierdna muhto unnån areåla
ozfot unnit buhtadusa go ceamt rnain lea viiddis areala ja unnit gavdnosat.
Mosuvdnaovddideaddji oaivvilda d ån leat tcihpan vuosttazettiin vuovdecearuide ja unnit
cearuide Järntlånddas gos lea olu bierdna.

Mosuvdnaovddideaddjit oaivvildit ahte areålabuhtadus galga rievdaduvvot nu ahte dat makso
duohta gavdnosiid ovddas ii ge areala ovddas. Såmediggi doarju mosuvdnaovddideddjiid
loahppacealkagiid ja lea gavnnahan ahte måksinvuohki ii leat vuoiggalas dilla
juolludusvuogadagas. Muhto lea dattege våttisvuohtan ahte biertnaid inventeren ii dcihpcihuva
nu davja, ja <lat lea dabålaccat eaktodahtolas bivdiid duohken. Inventerendiedut cajehit ahte lea
sakka unnit bierdna duottarguovlluin go vuovdeeatnamiin.
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§ 35.9

M 523 -Arealbaserad ersättning för björn och öm
Dokument
- Motion nr 5232 av Lars-Jonas Johansson, Marie Persson Njajta, Torkel Stångberg,
Erik-Oscar Oscarsson, Carola Fjällström, 2017-10-04, dnr 1.1.8-2017-1259
- Styrelseprotokoll 2017-11-12-14, § 175.21
- Rennäringsnämndens protokoll 2018-04-05
- Styrelseprotokoll 2018-04-11-13, § 74.13
Föredragande: Marita Stinnerbom

Lars-Jonas Johansson m fl har den 4 oktober 2017, inlämnat en motion där de yrkar
att

Sametingets styrelse får i uppdrag att skyndsamt påbörja arbetet med att ändra den
arealbaserade ersättningen för björn och örn, så att den bygger på faktisk förekomst
istället för areal,

att

styrelsen till varje plenum redovisar arbetets gång, till dess att målet är uppfyllt.

Styrelsen beslutade den 12 -14 november 2017, § 175.21
att

överlämna till rennäringsnämnden för yttrande.

*
Rennäringsnämnden har behandlat motionen vid möte den 5 april 2018;
Motionären konstaterar att björn och örn ersätts utifrån samebyns areal. Motionären menar att
detta leder till att björntäta samebyar med liten areal får mindre ersättning än en sameby med
storareal och mindre förekomst. Motionären menar att detta drabbar främst skogssamebyar och
mindre samebyar i Jämtland med hårt björn tryck.

Motionärerna tar i sin framställan fram att arealersättning ska ändras så att den bygger på
faktisk förekomst istället för areal. Sametinget delar motionärernas slutsatser och har
konstaterat att fördelningen blir orättvis med nuvarande fördelningssystem. Det finns dock en
problembild med att inventeringen av björn inte är frekvent samt att den bygger på frivilliga
insatser av främst jägarkåren. Man kan konstatera i inventeringsunderlagen att det är betydligt
lägre förekomst av björn i fjällområdena jämfört med skogslandet. Om den skillnaden beror på
sämre spillningsinventering eller att det faktiskt är färre björnar i fjällområdena är inte tydligt.
Spillningsinventering genomförs dessutom mad ca 5 års intervaller och det går därför inte göra
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Ii leat cielggas lea go dat erohus daningo leat unnit gågergåvdnosat duoddariin vai leat go

duodai unnit biertnat duottarguovlluin. Gågergåvdnosiid eai oza go su. juohke 5 jagi, ja danin
eai leat jahkåsas logut duohta bierdnalogus. Dat dutkan mii lea anihahtti, ng. Udtjadutkamus
(raporta Viltskadecenter, 2017-7), guoskå dusse biertna bohccospeadjarnii guottetåiggis, ja
årbevirolas dieduid vuodul leat dat sihkkarit vcildooassin dan vahågis maid bierdna dagaha
bohccuide. Boadus 5addå ah te de ferte atnit guotteteatnamiid bierdnaloguid vuoddun go galgå
rcihkadit juogadanvuodu das ahte got buhtadusa juohka cearuid gaskka. Cajehuvvo ahte
Norrbotten bidjå guottet-eanamin goasii 30% Norrbottena leana viidodagas, go fas Jämtlåndda
leana bidjå 11% guottet- eanamin. Jearaldat lea ahte leago dala guotteteanaguovlu riekta
bierdnabuhtadusa juogadanvuddui.
Boazodoallolåvdegoddi lea mearridan golggotmånu 12-13 b ahte geahcadit
bierdnavahatbuhtadusa. Låvdegoddi lea ålggahan bargojoavkku rnii galgå buktit evttohusaid
got rneahcieallebuhtadus galggalii måksot.

Boazodoallolavdegoddi mearrida
ahte evttohit stivrii ahte mosuvdna dasto lea vastiduvvon.
Håkan Jonsson ja Torkel Stångberg reservereba evttohusa vuostå ja doatjuba mo5uvnna.

Stivra evttoha Samedilcki mearridit
ahte

./.

mo5uvdna dasto Iea våstiduvvon .

Lars-Jonas Johansson ovddida vuosteevttohusa rnildosis.
Åvtehke loahpaha digastallama.
Åvtehke diediha ahte earet stirra evttohusa de lea b Lars-Jonas Johanssons ovddidan
vuosteevttohusa ..
Å vtehke bidjå ovdan proposi5uvnna dohkkehit dehe hilgut stivrra evttohusa dahje dohkkehit
dahje hilgut Lars-Jonas Johansson vuosteevttohusa, ja gåvnnaha ahte Såmediggi doarju stivrra
evttohusa.
Jienasteapmi gåibiduvvo.
Son guhte doarju stivrra evttohusa våstida juo, ja son guhte doarju Lars-Jonas Johansson
vuosteevttohusa våstida ii.
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årliga uppdateringar av den verkliga björnförekomsten. Den forskning som är aktuell att
använda, den s.k. Udtjaforskningen (rapport Viltskadecenter, 2017-7), rör endast predation av
ren under kalvningsperioden och täcker utifrån traditionell kunskap därmed säkert
huvuddelen av den predation som förekommer på ren av björn. Konsekvensen blir dock att
man får utgå ifrån antalet björnar
inom kalvningsland för att finna en fördelningsgrund för hur ersättningen skall fördelas mellan
samebyarna. Här ser man att t.ex Norrbotten anger att kalvningslandet utgör 30% av
Norrbottens läns yta medan man i t.ex Jämtland län anger 11 % av som kalvningsland. Frågan är
om det är om nuvarande kalvningsområden är korrekta utifrån en fördelningsgrund av
björnersättningar.
Rennäringsnämnden har beslutat den 12-13 oktober att se över rovdjursersättningar för björn.
Nämnden har bildat en arbetsgrupp som ska ge förslag på utbetalningar av rovdjursersättning.
Rennäringsnämnden beslutar
att förslå styrelsen motionen därmed är besvarad
Håkan Jonsson och Torkel Stångberg reserverar sig mot förslaget och yrkar på bifall.

Styrelsen föreslår Sametinget beslutar
att

./.

motionen därmed är besvarad .

Lars-Jonas Johansson lämnar motförslag enligt bilaga.
Ordföranden förklarar debatten avslutad
Ordföranden meddelar att förutom styrelsens förslag finns ett motförslag
från Lars-Jonas Johansson.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för styrelsens förslag eller
bifall till eller avslag för Lars-Jonas Johanssons motförslag och finner att Sametinget
godtagit styrelsens förslag.
Votering begärs.
Den som stöder styrelsens förslag svarar ja och den som stöder Lars-Jonas Johanssons
motförslag svarar nej.
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Rabas jienasteamis saddet 15 juo-jiena ja 13 ii-jiena. Okta Jahttu adda guoros jiena, okta lahttu
ii jienas ja okta lahttu ii leat sajis. Samediggi lea dasto mearridan doarjut stivrra evttohusa.

Samediggi mearrida
ahte

mosuvdna da sto lea vastiduvvon.
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Vid öppen votering avges 15 ja-röster, 13-nej-röster. En ledamot röstar blank. En ledamot
röstar ej samt en ledamot är ej närvarande. Sametinget har därmed godtagit styrelsens förslag.

Sametinget beslutar
att

motionen därmed är besvarad.
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Paulus Kuoljok åvtehke

§ 35.10 M 524-Vuovdesami riekteguorahallan
Assegirjjit
- Mo5uvdna nr 524 Lars-Jonas Johansson, Marie Persson Njajta, Torkel Stångberg,
Erik-Oscar Oscarsson, Carola Fjällström ovddidan, 2017-10-04, dnr 1.1.8-2017-1261
- Stivrabeavdegirji 2017-11-12-14,§ 175.22
Assegiedah alli: Marita Stinnerbom

Lars-Jonas Johansson j.ea leat golggotmånu 4 b 2017, ovddidan mosuvnna mas sii gåibidit
ahte

vuovdesåmi guorahallan/riektekårten fas biddjo saga vuollai ja ahte guorahallan
ålggahuvvo dakkavide,

ahte

stivra juohke dievasfoahkkimis muitala got bargu ovdana dassago guorahallan lea
saddejuvvon gulaskuddamii ja mearriduvvo dievasfoahkkimis.

Stivra mearridii skabmarnanu 12 -13 b 2017, § 175.22
ahte

mosu vdna valdo ovdan go odda samepohtihkka giedahallojuvvo.

Ågga dån gaibadussii lea ahte vuovdesamiin lea heajut vejolasvuohta cadahit iefaset
boazodoallorievtti ja daid njulgosiid ja liigeealåhu said m at cu vvot dan rievtti, ja ahte
vu.ovdecearuide lea losit oazzut doarjaga radjegeassinassiin go du ottarcearuin lea. Lea duodai
åigi ah te Samediggi dahka juoida assis.

Ipmirdit gaibadusa
Mosuvdnaovddideaddjit eai leat lagabui cilgen mii gåibiduvvon vuovdesami guorahallarnis
galga guorahallot ja makkar njulgosat das galggase kårtejuvvot. Åkkaid vuodul ja gaibadusa
duogafa vuodul såhtta ipmirduvvot ahte vuovdesamlid vejolasvuohta eadahit
boazoealåhusrievtti ja dasa gullevas rivttiid ja liigeealåhusaid berrcjit valdot mielde
guorahallamis, ja vuovdecearuid vattisvuohta oazzut doarjaga radjegeassinassiin
duottarcearuid vuosta berre maid våldot mielde. Dasto ipmirduvvo nu ahte lea såhka odda
guorahallamis/kårtemis.
Boazodoalloriekti lea dat riekti mii juohke sapmelaccas lea geavahit eatnamiid ja caziid iefas ja
bohccuidis doallamii nu go dat cilgejuvvo boazodoa11olagas (1971:437), RNL.
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Paulus Kuoljok ordförande
§ 35.10 M 524 -Skogssamisk rättighetsutredning
Dokument
- Motion nr 524 av Lars-Jonas Johansson, Marie Persson Njajta, Torkel Stångberg,
Erik-Oscar Oscarsson, Carola Fjällström, 2017-10-04, dnr 1.1.8-2017-1261
- Styrelseprotokoll 2017-11-12-14,§ 175.22
Föredragande:

Lars-Jonas Johansson m fl har den 4 oktober 2017, inlämnat en motion där de yrkar
att

att en skogssamisk utredning/rättighetskartläggning åter aktualiseras och påbörjas
omgående,

att

styrelsen till varje plenum redovisar arbetets gång ,tills dess att utredningen sänds ut
på remiss, inför beslut i plenum.

Styrelsen beslutade den 12 -13 november 2017, § 175.22
att

motionen tas upp vid behandling av ny samepolitik.

Skälet till yrkandena är att skogssamerna har en sämre möjlighet att utöva sin renskötselrätt och
de rättigheter och binäringar som medföljer samt att skogssameby ar har svårare att få gehör vid
gränsdragningsfrågor än vad fjällsamebyar har. Det är hög tid att Sametinget agerar i frågan.
Förståelse av yrkandet
Motionärerna har inte närmare preciserat vad som ska utredas i den yrkade skogssamiska
utredningen och vilka rättigheter som ska kartläggas. Utifrån skälen och bakgrunden till
yrkandet får förstås att skogssamers möjlighet att utöva renskötselrätt och de därmed
tillhörande rättigheterna och binäringarna bör omfattas av utredningen samt skogssamebyars
svårigheter att i förhållande till fjällsamebyar få gehör vid gränsdragningsfrågor. Vidare förstås
att det är fråga om en ny utredning/kartläggning.
Med renskötselrätt förstås den rätt som tillkommer varje same att använda mark och vatten till
underhåll för sig och sina renar som kommer till uttryck i 1 §rennäringslagen (1971:437), RNL. I
renskötselrätten ingår en rad rättigheter såsom jakt, fiske, uppförande av
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Boazodoalloriekti mielddisbukta olu ieza njulgosiid dego bivddu, guolasteami, boazorusttegiid
ceggema, muoraid euollama jna 15 - 25:s §§ RNL mat maiddåi leat guovddazis vissis ieza
liigeealåhusain. Dasto gavdnojit boazodoallolagas mearradusat mat muddejit rievtti oazzut
buhtadusa boazodoallorievtti loahpaheami ovddas (26- 30 §§ RNL) ja eatnamiid ja caziid ja
divadiid lilittolåigoheami (31 - 34 §§ RNL).7
Go lea silika radjegeassimis de muddejuvvo <lat boazodoa1lolaga mearradusain cearuid
juohkimis(6 - 8 §§ RNL). Gaibadusa doarjun ferte vuodustuvvot dasa ahte Jea darbu ålggahit
dakkar guorahallama ja kårtema dain asstin.
Ovddes guorahallamat
Vuovdesåmiid ja vuovdecearuid rievttit leat guorahallon ja kommenterejuvvon mfil:Jgga
guorahallamis.

Samedikki guorahallan
Samediggi ovdanbijai 1997:s vu ovdesami guorahallama(dnr 6.2.7- 1997-9) råddehussii. Das
guorahallui vuovdesamiid ja vuovdecearuid rievttålas dilli ovddes lagaid ektui 1800- ja 1900logu rajes, ja das ledje evttohusat bijuide ja rievdadusaide boazodoallolagas. Guorahallama
evttohusat eai leat eadahuvvon.
Guorahallan gavnnaha ee. ahte boazodoallolagas leat visot birrajagi guohtuneatnamat searnma
arvvus boazodoalu suoji dafus maid 30 § RNL nanne. Bivdo- ja guolastanrievtti ja mudui
geavahanrievtti ektui oazzu boazodoallu suoji 32-34 §§:s RNL:s, ja samiid ozzot rievtti
buhtadussii birrajagi eatnamiin ruvdnoeananguovllus gilvinraji bajabealde. Seammalagan
mearradus oazfut buhtadusa gilvinraji vuo1abealde våilu. Go leat dusse vuovdecearut mat
geavahit birrajagi eatnamiid gilvinraji vuolabealde, de foohca <låt erohus daidda. Cilgehussan
dan erohussii lea guorahallama jelgii, ahte jagi 1898 låga råhkadettiin de vearrut dulkojuvvui
jagi 1886 lilika mii ain gavdno dala boazodoallolagas.
Guorahallamis boahta ovdan ahte ulbmilin lea leamas evttohit bijuid vuovdesamiid rievttålas
dili ektui ja ahte 1800-logu ja 1900-logu lagat leat leamas suokkardallojuvvon. Dan
suokkardallama vuodul gavnnahuvvo ahte vuovdesåmiid di11i muhtun oktavuodain lea
hearkkit daningo boazodoallolåhka earuha birrajagi eatnamiid bajabeal ja vuolabeal gilvinraji.

7

Boazodoallolågas lcat maid iezå meanådusat mat våikkuhit boazodoallorievttija dan liigeealåhusaid doaimmaheami. Eanet
mearrådusat gåvdnojit maid boazoealåhusmearrådusas (1993 :384).
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renskötselanläggningar, uttag av virke enligt 15 - 25 §§ RNL som även är centrala för utövandet
av vissa binäringar. Därutöver finns bestämmelser i rennäringslagen som reglerar rätt till
ersättning för upphävande av renskötselrätten (26 - 30 §§ RNL) samt upplåtelser av mark och
vatten och avgifter härför (31 - 34 §§ RNL). 7
När det gäller gränsdragningar regleras detta i rennäringslagens bestämmelser om indelning i
byområden (6-8 §§ RNL).
Ett bifall av yrkandet måste utgå ifrån att det finns ett behov av att påbörja en ny utredning och
kartläggning där ovan nämnda frågor bereds.
Tidigare utredningar
Skogssamernas och skogssamebyarnas rättigheter har utretts och eller kommenterats i flera
utredningar.

Sametingets utredning
Sametinget presenterade år 1997 en skogssamerättsutredning (dm 6.2.7-1997-9) till regeringen.
Utredningen går igenom skogssamernas och skogssamebyarnas rättsliga ställning utifrån
tidigare lagstiftning från 1800- och 1900-talen och presenterar förslag på åtgärder och
förändringar i rennäringslagen. Utredningens förslag har hitintills inte genomförts.
Utredningen konstaterar bl.a. att i rennäringslagen behandlas alla åretruntmarker lika vad
gäller skyddet för renskötsel som uppställs i 30 § RNL. Vad gäller upplåtelser av jakt- och
fiskerätt samt nyttjanderätt i övrigt tillerkänns enligt 32-34 §§ RNL renskötseln ett skydd och
samerna en rätt till ersättning när det gäller åretruntmarkerna på kronomark ovanför
odlingsgränsen. Motsvarande bestämmelser om rätt till ersättning nedan odlingsgränsen
saknas. Eftersom det är skogssamebyarna som nyttjar åretruntmarkerna nedan odlingsgränsen
är det de som drabbas av denna skillnad. Förklaringen bakom denna skillnad beror, enligt
utredningen, på att det vid tillkomsten av 1898 års lag skedde misstolkningar av innebörden av
1886 års lag som finns kvar även i nu gällande rennäringslag.
Av utredningen framgår att syftet har varit att föreslå åtgärder när det gäller skogssamernas
rättsliga ställning och att den lagstiftning som ägt rum under senare delen av 1800-talet och
1900-talet gåtts igenom. Utifrån denna genomgång konstaterar utredningen att skogssamernas
rättigheter i vissa fall är svagare med anledning av den

7

Rennäringslagen omfattar även andra bestämmelser som påverkar renskötselns och dess binäringars utövande. Ytterligare
bestämmelser finns även i rennäringsförordningen (1993:384).
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Mii guoska vuovdesamiid riektåi doaimmahit boazodoalu ja liigeealåhusaid ja vuovdecearuid
vejolasvuodat oazzut doarjaga radjegeassinassiin duottarcearuid ektui, d e leat evttohuvvon
vissis doaibmabijut ja assit. Gu oraha11an cajeha dattege ahte d at riektedilleerohusat mat ovdal
leat guston boazodoallolagain vuovdecearuid ja duottarcearuid gaskka, leat javkadu vvon go
dåla boazodoallolåhka bodii fapmui.

Stahta almmolas guorahallamat
Samedikki guorahallan Jea namuhuvvon ee. SOU 2001:10l:s En ny rennäringspolitik - öppna
samebyar och samverkan med andra markägare boazodoallopolitihkalas lavdegottis, SOU 2005:17
Vem får jaga och fiska? Rätt till jakt och fiske i lappmarkerna och på renbetesfjällen (oassi Bivdo- ja
guolastanguorahallamis) ja SOU 2005:116 Jakt och fiske i samverkan. Vaikko dat guorahallamat eai
leat vasedin våldan ovdan vuovdesåmiid njulgosiid ja rievttalas dili, de loktejit dain assiid m at
juogaladje gusket vu ovdesåmiide ja vuovdecearuide, nugo bivddu ja guolasteami. Dat mii
vuosttarnu zzan namuhuvvo doarju Såmedikki Vuovdesami guorahallama ja dan evttohusaid
boazodoallolaga rievdadusaid birra.
Boazodoallop olitihkala.S lavdegotti guorahallan vålda ovdan ee. got stuora vu ovdedoaibma mii
Jei jod:us 1960- ja 1975-logus billistii cearuid dalveguohtuneatnamiid ja vuovdecearuid birrajagi
eatnamiid.8 Guorahallamis evttohuvvo maid odda njuolggadus boazodoallolagas mii attasii
vuovdecearuide searnrna rievtti oazzut buhtadusa geavahanlobiid ovdd as birrajagi eatnamiin
go dat maid duottarcearut ozzot daid lobiid ovddas iefaset birrajagi eatnamiin 34 § RNL jelgii.
Duogas dan evttohussii lea euovvovas. Vuovdecearuid birrajagi eatnamiid eaiggadusset ja
halddasit eanas privåhta eananeaiggadat dan rajes go Domänverket 5attai oasusvuodd:udussan.
Dain eatnamiin eai leat sierra vuhtiivåldin.njuolggadusat cearuid eanageavaheamis go
geavahanlobit addojit. Eai ge leat njuolggadusat das ahte oazzut buhtadusa dakkar lobiid
ovddas.9 Guorahallama evttohusat eai Jeat saddan duohtan .
Bivdo- ja guolastanguoral131lamis cuigejuvvo ah te vuovdesåmiin geain leat guohtuneatnamat
gilvimaji vuolabealde, lea gal bivdo- ja guolåstanriekti laga jelgii muhto dat eai suddjejuvvo
lihttolaigohannjuolggadusaid bokte: dain ii ge leat riekti oazzut buhtadusa 34 § RNL. 10

sou 200 1:101s.230
SOU 2001 : I 0 I s. 279 ff.
JO sou 2005:17 s. 36
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skillnad som rennäringslagen uppställer mellan året-runt-marker ovan och nedan
odlingsgränsen. När det i övrigt gäller rätten för skogssamer att utöva renskötsel och binäringar
samt skogssamebyarnas möjligheter att i förhållande till fjällsamebyar få gehör i
gränsdragningsfrågor har några särskilda frågor eller behov av åtgärder föreslagits.
Utredningen redogör dock för att de skillnader i rättsställning i fråga om betesmarker som i
tidigare renbetes- och rennäringslagar förelegat mellan skogssamebyar och fjällsamebyar
avskaffats i och med ikraftträdandet av nu gällande rennäringslag.

Statens offentliga utredningar
Sametingets utredning har bl.a. tagits upp i SOU 2001:101 En ny rennäringspolitik - öppna
samebyar och samverkan med andra markägare från rennäringspolitiska kommitten, SOU 2005:17
Vem får jaga och fiska? Rätt till jakt och fiske i lappmarkerna och på renbetesfjällen (delbetänkande av
Jakt- och fiskeutredningen) och SOU 2005:116 Jakt och fiske i samverkan. Även om utredningarna
huvudsakligen inte syftar till att utreda skogssamernas rättigigheter och rättsliga ställning
behandlas frågor som rör vissa rättigheter för skogssamerna och skogssamebyarna, såsom jakt
och fiske behandlas i utredningarna. Den förstnämnda har instämt i Sametingets
Skogsamerättsutredning och dess slutsatser och förslag angående ändringar i rennäringslagen.
I rennäringspolitiska kommittens utredning lyfts bl.a. fram hur det storskaliga skogsbruk som
bedrevs under 1960- och 1975-talen innebar att samebyarnas tillgång till tillgängligt vinterbete
minskade samt att för skogssamebyarnas del påverkades även betet inom året-runt-markerna.8
Utredningen föreslår även att en ny regel införs i rennäringslagen som ger skogssamebyarna
samma rätt till ersättning för nyttjanderättsupplåtelser inom året-runt-mark som den rätt till
ersättning för nyttjanderättsupplåtelser som fjällsamebyarna har på sin året-runt-mark enligt 34
§ RNL. Som bakgrund till förslaget framförs följande. Skogssamebyarnas året-runt-mark ägs
och förvaltas sedan Domänverkets bolagisering till största delen av privata markägare. På
denna mark gäller inga särskilda hänsynsregler till samebyarnas markanvändning i samband
m ed upplåtelser av nyttjanderätter. Inte heller gäller några regler om rätt till ersättning för
sådana upplåtelser.9 Utredningens förslag har inte genomförts.
I delbetänkandet från jakt och fiskeutredningen påtalas att skogssamerna, som har
betesområden nedanför odlingsgränsen, visserligen har jakt- och fiskerätt enligt lagen men inte
är skyddade genom upplåtelsereglerna; de har inte heller rätt till avgift enligt 34 § RNL. 10

8
9

sou 200 1:101 s.230

sou 200 1:101 s. 279 ff.

IO sou 2005:17 s. 36
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Vuovdesamiid dafus lea juo namuhuvvon ahte sii eai suddjejuvvo dain njuolggadusaid 32- 34
§§ RNL ((vaikko lea gal raddjejuvvon suodji) bolcte stahta lihttolfligohanlobiid
vuosta, ee. bivdo- ja guolastanrievtti ektui sin birrajagi eatnamiin. Ii leat gaibtidus vuhtiivaldit
sin bivddu dege guolasteami ja buhtadus ii darbbas maksot.
Vaikkolea evttohuvvon divvut dan dili de eai leat alggahuvvon makkarge bijut, vaikko
cajehuvvui ahte njuolggadusa vuoååun lei boasttudulkojupmi boares mearradusain. 92. Leat
olu mearkkat vealaheamis, lea vfzttis bealustit vuovdesamiid vailevas riektesuoji
buohtastaladettiin ieza joavkkuiguin. 11
Bivdo- ja guolåstanguorahallamis celko ahte vuovdecearuid dalveguohtumat leat
rnealgadii lappmarksraji vuolabealde. Dat mearkkafa ahte vuovdecearuin ii leat bivdoja guolastanriekti dain dålveguohtuneatnamiin daningo cearu miellahtuin ii leat bivdoja guolastanriekti lapprnarkaid olggobealde ja boazoguohtunduoddariin 25 § RNL
jelgii.12 Danin go guorahaJlan meannuda bivdo-ja guolasteami hålddaseami ng.
ovttasdoaibmaservosiid bokte, de eai evttohuvvo sierra rievdadusat dahje bijut dåidda
diliide.

Darbu odda guorahallamii?
Jearaldat vuovdesarniid ja vuovdecearuid njulgosiin, eareliiggan.it 32-34 §§ RNL, lea nappo
rncilJgii guorahallon ja våldon ovdan, ja leat maid leamas ovdan evttohusat bijuide. Danin lea
darbu giedahallat ja vuhtiivaldit daid guorahallamiid ja evttohusaid bijuide mat juo gavdnojit
ovdalii go dan ahte fas guorahallagoahtit ja kartegoahtit njulgosiid.
Stivrra bargu
Sårnedikkj stivra plåne dån rnandilittaåigodagas bargat viidaseappot da.iguin
konklufovnna.iguin ja da.iguin evttohusaiguin doaibrnabijuide rnaid Samedikki vuovdesåmi
riekteguorahallan ovdanbuvttii råddehussii 1997:s.

Stivra evttoha Samedikki mearridit
ahte

rnosuvdna dasto lea vastiduvvon.

Åvtehke diediha ahte lal1tuid sardnunåigi lea 4 m.inuvtta ja ozfot sahkavuoru gu.ovtte have juohke assis .
./.

Lars-Jonas Johansson ovddida vuosteevttohusa mildosis.

11

SOU2005:17s. 43

12

sou 2005: 116 s. 196 f.
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Beträffande skogssamerna har redan nämnts att de inte omfattas av det (visserligen begränsade)
skydd som reglerna i 32-34 §§ RNL ger mot statens upplåtelser av nyttjanderätt, bl.a. jakt- och
fiskerätt, på deras åretruntmarker. Ingen hänsyn behöver tas till eventuellt intrång i deras jakt
eller fiske och ingen ersättning behöver utges till dem. Ett fdrslag att rätta till detta förhållande
har inte lett till några åtgärder, fast det påvisades att regeln grundades på en feltolkning av
äldre bestämmelser.92 Här talar mycket får att diskriminering fdreligger; det är svårt att
försvara skogssamernas bristande rättsskydd vid en jämförelse med andra grupper. 11
I Jakt- och fiskeutredningens slutbetänkande anges att Skogssamebyarnas
vinterbetesmark ligger i huvudsak nedanför lappmarksgränsen. Det innebär att
skogssamebyarna saknar jakt- och fiskerätt på denna vinterbetesmark, eftersom
samebymedlemmarna enligt 25 § RNL inte har någon jakt- och fiskerätt utanför
lappmarkerna och renbetesfjällen.12 Eftersom utredningen behandlar förvaltning av
jakt- och fiske bl.a. genom s.k. samverkansföreningar föreslås inga särskilda ändringar
eller åtgärder med anledning av påpekandet ovan.
Behov av ny utredning?
Frågan om skogssamernas och skogssamebyarnas rättigheter, särskilt i fråga om 32-34 §§ RNL,
har som redogjorts för ovan, utretts och adresserats ett flertal gånger och även resulterat i
åtgärdsförslag. Det föreligger därmed ett behov av att behandla och ta tillvara på de
utredningar och förslag på åtgärder som redan tagits fram snarare än att tillsätta en ny
utredning och rättighetskartläggning.
Styrelsens arbete
Sametingets styrelse planerar att under innevarande mandatperiod arbeta vidare med de
slutsatser och förslag på åtgärder som Sametingets skogssamerättsutredning redovisade för
regeringen 1997.

Styrelsen fåreslår Sametinget besluta
att

motionen därmed är besvarad.

Ordföranden meddelar att talartiden för ledamöter är 4 minuter och får tala två gånger per ärende .
./.

ll
12

Lars-Jonas Johansson lämnar motförslag enligt bilaga.

sou 2005:17 s. 43
sou 2005:116 s. 196 f.
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Åvtehke loahpaha digastallarna.
Åvtehke diediha ahte earet stivrra evttohusa de lea b Lars-Jonas Johansson ovddidan
v uosteevttohusa ..
Åvtehke bidja ovdan proposisuvnna dohkkehit dehe hilgut stivrra evttohusa dahje dohkkehit
dahje hilgut Lars-Jonas Johansson vuosteevttohusa, ja gavnnaha ahte Såmediggi doarju stivrra
evttohusa.
Jienasteapmi gaibiduvvo.
Son guhte doatju stivrra evttohusa vastida juo, ja son guhte doarju Lars-Jonas Johansson
vuosteevttohusa vastida ii.
Rabas jienastearnis saddet 15 juo-jiena ja 13 ii-jiena. Ok ta lahttu adda guoros jiena, okta lahttu ii
jienas ja okta lahttu ii leat sajis. Såmediggi lea dasto m earridan doarjut stivrra evttohusa.

Samediggi mearrida
ahtc

mosuvdna dasto lea vastiduvvon.

Håkan Jonsson boahta fas sadjåsis
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Ordföranden förklarar debatten avslutad.
Ordföranden meddelar att förutom styrelsens förslag finns ett motförslag
från Lars-Jonas Johanssons motförslag.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för styrelsens förslag eller bifall
till eller avslag för Lars-Jonas Johanssons motförslag och finner att Sametinget godtagit
styrelsens förslag.
Votering begärs.
Den som stöder styrelsens förslag svarar ja och den som stöder Lars-Jonas Johanssons
motförslag svarar nej.
Vid öppen votering avges 15 ja-röster, 13 nej-röster. En ledamot röstar blank.
En ledamot röstar inte samt en ledamot är ej närvarande. Sametinget har godtagit
Styrelsens förslag.

Sametinget beslutar
att

motionen därmed är besvarad.

Håkan Jonsson återinträder

Justerarens sign
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Paulus Kuoljok åvtehke
§ 35.11 M 525 EU-doarjja såmi kulturbirrasiid divodeapmai
Assegirjjit
- Mosuvdna nr 525 Aslat Simma ovddidan, 2017-10-04, dnr 1.1.8-2017-1265
- Stivrabeavdegirji 2017-11-12 - 14, § 175.23
- Ealahuslavdegotti beavdegirji 2018-04-04
- Stivrabeavdegirji 2018-04-11-13, § 75.15
Assegiedahalli:

Åslat Simma lea golggotmanu 4 b 2017, ovddidan mosuvnna mas son gåibida
ahte

Samediggi barga dan badjelii ahte såmi kulturbirrasiid inventeremii, dokumenteremii
ja divodeapmai galga juolluduvvot EU-doarjja seammaladje go eanandoallu oazzu
birasdoarjaga kulturbirrasjjd divodeapmåi.

Stivra mearridii skabmamanu 12-14b2017,§175.23
ahte

bivdit ealåhuslavdegottis cealkamusa assai.

Ealahuslavdegoddi giedahalai assi CUOIJOmanu 5 b ja cealka CuOVVOVaceat;
Baikegoddeprogråmma 2007 - 2013
Ovddit Baikegoddeprogrammas 2007 - 2013 lei boazodoalloguovllu luonddu- ja
kulturbirasdoarjja, das duohko gohfodit dan NM-sapmi, birasbul1tadus mii maksui radi
mearradus artihkal 39 vuodul (EG) nr 1698/2005 ja artihkal 27 vuodul kommiSuvnna
mearradusas (EG) nr 1974/2006.
Dat doarjja galggai vuosttazettiin veahkehit joksat biraskvalitehtaulbmila - Mainnolmas
duoddarat - ja danin galggai suddje baikkiid gos bohcco guohtun lea dagahan alla luonddudege kulturarvvuid. Leat leamas guovttelagan buhtadusa; boares gardebaikkiide ja dabålas
garddiide muoras dege geadggis. Boares gardebaikkiin lavejedje ovdalas åiggi bohcit aldduid ja
mudui suddjet bohccuid meahceelliid vuosta. Bohcco garra guohtuma gea2il saddet dakkar
baikkiin erenoamas sattut. Jus galggai buhtadusa oazzut de galget leat eanadatelemeanttat
gardebåikki lahka. Doaibma lea leamas bistan 5 jagi, ja baikki galggai de diksut juohke jagi dan
vida jagis.

Darkkisteddjiid nammamearka
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Motioner - forts.

Paulus Kuoljok ordförande
§ 35.11 M 525 EU-stöd för restaurering av samiska kulturmiljöer
Dokument
- Motion nr 525 av Åslat Simma, 2017-10-04, dnr 1.1.8-2017-1265
- Styrelseprotokoll 2017-11-12-14, § 175.23
- Näringsnämndens protokoll 2018-04-04
- Styrelseprotokoll 2018-04-11-13, § 75.15
Föredragande:

Åslat Simma har den 4 oktober 2017, inlämnat en motion där han yrkar
att

Sametinget verkar för att en inventering, dokumentering och restaurering av samiska
kulturmiljöer berättigas EU-stöd på lik linje som miljöstöden för restaurering
av kulturmiljöer i jordbruket.

Styrelsen beslutade den 12 -14 november 2017, § 175.23
att

överlämna till näringsnämnden för yttrande.

Näringsnämnden behandlade ärendet vid sammanträde den 5 april och anför följande;
Landsbygdsprogrammet 2007 - 2013
I föregående Landsbygdsprogram 2007 - 2013 har insatsen för natur- och kulturmiljöstödet i
renskötselområdet, i fortsättningen kallad NM-same var en form av miljöersättning där
insatserna grundades på artikel 39 rådets förordning (EG) nr 1698/2005 samt artikel 27
kommissionens förordning (EG) nr 1935/2006. Insatserna skall bidra till att uppnå i första hand
miljökvalitetsmålen En storslagen fjällmiljö och det innebär att bevara områden med
representativa höga natur- och kulturvärden i områden präglade av renskötsel.
Objekten för ersättning har varit uppdelade i två typer; renvallar (äldre renhägn) och
traditionella stängsel av trä och sten. Ett renhägn är en betad vall som traditionellt har använts
sommartid för mjölkning eller som skydd mot rovdjur. På grund av betesintensiteten på
marken består växtligheten av en specifik betesberoende flora. För att erhålla ersättning skall
landskapselement finnas i anslutning till renvallen. Åtagandet har varit 5-åriga beslut och
skötseln ska utföras på samma mark under hela åtagandeperioden.

Justerarens sign
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§ 35.11 M 525 EU-doarjja sami kulturbirrasiid divodeapmai - joatkka

Maksojuvvon NM-sapmi doarjagat 2008 - 2017

Leana

Olbmot

z

Makson
olbmui/Cerruid
Makson doarjja (kr)
Oktiibuot oktiibuot (kr)
gaskamearalas

Cearru
2

AC

11
28

BD

1

13
29

1898879
6 711272

146 068
231 423

295

8

303

112 003 589

369 649

334

11

345

120 613 740

349 605

20 olbmo leat ozzon badjel ovtta miljovnna kr dan aigodagas, njealjis OZZo badjel 2 miljovm1a kr ja okta olmmos
oaccui 3,5 rniljovnna doarjjan. Son guhte oaceui unnimus oaceui 1 900 kr (unnimusmearri).

Od:d:a Baikegoddeprogråmmaevttohusas ii gavdnon sat <lat arealavud:ot luonddu- ja
kulturdoarjja. Samediggi lea maIJgga callosis ja foahkkimiin cuigen man dehalas area.Iavud:ot
kultur- ja luonddudoarjja lea ja ahte <lat ain gavdno mainna seailluha ja dikfo såmi
kultureanadaga ja nu maiddåi boares gardebaikkiid biologalas girjåivuod:a, muhto ii leat dasa
ozfon doarjaga. Luonddu- ja kulturbirrasiid buhtadus eanandoalu gilvineanadagain iige
gavdno sat muhto lea rievdaduvvon cielga birasbuhtadussan guohtuma ovddas maid silitta
geavahit fuod:arin.
Ovddes doarjaga sadjåi lea dåla progråmmas boahtan luonddu- ja kulturbirasdoarjja rnii
vuod:ustuvvo visttiid ja åiddiid divodeapmåi mat leat gullevaccat dolos sami assanbirrasii, ja
dat makso maid sarni huksenarbevieruid fievrrideapmåi. Erohussan ovddes doarjaga ektui lea
ahte dat doarjja ii vuod:ustuvvo arealii muhto visttiid divodeapmåi. Bealle programmaåigodat
lea gollan, ja Samediggi lea juste ålgan bargat boahtte programmaåigodagain. Dala doarjja berre
arvvostallojuvvot vai boahtteaiggis sahtta akkastallat got sami ealiliuseallirna ja
kultureanadaga doarjagat galggase leat boahtte programmas.
Ealahuslavdegoddi mearrida evttohit stivrii
ahte

evttoha dievasfoahkkirnii ahte rnosuvdna dasto lea vastiduvvon.

Stivra evttoha Samedikki mearridit
ahte

mofovdna dasto lea vastiduvvon.

Darkkisteddjiid nammamearka
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Motioner - forts.

§ 35.11 M 525 -EU-stöd för restaurering av samiska kulturmiljöer - forts.

Utbetalda medel NM-same 2008 - 2017

Län

Personer

Sameby

Totalt utbetalda
medel (kr)

Totalt

Utbetalt per
person/sameby
(kr) medelvärde

z

11

2

13

1898 879

146 068

AC

28

1

29

6 711272

231423

BD

295

8

303

112 003 589

369 649

334

11

345

120 613 350

349 605

20 personer har fått över en miljon kronor i stöd under perioden, varav fyra personer fått över 2 miljoner kronor samt
en person som fått 3,5 miljoner i stöd . Den som fått minst utbetalt fick 1 900 kronor (minimisumma).

I förslaget till nytt Landsbygdsprogram fanns inte det arealbaserade natur- och
kulturmiljöstödet längre kvar. Sametinget har i flera skrivelser och uppvaktningar inför den nya
programperioden påtalat vikten av att det areella kultur- och naturmiljöstödet bör vara kvar för
att behålla och vårda det samiska kulturlandskapet och därmed den biologiska mångfalden på
renvallarna, men inte fått något gehör. Ersättning för natur- och kulturmiljöer i
odlingslandskapet för jordbruket finns inte längre kvar som stödform utan är omgjord till en
ren miljöersättning för bete som kan användas till foder.
Det tidigare stödet har i nuvarande program ersatts av ett natur- och kulturmiljöstöd som
baseras på återställande eller restaurering av byggnader och stängsel som hör samman med
äldre traditionell samisk bosättning och renskötsel. Stödet ska ge möjlighet att restaurera
tillbaka till ursprunglig samisk boendemiljö samt vidareföra den samiska byggnadstraditionen.
Skillnaden mot förra programperioden är att stödet inte längre baseras på areal utan på
restaurering av befintliga byggnader. Halva programperioden har ny genomförts och
Sametinget har just påbörjat arbetet med nästa programperiod. En utvärdering av innevarande
stöd bör genomföras för att framgent underbygga hur stöden för det samiska näringslivet och kulturlandskapet bör se ut i nästkommande program.
Näringsnämnden beslutar att föreslå styrelsen
föreslå plenum att motionen är besvarad med ovan nämnda yttrande.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

motionen därmed är besvarad.
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§ 35.11 M 525 EU-doarjja sami kulturbirrasiid divodeapmai - joatlcka

Christina Åhren ii leat sajis, ii leat sadjåsas lahttu.
Åvtehke loahpaha digastallama.
Åvtehke bidja ovdan proposi5uvnna dohkkehit dehe hilgut stivrra evttohusa, ja gavnnaha
ahte Samediggi doarju stivrra evttohusa.
Samediggi mearrida
ahte

mo5uvdna dasto lea vastiduvvon.

Darkkisteddjiid nammamearka
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Motioner - forts.

§ 35.11 M 525 -EU-stöd för restaurering av samiska kulturmiljöer - forts.

Christina Åhren ej närvarande, ingen ersättare.
Ordföranden förklarar debatten avslutad.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för styrelsens förslag och
finner att Sametinget godtagit styrelsens förslag.

Sametinget beslutar
att

motionen därmed är besvarad.

Justerarens sign
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Mosuvnnat - joatkka

Paulus Kuoljolc åvtehke
§ 35.12 M 526 -Areålavudot meahcieallebuhtadus biertna ja goaskina ovddas
Assegirjjit
- Mo5uvdna nr 526 Jan Rannerud ovddidan, 2017-10-04, dnr 1.1.8-2017-1266
- Stivrabeavdegirji 2017-11-12-14, § 175.24
- Boazodoallolavdegotti beavdegirji 2018-04-05
- Stivrabeavdegirji 2018-04-11-13, § 74.16
Assegiedahalli: Marita Stinnerbom

Jan Rarmerud lea golggohnanu 4 b 2017, ovddidan mosuvnna mas son gaibida
ahte

Samediggi farggamusat rahkada evttohusa dakkar buhtadussii mii vuhtiivålda duohta
m eahcieallemassimiid,

ahte

Samediggi vuolggaha guorahallama mainna asaha norpma das ahte man olu bohccuid
bierh1at ja goaskimat goddet, omd. sahtta u dtja-proseakta cilget man stuoris buhtadus
ferte leat vai sulliige vastida gierdanreaidduid raji.

Stivra mearridii skabmamanu 12 -14 b 2017, § 175.24
ahte

bivdit boazodoallolavdegottis cealkamusa assis.

Boazodoallolavdegoddi lea giedahallan mo5uvnna CUOIJOmanu 5 b 2018 ja cealka euovvovacca;
Mosuvdnaovddideaddji konstatere ahte bierdna- ja goaskinvahagat ain buhtaduvvojit cearu
areala vuodul v aikko ie:fa meahcieallit (albbas, geatki, navdi) buhtaduvvojit gavdnosiid mielde.
Mosuvdnaovddideaddji oaivvilda ahte <låt dagaha vuoigameahttumis buhtadusa go
vuovdecearut ja smavit duottarcearut gas lea olu bierdna rnasset dåinna lagiin buhtadusaid.
Mosuvdnaovddideaddji adda rehketovdamearkka mii cajeha ahte dala buhtadus sahtta gokcat
dussefal oasafa duohta bierdnavahagis.
Mo5uvdnaovddideaddji valda ovdan ahte areålabuhtadus lea vuoigatmeahttun muhto cuige
jearaldagas ah te galgat rahkadit evttohusa dahje vuogi mii vuhtiivålda duohta vahatloguid.
Såmediggi dulko das ahte mosuvdnaovddideaddji oaivvilda ahte bierdna- ja goaskinvahagat
leat stuoribut go dan maid buhtadus dål gokca. Dan lea Samediggi ies nai gavimahan ja lea
Buseahttavuodus 2019-2021, Dnr 1.3.3-2018-380 gåibidan ahte biertna ja goaskina buhtadusdasit
loktejuvvojit. Jearaldat areålabuhtadusa birra vastiduvvo maid

Darkldsteddjiid nammamearka
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Motioner - forts.

Paulus Kuoljok ordfdrande
§ 35.12 M 526 -Arealbaserad rovdjursersättning för björn och örn
Dokument
- Motion nr 526 av Jan Rannerud, 2017-10-04, dnr 1.1.8-2017-1266
- Styrelseprotokoll 2017-11-12-14, § 175.24
- Rennäringens protokoll 2018-04-05
- Styrelseprotokoll 2018-04-11-13, § 74.16
Föredragande: Marita Stinnerbom

Jan Rannerud har den 4 oktober 2017, inlämnat en motion där han yrkar
att

Sametinget snarast utarbetar ett förslag till ersättning som tar hänsyn till verkliga
förluster,

att

Sametinget initierar en utredning för att etablera en norm för hur många renar som
dödas av björn och örn, förslagsvis kan Udtja-projektet skapa klarhet i hur stor
ersättningen måste vara för att komma i närheten av toleransverktygets nivåer.

Styrelsen beslutade den 12-14 november 2017, § 175.24
att

överlämna till rennäringsnämnden för yttrande.

Rennäringsnämnden har behandlat motionen vid m{:ite den 5 april 2018 och anför följande;
Motionären konstaterar att björn och örn fortsättningsvis ersätts utifrån samebyns areal trots att
de andra rovdjuren (lo, järv, varg) ersätts utifrån förekomst. Motionären menar att detta leder
till orättvis fördelning där skogssamebyar och mindre fjällsamebyar med högt antal björn
missgynnas. Motionären ger ett räkneexempel som visar att nuvarande ersättning kan täcka
endast en liten del av skada orsakat av björn.

Motionären tar i sin framställan fram att arealersättning är orättvist men pekar på i hemställan
att man ska utarbeta ett förslag som tar hänsyn till verkliga förluster. Här tolkar Sametinget det
som att motionären menar att skadorna orsakat av björn och örn överstiger den ersättning som
utbetalas idag. Detta har redan Sametinget själv konstaterat och har genom Budgetunderlag
2019-2021, Dnr 1.3.3-2018-380 begärt en höjning av ersättningsnivåerna för björn och örn.
Frågeställningen om arealersättning bevaras i motion 523. Därmed anser Sametinget att första
hemställan är besvarad.
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§ 35.12 M 526 -Areålavudot meahceeallebuhtadus biertna ja goaskina ovddas
mosuvdna 523:s. Danin atna Sårnediggi ahte vuosttas jearaldat mosuvnnas lea vastiduvvon.
Nubbi jearaldat mosuvnnas lea ahte Samediggi galga vuolggahit guorahallama vai såhtasii
gavnnahit norpma das ahte man olu bohccuid bierdna ja goaskin godda. Goaskina dafus ii
gavdno luohtehahtti dutkan, ja danin ii leat vuoddu råhkadit dakkar norpma. Biertna dafus
gavdno dutkan ja inventeren :mjj sahtaSii adnot vuoddun das ahte man olu bohccuid dat valda.
Dat merostallan gavdno Buseahttavuodus 2019-2021, Dnr 1.3.3-2018-380 ja lea vuoddun dasa
ahte bajidit buhtadusdasiid. Danin atna Samediggi ahte mo8uvnna nubbe jearaldat lea
vastiduvvon.
Boazodoallolavdegoddi lea mearridan ahte evttohit stivrii ahte mo8uvdna dasto lea
vastiduvvon.
Håkan Jonsson ja Torkel Stångberg reservereba evttohusa vuosta ja evttoheaba doarjut
rnosuvnna.

Stivra evttoha Samedikki mearridit
ahte

mosuvdna dasto lea vastiduvvon

Christina Åhren ii leat sajis, ii ge su sadjasas lahttu ge.
Åvtehke loahpaha <liga.Stallarna.
Åvtehke bidja ovdan proposi8uvnna dohkkehit dehe hilgut stivrra evttohusa, ja gavnnaha
ahte Samediggi doarju stivrra evttohusa.

Samediggi mearrida
ahte

mosuvdna dasto Jea vastiduvvon.

Dfzrkkisteddjiid nammmnearka
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Motioner - forts.

§ 35.12 M 526-Arealbaserad rovdjursersättning för björn och örn - forts.
Andra hemställan rör att Sametinget ska initiera en utredning för att fastställa en norm för hur
många renar som dödas av björn och örn. För örn finns ingen tillförlitlig forskning och
därför finns inget underlag för att skapa en sådan norm. För Björn finns både forskning samt
inventering som skulle kunna utgöra ett underlag för hur många renar som dödas. Den
beräkningen är framtagen genom Budgetunderlag 2019-2021, Dm 1.3.3-2018-380 och utgör ett
underlag för att höja ersättningsnivåerna. Därmed anser Sametinget att andra hemställan är
besvarad.
Rennäringsnämnden har beslutat att föreslå styrelsen att motionen därmed är besvarad.
Håkan Jonsson och Torkel Stångberg reserverar sig mot förslaget och yrkar på bifall.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

motionen därmed är besvarad.

Christina Ähren ej närvarande, ingen ersättare.
Ordföranden förklarar debatten avslutad.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för styrelsens förslag och
finner att Sametinget godtagit styrelsens förslag.

Sametinget beslutar
att

Justerarens sign

motionen därmed är besvarad.
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Paulus Kuoljok åvtehke

§ 35.13 M 527 - Bierdnasuodjebivdu ja got dat vaikkuha dabalas bivdoaiggiid Norrbottena leanas
Assegirjjit
- Mofovdna nr 527 Jan Rannerud ovddidan, 2017-10-04, dm 1.1.8-2017-1267
- Stivrabeavdegirji 2017-11-12-1-4, § 175.25
- Boazodoallolavdegotti beavdegirji 2018-04-05
- Stivrabeavdegirji 2018-04-11 -13, § 74.17
Assegiedahalli: Marita Stinnerbom

Jan Rannerud lea golggobnanu 4 b 2017 , ovddidan mo8uvnna mas son gillbida
ahte

Samediggi farggamusat ålggaha gulahallama boazodoalloleanaid leanastivrraiguin
unnidan dilite bierdnalogu guotteteana guovlluin,

ahte

Samediggi vålda oktavuoda guoskevas departemeanttain cilgen dihte ja foavdin dihte
daid våttisvuodaid maid ila alla bierdnalohku dagaha guotteteatnamiin.

Stivra mearridii skabmamanu 12 - 14 b 2017, § 175.25
ahte

bivdit boazodoallolavdegottis cealkamusa assis.

Boazodoallolavdegoddi lea giedahallan mo8uvnna cuoJJomanu 5 b 2018 ja cealka foovvovacea;
Åggan dan mosuvdnii lea ahte suodjebivddut mat leat juoJluduvvon eai leat vaikkuhan
bierdnaval'lagiidda, ja danin lea bierdnalohku ain ila allat ja dat ii leat dohkalas. Riikkabeaivi lea
mearridan ahte meahcieallevahagiin galga leat gierdanradji ja danin fertejit ålggahuvvot
doaimmat maiguin unnida bierdnalogu boazodoalloguovllus.
Samedikki ovddasvastadus
Samediggi galga såmediggelaga (1992:1433) jelgii bargat ealli sa.mi kultuvrra ovddas. Dasto lea
Samediggi maid guovddas hålddasaneisevaldi ja raddehusa assedovdi-eisevåldi mas lea
ovddasvastadus boazoealåhusassiin. Samedikki barggut boazoealåhusa ektui reglerejuvvojit
vuosttazettiin boazodoallolagas, boazodoallolåhkamearradusas ja Samedikki juolludusreivves.
Dat barggut doaimmahuvvojit halddahusdoaimrnaid bokte ja halddaseami bokte, ee.
ovttasradiid ieza eisevålddiiguin.

Dr'trkkisteddjiid nammamearka
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Motioner - forts.

Paulus Kuoljok ordförande
§ 35.13 M 527- Skyddsjakt på björn och hur det påverkat ordinarie jakttid i Norrbottens län
Dokument
- Motion nr 527 av Jan Rannerud, 2017-10-04, dnr 1.1.8-2017-1267
- Styrelseprotokoll 2017-11-12-1-4, § 175.25
- Rennäringsnämndens protokoll 2018-04-05
- Styrelseprotokoll 2018-04-11-13, § 74.17
Föredragande: Marita Stinnerbom

Jan Rannerud har den 4 oktober 2017, inlämnat en motion där han yrkar
att

Sametinget snarast inleder en dialog med länsstyrelserna i renskötsellänen för att
minska antalet björnar inom kalvningsområdet,

att

Sametinget kontaktar berörda departement för att belysa och lösa problemen
med en för stor björnpopulation inom kalvningsområdet.

Styrelsen beslutade den 12 - 14 november 2017, § 175.25
att

överlämna till rennäringsnämnden för yttrande.

Rennäringsnämnden har behandlat motionen vid möte den 5 april 2018 och anför följande;
Skälet till yrkandet är att björnpredationen på ren inte påverkats av de skyddsjaktsärenden som
beviljats och att antalet björnar därför är fortsatt otillfredsställande högt. Med anledning av det
beslut om toleransnivåer för rovdjursskador som riksdagen fattat finns skäl att vidta åtgärder
för att minska populationen av björnar inom renskötselområdet.
Sametingets ansvar
Sametinget har enligt sametingslagen (1992:1433) ett aktivt uppdrag att verka för en levande
samisk kultur. Därtill är Sametinget central förvaltningsmyndighet och regeringens
expertmyndighet med ansvar för frågor som berör rennäringen. Sametingets uppgifter rörande
renskötsel regleras främst i rennäringslagen, rennäringsförordningen och Sametingets
regleringsbrev. Uppdraget utförs genom administrativa åtgärder och förvaltning, bland annat i
samarbete med andra myndigheter.
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§ 35.13 M 527 - Bierdnasuodjebivdu ja got dat vaikkuha dåbalas bivdoåiggiid Norrbottena leanasjoatkka
Halddasanreaidu stuora meahcielliid gierdanraji ektui boazoealåhusas
Samedikki juolludusreivves buseahttajagis 2018 daddjo ahte Samediggi galga buohtalastit
ovttasradiid Luonddugåhttendoaimmahagain barggu hålddasanreaidduiguin dan gierdanråji
jelgii mii lea mearriduvvon meahcieallevahagiidda boazoealåhusas dainna ulbmiliin ahte
doalahit ceavzi1is boazoealahusa ja govttolas seailluhanstahtusa stuora meahcielliide. Dasto
galga Samediggi maid raddadallat Dalarna, Västernorrlåndda, Jämtlandda, Västerbottena ja
Norrbottena leanastivrraiguin halddasameaidduid barggus. Samediggi galga raporteret got
bargu ovdåna ja man guvlui dat ain joatkafovva.
Gulahallan ovddasvastideaddji eisevalddiiguin ja departemeanttaiguin
Samediggi barga aktiivvalaceat halddasanreaiddu implementeremiin ja das ahte riikkabeaivvi
mearradus gierdanraji birra galggalii menestuvvat meahcieallehalddaseamis. Dan barggus
deaivvada Samediggi jammadit Luonddugåhttendoaimmahagain ja boazodoalloleanaid
leanastivrraiguin. Mår}gii jagis dollojit gulahallaneoahkkimat gos eisevalddit searvalaga
deaivvadit ealåhusdepartemeanttain digastallan dihte boazoealåhusa dili meahcielliid dafus,
got bargu halddasanreaidduiguin ovdana, ja makkar vailevasvuodaid ferte divvut vai
sihkkarasta ceavzilis boazoealåhusa ja seammas govttolas seailluhanståhtusa stuora
meahcie1hide. Dat digastallamat ja gulahall an Samedikki ja ieza eisevalddiid ja departemeantta
gaskka fabnmasta maiddåi jearaldagaid suodjebivddus ja guottetbaikkiid bierdnaloguin.
Gåibadus ahte gierdanradji ja hålddasanreaiddut valdojit mielde vuoddonjuolggadusaide
Samediggi evttoha das ahte riikkabeaivvi m earradus gierdanraji birra ja hålddasanreaiddu
cadaheapmi valda mielde mearradussii (2009:1263) biertna, navddi, geatkki, albasa ja goaskina
hålddaseami birra. Das galggaSii gierdanradji definerejuvvot, ja maiddai cilgejuvvot got
meahcieallehålddaseapmi galga heivehuvvot vai eastada gier danraji rihkkuma, ja makkår
doaibmabijuiguin galga dustet gierdanraji rihkkuma. Evttohuvvo maid ahte raddadallamat
gaskal leanastivrraid ja cearuid reglerejuvvojit, Samediggi evttoha rnaid rievdadit osiid
bivdornearradusas (1987:905). Departemeanta lea dål giedahallame gaibadusa.
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§ 35.13 M 527 - Skyddsjakt på björn och hur det påverkat ordinarie jakttid i Norrbottens län- forts.
Förvaltningsverktyg för förekomst av stora rovdjur baserat på en toleransnivå för
rennäringen
I Sametingets regleringsbrev för budgetåret 2018 anges att Sametinget ska samordna, i
samverkan med Naturvårdsverket, arbetet med ett förvaltningsverktyg utifrån fastställd
toleransnivå för skador orsakade av stora rovdjur inom rennäringen i syfte att upprätthålla en
hållbar rennäring och gynnsam bevarandestatus för stora rovdjur. Vidare ska Sametinget
samråda med länsstyrelserna i Dalarnas, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och
Norrbottens län i arbetet med förvaltningsverktyget. Sametinget ska redogöra för hur arbetet
genomförts och inriktningen för det fortsatta arbetet.
Dialog med ansvariga myndigheter och departement
Sametinget arbetar aktivt för att implementera förvaltningsverktyget och för att riksdagens
beslut om toleransnivå ska för genomslag i rovdjursförvaltningen. Inom ramen för detta arbete
träffar Sametinget regelbundet Naturvårdsverket och länsstyrelserna i renskötsellänen. Flera
gånger per år hålls även dialogmöten där myndigheterna gemensamt träffar
näringsdepartementet för att diskutera renskötselns situation i fråga om rovdjursförekomst, hur
arbetet med förvaltningsverktyget fortskrider och vilka brister som behöver åtgärdas för att
säkerställa en hållbar renskötsel i förhållande till gynnsam bevarandestatus för de stora
rovdjuren. De diskussioner och dialog som förs mellan Sametinget och ansvariga myndigheter
och departement omfattar även frågor om skyddsjakt och björnförekomst inom
kalvningsområden
Hemställan om införande av toleransnivå och förvaltningsverktyg i författning
Sametinget har i januari 2018 lämnat in en hemställan till regeringen - näringsdepartementet
med kopia till miljödepartementet (dnr. 6.2.6-2018-147) om förslag på författningsändringar för
att säkerställa renskötselns bedrivande i förhållande till rovdjurens bevarande. I hemställan
föreslår Sametinget att riksdagens beslut om toleransnivå samt tillämpningen av
förvaltningsverktyget införs i förordning (2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och
kungsörn. Av regleringen ska definitionen av toleransnivå framgå, samt hur
rovdjursförvaltningen ska anpassas för att förhindra att toleransnivån överskrids, respektive
åtgärder som bör vidtas vid ett eventuellt överskridande. Därtill föreslås att
förvaltningsverktyget i den del som avser samråden mellan länsstyrelsen och samebyarna
regleras. Sametinget föreslår även vissa ändringar i jaktförordningen (1987:905). Hemställan
handläggs för närvarande av departementet.
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§ 35.13 M 527 - Bierdnasuodjebivdu ja got dat vaikkuha dåbalas bivdoåiggiid Norrbottena leanas

Boazodoallolavdegoddi mearrida
ahte

evttoha stivrii ahte mosuvdna dasto lea vastiduvvon.

Stivra evttoha Samedikki mearridit
ahte

mo5uvdna dasto lea vastiduvvon.

Christina Åhren ii leat sajis, iii olctage sadjfzsas.
Jan Rannerud gaibida mahcahit assi.
Å vtehke loahpaha digastallama.
Samediggeortnega § 56 jelgii galga gaibadus odda meannudeamis biddjot mearradusa vuollai
ovdalii ieza gåibadusaid.
Coahkkinjodiheaddji bidja ovdan proposisuvnna dohkkehit dehe hilgut Jan Rannerud
gaibadusa måhcahit assi ja gavnnaha ahte Såmediggi dohkkeha Jan Rannerud gaibadusa
måhcahit assi.

Samediggi mearrida
ahte

mahcahit assi.
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§ 35.13 M 527- Skyddsjakt på björn och hur det påverkat ordinarie jakttid i Norrbottens län-forts.

Rennäringsnämnden beslutar att
föreslå styrelsen att motionen mot bakgrund av ovanstående därmed är besvarad.

Styrelsen fåreslår Sametinget besluta
att

motionen därmed är besvarad.

Christina Åhren ej närvarande, ingen ersättare.
Jan Rannerud yrkar om återremiss.
Ordföranden förklarar debatten avslutad.
Ordföranden meddelar att i enlighet med § 56 Sametingsordningen så ska yrkande om
återremiss prövas före andra yrkanden.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för Jan Ranneruds yrkande
om återemiss och finner att Sametinget godtagit Jan Ranneruds yrkande om återremiss.

Sametinget beslutar
att
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Paulus Kuoljok åvtehke

§ 35.14 M 530- Lupiidna- goarådussan duottarsattuide
Assegirjjit
- Mosuvdna nr 530 Oscar Sedholm ovddidan, 2017-10-04, dnr 1.1.8-2017-1269
- Stivrabeavdegirji 2017-11-12-14, § 175.28
- Boazodoallolavdegotti beavdegirji 2018-04-05
Åssegiedahalli: Marita Stinnerbom

Oscar Sedholrn lea golggotmanu 4 b 2017 , ovddidan mosuvnna mas son gåibida
ahte

Samediggi barga dan badjelii ahte lupiidna cahhuvvo cilippeslistui.

Stivra mearridii skabmamanu 12-14 b 2017, § 175.28
ahte

bivda boazodoallolavdegottis cealkamu8a assis.

Boazodoallolåvdegoddi lea giedahallan mo8uVIma foahkkimis cuoIJomanu 5 b 2018;
Luonddugahttendoaimmahat13 cilge ahte lupiidna lea leavvan olle RuHii earet Norrbottena
siseatnamii ja duoddariidda davvin. Saddu lea vuolgan Davvi-Amerihkas. Lupiidna leavva
hirbmat jodånit ja lea dabålas luoddaguorain, ruovderatiid guora, gilvvagarddiin ja 8attohis
eatnamis".
Lupiidna vaikkuha negatiivvalaceat biologalas girjåivuhtii. Saddanvugiinis goarida lupiidna
ieza lunddolas sattuid. Dat euohca eatnama biepmusvuhtii go fiksere nitrogena ja dat euohca
algosattuide. Pollinearat valljejit lupiinna ovdalii ieza sattuid. Lupiidna silitta dagahit
allergijaid ja lea mirkkolas olbmuide ja elliide. Lupiidna billista maid fuoddariid ja
guohtuneatnamiid.
Lupiidna navdojuvvo juo dege dåida gartat invasiiva sladjan Ruotas, muhto ii leat
reglerejuvvon EU:s invasiiva sladjan. EU:s sahttet invasiiva slajat garvit gartamis cahppeslistui
daningo daid leavvarna vuostalastin 8adda nu stuora olggosgollun stilitaide (lea dahpiliuvvan
gaska-Eurohpas). Invasiiva leavvi slajaid vuosttaldeapmi Iea davja politihka duol'lk.en das ahte
saddet go EU-reglerejuvvot vai eai. Nu gul'lka go lupiidna ii navdojuvvo invasiivan EUvuogadagas, de fertejit olbmot iefa veahkehit doalal1earnis eret luppiinna leavvama. Lupiidna
lea saddu rnainna ferte leat varrogas.

13

https ://www. n aturvards verket. se/ Amnen/In vas i va-framm ande-arter/
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Paulus Kuoljok ordfårande

§ 35.14 M 530- Lupinen- ett hot mot fjällfloran
Dokument
- Motion nr 530 av Oscar Sedholm, 2017-10-04, dnr 1.1.8-2017-1269
Styrelseprotokoll 2017-11-12-14, § 175.28
Rennäringsnämndens protokoll 2018-04-05
Styrelseprotokoll 2018-04-11-13, § 74.18
Föredragande: Marita Stinnerbom

Oscar Sedholm har den 4 oktober 2017 , inlämnat en motion där han yrkar
att

Sametinget verkar för en svartlistning av lupinen.

Styrelsen beslutade den 12- 14 november 2017, § 175.28
att

överlämna ärendet till rennäringsnämnden för yttrande.

Rennäringsnämnden har behandlat motionen vid möte den 5 april 2018;
Enligt Naturvårdsverket13 är Blomsterlupin etablerad i hela Sverige förutom Norrbottens inland
och norra fjällen. Växten härstammar från Nordamerika. Lupinen är snabbspridande och vanlig
längs vägar, järnvägar, trädgårdar och "skräpmark".
Blomsterlupin har negativ påverkan på den biologiska mångfalden. Genom sitt växtsätt
konkurrerar lupinen ut inhemska arter. Den påverkar jordens näringsinnehåll genom
kvävefixering och det påverkar den ursprungliga vegetationen. Dessutom föredrar pollinerare
lupinen framför inhemska blommor. Lupinen är allergiframkallande och giftig för människor
och boskap. Lupinen försämrar kvaliten på foder och betesmarker.
Blomsterlupin räknas som eller riskerar att bli en invasiv art i Sverige, men är inte EU-reglerad
som invasiv art. Inom EU kan invasiva arter undgå svartlistning för att bekämpning av arterna
kommer att utgöra stora kostnader inom staterna (har förekommit i mellaneuropa).
Bekämpning av invasiva arter kan ofta bero på politik om arterna blir EU-reglerade eller inte. Så
länge lupinen inte är en EU-reglerad invasiv art kommer allmänheten att få hjälpa till att hålla
undan den. Lupinen är en växt som ska hanteras försiktigt. Ett tillvägagångssätt är att slå
lupinen innan den hunnit fröa sig och gärna slå flera gånger under en växtsäsong. Man ska
gärna återkomma under flera säsonger och slå bort det som växt upp från fröna i marken. Man

13
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§ 35.14 M 530 - Lupiidna- goaradussan duottarsattuide - joatkl'a
Okta vuohki lea ahte laddje lupi:inna ovdalgo dat lea 8addagoahtan ja ainnas laddjet mår)gii
geassebottas. Lea maid buorre laddje maIJga jagi maIJ1Jalaga. Lea maid vuohki gaikut sattuid
eah1amis ja diktit daid goldnat plastihkkabusse siste ija badjel. Jus åigu komposteret de ferte
bures gokeat daid vai siepmanat eai biedgan biekka mielde. Lea rnaid goansta doalvut gieldda
ruskaduvdnai daid muhto de ferte rnaid muitit gokcat daid vai goldnet. Johtolatdoaimmahat
navda lupiinna vearramus 8addun infrastruktuvrra suorggis. Jearahallamat maid
Johtolatdoaimrnahat lea dahkan cehpiiguin cajehit ahte lea vejolas lihkostuvvat lupiinna
javkaderniin jus gavdna sattuid arrat ovdalgo dat leat leavvagoahtan. Leat dattege saddan
rnaI)ggaid jagi soahtat javkadit 8attu. Lea learnas våttis oalåt javkadit lupiirma jus dat juo lea
saddagoahtan. Lupiinna sieprnanat leat hui ceavzilat ja dat såhttet saddat mår)ggaidloht jagiid
hoar.rås. Jus leat buorit eavttut de sahttet lupiidnasiepmanat ceavzit 50-70 jagi. (Sapra m.fl.
2003). 14

"EU-mearradus invasiiva slajaid birra bodii fapmui oddajagimanu 1 b 2015 ja doaibma ruota
låhkan riikkas. Lea dårbu ruota mearradusaide mat dievasmahttet EU-mearradusa. Raddehus
rnii galga bargat låhkarievdadusaiguin ja odda ruota mearrådusaiguin lea diedihan ahte odda
aigeplåna jelgii galget mearrådusat valbmanit 2018 geassai. Luonddugåhttendoaimmahat ja
Mearra- ja cahceeisevåldi barget buohtalaga mearradusdahkamiin, muhto dasa darbba5uvvojit
låhkarievdadusat ja danin eai såhte mearradusat doaibmagoahtit ovdalgo låhkarievdadusat ja
låhkaasalmsat leat boahtån fäpmui. "1s
Luonddugahttendoaimmahat lea ovddasvastideaddji eisevåldi ja valda åinnas vuosta dieduid
das ahte gosa lupiidna lea leavvan dege 8addan. www.artpotalen.se dahje
invasivaframmandearter@naturvardsverket.se neahttasiidduin lea vejolas registreret
lupiidnagavdnosa. Luonddugåhttendoaimmal1at almmuha maid dilalasvuodaraporttaid arnas
invasiiva slajaid birra.
Eanet dieduid ja råvvagiid adda ovddasvastideaddji eisevåldi Luonddugahttendoaimmahat.

14
Invasiva arter i infrastruktur, CBM:s skriftserie 98, Jörgen Wissman (Centrum för biologisk mångfald, S LU och Uppsala
universitet), Karin Norl in (Ecocom) och Tommy Lennaitsson (Centrum för biologisk mångfald,
SLU och Uppsala universitet)
15
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§ 35.14 M 530- Lupinen- ett hot mot fjällfloran-/orts.
kan även dra upp plantor och lägga dem i sluten plastpåse för att ruttna. Om de, i undantagsfall
komposteras, måste de täckas ordentligt så att inte frön blåser iväg. Man kan även lämna
lupinen på kommuners återvinningshantering men också då under förutsättning att de ska
täckas eller lämnas ruttnade. Trafikverket betecknar blomsterlupinen som den besvärligaste
växten att bekämpa inom infrastrukturen. Intervjuer som Trafikverket gjort med olika
nyckelpersoner på myndigheter har visat att det har lyckats med bekämpning om man hittat
plantor på tidigt etableringsstadier och plantorna inte hunnit sprida ut sig. Det har också krävts
bekämpning under flera års tid. Det har varit svårt att helt bekämpa blomsterlupinen om det är
för utbrett område av växterna. Frön av blomsterlupin besitter en långlivad fröbank och har
förmågan att gro i årtionden. Vid optimala förhållanden kan blomsterlupinens frön förbli
livskraftiga 50-70 år (Sapra m.fl. 2003). 14
"EU-förordningen om invasiva främmande arter trädde i kraft den 1januari2015 och gäller som
svensk lag i landet. Som ett komplement till EU-förordningen behövs svenska bestämmelser.
Regeringskansliet, som är ansvariga för att ta fram lagändringar och en ny svensk förordning,
har meddelat att enligt en ny tidplan ska dessa bestämmelser vara på plats sommaren 2018.
Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten arbetar parallellt med att ta fram
föreskrifter, men då föreskrifterna är helt beroende av lagändringarna och den svenska
förordningen kommer föreskrifterna att kunna vara på plats först efter att lagändringar och
förordningen trätt i kraft."ts
Naturvårdsverket är ansvarig myndighet och tar gärna emot information om var
Blomsterlupinen tagit plats. Man kan registrera fyndet på www.artpotalen.se eller
invasivaframmandearter@naturvardsverket.se Naturvårdsverket publicerar även
lägesrapporter om invasiva främmande arter.
För mer information och råd får man vända sig till den ansvariga myndigheten
Naturvårdsverket.

14

lnvasiva arter i infrastruktur, CBM:s skriftserie 98, Jörgen Wissman (Centrum för biologisk mångfald, SLU och Uppsala
universitet), Karin Norlin (Ecocom) och Tommy Lennartsson (Centrum för biologisk mångfald,
SLU och Uppsala universitet)
15
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§ 35.14 M 530- Lupiidna- goaradussan duottarsattuide - joatlclca

Boazodoalloltivdegoddi mearrida
ahte

evttohit stivrii ahte mosuvdna dasto lea vastiduvvon.

Håkan Jonsson ja Torkel Stångberg reservereba evttohusa vuosta ja doarjuba mosuvnna.

Stivra evttoha Stimedikki mearridit
ahte

mosuvdna dasto lea vastiduvvon.

Christina Åhren ii leat sajis, ii oktage sadjtisas.
Mona Persson gaibida beavdåibidjat mo8uvnna go mosuvdnaovddideaddji ii leat sajis.

Å vtehke diediha ahte Samediggeortnega § 56 jelgii galga gåibadus odda meannudeamis biddjot
mearrådusa vuollai ovdal ieza gåibadusaid.

Å vtehke loahpaha digastallama.
Åvtehke bidja ovdan proposisuvnna dohkkehit dehe hilgut Mona Persson gajbadusa
beavdåibidjat as.Si ja gavnnaha ahte Samediggi dohkkeha Mona Persson gåibadusa
beavdåibidjat as.Si.

Samediggi mearrida
ahte

beavdaibidja assi.
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§ 35.14 M 530- Lupinen- ett hot mot fjällfloran- forts.

Rennäringsnämnden beslutar att
föreslå styrelsen att därmed är motionen besvarad.
Håkan Jonsson och Torkel Stångberg reserverar sig mot förslaget och yrkar på bifall.

Styrelsen fdreslår Sametinget besluta
att

motionen därmed är besvarad.

Christina Åhren ej närvarande, ingen ersättare.
Mona Persson yrkar att motionen bordläggs då motionären inte är närvarande.
Ordföranden meddelar att i enlighet med § 56 Sametingsordningen ska yrkande om
bordläggning prövas före andra yrkanden.
Ordföranden förklarar debatten avslutad.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för Mona Persson yrkande om
bordläggning och finner att Sametinget godtagit Mona Perssons yrkande om bordläggning.

Sametinget beslutar
att

]usterarens sign

bordlägga ärendet.

?< ~li ~
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Paulus Kuoljok åvtehke

§ 35.15 M 531 - Eatnama vuoigatvuodat
Assegirjjit
- Mosuvdna nr 531 Marie Persson Njajta, Mona Persson, Erik-Oscar Oscarsson, Carola
Fjällström, Torkel Stångberg, Veronika Håkansson, Daniel Holst, Kristina Nordling, Agneta Rimpi,
Christina Äh.ren, Stefan Mikaelsson, Lars-Paul Kroik ovddidan, 2017-10-04, dnr 1.1.8-2017-1271
Stivrabeavdegirji 2017-11-12-14, § 175.29
Boazodoallolavdegotti beavdegirji 2018-04-05
Stivrabeavdegirji 2018-04-11-13, § 74.19
Assegiedahalli: Marita Stinnerbom

Mona Persson. Marie Persson Njajta j .ea leat golggotmanu 4 b 2017, ovddidan mosuvnna
mas sii gaibidit
ahte

Såmedikki dievasfoahkkin doarju ovttasdoaibmanvuodu eah1ama vuoigatvuodaid
varas,

ahte

Såmediggi doarju julggastusa Eanan eadnamet vuoigatvuodaid birra.

Stivra mearridii skabmamanu 12 -14 b 2017, § 175.29
ahte

bivdit boazodoallolavdegottis cealkåmusa mosvdnii.

Boazodoallolavdegoddi lea foahkkimis CUOIJOmanu 5 b 2018 giedahallan mosuvnna ja cealka
dasa cuovvovacea;
Mosuvdnaovddideddjiin leat cuovvovas akkat ieZ.aset mo5uvdnii. Eah1ama vuoigatvuodat lea
dat ahte mti dohkkehit ahte ekovuogadagas, ja dan sattuin, elliin, caziin ja eatnamiin leat
vuoigatvuodat danin go gavdnojit. Mailbmeviidosaceat leat geavahisgoahtan eatnama
vuoigatvuodaid stivremeaidun. Eatnama vuoigatvuodaid lihkadus lea vuollel logi jagis sakka
sturron, dat mti lei oalle smavva dåhpåhusas gavdno dill olu riikkain. Dat jurddasanvuohki lea
oazzugoahtan doarjaga silike asahusain ja juridihkalas njuolggadusain. Lea deha.Ias ahte mti
buohtalaga ålgoålbmotvuoigatvuodaid Cu.occuhemiin maiddåi ohcat bealalaceaid dakkar
globala lihkadusaid gaskkas mat suodjalit Eatnama Eadnamet, ja mat ovddidit guhkilmas
perspektiivvaid mat gudnejahttet a.Igoålbmotvuoigatvuodaid. LivcCii dehålas ahte Samediggi ja
sami ålbmot cajeha doarjaga ja oasalasvuoda dasa.
Mosuvnnas leat mielddusin gihpa eatnama vuoigatvuodaid bina ja julggastus.
Darkkisteddjiid nammamearka
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Paulus Kuoljok ordförande
§ 35.15 M 531-Naturens rättigheter
Dokument
- Motion nr 531 av Marie Persson Njajta, Mona Persson, Erik-Oscar Oscarsson, Carola
Fjällström, Torke1 Stångberg, Veronika Håkansson, Daniel Holst, Kristina Nordling, Agneta
Rimpi, Christina Åhren, Stefan Mikaelsson, Lars-Paul Kroik, 2017-10-04, dm 1.1.8-2017-1271
- Styrelseprotokoll 2017-11-12-14, § 175.29
- Rennäringsnämndens protokoll 2018-04-05
- Styrelseprotokoll 2018-04-11-13, § 74.19
Föredragande: Marita Stinnerbom

Mona Persson. Marie Persson Njajta m fl har den 4 oktober 2017 , inlämnat en motion där
de yrkar
att

Sametingets plenwn stödjer en plattform för samverkan kring naturens rättigheter,

att

Sametinget uttalar stöd för deklarationen om Moder Jords rättigheter.

Styrelsen beslutade den 12-14 november 2017, § 175.29
att

överlämna till rennäringsnämnden för yttrande.

Rennäringsnämnden har behandlat motionen vid möte den 5 april 2018 och anför följande;
Som skäl för sina yrkanden framför motionärerna huvudsakligen följande. Naturens rättigheter
handlar om att erkänna att våra ekosystem med dess växter, djur, vattendrag och
landskapsformationer har rättigheter i kraft av sin existens. Globalt börjar ramverket naturens
rättigheter i allt större utsträckning användas som styrmedel. Rörelsen för naturens rättigheter
har på mindre än ett årtionde gått från en relativt marginell företeelse till att nu finnas
representerad i många länder. Ideerna har fått genomslag inom flera institutioner och juridiska
regelverk. Parallellt med att hävda våra urfolksrättigheter är det viktigt att alliera oss med
globala rörelser som värnar Moder Jord och förespråkar mer långsiktiga perspektiv med
respekt för urfolks rättigheter. Det vore viktigt om Sametinget och det samiska folket kunde
visa sitt stöd och partnerskap.
Till motionen har bifogats informationsblad om naturens rättigheter och deklarationen.
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§ 35.15 M 531- Eatnama vuoigatvuodat _:_ joatkka
Eatnama vuoigatvuodat
Eatnama vuoigatvuodaid idea vuoddun lea ahte maiddai eatnamis; jogain, variin, javrriin je.
leat vuoigatvuodat seammaladje go olbmuin. Dalalas oaidnu lave ahte luondu lea objeakta ja
olbmo opmodat. Eah1ama vuoigatvuodaid jurddaseapmi ii dohkket dan oainnu ja dahttu
rievdadit perspektiivva nu ahte ii valdde vuodu olbmos, namaiassii ah te luondu ii gula olbmui
muhto baicca ah te olmmos lea oassin luonddus. Danne leat eanan, eatnama ekovuogadat ja
eallinhamit subjeavttat main leat iefaset vuoigatvuodat.
The Global Alliance for the Rights of Nature16 lea fierpmadat ja albmotlihkadus mas leat
miellahttun organisasuv1mat ja ovttaskas olbmot miehta måilmmi ja mii vuodduduvvui 2010:s
ja barga luondduvuoigatvuodaid ovddas. Fierpmadagas leat mielde dutkit, advokilitat,
ekonornat, algoålbmotnjunnofat, girjecallit, politihkkarat, studeanttat, aktivisttat j.ea
euohtenare riikkas. Lihkadusa valdoassit leat ahte ON galga dohkkehit almmolas julggastusa
Eatnama Eadnamet vuoigatvuodaid birra, ja ahte ON galga dohkkehit ja implementeret
eatnama vuoigatvuodaid. Fierpmadagas lea cillingoddi, Intemational Rights of Nature
Tribunals mii valda ovdan assiid gos luondduvuoigatvuodat eai leat doahttaluvvon, ja dat
dahka juridihkalas guorahallamiid dala lagain ja adda ravvagiid got divvu, raddje, odasmahtta
ja eastada eanet vahagiid lundui .17
Ruotas gavdno fierpmadat Nätverket Naturens rättigheter i Sverige mas leat maIJggat
organisafovnmi.t mielde, ee. Lodyn, End Ecocide Sweden, Latinamerikagrupperna ja Swedish
Earth Right Lawyers. Dat fierpmadat ovttasbarga Global Alliance-fierpmadagain ja olu ieza
riikkaidgaskasas fierpmadagaiguin.
Julggastus Eatnama Eadnamet vuoigatvuodaid birra
The World People's Conference on Climate Change and the Rights of Mother Earth lea
rilikadan julggastusevttohusa Eatnama Eadnarnet vuoigatvuodaid birra. Dat konferansa
lagiduvvui Bolivias cuoIJomanus 2019 ja lei molssaeaktun Köbenhammana
dalkkadatsiehtadallamiidda mat gopmanedje juovlamanus jagi ovdal.
MaIJIJelgo konferanssa 35 ooo oassevåldi, geat ovddastedje iesgudet albmotlihkadusaid,
dohkkehedje julggastusa d e lea Bolivia ovddidan dan julggastusa ON generalafoahkkimii
dohkkeheapmai (mii ii leat vel menestuvvan18).
- ON lea dattege alggahan barggu mas lea namman Harmony of Nature ja mii giedahalla
eatnama vuoigatvuodaid

16

https://therightsofnature.org/
Dassozii leat lagidan njeallje tribunala, ma1Jemus lei Bormas 20 l 7:s. https://therightsofnature.org/rights-of-nature-tribunal/
18
http://www.harmonywithnatureun.org/
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§ 35.15 M 531- Naturens rättigheter- forts.
Om naturens rättigheter
Iden om naturens rättigheter grundar sig på att naturen; floder, berg, sjöar m.m. har rättigheter
precis som människor. Dagens synsätt är baserat på naturen som objekt och som människans
egendom. Iden om naturens rättigheter ifrågasätter detta synsätt och vill förändra perspektivet
till att inte utgå från människan, dvs. att naturen inte tillhör människan utan att människan är
en del av naturen. Därmed att naturen, jordens ekosystem och livsformer är subjekt med egna
inneboende rättigheter.
The Global Alliance for the Rights of Nature 16 är ett nätverk och gräsrotsrörelse med
medlemmar bestående av organisationer och enskilda individer från hela världen som bildades
år 2010 och arbetar för naturens rättigheter. I nätverket ingår forskare, advokater, ekonomer,
urfolksledare, författare, politiker, studenter, aktivister m .m. från över 100 länder.
Huvudfrågorna som rörelsen arbetar med är att FN ska anta den allmänna deklarationen om
Moder Jords rättigheter samt att FN ska erkänna och implementera naturens rättigheter.
Nätverket har även inrättat ett sekretariat för International Rights of Nature Tribunals som tar
upp fall där naturens rättigheter åsidosatts och där juridiska analyser av bl.a. gällande
lagstiftning genomförs och där rekommendationer lämnas för åtgärder om reparation,
begränsning, restaurering och förebyggande av ytterligare skador och skador.17
I Sverige finns Nätverket Naturens rättigheter i Sverige som består av ett flertal organisationer,
bl.a. Lodyn, End Ecocide Sweden, Latinamerikagrupperna och Swedish Earth Right Lawyers.
Detta nätverk samarbetar med Global Alliance och flera andra internationella nätverk.

Deklarati onen om Moder Jords rättigheter
Det finns ett utkast på en allmän deklaration om Moder Jords rättigheter som arbetades fram av
The World People's Conference on Climate Change and the Rights of Mother Earth. Mötet
arrangerades av Bolivia i april 2010 och sågs som ett alternativ till de misslyckade
klimatförhandlingarna i Köpenhamn i december året innan. Efter att mötets 35 000 närvarande
folkrörelserepresentanter godkände deklarationen har Bolivia lämnat in utkastet till deklaration
till FN:s Generalförsamling för antagande (vilket hitintills inte skett
- FN har däremot inrättat ett arbete som går under namnet Harmony of Nature och som bl.a.
behandlar naturens rättigheter1s).

16
17

18

https://therightsofnature.org/
Hittills har fyra tribunaler arrangerats, den senaste år 2017 i Bonn. https://therightsofnature.org/rights-of-nature-tribunal/
http://www.harmonywithnatureun .org/
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§ 35.15 M 531- Eatnama vuoigatvuodat - joatk.ka
Julggastusas leat artihkkalat Eatnama Eadnåmet vuoigatvuodajn buhtes åibmui (art. 2.6),
vuoigatvuodas ahte beassat eret nuoskkideamis, åibmonuoskkideamis, mirkkuin ja radioaktiiva
bazahusain (art. 2.8), vuoigatvuodas ahte ii rievdaduvvo genehtalasceat dahje modifiserejuvvo
nu ah te dat aita integritehta da11je eallin- ja funk8uvdnavuogi (art. 2.9). Julggastusas leat maid
artihkkalat olbmo geatnegasvuodaid birra Eatnama Eadnamet guovdu mii mearkkasa ahte buot
olbmot, ståhtat, almmolas ja privahta asahusat berrejit håhkat ja ollasit geavahit norpmaid ja
lagaid mat suddjejit Eatnarna Eadnåmet vuoigatvuodajd (art. 3.5), gudnejahttit, suodjalit,
varjalit ja ålohii divvut Eatnama Eadnåmet eallinjodu, eallinproseassa ja dassedisvuoda
integritehta (art. 3.6), dahkidH ahte dat vahat maid olmmos dagaha dåid vuoigatvuodaid
vuosta dovddastuvvojit dan julggastusas, ja ahte dat divvojuvvojit ja ahte sis gerun lea
ovddasvastadus Cåjehit ahte sii divvot Eatnama Eadnamet integritehta ja dearvvasvuoda (art.
3.7).

Riikkaidgaskasas doarjja
Doarjja eatnama vuoigatvuod:aide lassåna. Dål leat juo olu stahtat dovddastan eatnama
vuoigatvuodaid iefaset konstitu8uvnnain dahje ieza lagain, ja olu ståhtat lea maiddåi
dovddastan vissis ekovuogadagaid ståhtusa riekteobjeaktan. Då leat muhtun ovdamearkkat:
• Od:d:a Selandda parlameanta lea dohkkehan lagaid mat dovddastit Whanganui-eanu ja Te
Urewera - ovddes suodjemeahci stahtusa ekovuogadahkan ja juridihkalas persovdnan mas
leat iefas vuoigatvuodat
• Indias lea alimusriekti oassestahtas Uttarkhandas dovddastan Ganges ja Yamuna jogaid,
jihkiid ja ieza ekovuogadagaid juridihkalas persovdnan main leat vu oigatvuod:at,
• Mexico City lea konstitusuvdnii våldan mielde eatnama vuoigatvuod:aid mearradusaid
• Ecuador ja Bolivia leaba dohkkehan eatnama vuoigatvuodaid konstitu8uvnnas
• Colombias lea duopmostuollu dohkkehan Atrato-eanu vuoigatvuod:aid "suodjaleapmåi,
vårjaleapmai, måtasdoallamii ja divodeapmai" ja lea asahan oktasas halddaseami dån jagas
rnaid algoalbmot ja rad:dehus ovttas doaimmahit
• USA:s lea golbmaloht gieldda dohkkehan baikkålas njuolggadusaid mat addet lundui
gievrrat riektesajadaga.
Maiddai Ruotas lea jurddaseapmi eatnama vuoigatvuodaid birra oazzugoahtan eanet
fuomasumi. Juste dål lea Biras- ja eanandoallolavdegoddi giedahallame mosuvnna
(2017/18:3010) das ahte ovddidit evttohusa got eatnama vuoigatvuodaid
sahtta searvadahttit ruota lagaide. Guorahallan 2017/18:MJU19 Övergripande miljöfrågor lea
planejuvvon almmuhuvvot cuoIJomanu 6 beaivvi 2018.
Eah1ama vuoigatvuodat ja julggastus Eatnama Eadnåmet vuoigatvuodaid birra bokta
berostumi ålgoålbmogiid gaskkas miehta mailmmi. Ålgoålbmogat leat ovddaShlVVOn dain
fierpmadagain ja vuoduin mat gavdnojit ja mat aktiivvalaceat barget dåid vuoigatvuod:aid ja
julggastusa dohkkehemiin. ErenoamaZit daningo
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§ 35.15 M 531- Naturens rättigheter - forts.
Deklarationen innehåller artiklar om Moder Jords inneboende rättigheter såsom bl.a. rätt till ren
luft (art. 2.6), rätt att slippa föroreningar, avgaser, gifter och radioaktivt avfall (art. 2.8), rätt att
inte förändras genetiskt och modifieras i sin struktur på ett sätt som hotar dess integritet eller
levnads- och funktionssätt (art. 2.9). Deklarationen innehåller även artiklar om människornas
skyldigheter gentemot Moder Jord som innebär att alla människor, stater, offentliga och privata
institutioner bör skapa och fullskaligt tillämpa normer och lagar för att skydda och bevara
Moder Jords rättigheter (art. 3.5), respektera, skydda, bevara och var helst det är nödvändigt
återställa integriteten hos Moder Jords livscykler, livsprocesser och balans (art. 3.6), garantera
att de skador orsakade av människors brott mot de inneboende
rättigheter som erkänns i denna deklaration åtgärdas och att de ansvariga visar att de återställer
Moder Jords integritet och hälsa (art. 3.7).
Internationellt stöd
Stödet för naturens rättigheter växer. Idag har flera stater erkänt naturens rättigheter i sin
konstitution eller annan inhemsk lagstiftning och flera stater har även tillerkänt specifika
ekosystem status som rättssubjekt. Här följer några exempel
• Nya Zeelands parlament har antagit lagstiftning som beviljar Whanganui-floden och Te
Urewera - en tidigare nationalpark status som ett ekosystem och juridisk person med
rättigheter
• I Indien har högsta domstolen i delstaten Uttarkhand tillerkänt floderna Ganges och
Yamuna, glaciärer och andra ekosystem som juridiska personer med visa rättigheter
• Mexico City har inkluderat bestämmelser om naturens rättigheter i sin konstitution
• Ecuador och Bolivia har erkänt naturens rättigheter i sin konstitution
• I Colombia har domstol tillerkänt Atrato-floden rättigheter till "skydd, bevarande, underhåll
och restaurering" och etablerat gemensamt förvaltarskap för floden mellan urfolk och
regeringen
• I USA har ett trettiotal kommuner antagit lokala förordningar som ger naturen en starkare
rättslig ställning
Även i Sverige uppmärksammas iden om naturens rättigheter alltmer. För närvarande bereder
Miljö- och jordbruksutskottet en motion (2017/18:3010) om att ta fram ett förslag på hur
naturens rättigheter kan integreras i svensk lagstiftning. Betänkandet 2017/18:MJU19
Övergripande miljöfrågor är planerat att publiceras den 6 april 2018.

Frågan om naturens rättigheter och deklarationen om Moder Jords rättigheter
engagerar urfolk världen över. Bland de etablerade nätverk och plattformar som finns
och som aktivt arbetar med ett erkännande av dessa rättigheter och antagande av
deklarationen finns urfolk representerade. Inte minst då urfolks värderingar och
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§ 35.15 M 531- Naturens rättigheter- forts.
synsätt på naturen ligger till grund för det som dessa nätverk och rörelsen om naturens
rättigheter representerar samt då urfolk i Bolivia och Ecuador varit drivande i den rättsliga
utveckling som skett där.
Sametingets värderingar och arbete
Grundstenen för Sametigets arbete är livsmiljöprogrammet Eallinbiras och handlar om hur vi
bör förvalta den biologiska mångfalden på ett försiktigt, långsiktigt och hållbart sätt. I
programmet anges att naturen har ett skyddsvärde och människans rätt att förändra och bruka
naturresurserna är förenad med ett ansvar att förvalta naturen väl.
Sametinget arbetar aktivt med miljö- och klimatfrågor och värnar om att skydda jordens
resurser. De värderingar och prioriteringar som Sametinget ger uttryck för i olika
styrdokument, handlingsplaner m.m. känns igen i ideerna om naturens rättigheter. Här kan
bl.a. nämnas Sametingets gruv- respektive vindkraftspolicy.
Sametingets stöd till plattform för samverkan om naturens rättigheter samt deklarationen om
Moder Jords rättigheter
Motionärernas första yrkande hänvisar endast till en plattform för samverkan om naturens
rättigheter utan att närmare ange ett namn eller beskrivning (internationellt nätverk eller
svenskt). Inte heller preciserar yrkandet vad för slags stöd som avses. Det är alltså inte klart vad
plenum åtar sig att göra och i förhållande till vem om motionen bifalls. Det står plenum fritt att
visa solidaritet med urfolk världen över och att visa att man står bakom arbetet med naturens
rättigheter och även att uttala stöd för nätverks och organisationers arbete.
När det gäller yrkandet om deklarationen är det tydligare formulerat i och med att
motionärerna angett att Sametinget uttalar stöd för deklarationen. Detta skulle kunna göras
genom ett pressmeddelande där detta uttrycks.

Rennäringsnämnden har beslutat att
föreslå styrelsen att motionens första att-sats avslås samt att motionens andra att-sats bifalls.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

motionens första att-sats avslås,

att

motionens andra att-sats bifalls.
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§ 35.15 M 531 - Eatnama vuoigatvuodat - joatkka
ålgoålbmotarvvut ja sin oaidnu luonddu ektui lea vuod:d:un dåid fierpmadagaid barggus ja
lihkadusain, ja go Bolivia ja Ecuadora ålgoålbmogat leat leamas njunnozis dan rievttålas
ovdåneamis doppe.
Samedikki arvvut ja bargu
Såmedikki barggu vuoddojuolgi lea Eallinbiras-programma mii valddahalla dan ahte got mii
berret halddasit biologalas girjåivuoda varrogas, guhkilmas ja ceavzilis vuogi mielde.
Programmas lea luondu ozfon suodjalanarvvu ja olbmo rievttis geavahit ja rievdadit
luondduriggodagaid mielddisbukta ovddasvastadusa hålddasit eatnama buriin vugiin.
Samediggi barga aktiivvalaccat biras- ja dalkkadatassiiguin ja aIJgirussa suddjet eatnama
resurssaid. Dat årvvut ja vuoruheamit maid Såmediggi ovddida iesgud:et
stivrendokumeanttain, doaibmaplanain j.ea. sulastahttet jurdagiid eatnama vuoigatvuodain.
Das namuhit ee. Samedikki ruvke- ja bieggafäpmopolicyaid.
Samedikki doarjja ovttasbargovuddui eatnama vuoigatvuodaid varas ja Eatnama Eadnamet
j ulggastussii
Mofovdnaovddideddjiid vuosttas gaibadus eujuha dusse eatnama vuoigatvuodaid
ovttasbargovudd:ui ii ge das Cilgejuvvo darkileappot mii dat jurajuste lea (riikkaidgaskasas
fierpmadat dahje Ruota). Das ii ge hoade ovdan makkår doarjagis lea såhka. Dasto ii leat
cielggas maid dievasfoahkkin geatnegahtta ieZas dahkat ja gean ektui, jus mosuv dna
dohkkehuvvo dievasfoahkkimis. Dievasfoahkkin oazzu friddja cajehit solidaritehta måilmmi
ålgoalbmogiidda, ja cajehit doarjaga bargguide eatnarna vuoigatvuodaiguin, ja maiddåi addit
doarjaga fierpmadagaid ja organisasuvnnaid bargui.
Julggastusa ektui lea mosuvdna cielgaseabbo go mosuvdnaovddideaddjit leat gåibidan ah te
Samediggi adda cealkamusa mainna doa1ju julggastusa. Dan sahtasii dahkat omd.
preassadied:åhusain mas cajeha ja ovdanbukta doarjaga.
Boazodoallolavdegoddi lea mearridan
ahte

evttohit stivrii ahte mosuvnna vuosttas ahte-cealkka hilgojuvvo ja nubbi ahte-cealkka
dohkkehuvvo.

Stivra evttoha Samedilclci mearridit
ahte

rnosuvima vuosttas ahte-cealkka hilgojuvvo,

ahte

mofovnna nubbe ahte-cealkka dohkkehuvvo.

Darkldsteddjiid nammamearka
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SAMETINGET
SÅMEDIGGI

§ 35

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:3
2018-05-23--25

Mosuvnnat - joatkka

§ 35.15 M 531 - Eatnama vuoigatvuodat - joatkka

Christina Åhren ii leat sajis, ii oktage sadjasas.
Åvtehke loahpaha digastallarna.
Åvtehke bidja ovdan proposi8uvnna dohkkehit dehe hilgut stivrra evttohusa, ja gavnnaha
ahte Samediggi doarju stivrra evttohusa.

tJ\ vvu_)u:vuV\

Samediggi mearrida

v-
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Åssi § 35.2 M 492 Stipeanda nuorra boazovazziide giedahallo 2018-05-25 dii 16.10 c\ o~k.,Q_k."4.v'vD
ahte

IR.QSI i:vd 11 a

Ar

Darkkisteddjiid nammamearka
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SAMETINGET
SÅMEDIGGI

§ 35

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:3
2018-05-23--25

Motioner - forts.

§ 35.15 M 531- Naturens rättigheter- forts.

Christina Åhren ej närvarande, ingen ersättare.
Ordföranden förklarar debatten avslutad
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för styrelsens förslag
och finner att Sametinget godtagit styrelsens förslag.

t,?..\-\.elC-e'..
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Sametinget beslutar
att

moti@H:en

därm€4-äffi~a.
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Behandling av§ 35.2 M 492 Stipendier för unga renskötare behandlas 2018-05-25 kl 16.10

Justerarens sign
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SÅMEDIGGI

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:3
2018-05-23--25

Paulus Kuoljok åvtehke

§ 36

./.

Stivrra ja lavdegottiid raporttat dievaseoahkkimii
Assegirjjit
- Stivrabeavdegirji 2018-04-11-13, § 54.5
- Stivrra ja lavdegottiid raporttat guovvamanu - 2018
- Stivrabeavdegirji 2018-04-27, § 95.2

Stivra mearridii cuoIJomfillu 11 - 13 b 2018, § 54.5
ahte

giedahallat assi telefonfoahkkimjs CUOI)Omanu 27 b.

Stivra evttoha
ahte

bidjat ovdan stivrra ja lavdegottiid raporttaid dievasfoahkkimii.

Stivra evttoha Samedikki mearridit
ahte

bidja dieduid assebahpiriidda,

Paragrafa darkkistuvvo dakkaviae

Christina Åhren ii leat sajis, ii oktage sadjasas
Mari-Louise Boman cohkka lahtu Torkel Stångberg sajis
Stefan Mikaelsson evttoha beavdaibidjat assi.
Åvtehke loahpaha digastallama.
Samediggeortnega § 56 jelgii galga gaibadus beavdåibidjat assi biddjot mearrådusa vuollai
ovdalii ieza gclibadusaid.
Åvtehke bidja ovdan proposi8uvnna dohkkehit dehe hilgut Stefan Mikaelsson gaibadu sa
beavdclibidjat assi ja gavnnaha ahte Samediggi dohkkeha Stefan Mikaelsson gaibadusa
beavdaibidjat assi.

Stimediggi mearrida
ahte

beavdaibidja assi.

Darklcisteddjiid nammamearlca
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:3
2018-05-23--25

SAMETINGET
SÅMEDIGGI

Paulus Kuoljok ordfdrande

§ 36

./.

Styrelsen och nämndernas redovisning till plenum
Dokument
- Styrelseprotokoll 2018-04-11-13, § 54.5
- Styrelsen och nämndernas redovisningar för perioden februari 2018 - Styrelseprotokoll 2018-04-27, § 95.2

Styrelsen beslutade den 11 - 13 april 2018, § 54.5
att

behandla ärendet på telefonsammanträdet den 27 april.

Styrelsen beslutar
att

överlämna styrelsen och nämndernas redovisningar till plenum.

Styrelsen fdreslår Sametinget besluta
att

lägga redovisningarna till handlingarna.

Paragrafen justeras omedelbart

Christina Åhren ej närvarande. Ingen ersättare
Mari-Louise Boman ersätter ledamoten Torkel Stångberg

Stefan Mikaelsson föreslår att bordlägga ärendet.
Ordföranden förklarar debatten avslutad.
Yrkandet om bordläggning prövas före andra yrkanden i enlighet med§ 56
Sametingsordningen
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för Stefan Mikaelssons förslag
att bordlägga ärendet och finner att Sametinget godtagit Stefan Mikaelssons förslag att
bordlägga ärendet.

Sametinget beslutar
att

bordlägga ärendet.

95 (103)

SAMETINGET
SÅMEDIGGI

§ 37

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:3
2018-05-23--25

v algaassit

Åsa Blind åvtehke

§ 37.1

Eahpeluohttamus Samedikki åvtehke vuosta

./.

Assegirjjit
- Gaibådus Jakt-och fiskesamerna, Landspartiet Svenska Samer, Min Geaidnu, Albmut ovddidan
2018-05-23

Lars Miguel Utsi diediha ahte Guovssonasti ollasit luohtta åvtehkii.
Lars Jon Allas evttoha hilgut as.Si.
Per-Olof Nutti diedili.a ahte Samiid Riikkabellodat ollasit luohtta åvtehkii.
Jan Rannerud diedilia ahte Vuovdega ollasit luohtta åvtehkii.
Anders Kråik diedilia ahte Samemabellodat ollasit luohtta åvtehkii

Åvtehke gavnnaha ahte Samedikki eanetlohku doarju åvtehke ja loahpaha dasto assi.

Darkkisteddjiid nammamearka
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SAMETINGET
SÅMEDIGGI

§ 37

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:3
2018-05-23--25

Valärenden

Åsa Blind ordförande
§ 37.1

Misstroende mot Sametingets ordförande

./.

Dokument
- Yrkande frän Jakt - och fiskesamerna, Landspartiet Svenska Samer, Min Geaidnu, Albmut
2018-05-23

Lars Miguel Utsi meddelar att Guovssonasti har fullt förtroende för ordföranden.
Lars Jon Allas föreslår att yrkandet avvisas.
Per-Olof Nutti meddelar att Samiid Riikkabellodat har fullt förtroende för ordföranden.
Jan Rannerud meddelar att Vuovdega har fullt förtroende för ordföranden.
Anders Kråik meddelar att partiet Samerna har fullt förtroende för ordföranden

Ordföranden konstaterar att majoriteten stöder Sametingets ordföranden och avslutar
därmed ärendet.
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SAMETINGET
SÅMEDIGGI

§ 37

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:3
2018-05-23--25

v ålgaassit

Åsa Blind åvtehke

§ 37.2 Dievasmahttinvålggat-1. sadjåsas åvtehke
Assegirjjit
- Dievasfoahkkinbeavdcgirji 2018-08-29, 09-01, § 6
- Mona Perssona gaibadus beassat luohpat ammåhis 2018-03-16, dnr 1.1.1-2018-453
- Valgavalbmenjoavkku beavdegirji 2018-05-22, - 24, § 3

Mon a Persson gåibida beassat luohpat Samedikki 1. sadj asas åvtehke amm ahis.

Torkel Stångberg bukta diedu Jakt- och fiskesamerna bellodagas ahte ii ]eat evttohus
1. sadjasas åvtehke ammahii.

Valgavalbmenjoavku mearrida
ahte

gavnnaha <lasta ahte ii gavclno evttohus 1. sadjasas åvtehke åmmåhii.

Åvtehke loahpa <ligastallarna.
Åvtehke diediha ahte go ii gavdn o evttohus 1. sadjasas åvtehke ammahii, de ii dahkko assiin

mihkke.

Darkkisteddjiid nammamearka
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SAMETINGET
SÅMEDIGGI

§ 37

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:3
2018-05-23--25

Valärenden

Åsa Blind ordfårande

§ 37.2

Fyllnadsval- l:e vice ordförande
Dokument
- Plenumsprotokoll 2018-08-29, 09-01, § 6
- Begäran om entledigande från Mona Persson 2018-03-16, dnr 1.1.1-2018-453
- Valberedningens protokoll 2018-05-22, - 24, § 3

Mona Persson begär entledigande från uppdraget som l:e vice ordförande i Sametinget.

Torkel Stångberg vidarebefordrar meddelande från Jakt- och fiskesamerna att det inte finns
något förslag till l:e vice ordförande.

Valberedningen beslutar
att

konstatera att inget förslag finns till l:e vice ordförande.

Ordförande förklarar debatten avslutad.
Ordföranden meddelar att eftersom inget förslag finns till l:e vice ordförande
lämnas ärendet utan åtgärd.

Justerarens sign
0
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SAMETINGET
SÅMEDIGGI

§ 37

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:3
2018-05-23--25

V ålgaassit - joatkka

Åsa Blind åvtehlce
§ 37.3

Dievasmahttinvålggat- 3. sadjasas åvtehke
Assegirjjit
- Dievasfoahkkinbeavdegirji 2018-08-29, 09-01, § 6
- Daniel Holst gaibadus beassat luohpat ammahis 2018-03-16, dnr 1.1.1-2018-456
- Valgavalbmenjoavkku beavdegirji 2018-05-22, - 24, § 4

Daniel Holst gaibida beassat luohpat Samedikki 3. sadjasas åvtehke ammahis.

Torkel Stångberg bukta diedu Jakt- och fiskesamema bellodagas ahte ii leat evttohus
3. sadjasas åvtehke årnmiliii.

V aigavalbrnenjoavlcu rnearrida
ahte

gavnnaha dasto ahte ii gavdno evttohus 3. sadjasas åvtehke ammahii.

Åvtehke loahpa digastallama.
Åvtehke diediha ahte go ii gavdno evttohus 3. sadjasas åvtehke ammåhii, de ii dahkko assiin
mihkke.

Darkkisteddjiid nammamearka
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SAMETINGET
SÅMEDIGGI

§ 37

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:3
2018-05-23--25

Valärenden - forts.

Åsa Blind ordfdrande
§ 37.3

Fyllnadsval- 3:e vice ordförande
Dokument
- Plenumsprotokoll 2018-08-29, 09-01, § 6
- Begäran om entledigande från Daniel Holst 2018-03-16, dnr 1.1.1-2018-456
- Valberedningens protokoll 2018-05-22, - 24 § 4
Daniel Holst begär entledigande från uppdraget som 3:e vice ordförande i Sametinget.

Torkel Stångberg vidarebefordrar meddelande frän Jakt- och fiskesamerna att det inte finns
något förslag till 3:e vice ordförande.
Valberedningen beslutar

att

konstatera att inget förslag finns till 3:e vice ordförande.

Ordförande förklarar debatten avslutad.
Ordföranden meddelar att eftersom inget förslag finns till 1:e vice ordförande
lämnas ärendet utan åtgärd.
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SAMETINGET
SÅMEDIGGI

§ 37

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:3
2018-05-23--25

V algaassit - joatkka

Åsa Blind åvtehke

§ 37.4

Dievasmahttinvalggat - varrelahttu Kulturlavdegoddai
Assegirj ji t

-

Dievasfoahkkinbeavdegirji 2018-08-29, 09-01, § 11
Ulla Alvarsson gaibadus beassat luohpat ammahis 2018-05-02, dnr 4.1.1-2018-674
Valgavalbmenjoavkku beavdegirji 2018-05-22, - 25, § 5

Ulla Alvarsson gåibida beassat luohpat varrelahttun Kulturlavdegottis.

Valgavalbmenjoavku evttoha Samedikki mearridit

ahte

valljet Daniel Holst kulturlavdegotti varrelahttun.

ahte

paragrafa dårkkistuvvo dakkavide.

Åvtehke loahpaha digastallama.
Åvtehke bidja ovdan proposisuvnna dohkkehit dehe hilgut vålgavålbmenjoavkku evttohusa,
ja gavnnaha ahte Samediggi doarju vålgavålbmenjoavkku evttohusa.

Samediggi mearrida

ahte

valljet Daniel Holst kulturlavdegotti varrelahttun.

ahte

paragrafa dårkkistuvvo dakkavide.

Darkkisteddjiid nnmmamearka
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SAMETINGET
SÅMEDIGGI

§ 37

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:3
2018-05-23--25

Valärenden- forts.

Åsa Blind ordförande
§ 37.4

Fyllnadsval- ersättare till Kulturnämnden
Dokument
- Plenumsprotokoll 2018-08-29, 09-01, § 11
- Begäran om entledigande från Ulla Alvarsson, 2018-05-02, dm 4.1.1-2018-674
- Valberedningens protokoll 2018-05-22, - 25 § 5

Ulla Alvarsson begär entledigande som ersättare i Kulturnämnden.

Valberedningen föreslår Sametinget besluta
att

utse Daniel Holst till ersättare i kulturnämnden.

att

paragrafen justeras omedelbart.

Ordföranden förklarar debatten avslutad.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för valberedningens förslag och
finner att Sametinget godtagit valberedningens förslag.

Sametinget beslutar
att

utse Daniel Holst till ersättare i kulturnämnden.

att

paragrafen justeras omedelbart.

Justerarens sign
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SAMETINGET
SÅMEDIGGI

§ 37

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:3
2018-05-23--25

V algaassit - joatkka

Åsa Blind åvtehke
§ 37.4

Dievasmahttinvålggat - varrelahttu Kulturlavdegoddai
Assegiriiit
- Dievasfoahkkinbeavdegirji 2018-08-29, 09-01, § 11
- Arma-Karin Svensson gaibadus beassat luohpat ammahis 2018-05-02, dm 4.1.1-2018-750
- Valgavalbmenjoavkku beavdegirji 2018-05-22, - 24, § 6

Anna-Karin Svensson gciibida beassat luohpat varrelahttun Kulturlavdegottis.

Valgavalbmenjoavku evttoha Samedikki mearridit
ahte

valljet Martin Lundgren kulturlavdegotti varrelahttun.

ahte

paragrafa darkkistuvvo dakkavide.

Åvtehke loahpaha digastallama.
Åvtehke bidja ovdan proposisuvnna dohkkehit dehe hilgut vålgavalbmenjoavkku evttohusa,
ja gavnnaha ahte Såmediggi doarju valgavalbmenjoavkku evttohusa.

Samediggi mearrida
ahte

valljet Martin Lundgren kulturlavdegotti varrelahttun.

ahte

paragrafa darkkjstuvvo dakkavide.

Darkkisteddjiid nammrcmearka
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:3
2018-05-23--25

SAMETINGET
SÅMEDIGGI

§ 37

Valärenden - forts.

Åsa Blind ordförande
§ 37.5

Fyllnadsval- ersättare till Kulturnämnden
Dokument
- Plenumsprotokoll 2018-08-29, 09-01, § 11
- Begäran om entledigande från Anna-Karin Svensson, 2018-05-21, dnr 4.1.1-2018-750
- Valberedningens protokoll 2018-05-22, - 24 § 6

Anna-Karin Svensson begär entledigande som ersättare i Kulturnämnden.

Valberedningen föreslår Sametinget besluta
att

utse Martin Lundgren till ersättare i kulturnämnden,

att

paragrafen justeras omedelbart.

Ordföranden förklarar debatten avslutad.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för valberedningens förslag och
finner att Sametinget godtagit valberedningens förslag.

Sametinget beslutar
att

utse Martin Lundgren till ersättare i kulturnämnden,

att

paragrafen justeras omedelbart.
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SAMETINGET
SÅMEDIGGI

§ 37

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:3
2018-05-23--25

V ålgaassit - joatkka

Åsa Blind åvtehke

§ 37.6

Lahtut ja varrelahtut dearvvasvuoda-, boarrasiid- ja valåstallanlavdegoddai
Assegirjjit
- Stivrabeavdegirji 2018-04-11-13, § 62
- Dievasfoahkkinbeavdegirji 2018-05-24, § 30
- Vcilgavcilbmenjoavkku beavdegirji 2018-05-22, - 25, § 7

Valgavalbmenjoavku evttoha Samediklä mearridit

ahte

valljt lahtuid ja varrelahtuid proposuna.Ia vugiin,

ahte

mandåhttaaigodat alga odne ja cuovvu Samedikki stivrra ja lavdegottiid bargoortnega
maid Samediggi lea dohkkehan,

ahte

valljet euovvovas lahtuid ja varrelahtuid dearvvasvuoda- boarrasiid- ja
valåsta11anlavdegoddai;
Lahttu
V arrelahttu
Inger Baer Omma
Mariann Lörstrand
Marina Nilsson Ederlöv
Monica Harr Sandström
Britt Sparrock
Per Henrik Bergkvist
Elisabeth Önnhall
Agneta Rimpi
Anders Axelsson
Magnus Lindberg

ahte

valljet Monica Harr Sandström sagadoallin,

ahte

paragrafa darkkistuvvo dakkavid:e.

Å vtehke loahpaha digastallama.
Åvtehke bidja ovdan proposisuvrma dohkkehit dehe hilgut va.Igava.Ibmenjoavkku evttohusa,
ja gavnnaha ahte Samediggi doaiju valgavalbmenjoavkku evttohusa.

Dfirkkisteddjiid nammamearka
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:3
2018-05-23--25

SAMETINGET
SÅMEDIGGI

§ 37

Valärenden - forts.

Åsa Blind ordfarande
§ 37.6

Ledamöter och ersättare till hälso-, äldre- och idrottsnämnd
Dokument
- Styrelseprotokoll 2018-04-11-13, § 62
- Plenumsprotokoll 2018-05-24, § 30
- Valberedningens protokoll 2018-05-22, - 25, § 7

Valberedningen foreslår Sametinget besluta
att

utse ledamöter och ersättare proportionellt,

att

mandatperioden är från dagens datum och följer den av Sametinget
beslutad Arbetsordning för Sametingets styrelse och n ämnder,

att

utse ledamöter och ersättare till h älso-, äldre och idrottsnämnd enligt nedan;
Ledamot
Ersättare
Mariann Lörstrand
Inger Baer Omma
Marina Nilsson Ederlöv
Monica Harr Sandström
Britt Sparrock
Per Henrik Bergkvist
Agneta Rimpi
Elisabeth Önnhall
Anders Axelsson
Magnus Lindberg

att

utse Monica Harr Sandström till ordförande,

att

paragrafen justeras omedelbart.

Ordföranden förklarar debatten avslutad.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för valberedningens förslag och
finner att Sametinget godtagit valberedningens förslag.
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SAMETINGET
SÅMEDIGGI

COAHKKINBEA VDEGIRJI 2018:3
2018-05-23--25

§ 37

V algaassit - joatkka

§ 37.6

Lahtut ja varrelahtut dearvvasvuoda-, boarrasiid- ja valastallanlavdegoddai - joatkka

Samediggi mearrida
ahte

valljt lahtuid ja vårrelahtuid proposunala vugiin,

ahte

mandåhttaåigodat cilga odne ja cuovvu Samedikki stivrra ja lavdegottiid bargoortnega
maid Samediggi lea dohkkehan,

ahte

valljet euovvovas lahtuid ja varrelahtuid dearvvasvuoda- boarrasiid- ja
valastallanlavdegoddåi;
Lahttu
Varrelahttu
Inger Baer Omma
Mariann Lörstrand
Monica Harr Sandström
Marina Nilsson Ederlöv
Britt Sparrock
Per Henrik Bergkvist
Agneta Rimpi
Elisabeth Önnhall
Anders Axelsson
Magnus Lindberg

ahte

valljet Monica Harr Sandström sagadoallin,

ahte

paragrafa dårkkistuvvo dakkavide.

Paulus Kuoljok boahta fas sadjasis
Tomas Påve cohkka lahtu Ingrid Inga sajis
Inger Baer Omma cohkka lahtu Lars Jon Allas sajis
Karl-Einar Enarsson cohkka lahtu Lars-Paul Kroik sajis
Carola Fjällström cohkka lahtu Torkel Stångberg sajis
Elisabeth Kråik cohkka lahtu Anders Kråik sajis
§ 31 Samedikki stivrraja lavdegottiid bargoortnet giedahallo dal.

Darkkisteddjiid nammamearka
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SAMETINGET
SÅMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:3
2018-05-23--25

§ 37

Valärenden- forts.

§ 37.6

Ledamöter och ersättare till hälso-, äldre- och idrottsnämnd- forts.

Sametinget beslutar
att

utse ledamöter och ersättare prop ortionellt,

att

mandatperioden är från dagens d atum och följer den av Sametinget
beslutad Arbetsordning för Sametingets styrelse och nämnder,

att

utse ledamöter och ersättare till hälso-, äldre och idrottsnämnd enligt ned an;
Ledamot
Ersättare
Mariann Lörstrand
Inger Baer Omma
Monica Harr Sandström
Marina Nilsson Ederlöv
Britt Sparrock
Per Henrik Bergkvist
Agneta Rimpi
Elisabeth Önnhall
Anders Axelsson
Magnus Lindberg

att

utse Monica Harr Sandström till ordförande,

att

paragrafen justeras omedelbart.

Paulus Kuoljok återinträder
Tomas Påve ersätter ledamo ten Ingrid Inga
Inger Baer Omma ersätter ledamoten Lars Jon Allas
Karl-Einar Enarsson ersätter ledamoten Lars-Paul Kroik
Carola Fjällström ersätter ledamoten Torkel Stångberg
Elisabeth Kråik ersätter ledamoten Anders Kråik
§ 31 Arbetsordning for Sametingets styrelse och nämnder behandlas nu

Justerarens sign
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SAMETINGET
SÅMEDIGGI

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:3
2018-05-23--25

Paulus Kuoljok åvtehke

§ 38

Mosuvnnaid ilmmuheaprni
Samediggi mearrida

./.

ahte

ovddiduvvon mosuvnnat mildosis lea ilmmuhuvvon dievaseoahkkimis,

ahte

mosuvnnat addojit stivrii assevå.lbmena varas.

Paulus Kuoljok åvtehke

§ 12

Loahpaheapmi
Coahkkinjodiheaddji Ioahpaha eoahkkima 2018-05-25, dii rn.oo

Darkkisteddjiid nammnmearkn
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SAMETINGET
SÅMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:3
2018-05-23--25

Paulus Kuoljolc ordfårande

§ 38

Anmälan av motioner
Sametinget beslutar

./.

att

inlämna motionerna enligt bilaga är anmälda i plenum,

att

motionerna överlämnas till styrelsen för beredning.

Paulus Kuoljolc ordfårande

§ 39

Avslutning
Ordföranden avslutar sammanträdet 2018-05-25, kl 18.00.

fusterarens sign
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