Sametinget i Sveriges vedtak om Arbeidsgruppas forslag til norsksvensk reinbeitekonvensjon av oktober 2013.
Svensk- norska renskötselkonventionen § 29
Dokument
- Kodicillen 1751
- Plenumsprotokoll 2012-10-23 – 26 § 46
- Inbjudan till regeringarna, SSR och NRL överläggningar 2011-06-01, dnr 2011-72
- Den gemensamma arbetsgruppens i respektive lands förslag till föreslagen förändring - i det
av staterna signerade konventionsförslaget, rörande den gränsöverskridande renskötseln
mellan Sverige och Norge.
Föredragande:
Sametinget beslutade bland annat den 23-26 oktober 2012, § 46
”Att fortsätta överläggningarna med andra samiska företrädare kring en överenskommelse mellan
Norge och Sverige om den gränsöverskridande renskötseln och att styrelsen ska avlämna en rapport
för godkännande senast till plenum i oktober 2013”.

Sametingets bedömning:
Sametinget anser det är angeläget att en renskötselkonvention kan komma till stånd för att
reglera den gränsöverskridande renskötseln mellan Sverige och Norge.
Sametinget kan konstatera, att i arbetet med en ny renskötselkonvention är det av betydelse att
tillförsäkra att områdesprotokollen som rör privaträttslig egendom inte är i strid med
Europakonventionens bestämmelser om egendomsskydd samt respektive lands grundlagar till
skydd för egendomsrätten.
Sametinget bedömer att det är av vikt, att förslag som rör områdesindelning kvalitetssäkras
utifrån nu gällande rättsgrund.
Sametinget anser vidare att en central frågeställning, är att ett förslag ska innefatta en rimlig
och rättsäker förankring hos rättighetsinnehavarna, i syfte att uppnå en så bred acceptans som
möjligt hos de renskötande parterna.
Sametinget konstaterar också att de grundläggande lösningarna som är kopplade till
gränsöverskridande renskötsel och samiskt resursbruk inte lär lösas av en renbeteskonvention.
Sametinget förväntar sig därför att staterna, med full respekt för samernas självbestämmande,
verkar för att dessa skall kunna lösas i de föreslagna nämnderna.
Sametingets uppfattning är att en rättighetskartläggning inom hela det samiska
bosättningsområdet bör genomföras med syfte bland annat för att tjäna som underlag, för de i
förslaget inrättandet av nämnder. Speciellt angeläget är det att påbörja en
rättighetskartläggning i de områden där stark kritik har riktats mot nuvarande förslag och bör
därför prioriteras.

Sametinget föreslås besluta:
Att uppdra till styrelsen:
att begära hos regeringarna i samråd med det norska sametinget och näringens organisationer
att en tidsfrist ges för de samebyar och renbetesdistrikt som har särskilda behov av bättre
underlag till indelning av betesområden samt förvaltning av markerna utifrån sedvanerätt,
urminnes hävd och domar ges en tidsfrist
att hos regeringarna begära en rättighetskartläggning som bland annat ska syfta till att tjäna
som underlag avseende markdispositioner mellan samebyar och renbetesdistrikt
att i övrigt stödja det av den samiska arbetsgruppens utarbetade konventionsförslaget.

