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• Reindriftssamenes tradisjonelle flyttinger mellom sesongbeitene, også på tvers av 

landegrensene, har foregått i flere hundre år. Da grensen mellom Norge og Sverige 
ble trukket i 1751 ble den såkalte Lappekodisillen vedtatt som et tillegg til 
grensetraktaten mellom Norge og Sverige. Lappekodisillen var den første 
omfattende reguleringen av den grenseoverskridende reindriften. Lappekodisillen 
garanterte blant annet at samene også i fortsettelsen skulle ha rett til å flytte over 
grensen med sine reinflokker etter gammel sedvane.  

• Lappekodisillen har senere blitt supplert med mer detaljerte regler, og den sist 
gjeldende konvensjonen var konvensjon av 1972 mellom Norge og Sverige om 
reinbeite. Denne konvensjonen skulle i utgangspunktet gjelde i 30 år, frem til 20. 
april 2002.  

• For å utrede spørsmål om en ny konvensjon, ble det i 1997 nedsatt en norsk-svensk 
reinbeitekommisjon som avgav sin innstilling i mai 2001. Forslaget fra den norsk-
svenske reinbeitekommisjonen ble møtt med sterk kritikk, og fordi partene sto 
relativt langt fra hverandre, lyktes man ikke med å oppnå enighet gjennom de 
forhandlingene mellom Norge og Sverige om ny reinbeitekonvensjon som ble 
igangsatt. 

• Vinteren 2002 inngikk Norge og Sverige en avtale om å forlenge virketiden for 
1972-konvensjonen med tre år, slik at denne først ville løpe ut 30. april 2005. De 
forhandlingene som ble igangsatt vinteren 2003 mellom de to statene, førte 
imidlertid ikke frem. 

• Da svenske myndigheter vinteren 2005 avviste et norsk forslag om å forlenge 
1972-konvensjonen med ytterligere tre år, trådte konvensjonen ut av kraft 1. mai 
2005. 

• Siden den tid eksisterer det således ingen avtale mellom de to land vedrørende den 
grenseoverskridende reindriften, ut over Lappekodisillen som fremdeles gjelder.  

• Forhandlingene med Sverige om en ny reinbeitekonvensjon ble tatt opp igjen i 
desember 2005, og man kom til enighet om en ny konvensjon i 2009. 
Konvensjonen ble undertegnet av de to landbruksministrene 7. oktober 2009. 

• Gjennom undertegningen har Norge og Sverige forpliktet seg til en videre 
oppfølging mot ratifikasjon og ikrafttredelse. Konvensjonen har deretter vært på 
høring i begge land, og høringen ble avsluttet rundt årsskiftet 2010/2011.  

• I 2013 fikk en samisk arbeidsgruppe, bestående av sametingene i Norge og Sverige 
og reindriftens organisasjoner i begge land, i oppdrag å arbeide videre for å 
komme til enighet om en ny norsk-svensk reinbeitekonvensjon. Resultatet av dette 
arbeidet forelå i mars 2014. 

• Norske og svenske myndigheter har hatt flere møter om konvensjonen. Det ble 
avholdt et møte i oktober 2015 mellom den svenske landsbygdsministeren, den 
norske landbruks- og matministeren, representanter fra sametingene i Norge og 
Sverige og næringsorganisasjonene i de to land. Forslagene den samiske 
arbeidsgruppen hadde lagt frem i mars 2014, ble drøftet nærmere. Konklusjonen 



på møtet var at departementene skulle gi en felles skriftlig tilbakemelding på 
forslagene så snart som mulig, og med det utgangspunkt at en ny konvensjon 
skulle ratifiseres i løpet av 2016. 

• I januar 2016 informerte imidlertid den svenske landsbygdsministeren om at man 
på svensk side skulle foreta en nærmere juridisk utredning av en del spørsmål. 
Utredningen var ferdig 1. juni 2016, og tar for seg en del juridiske spørsmål i 
forbindelse med den fremforhandlede konvensjonen av 2009, samt en analyse av 
den samiske arbeidsgruppens forslag. I tillegg til den juridisk utredningen har 
svenske myndigheter også fått utredet de økonomiske konsekvensene en 
ratifisering av konvensjonen vil medføre. Det svenske Näringsdepartementet 
sendte utredningene på høring høsten 2016. I høringen har det svenske Sametinget 
gått imot forslaget om inngåelse av ny konvensjon.  

• I brev av 11. juli 2017 fra landsbygdminister Sven-Erik Bucht blir det kunngjort at 
Sverige ikke vil ratifisere forslaget til ny konvensjon fra februar 2009. Det blir i 
stedet foreslått å gjenoppta forhandlingene.  


