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Jordbruksdepartementet 
103 33 Stockholm 
 
 

Remiss Vissa samepolitiska frågor (Ds 2009:40) 

 

Svenska Jägareförbundet (nedan kallat Förbundet) får härmed lämna följande 
yttrande över rubricerad remiss. 
 
Förbundet har valt att framför allt yttra sig över de delar av promemorian som rör 
jakten inom samebyarna.  
 
Enligt Förbundets bedömning borde de föreslagna ändringarna i rennäringslagen på 
kort sikt inte medföra några mer påtagliga förändringar i jakten och jaktutövandet 
vare sig för nuvarande samebymedlemmar eller för övriga. Förbundet noterar dock 
att samebyn föreslås få ett avsevärt större inflytande över jakten och fisket. I 
nuvarande lagstiftning har samebyn till uppgift att ”ombesörja renskötseln”, i denna 
promemoria föreslås att samebyn ska ”förvalta renskötselrätten”, det vill säga även 
den rätt till jakt och fiske som följer med renskötselrätten. Förbundet saknar en 
analys av vilka konsekvenser detta på sikt kan medföra för icke 
samebymedlemmars tillgång till jakt och fiske på såväl statlig som enskild mark i 
berörda områden. 
 
Förbundets synpunkter i övrigt redovisas nedan paragrafvis. 
 
9 § 
I den oförändrade 1 § i denna lag framgår att ”Rätten enligt första stycket 

(renskötselrätten) tillkommer den samiska befolkningen och grundas på urminnes 

hävd.” Med detta som grund, samt enligt vad som nämnts ovan, anser Förbundet att 
det är fel att i 9 § ange att ”En sameby har till ändamål att för medlemmarnas bästa 

förvalta renskötselrätten…..” Förbundet föreslår istället följande formulering ”En 

sameby har till ändamål att för medlemmarnas bästa förvalta samordna utövandet 
av renskötselrätten…..”. 
 
13 § 
Förbundet tillstyrker införandet av hänsynskrav från utövare av renskötselrätt 
gentemot ”markägares och annans rätt att bruka samma mark.”. Förbundet 
förutsätter att denna paragraf ska vara tillämpbar i jaktsammanhang, exempelvis i 
samband med att samebymedlemmar bedriver älgjakt på dubbelregistrerade 
privatmarker.  
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31 §     
För att få bättre stringens i lagens skrivningar gällande jakten och fisket föreslår 
Förbundet att ett tillägg görs i 31 § så att den får följande lydelse; ”Sameby eller 

medlem i sameby får ej upplåta rättigheter som ingår i renskötselrätten. 

Sameby får dock åt den som tidigare varit medlem i byn och där bedrivit renskötsel 
med egna renar upplåta rätt att utan avgift till sitt husbehov jaga eller fiska på 

byns område enligt 25 §.” 
 
40 § 
Punkt fem i denna paragraf, som behandlar vad som ska anges i samebyns stadgar, 
lyder ”grunderna för fördelning av jakt och fiske inom samebyn,”. Den rätt till jakt 
och fiske som tillkommer samebymedlemmen är grundad på urminneshävd och 
uttolkad i rennäringslagstiftningen, Förbundet ser därför inga skäl till att detta 
dessutom ska anges i samebyns stadgar. Förbundet anser därför att denna punkt ska 
strykas.  
 
99 § 
I promemorian föreslås ingen förändring av 99 §. I paragrafen stadgas bland annat 
att ”Beslut om upplåtelse som avses i 32 § får överklagas hos regeringen. Beslut 

som avser upplåtelse av rätt till jakt eller fiske får dock överklagas endast av 

sameby.” Förbundet kan inte se något rimligt juridiskt motiv till varför beslut i 
vissa upplåtelsefrågor ska vara överklagningsbara, samtidigt som beslut rörande 
jakt och fiske endast får överklagas av sameby.  Förbundet föreslår därför att den 
mening som begränsar rätten att överklaga beslut rörande jakt och fiske stryks. 
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