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Angående uppförande av parlamentsbyggnaden
Bakgrund
1993
2004
2005

Plenum beslutar 931008 § 24 att Sametingets huvudkansli placeras i !Gruna.
Statsminister Göran Persson avger löfte om ny sametingsbyggnad.
Statens fastighetsverk (SFV) presenterar utredning om ny sametingsbyggnad,
med tomt vid kvarteret Sågarbetaren i Kiruna. Regeringsbeslut om
arkitekttävling baseras på SFV:s utredning och en projektkostnadsram på 150
miljoner.
Arkitekttävling genomförs, där juryn utser Bndjnneapmi av Murman arkitekter
2006
till vinnare.
LKAB meddelar att utsedd tomt (kv. Sågarbetaren) påverkas av gruvans
2006/07
utbredning. Projektägaren SFV drar tillbaka ansökan om medel till
byggnadsprogram hos finansdepartementet, med motivering att den aktuella
tomten är förutsättning för vinnande arkitektbidrag.
Regeringsskifte, osäkerhet angående finansiering av byggnaden.
2006
Mtll'man arkitekter presenterar tomtuh·edning med tre alternativa förslag i
2008
Kiruna: Matojärvi, Truckverkstaden samt Petsamo.
LKAB meddelar att det finns brytvärda malmfyndigheter vid tomtaltemativet
2009-2011
Matojärvi. Tomt vid Truckverkstaden på Luossavaara väljs som
ersättningsalternativ. LKAB presenterar uh·edning av markförhållanden vid
Luossavaara där det framkommer att delal' av området är tmderminerat av
tidigare gruvbryh1ing. IGruna kommun beslutar därmed att nya centrum ska
placeras mellan Tuolluvaara och jägaro1mådet.
Tomt vid Tuolluvaara och nya cenh·um i IGruna utreds och presenteras av
2013/15
LKAB och Kfruna kommun som alternativ till tomten vid Luossavaara.
2006-2016 Flertalet kormmmer inkommer under årens lopp med alternativa tomtförslag
för plenumsbyggnad.
Kommuner inbjuds att presentera förslag på placering av plenumsbyggnad i
2016
samband med plenum i Skellefteå 161003.
Plenum beslutar 180523-25 § 29 att utreda h·e orter: Kiruna, Villielmina,
2018
Östersund.
Plenum beslutar 190221 § 10 att parlamentsbyggnad ska byggas i Östersund.
2019
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Tidigare process
Arkitekttävlingen som genomfördes 2006 omfattade två steg:
Steg 1. Fem förslag valdes ut av 111 ink01m1a förslag.
Steg 2. De fem förslagens företrädare genomförde en sh1dieresa till orten för att ta del av
lokala förhållanden, tomt, stadsbild, klimat samt byggtekniska fömtsättningar. Resan syftade
också till att utveckla programkrav med koncept och idemässigt innehåll.

Vinnande förslag från steg 2 (Bndjnneapmi av Murman arkitekter) låg till grund för fortsatt
projektering av SFV som beställare, samt för utformning av detaljplan för tomt. De samlade
erfarenheterna från steg 1 ingick som underlag för revidering och komplettering av
lokalprogram och tekniskt program för steg 2.
Kommande arbete
Resultatet av processen som genomfördes i samband med arkitekttävlingen 2006 bör
revideras utifrån nya förutsättningar. De första stegen i en fortsatt process blir enligt SFV att
klargöra:
• Finansiering och huvudmannaskap, övriga intressenter, gränschagning, avtal mm.
• Lokalisering och anpassning till tomt med lokalprogram och teknisk översyn.
• Ny kostnadsbedömning.
• Igångsättande av detaljplanearbete.
Efter dessa steg kan projektering och produktion av byggnaden påbörjas. Nedan preciseras
delar av ovanstående process.

Finansiering, huvudmaimaskap och kostnadsbedömning
En ursprunglig kostnadsberäkning baserad på tävl:ingsförslaget gjordes år 2006 och
indexuppräknades år 2011. hldexuppräkningen landade på byggkostnader på 215 - 225
miljoner kronor med dåvarande lokalprogram.
Enligt SFV är det inte oriml:igt att anta att en slutkostnad för en sameparlamentsbyggnad i
enlighet med tävl:ingsförslaget landar på en högre kostnad, då tomt-, gah1- och
infrash·ul<hrrkosh1ader bör inkluderas samt att en ny indexberäkning bör göras. För att
säkerställa en uppfattning om tänkbru: slutl<0sh1ad krävs en ny bedömning utifrån al<tuella
förutsättningar. SFV betonai· också att en finansiering bör vara långsiktigt imiktad p å hyresoch driftl<0sh1ader i framtida myndighetsanslag och inte bara projekterings- och
byggkosh1ader.
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Lokalisering och igångsättande av detaljplanearbete
Eftersom Badjaneapmi ritades för en specifik tomt, måste underlaget revideras utifrån de nya
lokala förutsättningarna i Österstmd. Eventuellt bygglov inklusive planhandlingar
(detaljplaner, trafik- och infrashul<turplanering m.fl.) måste tas fram och fastställas, delvis
parallellt med framtagande av lokalprogram, teknisk översyn samt byggnadsprogram.
Byggnaden samt utrednings- och programarbete
Då arkitektförslaget ritades för mer än 13 år sedan är det ganska troligt att anpassningar av
byggnaden bör övervägas utifrån nya förutsäthungar, förutom byggnadens placering.
Exempelvis äi- lokalprogrammet med funktionsbeskrivning för Sametingets verksamhet från
2005 och förändringar i behov och lokalanvändning samt nya föreskrifter kan ha förändrat
förutsättningarna. Troligtvis krävs externa konsulter för fördjupade undersökningar i detta
skede och målet äJ.- att ta fram ett byggnadsprogram; ett dokument som sammanfattar alla
förutsäthtlngar och krav samt visar på en fysisk lösning som är tillräckligt detaljerad för att i
sin tur.utgöra underlag för ny kostnadsberäkning.
Projektering av själva byggnaden
När byggnadsprogram och lokalprogram är fastställt, kan projekteringen påbörjas. Några
punkter som ingår i projekteringen är:
• Framställan av systemhandling/huvudhandling
• Framställan av förfrågningsunderlag för upphandling samt bygghandling
I detta skede anlitas konsulter för VVS, el, inredning, al<ustik, brand mm.
Produktion av byggnaden
Genomförs som delad enh·eprenad, totalentreprenad eller generalentreprenad.
Inflyttning och överlämning av bygganden
Etableringsskede, inredning och utrushtlng installeras innan inflythtlng.

Cujuhus/adress
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
e-post: förnamn.efternarnn@sametinget.se
Org.nr.: 202100-4573

Telefovdna/telefon

Faksa/telefax

0980 - 780 30 (växel)
0980 - 780 xx (direkt)
070-

0980 -780 31
www.sarnetinget.se

f

-

Samediggi
Samedigge
Samiediggie
Saemiedigkie

KLIMATSTRATEGI
Sametingets politiska ställningstagande

Klimatstrategin- Sametingets politiska ställningstagande har utarbetats under 2018 och
antogs av plenum samlat i xxx 2019-xx-xx
Foton: Marie Enoksson, Kristina Hotti, Anne Walkeapää
www.sametinget.se/klirnat
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Syfte

Inledning

Klimatstrategin anger Sametingets
inriktning i arbetet med klimatfrågor.
Strategin ska ses som ett politiskt
ställningstagande samtidigt som den utgör
ramen för och vägleder Sametingets arbete
med handlingsplanen för
klimatanpassning.

Klimatförändringarna är en av vår tids
största utmaningar. FN:s klimatpanel
IPCC beskriver tydligt att atmosfär och
hav värms upp, att mängden snö och is
minskar och att havsnivån höjs. 1 Det krävs
både utsläppsminskningar och
anpassningsåtgärder för att bromsa och
möta förändringarna. Vi påverkas indirekt
av vad som händer globalt. Utsläpp
orsakade av människor kommer att
fortsätta påverka atmosfärens
sammansättning och därmed klimatet
under lång tid framöver. Klimatet är inte
enbart en miljöfråga, att förstå hur olika
förändringar interagerar och vad de
betyder kräver en helhetssyn. Vilket också
innebär att det är även en social,
ekonomisk och säkerhetspolitisk fråga.
Om uppvärmningen ska begränsas till 1,5
grader (enligt Parisavtalet) måste det ske
långtgående förändringar ur alla
samhällsperspektiv. Det viktigaste är dock
att förbrukningen av fossila bränslen
minskas kraftigt så snart som möjligt.
Dessutom bör resursanvändningen
generellt effektiviseras, speciellt när det
gäller energikrävande material.
Utsläppsintensiva verksamheter bör
undvikas eller minskas, om möjligt bör
fokus ligga på att finna sätt att återvinna.
Det krävs även resurs- och
energieffektivisering hos alla aktörer i
samhället så väl myndigheter, företag som
den enskilda individen.

Det finns ett stort allvar i11för de
förändringar i väder och klimat
som upplevs, men även av
optimism och framtidstro. Den
samiska kulturen har genom
historien överlevt ge110111
anpassning. Dä1fdr är det många
som har en tilltro till att
anpassningen kommer att
fungera även i nuvarande
situation.

Sammantaget beror konsekvenserna av
klimatförändringar för det samiska
samhället dels på de direkta
klimateffekterna och dels på hur
omvärlden drabbas. På bägge punkter är
förmågan att anpassa sig till en
förändring, att skydda sig mot negativa
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effekter och fortsätta utvecklas viktigt
(resiliens). Många gånger, även inom de
samiska näringarna och den samiska
kulturen, kan det behövas nya arbetssätt
samtidigt som det samiska
förhållningssättet stärks för att hantera de
utmaningar som uppstår.
Klimatanpassning innebär åtgärder för att
anpassa samhället till de
klimatförändringar vi redan märker av
och de som vi inte kan förhindra i
framtiden. Klimatanpassning är inte
detsamma som åtgärder för att mfoska
klimatförändringar. Visserligen krävs
insatser för att minska utsläpp etc. men
även om dessa nödvändiga
utsläppsminskningar kommer till stånd
kan vi inte helt förhindra
klimatförändringar. Anpassning till den
klimatförändring som inte längre kan
undvikas är ett nödvändigt komplement
till arbetet med minskade utsläpp.

förändringarna och riskerar att hamna i en
mycket utsatt situation. Detta är en realitet
även för samerna. Vi konstaterar därför att
det finns ett stort behov av insatser för
klimatanpassning som möter det samiska
samhället.

I Arktis sker förändringarna snabbare än i
övriga delar av världen. Förändringarna är
också accelererande och mer extrema.
Uppvärmningen förväntas bli två till tre
gånger högre än genomsnittet. Att det har
blivit varmare märks genom bland annat
fler extremväder, ökad oförutsägbarhet i
vädret, höjda havsnivåer och krympande
havsis i Arktis. Sommaren år 2018 med
extrem värme, extrem torka och extrema
temperaturer på norra halvklotet hänger
ihop med att den globala temperaturen
har ökat. Det extrema vädret orsakade
bland annat svårsläckta bränder.
Världens urfolk påverkas allvarligt av
klimatförändringarna eftersom deras
överlevnad, kulturer och ekonomiska
resurser är direkt beroende av naturen.
Urfolkens traditionella kunskap kommer
att vara en nyckelfaktor för att möta de
globala utmaningarna. De saknar ofta
resurser för att anpassa sig till
Samediggi/Samedigge/Samiediggie/Saemiedigkie IInledning

Nationella och internationella mål
Regeringens vision för samhällets
anpassning till ett förändrat klimat är att
utveckla ett långsiktigt hållbart och robust
samhälle som aktivt möter
klimatförändringar genom att minska
sårbarheter och tillvarata möjligheter.
Myndigheterna har en viktig roll vad det
gäller att initiera, stödja och följa upp
klimatanpassningsarbetet inom sitt
ansvarsområde.
Sametingets strategi är kopplad till de
nationella miljökvalitetsmålen och
speciellt till målet om storslagen fjällmiljö.
Andra miljökvalitetsmål som den samiska
traditionella kunskapen -arbediehtu-, de
samiska näringarna och den samiska
kulturen bidrar till är:
"Levande skogar",
"Myllrande våtmarker",
"Ett rikt växt- och djurliv" samt
"Levande sjöar och vattendrag".
Sametinget har föreslagit ett etappmål om
arbediehtu i miljömålssystemet.
Arbetet har också en tydlig koppling till
d e globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030,
som antagits av FN. 2 Sametingets
holistiska synsätt och strävan för en m er
långsiktigt hållbar förvaltning av
naturresurserna bidrar till målen:
"Rent vatten och sanitet",
"Hållbara städer och samhällen",
"Hållbar konsumtion och produktion",
"Bekämpa klimatförändringen" och
"Ekosystem och biologisk mångfald".
De globala hållbarhetsmålen som ska vara
uppfyllda senast 2030 och stärker
samernas förutsättningar j Sverige är:
"Ingen fattigdom",
"Ingen hunger",

"Hälsa och välbefinnande",
"God utbildning för alla",
"Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk
tillväxt",
"Minskad ojämlikhet" och
"Fredliga och inkluderande samhällen".

Klimatstrategin har även synergier med
Sveriges genomförande av FN:s
konvention om biologisk mångfald,
särskilt artikel 8j och 10c om traditionell
kunskap och hållbart sedvanebruk kopplat
till biologisk mångfald samt Aichimålen.
Sverige ska ha en ledande roll i
erkännandet av traditionell kunskap och
urfolks rättigheter (prop. 2013/14:141) för
uppfyllandet av Aichimål 18.

Ur ett samiskt
perspektiv iir alla frågor miljöfrågor och
natur går inte att skiljafr/'111 kultur. I det
ryms en grö11 i1ifmstrukt11r, biologisk
mångfald och olika ekosyste111tjii11ster.
Det iir viktigt att ekosyste111en och de
tjiinster de ger oss iiven f ungerar vid
klimatforiindringar och dess effekt på
miljön. Miinniskan och miljön ska
betraktas och beha11dlas holistiskt, de hör
ihop och kan ·;11te särskiljas från
vara11dra.

2

UNDP United Nations Development Programme
(UNDP), www.globalamalen.se
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Samiska landskapsperspektivet
I den samiska kulturen har man under
lång tid och på ett speciellt sätt förhållit sig
till landskapet. Det är det samiska
kulturlandskapet som har styrt
användningen. Kunnandet om landskapet
ingår i arbediehtu som beskriver kunskap
både som information och som process
och som förtydligar olika sätt att erhålla
eller tillskansa sig kunskap. Grunden för
arbediehtu är relationen mellan natur-djurmänniska. Arbediehtu, där bland annat arv,
traditioner, sedvänjor och levnadssätt
inkluderas är grundstenarna för vår
samiska kultur och vår identitet.
Arbediehtu ger oss förutsättningar att
kunna leva ett så bra liv som möjligt, och
den ger oss vägledning också på ett
immateriellt plan. För oss samer är inte
arbediehtu en gammal eller ålderstigen
kunskap, utan den inkluderar även
kunskap som används idag och som också
vidareutvecklas.
För samerna är rirbediehtu inte ett koncept
det är ett sätt att leva där

vidareförmedlingen av kunskapen är en
naturlig del av vardagen. Man gör arbetet
tillsammans. Barnen är ofta med och lär
sig saker tidigt. Det finns en naturlig
kunskapsöverföring mellan
generationerna.
Samerna har sedan urminnes tider bildat
relationer baserade på observationer och
interaktioner med växt- och djurliv,
vattensystem, mark och väder. Man kan
säga att i det samiska
landskapsperspektivet ryms en grön
infrastruktur, biologisk mångfald, olika
ekosystemtjänster och cirkulär ekonomi.
I det samiska landskapsperspektivet
hänger naturen och det naturen levererar
intimt ihop med människan och hennes
sociala och kulturella sammanhang.
Människan, naturen och landskapet utgör
en odelbar helhet vilket förklarar det
holistiska samiska kulturen baseras på.
I det samiska landskapet behövs varje del
vid sitt speciella tillfälle exempelvis
renskötseln och renen har sina platser
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beroende av årstid och årets speciella
förutsättningar. Familj, vänner och
släktingar har sina platser där man träffas,
bor och umgås och vissa platser bär de
samiska språken och historien och
kulturarvet från tidigare generationer.
När vi gemensamt behöver göra ingrepp i
och förändra landskapet förändrar vi inte
bara marken på platsen utan hela
sammanhanget för de som berörs. Därför
måste ett ingrepp vara väl grundat, ske
med försiktighet och lämna ett begripligt
sammanhang så att de som påverkas kan
känna att helheten bevaras.
Det finns en grundläggande koppling
mellan språk och traditionell kunskap i
samband med biologisk mångfald. Förlust
av biologisk mångfald och förstörelse av
ekosystem innebär att relaterade språk och
kunskaper försvinner. Samiskans
ordrikedom när det gäller att exempelvis
beskriva naturens utseende och olika
sorters snö illustrerar hur
sammankopplade språk, kultur och natur
är. Språk är något av det mest centrala vid
överföring och bevarande av arbediehtu.
Därför är det viktigt att i brukandet av
naturresurserna och förvaltandet av
biologisk mångfald även beakta de
samiska språken.
När vi pratar om det samiska landskapet
handlar det om en helhetssyn baserad på
ett samfokt levnadsätt utifrån samisk
kultur och samiska näringar (renskötseln,
jakt och fiske, samisk turism, duodji m.m).
Även språket, jojken och andligheten blir
då centrala i synsättet.

Hållbara samiska näringar och kultur
Många samer lever i ett omedelbart och
nära förhållande till naturen. Den samiska
markanvändningen bygger till stor del på
att använda förnybara naturresurser.
Under årtusenden har samer levt av det
naturen gett och utvecklat ett sätt att leva
genom att bruka men inte förbruka
naturresurserna. Detta synsätt och dessa
möjligheter vill vi föra vidare till
kommande generationer. Det är många
samer som inte lever i ett direkt
förhållande till naturen men ändå har de
kulturella sedvänjorna och värderingarna.
En ekologisk långsiktighet och
hushållning med naturresurser är en
central del i den samiska kulturens
utveckling och ett ekologiskt, socialt och
bärkraftigt samiskt närings- och
samhällsliv är en avgörande förutsättning
för att bevara höga miljö- och
kulturvärden samt biologiska mångfald
inomSapmi.
Samisk markanvändning har genom
historien varit en naturlig del av
ekosystemet i skogs- och fjällandskapet
och en förutsättning för att bevara
områdets karaktär av brukat landskap och
mångfald i växtsamhället. De samiska
näringarna är knutna till ett naturbruk där
renskötseln står för det mest
arealkrävande och har därför en stor
betydelse som indikator för naturmiljön
och biologisk mångfald.
Anpassning till föränderliga förhållanden
är och har under lång tid varit ett
utmärkande drag för de samiska
näringarna.
I samband med klimatförändringar sker
stora förändringar av lokal och regional
karaktär med en ökad efterfrågan på
naturresurser. Sametinget betraktar därför
anpassningen inte enbart till föränderliga
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väder- och markförhållanden utan till en
mängd av påverkansprocesser.
Att begränsa klimatförändringen i sig är
ett stort hot men ett större hot är att
samtidigt mitigera fragmenteringen och
förlusten av marker till följd av olika
exploateringar. Att omsätta olika separata
klimatstrategier i praktiken blir allt
svårare.
De samiska näringarna och dess
förutsättningar för klimatanpassning
måste förstås i ett sammanhang och med
hänsyn till de sammanlagda effekterna
från olika påverkansfaktorer.

Sametingets roll och uppgifter
Sametingets åtgärder för att anpassa
samiska näringar och samisk kultur till ett
förändrat klimat syftar till att stärka
hållbarheten genom att utgå från en
helhetssyn som tar hänsyn till samtliga
aspekter som påverkar näringarnas och
kulturens förmåga att anpassa sig i olika
sammanhang.
Det övergripande målet för Sametinget
enligt sametingslagen (1992:1433) är att
verka för en levande samisk kultur och ta
initiativ till verksamheter och föreslå
åtgärder som främjar denna kultur. En av
Sametingets huvuduppgifter är att
medverka i samhällsplaneringen och
bevaka att samiska behov beaktas,
däribland rennäringens intressen vid
nyttjande av mark och vatten.
Regeringens vision att utveckla ett
långsiktigt hållbart och robust samhälle
som aktivt möter klimatförändringarna
tillsammans med de nationella
energimålen möter utmaningar.
Produktionen av förnybar energi och den
påverkan som den har på samiskt näringsoch samhällsliv samt natur-och
kulturmiljövärden genererar ofta en
intressekonflikt då utbyggnaden i många
fall sker där samisk markanvändning
förekommer.
Sametinget ska se till att samiska
rättigheter respekteras och att samiska
näringar och samisk kultur inte påverkas
negativt. Sametingets roll i olika
planeringsprocesser behöver förstärkas .
Sametinget och berörda samer måste på
ett tydligare sätt få medverka i beslut som
rör klimatförändring, klimatanpassning
samt i olika utbyggnader och
exploateringar som sker i Sapmi. Vad
gäller specifikt markexploateringar eller
energiproduktion hänvisar Sametinget till
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Sametingets syn på vindkraft i Sapmi3
samt Sametingets syn på gruvor och
mineraler i Sapmi4•
Miljö- och klimatfrågor är utspridda på
flera myndigheter med utpekat ansvar för
särskilda sektorer som hav och vatten,
samhällsplanering, jordbruk, skog, djur
och natur. Sametinget arbetar med
samtliga frågor och bevakar dessutom ett
stort geografiskt område. Vi har ett
helhetsperspektiv som många saknar. Vi
behöver samla den kunskap som finns,
tillgängliggöra den och bli bättre på att
förklara på vilket sätt vi samer kan vara
vägvisare för den nya tiden och ett
hållbart samhälle. Sametinget behöver
kommunicera med många olika aktörer
för att sprida kunskap och för en enhetlig
syn, både internt i det samiska samhället
och externt i det svenska samhället.

Sametingets handlingsplan för
klimatanpassning
Sametinget har under 2016 tagit fram en
handlingsplan för klimatanpassning5•
Fokus ligger på samiska näringar och
samisk kultur som Sametinget har i
uppdrag att främja. I handlingsplanen har
Sametinget identifierat och prioriterat
anpassningsåtgärder som Sametinget har
rådighet över eller kan påverka.
Handlingsplanen utgör stöd i beslut och
planering så att Sametinget kan arbeta
förebyggande.
Handlingsplanen för klimatanpassning tar
sin utgångspunkt i Sametingets
Livsmiljöprogram Eallinbiras/ Iellembiras/
Jielemen bijre 6. Handlingsplanen
formulerades utifrån aktuell forskning,
litteraturstudier samt ett flertal samtal och
intervjuer med samer, många av dem
renskötare. En betydande del av arbetet
var att samla kunskap, praktisk erfarenhet
om klimatförändringarnas påverkan på
samiska näringar och den samiska
kulturen samt att belysa möjligheter
genom intervjuer, enkäter och samtal.
Sametinget är skyldig enligt förordningen
(2018:1428) om myndigheters
klimatanpassningsarbete att arbeta med
klimatanpassning. Sametinget ska inom
sitt ansvarsområde och inom ramen för
sina uppdrag initiera, stödja och utvärdera
arbetet med klimatanpassning. En årlig
utvärdering ska redovisas till SMHI och
minst vart femte år ska en klimat- och
sårbarhetsanalys samt handlingsplan
uppdateras.

3

https://www.sametinget.se/vindkraftpolicy
https://www.sametinget.se/gruvpolicy
5
https://www.sametin et.se/112462
4

6

Sametingets livsmiljöprogram Eallinbiras, antaget
av Sametingets plenum 2009-02-19
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Vision och mål
Klimatstrategins vision tar sikte på en
livskraftig och hållbar samisk livsmiljö där
vi önskar att leva i ett livskraftigt Sapmi
som är rotat i både en bärkraftig natur och
en levande samisk kultur. Människan och
naturen ska ha en långsiktig förmåga att
förnya sig och hållbart vidareutvecklas
även i tider av förändringar. Både natur
och kultur i Sapmi ska upplevas som
berikande för omvärlden7• Sametinget har
formulerat tre delmål som ska bidra till att
uppnå visionen.
De tre delmålen är:
I

Ealli eallinbiras - en .
. bärkaftig livsmiljö
· Målet innebiir att nyttjandet av
l/larlc och vatten ska vara i !minns,
11tn11 ntt 11at11ren 11tnr111ns. Nat11roch miljöskyddet måste ges ltög
I prioritet i sa111hiillspla11eri11gen.
!
i

, ..

. ---- • -- -- :- ·~-

,,. --,-. -

-•

. . -.

•

:A_
r.b~q,iehtji..(tridr [crqrskap) .

Dassa_Ias ovda11alz tti11 (balanserad

~- -~~~---·:i;·· '·:/.i.·;''--~?':~:-.. ·.~· .. ,•.
: ·Y·· . ..:·:>.··,·:.:·J;f/ :·

zitvecldi11g)

· Målet inn~biir ett stark ~ch livskraftig
rir/Jedielzl11. Ge110111 att integrera
·rir/Jediehi11 på alla snmhiills11ivåer
skapas ett sn111/riille som genomsyras
nv vår samiska
tanketrndition
oc/1
.
·:-_-....,
berikar sn111hiille( rörnnde t.ex.
ltållbnrhet.och biologisk 111å11gfnld..

Målet innebär nfl lmdilione/1 och
vetenskaplig kunskap likstiills och
ko111binei·as 111ed 11yn e1farenlteterför
att vidareutvecklas.

,•

•' :·,.

:;ffi-.

. .i.
'
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Åtgärder
Samerna utövar i dagsläget nästan inget
inflytande över land, vatten och
naturresurser i de samiska områdena. Ett
samiskt självbestämmande skulle kunna
lösa många av de utmaningar och behov
som finns och ge bättre förutsättningar för
klimatanpassning. Hur samisk kultur,
markanvändning och samiska näringar
kommer att påverkas av förändringar i
klimat- och väderförhållanden kommer till
stor del att vara beroende av andra
faktorer som exempelvis rovdjurspolitik,
konkurrerande markanvändning och
lagstiftning. Hur dessa faktorer samverkar
med klimatförändringarna och vilka
effekterna blir varierar beroende på lokala
förutsättningar. Om markerna var
oexploaterade hade renskötseln och de
samiska näringarna kunnat anpassa sig till
det förändrade klimatet.
Handlingsutrymmet begränsas idag av
socio-politiska strukturer och lagstiftning
där den enskilda samen har mycket litet
inflytande. I förlängningen begränsas
även renskötseln och de samiska
näringarnas anpassningsförmåga till ett
förändrat klimat. Det kan till och med vara
så att det begränsade handlingsutrymmet
har betydligt större inverkan än
klimatförändringen i sig. En av
grundförutsättningarna för den samiska
kulturen och de samiska näringar att klara
en omställning till ett förändrat klimat är
att handlingsutrymmet ökar och att
lagstiftning och beslutsprocesser tar större
hänsyn. Samisk markanvändning och
samiska näringar kommer att vara
beroende av ett aktivt statligt arbete för att
få till stånd förändringar i lagstiftning och
beslutsprocesser som ökar möjligheterna
till anpassning och minskar den samiska
markanvändningens sårbarhet.

Forskningens
relwmmendatio1ter är tydliga
om vilka åtgärder som iir viktiga
för att möta ett förä11drnt klimat.
Det krävs aktiva politiska
beslut och förändring av
lagstiftningen för att stärka
samiska näringar och den samiska
kulturen i ett ändrat klimat. Det
krävs också ökat inflytande
samt hiinsyn till samiska
näringar och den samiska kulturen
i samråd och beslutsprocesser.

För att öka sina möjligheter till anpassning
kan det handla om att påverka och
samverka med varandra och med andra
aktörer för att hitta konstruktiva
samarbeten.
Forskningen lyfter fram att konkurrerande
markanvändning är en av de faktorer som
har störst betydelse för renskötseln och att
det även kommer att ha stor betydelse för
effekterna av ett förändrat klimat. Det
innebär att den samiska kulturen, den
samiska markanvändningen och de
samiska näringarnas möjlighet att
klimatanpassa sig till stor del beror på hur
annan markanvändning utvecklas. I
rapporteringen från FN:s klimatpanel
konstateras att skydd av betesmark
kommer att vara mycket viktigt för
renskötselns möjligheter för att klara
anpassningen till ett förändrat klimat.
Sametinget anser att det är viktigt att
områden för vår kultur och våra näringar
skyddas mot ingrepp och andra
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störningar, att alla verksamheter är
hållbara och bedrivs efter
försiktighetsprincipen och att exploatering
sker i områden som bedöms som lämpliga
av samisk markanvändning och samiska
näringar. Det är också viktigt att inte
glömma bort att klimatförändringarna
påverkar oss människor och därför är
jämställdhet och hälsa viktiga delar i
klimatanpassningsarbetet. Sametinget ska
verka för att göra det samiska samhället
bättre för alla att leva i.
Sametinget har identifierat fyra
övergripande åtgärdsområden.
Prioriterade åtgärder under respektive
område finns och/eller utvecklas i
handlingsplanen för klimatanpassning av
samiska näringar och samisk kultur8•
Utifrån handlingsplanen sker årligen
operativa prioriteringar av Sametingets
styrelse alternativt respektive nämnd.

Ökad flexibilitet
En nyckel till klimatanpassning är tillgång
till användbara marker och att på ett
medvetet, systematiskt och hållbart sätt ta
vara på naturen. Vilket minskar
sårbarheten och ökar flexibiliteten för de
samiska näringarna och den samiska
kulturen. Flexibiliteten för exempelvis
renskötseln beskrivs oftast som tillgång till
varierad betesmark för renarna och
möjligheten att anpassa betesmark efter
rådande väderlek och behov. Kvaliten på
marker och material som samerna har rätt
att bruka av naturen är också en viktig del
då flexibiliteten också kopplad till
kulturutövning som exempelvis rätten att
nyttja material till bland annat duodji och
mat.
Det krävs åtgärder för att motverka eller
kompensera negativ påverkan inom
samisk h·aditionellt område. Det krävs
resurser för det samiska
omställningsarbetet.
Sametinget ska initiera frågor och driva på
utvecklingen i en viss riktning men också
verka för att tillgängliggöra resurser och
se över möjligheten att öka befintliga samt
hitta nya resurser för klimatanpassning.

För att bedriva renskötsel iir
renskötarens kunskaper om
renen, betesmarkerna, viidret och
årstiderna viktigt. Lika viktigt iir
renskötarens möjlighet att agera
utifrån denna kunskap.
Renskötarens möjlighet att fatta
rätt beslut har begränsats i allt
större 11tsträckni11g över tid.

8

Resurser kan vara ekonomiska styrmedel
som exempelvis premierar renens nytta,
och därmed renskötselns, betydelse för att
bibehålla landskapets betesprägel.
Resurser kan också vara stöd i samråd och
beslutsprocesser för de samiska
näringarna och den samiska kulturen.
Samer lägger mycket tid, kraft och
engagemang i exploateringsfrågor som
berör Sapmi, vilket är ett viktigt arbete för
de samiska näringarnas och den samiska
kulturens överlevnad. Det behövs

https://www.sametinget.se/l 12462
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kapacitetsuppbyggnad i det samiska
samhället och samiska institutioner
behöver stärkas. Det kan bland annat
innebära resurser för att få kunskap om
klimatförändringar och klimatanpassning.
Alla enskilda närings- eller kulturutövare
har inte resurser att inhämta kunskap på
egenhand.
Sametinget ska verka för att negativ
påverkan på grön infrastruktur
(sammanhå) från redan utförda
exploateringar och annan
markanvändning. Barriärer i landskapet
ska motverkas eller kompenseras. Vilket
exempelvis kan kopplas till att
tillgängliggöra och skydda marker för
ökad flexibilitet. Ett varmare klimat
medför stora utmaningar för
kulturmiljövården och
dokumentationsarbete är nödvändigt.
Stora markområden i Sapmi är fortfarande
inte inventerade och många av de
inventerade forn- och kulturlämningar
skadas i samband med
skogsbruksåtgärder. Sametinget ska
fortsätta stödja innovationer och projekt,
exempelvis restaurering och
tillgängliggörande av betesmarker för
ökad flexibilitet. Renen är en indikator på
ett sammanhållet landskap och visar var
och hur renarna har möjlighet att röra sig
fritt både i fjällen och i skogs- och
kustlandet utan barriärer.

och lönsamhet av samiska
näringsverksamheter och kulturutövning.
Väl fungerande samiska näringar är i sig
själva en indikator, en värdemätare, på ett
välmående sammanhållet och ekologiskt
stabilt landskap. Arbediehtu och de
samiska näringarna kan bidra till Sveriges
klimat- och miljöarbete. Det samiska
samhället - de samiska näringarna och den
samiska kulturen - bildar tillsammans med
majoritetssamhället en helhet som har
stora möjligheter att bli en kraft i
utvecklingen av möjligheten att bruka de
naturresurser som finns inom de gröna
näringarna och att resurserna utnyttjas för
att skapa tillväxt och arbetstillfällen i hela
landet. För att uppnå detta måste parterna
samarbeta, med kunskap och ömsesidig
respekt. Ökat samarbete kring
utvecklingsfrågor om bland annat
infrastruktur, lokal förvaltning,
kompetensutveckling och företagande är
vägen till framgång. Det är nödvändigt att
utveckla varaktigt samarbete mellan
aktörerna på såväl lokal, regional som
central nivå. Synergieffekter kan uppnås
genom utveckling och samordning av
resurser bland annat genom
nätverksbyggande och användning av ny
teknik

Sametinget fortsätter stödja en bredd av
samiska näringar. Det kan handla om att
förbättra möjligheterna för samisk turism,
duodji, jakt och fiske m.m. för att bygga
starka och självständiga näringar och
kulturutövare samt erbjuda alternativ för
den som vill sysselsätta sig inom samiska
näringar. Sametinget ska skapa
förutsättningar för dem samiska
näringarna och möjligheter att söka
ekonomiska stöd på nationell och EU nivå.
Det är viktigt med en bredd, fördjupning
Åtgärder I Samediggi/Samedigge/Samiediggie/Saemiedigkie

Kunskapsförmedling
Arbediehtu är vägledande för utveckling av
samiska näringar och bygger på en
helhetssyn och samverkan mellan
människa och natur. Traditionell kunskap
bidrar också till biologisk mångfald, lokal
förvaltning av naturresurser och
ekologiskt- och socialt hållbara lösningar.
Att förstå hur olika förändringar
interagerar och vad de betyder kräver en
helhetssyn. Det finns många utmaningar
med klimatförändringar; en av dem är att
kunskap byggs upp i stuprör inom
respektive sektor. En annan att tirbediehtu,
som är avgörande för resiliensen inom
lokalsamhällen, inte används tillsammans
med vetenskaplig kunskap. Olika slags
kunskapsförmedling är en viktig del i
klimatanpassningsarbetet.
Det kan handla dels om att förmedla
samiska kunskaper till svenska
beslutsfattare, myndigheter och andra
näringar för att skapa förståelse och
samsyn kring klimatanpassningens
villkor, vilket kan leda till ökat inflytande
och hänsyn till d e samiska näringarnas
och den samiska kulturens intressen i
samråd och beslutsprocesser.
Sametinget ska ta en mer aktiv roll som
formell representant för samisk kunskap
och erfarenhet. Det innebär exempelvis att
samla in kunskap, dokumentera
förändringar för att kunna följa dem över
tid och att bygga upp en samlad samisk
kunskapsbank som kan förmedla
kunskapen vidare. Behovet av
forskningsinsatser och
kunskapsöverföring kommer att öka i takt
med klimatförändringens effekter och att
man då inte kan vara beroende av den
kunskap som enskilda kunskapsbärare
besitter. Sametinget ska etablera tätare
kontakter och samarbeten med
klimatforskare nationellt och
internationellt. Det kan även handla om

att utbyta erfarenheter och kunskap
mellan samiska aktörer och mellan
generationer på ett sätt som upplevs som
inspirerande och stimulerande samt om
att inhämta kunskap från klimatforskare
och sprida bland samiska näringsidkare
och kulturutövare.
Sametinget ska få andra aktörer att förstå
de samiska näringarnas och den samiska
kulturens behov för att möta klimatets
förändringar. Sametinget ska skapa en
arena för att förmedla arbediehtu och den
samiska miljösynen (Eallinbiras). Samerna
är vägvisare för ett hållbart samhälle där
en bärkraftig natur med hög biologisk
mångfald och ett intakt, sammanhållet
landskap är en viktig förutsättning.

Re11bruksplan (RBP) samebyns verktyg
for att beskriva sin markanvändning och
systematisk kartlägga värdefulla
områden. Planerna består av fyra
kompletterande delar:
beteslandsindelning, fal tkon troll,
omviirldsfaktorer och GPS på ren. En
RBP blir aldrig färdig utan uppdateras
kontinuerligt. Ko111plettera11dc arbeten,
ökad kunskap, Il ya metoder och
fdrändringar på grund av annan
markanviindning eller klimat gör att en
RBP forblir ett levande och dynamiskt
dokument som ägs av samebyn. RBP kan
användas som underlag vid planering.
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Sametinget ska arbeta aktivt med att
sprida information om samernas situation
kopplat till klimatfrågan. Sametinget ska
öka samverkan med olika parter inom
frågor som påverkar samernas
klimatanpassningsmöjligheter. En ökad
kännedom skulle bidra till en bredare
acceptans och ett större intresse hos fler
aktörer att bidra till anpassningsåtgärder.
Sametinget ska även sprida kunskap om
klimatförändringar och klimatanpassning
till de som är verksamma inom samiska
näringar och samisk kultur.
Klimatförändringarna orsakar redan
upplevda förändringar, exempelvis när
det gäller väderförhållanden. De nya
förutsättningarna kräver uppdaterad
kunskap. Ett viktigt verktyg i
klimatanpassningsarbetet för samebyarna
är renbruksplan. Sametinget ska fortsätta
ajourhålla, kvalitetssäkra och utveckla
renbruks planer.

Krisberedskap
Klimatförändringarna orsakar redan nu
situationer där de enskilda näringsidkarna
står inför problem som är svåra att lösa på
egen hand eftersom man inte kan bygga
upp en individuell beredskap för alla
tänkbara scenarier. Sametinget har en
viktig roll att spela i form av stödjande och
rådgivande aktör när enskilda samer eller
verksarnhetsutövare råkar ut för en kris
som orsakas av klimat eller extrema
väderhändelser.
Sametinget bör utarbeta en
beredskapsplan med färdiga rutiner samt
förbättra samordningen vid krislägen. Det
ska även finnas stöd vid en krissituation
som kan uppstå, t.ex. i situationer med
oförutsedda klimathändelser.
Sametinget ska säkerställa ekonomiska
resurser för katastrof- och oförutsedda
händelser relaterat till klimatet som
exempelvis låst bete, torka och bränder.
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Omvärldsbevakning
Samiskt självbestämmande, inflytande i
beslutsprocesser, säkerställande av samisk
markanvändning, samiska näringar och
samisk kultur är grundläggande
förutsättningar som är avgörande för att
kunna möta klimatförändringar.
Dessa förutsättningar kräver aktiva
politiska beslut och i vissa fall förändring
av lagstiftning och är tätt sammanlänkade
med olika internationella processer och
frågor som rör klimat biologisk mångfald,
hållbar utveckling och urfolks rättigheter.
Sametinget har därför en viktig roll att
bevaka och följa vad som händer
nationellt och internationellt inom dessa
frågor och även att aktivt arbeta för att
nationellt implementera Sveriges
internationella åtagande inom nämnda
områden.
Sedan år 2015 deltar Sametinget i de
svenska delegationerna vid möten under
FN:s klimatkonvention och FN:s
konvention om biologisk mångfald (CBD)
och arbetar kontinuerlig för en stärkt roll
och ökat inflytande i förberedelsearbete,
genomförande, uppföljning och
rapportering. När det gäller CBD är
Sametinget aktivt och arbetar i första hand
utifrån de förslag som lämnats till
miljödepartementet i Sametingets och
Naturvårdsverkets gemensamma rapport
om genomförande av artikel 8Q) från 2018.

frågor om hur urfolkskunskap tas tillvara
vid genomförandet av Parisavtalet enligt
det regelverk som antogs vid COP 24 i
Katowice och hur urfolk involveras i det
nationella genomförandet av regelverket.
Sametinget avser även att öka sitt
deltagande i det internationella och
nationella arbetet med Agenda 2030 och
hållbarhetsmålen.
Rätten till självbestämmande, som bl.a.
kommer till uttryck i urfolksdeklarationen
är central för förvaltning av mark och
vatten och är därmed i förlängningen
avgörande för klimatanpassning. Med
anledning av detta följer och deltar
Sametinget i diskussioner om
urfolksdeklarationen och olika
konventioner om mänskliga rättigheter
som pågår i FN:s permanenta forum för
urfolksfrågor och FN:s expertmekanism
om urfolks rättigheter m.fl.
Sametinget tar tillvara de synergier som
finns internationella processer emellan och
som skapas mellan nationella och
internationella processer. 9

När det gäller klimatkonventionen
fokuserar Sametinget på frågor som
behandlas i den nybildade arbetsgruppen
för urfolksplattformen som har sitt första
möte i maj 2019. Sametinget följer även

9

Mer information om Sametingets internationella
arbete finns i Sametingets internationella strategi
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• Sl'FS 2Q07:1 FOreskilftor oilj s~rsl\llt pdstlllijgg p6 renlcölt/111\dmd g~/U>Jll2@7: 10, 2D08i4,
2009:4,2010:l.och20]3:l
. ... .
.
..
. .· . . . . . . . .
• S'IJS 2007:~ !!oreskr)(ter om ers«ttnlng \Al rons)\ötse]förel~g för visso rnerkoll\lloder bch .f!lrluster
ltltd aniednllig liv?fjernobyioiyckon, H~!h'•dgenom STFS 200.?:l
• STFS.2007:6 Föreskr)(ter oin oraHttning tllr kostnad.ar för mcdilng vid tvlslet obl l!jradoi pä wund
l\'i re~\JebilngJHko.nnär)c

.. . . .

..

. • . . . . .. .. . . .

. ..

.

.

.

• STFS. 200m l'öresln'lfternm mlljöetslltbilng till na!«r' oph)!µJtuririUJöer l tenskötselomi'Adet,
ihidt.ad genom STJ/8 2007:B, 1008:2, 2008:3,200~:3, 2010:2, 2012:I och2012:i
• STFS 2007;8 Föreskrifter oin ändring i Sallletlllgets :!Oreskrlfter (STFS 2007:7) om)rillJUorslittning
till natui- och Jmltunniljöer i 1.etiSköise\omtådet, uodrail genom ~TFS 20Q8:2, 2008;3 uch 200~:3
• STFS 2007:9 Föteskrlfter om J;,ldragoch ersHlllling t1lrrnvqj11Iifllreko1nsti samebyar -6 § ljndrnd
genom .~009:2
• STFS 2007:JO Fö/~!krjfter olil llndiing I Sametingets tllreskrlfter(Sl'FS 2007:4) om sörskfö
pi·lstiJIHgg pA tt1nl<lltt, öndr.nd genotn STF.S.200&:4 och. 2009:4
• STF$ 2008:i Föroskilftet om etats~idtagvld.visso.st1111ier i i•mM<a
• S'l'FS ;!008:2 Föro.skiifter oliiändrinjll Sametiniiets illreskriftei(STl'S iQ07;7) ommllj6orsltlming
tlllnotur, oohku1tu11rillj~er I roµs)cö(Seloinr!det,.1t11diad gen901 ~T!'S ,7,008:3 oq]i;;\009:3 . . ··
• STFS 2008;3 11öresl<r)lior iJIU än!iriog lSatnetingets ftlroikdfter {ST/!S ~007:7) omm!ljöliJ•silttn\ng
tnipa\ut, och kultu.rmJiJöer Ji:~nsköts.~lområdet, l!ndra.d g•npm ib69:3 .. ·. .
·
• ST,FS 2008:4 FOroskrillor omfäidring i SwneJlngels ftlreskiifter (ST.FS 2007:4) Qm SärskiU
~rlstil!Ugg på i•"1<6tt, ändra4 genoµ12009;4
• Stl'.S 2009:l. Jlöro.skrill om ijnddng i. Sllllle!b)gets tl)reskrlfter (Sl'FS 2007:I)om ernUttrtlng I.il!
ronsliUts~Jl'ör~tag tllr v.issa merkoslnader oclrllltlus(er mod imle<lning av Tjeniobylolyck!lil
• s·nts 2009;2 l'ilre,krlfter 0111ijndtiogi SameUngets iUmkrlner(STi!S ~007:9) om bidrag och
erslittning :1<1.r~oydj,1rarur~komsl i sa111obyilt, 6 § Hndtiiq
·
• STFS 200~:3 J!öieskr.lfter Ol!l lh\dtlJlg I Sametingets [Ureslqlfter (STFS 2007:7) om mi\Jöorsttttnlng
tllh1nim• ocn kul())rmJ\iöor i rensl<ö(selmnrMet
• STFS.2009:~ FOrcskrUler om lindring JSwnellngels föreslqifter (S:r.FS 20Ö7:4) um särsl<iit
prls!illugg pA renkött, lindrad genom 2013: 1
• ST,Ii$ 2010:l Föreskrlftei om l!ndrlng l Sameti11gets ftlreskilfter (STFS 2007:4) om ,urskilt
prls!lllttggpl renk!lt1, önarad gonolll 2013:l
E--post:

lla11kgJro11r:

Mobil:

g@vssrmaslf@b(cgga.com
Ilems/da:

Ori:a11f•al/011s11r:

070-325 2718

ww·w.g,ioVssQiWSl/,Se.

A1Tt4s,1:
iJUOV6SONÄIJ1'l

O;df~ra11,l.e:
Per Mikael Utsl

Se/degava 19

938 96 ARJEPLOG

S;JQJsB/})5

soi422•0769

• , STFS 20 J0:2 Föreskrlt'ter om Undring I Sa111otingols föreskrltlcr (S'i'FS 2007:7) om miljtiersUltrilng
lUl natur- och kulturmiijoer I renskö\solotniAdot
• ,STJlS 2012:1 Föreskrlller Olll "ndrln~ i Sa111etlngets ll!rcskrlfter (STFS 2007;7) om ml(iöersUttnlng
611 natur- och kulturntiljilor i rons)<ö!selomrAdet
• STFS 2012:2 Föreskrifter om ~ndöng i Sametingets ll!reskriller (STFS 2007:7) om miljlJersffltnlng
,till natur- och kulturmiijoor I ronskölllctlomtldot
·• STFS.2013: I E'öreskrlfter om liniliing !Sametingets föreskrifter (S'i'FS 2007:4) om särskilt
prlstltlHgg pA renköll
• STFS 2013:2Föiesk;lfior om linililng I Sametingets ftlreslcrlfter (STFS 2007:9) om bidrag och
ersällnlng ftlr rovdJlllsfllrekomst J samebyar
• S'fFS 2013:.3 Filreskl'i(ler om Undring i Sametingets !llreskrifter (STFS 2007:7) om mllj0ersättnhtg
till natur- och kulturmlljller I reoskHtselomrAdet

Sau1etlngct får därutöver
• meddela föreskrifter om omf.attrilngen av partistöd och foffi\erna filr stö.det,
• meddela n!lrtnare föreskrifter om bidrag filr att till viss del fäoka säc!a.na kosl11ader
för utfodring som uppstått på grund av syMerligen svära betesfdrhå1landen,
• efter att samråd har skett med RlksgH!dskontoret meddela ytteillgl!te föreskrifter
om lånegarantier,. och
• elfor det att berörda myndigheter, kommuner ooh. organisationer getts tillfälle att
lämna synpunkter utarbeta handlingsplan ftlr stöd till landsbygdsutvecklingsåtgllrder,
Dä\'utqver har Srune!in!!et b~slalat <\lll andra vägledande 4okliinon\ eller
fdrtydligande11Jill ftlreskrifterna. som riktar sig till e11s!cil4a.e)ler på ett l:ietydande sätt
berlir nädngs)lvet och andra, Dessa dokument är inte ftlrtecknadi;, cjch kUngj orda pä
det sätt som krllvs för :(llreskrifter. Dokumenten har skilda benlimningar och är
beslutade på olika nivåel' i Sametinget.

Krav på utformning och publice1·ing nv Snmetingets viigleclande !lokumeut
S!Lllleti11gets~a, enligt i)ls1:l;l1ktlone11Jor Sametin(let 4 §, se till ait myndighetens
föreskrIBer, allmiimm rådoch ~dra \lllglcdartde dokU111ent är 11lformade på ett sådant
s.Uttatt de är !rnstnadseffektiva och enkl!l att lolja.öch förslå :(llr medbol'gare ooh
företag, Vidare beslutar styrelsen, enligt 8 §, otn sådana :llireskrIBer som riktar sig till
enskilda, kommuner eller landsting,
Jm\an Sruhetinget beslutar flireskriiler.Qller allmänna r!ld, ska tinget, enligt
ftlrordning om konsekvensutreclning, så tidigt som majligt b!.a, ge näringslivet och
andra som kostnMsmi\ssigt eller pånäg9t Rllllat betyd11J1de sätt berl)rs tillfälle att
yfua sig i n·ågm1 ocih .om en kqnsekvensutredning, En konsekvensutredning ska bl.a,
Innehålla en beskrivning av vad man vill uppnå och uppaffier öm vilka
kostnadsmässiga och andra konsekvenser r~gieringe111ncdlllr.

Satne\ing~t ska, enligt ftlrfatt,µngssamlingsfllrordningen, tillhandahålla aliml!nheten
en förle9kning över föreskrifterna. J\llm!!Ma råd s)J:a på samma sätt titlhandahällas
allmljn[1eten, Kortare meddelanden bör bringas till alim!ia kännedom på samma sätt.
En förteckning över samtliga gullande föt'fatlningar pch allm!lnna (åd ska varje år
lllmnas till regeringen i samband med budgetunderlaget.

Motiv

S11metU!get ska, e11H1it to1-valtnlngslagen, J1tmpaupplysninJ!ar, v~g)edJ!mg, r~d och
an111l)i #adimJ~lilp till ensJ<llda.i frtigorsoil} dlr dess v0rks!111U1e\s9111riide, Hjijl1wn
skaU lfill}ll"5 i del\ 11tsb;!icktiing somJ\1' lämplig 111ed h!inspl tµ\ ftågai:l!l art, 'den
enskildes behpv avhjälp pchSantethigets.ver)muµhet. Varje lirende. dilrn~gon
en_skild !it' pnrt skEill handläggas så el)kelt, snåhl)t och billigt som 1!)6jligt ut;m att
s.ä\<erhete11 e/ter~~tts, Sametinget ska $.lrliV/1 eften1tt 1.1ttryck11 ilig 1~t!b.egdpligt .och
även pä andra sätt undetl(ltta f1W den enskilde att ha med ·den att g1:lra.
Alfa gijll!llldo vägledande dokumentsom riktar sig till enskilda eller på ett betydande
sätt b<ir1:lr nfil•ingslivet ll~h andra ska

•
•
•
•
•
•
•

konsekvensb~ktivas,
remissbehandlas,
redovi~ns ft!tplenwn,
heslut11s av StyreJse11,
h!! ~nlle(li!la ben!imnllig11r,
vara fl\r(eoknnde, och .
kungjor!la.

Yi:,kande
att

styrelse/i till plem,im lämnar en fört10C!ming llver Samet)Iigets säll\tliga gällande
vägledande doklllllent s9m riktar sig till enskilda eller.på ett betydande slit!
berfö' naringslivet 0011 angra,

att

styrelsen för plenum rqdovisar hur de vägledan.de dokument soni iiite är
ftireskrifter eller allmänna rM .ska konsekvensbeskrivas, remissbehandlas,
beshitas, benllmnas, fti1-tecknas och kungöras,
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Parti:

Motionen gäller Dvärgbandmask
Om jag är rätt informerad finns redan dvärgbandmask etablerad i Dalarna. Om smittan ännu
inte nått norra delarna av fjällkedjan, måste vi göra allt vi kan för att hindra smittspridning.
Enligt vad jag hört, var en ripjägare förbluffad över att ingen kollat hans hund, när han kom
till Vilhelminafjällen för att jaga ripa. Han hade jagat med sin hund i andra europeiska
länder och där var man mycket noga med att kolla om hunden var avmaskad. Den här
jägaren tyckte det var självklart att hålla sin hund avmaskad och hade inget emot att bli
kollad - tvärtom.
Om vi får in dvärgbandmask i våra fjäll är det slut med att kasta ner sig och dricka vatten
direkt ur vilken bäck som helst. Inte heller kan man riva åt sig några nävar bär när man vilar.
Sammantaget en svår förlust av livskvalite.
Jag yrkar:
att

Sametinget så fort som möjligt begär en översyn över vill<a regler som gäller
ang. dvärgbandrnask.

att

Sametinget - om inga tydliga regler finns - begär att behövliga regler för att
hindra dvärgbandmasksmitta införs.

Ronny Svarta

Hemställan ang !LO-konventionen 169
ILOs konvention nr 169 om ursprungsfolk och stamfolk trädde ikraft 1991. Sverige
har inte ratificerat konventionen trots att flera statliga utredningar genomförts för att
undanröja hindren för en ratificering.
ILO-konventionen 169 är ett av det viktigaste internationella konventionerna som
behandlar urfolks rättigheter. ILO-konventionen och Urfolksdeklarationen anses
överensstämma innehållsmässigt och ömsesidigt förstärker varandra. Konventionen
omfattar alla nyckelfrågor för urfolks rättigheter bl a urfolks rätt till skydd mot
diskriminering, urfolksrätt till samråd och att delta i beslutsfattande i frågor som rör
urfolk och urfolks rätt till skydd för den mark där de traditionellt har bott och verkat
och rätt att delta i användningen, förvaltningen och bevarandet av naturtillgångar på
denna mark.
Enligt ILO - konventionen ska regeringarna, under medverkan av berörda folk, se till
att dessa folks rättigheter skyddas och att deras integritet respekteras. Ursprungsfolk
skall utan hinder och fullt ut åtnjuta mänskliga rättigheter och grundläggande
friheter. Särskilt poängteras att konventionen skall utan diskriminering tillämpas på
såväl manliga som kvinnliga medlemmar av dessa folk. Vidare ska särskilda åtgärder
vidtas för att skydda ursprungsfolkens institutioner, egendom, arbete, kultur och
miljö.
Enligt konventionen skall ursprungsfolkens äganderätt och besittningsrätt till den
mark som de traditionellt bebor erkännas. Åtgärder skall vidtas för att skydda deras
rätt att nyttja mark som inte uteslutande bebos av dem. Regeringarna skall vidare
vidta åtgärder för att identifiera den mark som traditionellt bebos av dessa folk samt
inrätta lämpliga förfaranden inom det nationella rättssystemet för att ta ställning till
anspråk på mark från berörda folk. Ursprungsfolkens rätt till naturtillgångar som hör
till deras mark skall särskilt skyddas. De skall ha rätt att delta i användningen,
förvaltningen och bevarandet av dessa tillgångar. Som en huvudregel får
ursprungsfolk eller stamfolk inte förflyttas från den mark som de bebor. Andra
områden som berörs i konventionen är bl.a. sysselsättning och anställningsvillkor,
yrkesutbildning, hantverk och landsbygdsindustri, social trygghet och hälso- och
sjukvård, utbildning och kommunikation samt kontakter och samarbete över
gränserna.
FNs konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och FNs
konvention om medborgerliga och politiska rättigheter utgör idag grundläggande
ramverk för de mänskliga rättigheterna. Sverige har ratificerat båda konventionerna.
Även Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna (Europarådskonventionen) inkorporerades 1995 av Sverige
och blev då svensk lag i sin helhet.

Internationell rätt omfattar principerna om likabehandling och icke-diskriminering
och ett särskilt skydd för minoriteter och urfolk. Både FN och Europarådet har
återkommande riktat kritik mot Sveriges passivitet när det gäller att säkerställa
samernas rättigheter till land och vatten i nationell lagstiftning i enlighet med
internationella konventioner. Både FN organen och Europarådet rekommenderar
Sverige att ratificerar !LO-konventionen 169.
I betänkandet Samerna- ett ursprungsfolk i Sverige (SOU 1999:25) gjordes
bedömningen att Sverige i de flesta avseenden uppfyller ILO .konventionens krav
men att åtgärder måste vidtas för att Sverige ska nå upp till kraven om samernas
rättigheter till mark. En utredning om gränserna för renskötselområdet har gjorts i
Samernas sedvanemarker (SOU 2006: 14) och samernas jakt- och fiskerätt har utretts
i betänkandet Jakt- ochjiske i samverkan (SOU 2005:116).
Det osäkra rättsläget avseende den samiska rätten har bl a bidragit till att Girjas
sameby valt att stämma svenska staten om bättre rätt till jakt och fiske inom Girjas
sameby. Målet kommer att behandlats av Högsta Domstolen under 2019.
Även i betänkandet "Samlat, genomtänkt och uthålligt? En Utvärdering av
regeringens nationella handlingsplan för mänskliga rättigheter (SOU 2011 :29)
rekommenderas att regeringen antar en plan med angivna mål för hur eventuella
hinder mot en ratifikation av ILOs konventionen 169 skulle kurma undamöjas
Sametinget har redan 1999-10-26-27, § 24 i plenum i yttrande över betänkande av
Utredning om ILO konventionen I 69 (SOU 1999:25) enhälligt uttalat att Sverige
skyndsamt ratificerar !LO-konventionen 169 och därmed att urfolket samerna
omfattas av mänskliga rättigheter enligt internationella konventioner. En ratifikation
av ILO- konventionen skapar möjligheter till ett grundläggande skydd och trygghet
för samerna samt möjligheter till en samisk framtid i Sverige.

Hemställan
Det samiska folket bidrar till både den biologiska mångfalden och till social,
kulturell och ekonomisk hållbarhet och till internationellt samarbete i likhet med
andra urfolk i världen.
Sametingets plenum hemställer att regeringen föreslår
att riksdagen skyndsamt ratificerar ILO konventionen 169 för att samernas
rättigheter till mark och vatten till följd av samernas traditionella innehav och
långvariga bruk ska lemma säkerställs och tryggas. Sametinget menar att ILOkonventionen 169 omfattar alla samer.
att regeringen föreslår en en tydlig tidsplan för ratificering av !LO-konventionen
169
att regeringen involverar det samiska folket i ratifikationsprocessen av ILOkonventionen 169.

Sametingets
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Sametinget
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981 22 KIRUNA
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Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter
(STFS 2007:4) om särskilt pristillägg på renkötti

Utkom från trycket
den 17maj 2019

Omtryck

beslutade den 9-11 april 2019

Sametinget föreskriver, med stöd av 6 § förordningen (1986:255) om pristillägg på renkött,
att 6 § Sametingets föreskrifter (STFS 2007:4) om särskilt pristillägg på renkött ska ha
följande lydelse. Författningen och bilagan till denna kommer därför att ha följande lydelse
från och med den dag då denna författning träder i kraft.

Allmänna föreskrifter
1 § Med slakteri avses i denna författning kontrollslakteri och renkontrollslakteri.
2 § Särskilt pristillägg lämnas för renkött som godkänts vid köttbesiktning enligt föreskrifter som meddelats med stöd av livsmedelslagen (2006:804) och som klassificerats enligt
Statens jordbruksverks föreskrifter (2004:88) om klassificering av slaktkroppar.
3 § Av 2 § förordningen (1986:255) om särskilt pristillägg på renkött framgår hur pris tillägget ska beräknas och storleken av detsamma.
Av 4 § förordningen (1986:255) om särskilt pristillägg på renkött följer att om renägaren
har förvärvat renen från Norge eller Finland lämnas pristillägg endast om renen tillhört
renägaren minst ett år.
4 § Har renar som tillhör en renägare som bedriver renskötsel i Sverige slaktats i Norge eller
Finland lämnas pristillägg om köttet godkänts vid besiktning och klassificerats enligt de
bestämmelser som gäller för landet i fråga och detta styrks genom intyg från besiktningsmyndighet eller motsvarande. För renar som slaktats i Finland gäller vidare att slaktad
vikt och djurslagsindelning ska styrkas av besiktningsveterinär.
Vad som sägs i första stycket gäller även om en renägare som bedriver renskötsel i
Sverige har sålt renar till slakt i Norge eller Finland.
5 § Pristillägg på renkött ska av Sametinget utbetalas till den som är att anse som renägare
om inte Sametinget beslutar annat.

STFS 2019:2
Redovisning m.m.
6 §1 Slakteri ska lämna redovisning för pristillägg bestående av slaktuppgifter och en
leveransförsäkran. Redovisningen ska omfatta pristillägg för renar som slaktats och
besiktigats under en redovisningsperiod eller under en eller flera slakter. I de fall
redovisningsperioder används framgår dessa av bilagan till dessa föreskrifter.
Slaktuppgifterna ska lämnas till Sametinget i elektronisk form på sätt som anvisas av
I Sametinget.
Leveransförsäkran ska lämnas av firmatecknare och levereras till Sametinget
tillsammans med slaktuppgifterna på sätt som anvisas av Sametinget.
Redovisning för utbetalning av pristillägg för renar som slaktats eller sålts till slakt i
Norge eller Finland, ska länmas av renägare och bestå av slaktuppgifter och en
leveransförsäkran. Till slaktuppgifterna ska bifogas intyg enligt 4 §. Leveransförsäkran ska
lämnas av renägaren och levereras till Sametinget tillsammans med slaktuppgifterna på sätt
som anvisas av Sametinget. (STFS 2019:2)
7 § Slakteri ska föra register som omfattar uppgifter om nanm, adress, personnummer samt
antal levererade djur och djurslag för varje renägare. Dessa uppgifter ska sparas i tio år.

Kontroll
8 § Slakteri är skyldigt att föra sådana anteckningar och ha sin bokföring så ordnad att för
varje slaktkropp kontroll av beräkning och utbetalning av pristillägg kan ske.
De handlingar som fordras enligt dessa föreskrifter ska förvaras ordnade på
betryggande och överskådligt sätt. Handlingarna får förstöras tidigast tio år efter
upprättandet. Anteckningarna ska föras på varaktigt sätt. Införda anteckningar får inte
raderas ut eller göras oläsliga.
Om ändring i anteckningarna måste göras, ska det anges när ändringen gjorts och vem
som företagit den.
9 § Inom varje slakteri ska Sametingets föreskrifter om särskilt pristillägg på renkött finnas
tillgängliga för besökande.
10 § Sametinget eller dess ombud äger rätt att hos slakteri eller renägare kontrollera
efterlevnaden av dessa föreskrifter. Detta innebär bl.a. rätt att granska dels handlingar och
armat material som har samband med besiktning, slakt och utbetalning av pristillägg, dels
befintlig bokföring med tillhörande handlingar som har sådant samband. Slakteriet och renägaren är skyldig att tillhandahålla detta material.

Övriga bestämmelser
11 § Slakteri eller renägare som erhållit för mycket i pristillägg är återbetalningsskyldig.

1

2

Senaste lydelse 2013:1

STFS 2019:2
12 § Enligt 5 § förordningen (1986:255) om pristillägg på renkött får Sametingets beslut om
pristillägg enligt dessa föreskrifter inte överklagas.

Denna författning träder i kraft den 15 mars 20072
Denna författning träder i kraft den 1 januari 2008 3
Denna författning 4 träder i kraft den 1 januari 2009
Denna författning' träder i kraft den 1 januari 2010
Denna författning' träder i kraft den 1 januari 2011
Denna författning' träder i kraft den 15 augusti 2013. Äldre bestämmelser ska
dock tillämpas i fråga om renar som slaktats före ikraftträdandet.
Denna författning 8 träder i kraft den 1 juli 2019

Per-Olof Nutti

Peter Engström

2

STFS 2007:4
STFS 2007: 10
4 STFS 2008:4
5 STFS 2009:4
6 STFS 2010:1
7 STFS 2013:1
8 STFS 2019:2
3

3
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BILAGA

Sametinget tillämpar följande redovisningsperioder och redovisningsdagar från och med
den 1 januari 2011.

4

Redovisnings- Vecka nr
period
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STFS 2019: 1
Utkom från trycket
den 17 maj 2019

Omtryck
beslutade den 9-11 april 2019

Sametinget föreskriver med stöd av 35 a § rennäringsförordningen (1993:384) i fråga om
Sametingets föreskrifter (STFS 2016:1) om katastrofskadeskydd
dels att 2 § ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 2 och 7 §§ ska utgå,
dels att rubriken närmast före 6 § ska ha följande lydelse,
dels att 3 - 8 §§ ska ha följande lydelse.
Föreskrifterna kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då dessa
föreskrifter h·äder i kraft.
Allmänt
1 § I mån av tillgång på medel kan bidrag lämnas till en sameby för att till viss del täcka
sådana kostnader för utfodring som uppstått på grund av synnerligen svåra
betesförhållanden.
2§

Har upphävts genom (STFS 2019:1).

Bidrag

3 § Bidrag kan lämnas till en sameby för sådan utfodring som krävs för att förhindra
omfattande död av renar om vinterbetesmarkerna har låst bete eller på annat sätt är
obrukbara för bete.
Sådant bidrag kan även lämnas för utfodring inom åretruntmarkerna. (STFS 2019:1)
4 § Bidrag kan lämnas med högst 50 procent av samebyns verifierade kostnad för foder
(renlav, foderpellets, hö eller ensilage).
Bidrag kan också lämnas för samebyns verifierade kostnad för transport och
lossning av foder från foderförsäljare till samebyns upplagsplats. Försäljare och
transportör ska vara företagsregistrerad (skatte- och avgiftsanmäld). (STFS 2019:1)

STFS 2019:1
5 § Bidrag kan lämnas för samebyns kostnader som uppkommer vid utfodring från och
med den dag ansökan om bidrag inkommit till Sametinget till och med 31 mars
innevarande vinter.
Bidragsberättigad utfodring ska ha påbörjats senast en vecka efter den dag ansökan
om bidrag inkommit till Sametinget och vara avslutad senast den 31 mars innevarande
vinter.
För att samebyn ska kunna erhålla bidrag för utfodring krävs att Sametinget har
genomfört en betesundersökning. (STFS 2019:1)

Ansökan och betesundersökning
6 § Ansökan om bidrag ska göras av samebyn på av Sametinget särskild tillhandahållen
ansökningsblankett. Ansökan ska ha kommit in till Sametinget senast den 15 februari, eller
om denna dag infaller på en helgdag på första följande vardag.
Om uppgiften i ansökan om renantal och utfodringsplatser ändras ska samebyn
snarast anmäla ändringen till Sametinget. (STFS 2019:1)
7 § Sametinget genomför betesundersökning efter att en fullständig ansökan har
kommit in till Sametinget. (STFS 2019:1)

Beslut
8 § Sametinget beslutar om bidrag efter genomförd betesundersökning och efter
rekvisition på av Sametinget särskild tillhandahållen rekvisitionsblankett. (STFS 2019:1)
9§

Sametingets beslut kan inte överklagas.

Denna författning' träder i kraft den 3 oktober 2016.
Denna författning' träder i kraft den 1 juli 2019.

Per-Olof Nutti

Peter Engström
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