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dovdit dahke. Fágalávdegoddi lei kommiªuvnnas
nammaduvvon siskkáldas áªªeráhkkanahtti gas-
kaoapmin. Lassin dása lea kommiªuvdna gula-
skuddan má∫ggain guoskevaª áªªebeliin Norggas
ja Ruoºas, vuosttaΩettiin ságastallan daiguin sáp-
mela∏∏aiguin geat dárbbaªit dálvejagi ja geasse-
jagi guohtuneatnamiid nuppi bealde riikaráji.

Kommiªuvdna ma∫∫ánii bargguin, dannego
kommiªuvnna vuosttaª joπiheaddji, ambassadev-
ra Kjeld Mortensen, Danmárkkus, surgadis láh-
kái vádjolii eret barggu álggahettiin. Ministtar
Pär Stenbäck, Suomas, nammaduvvui oππa joπi-
headdjin miessemánu 16.b.1998. Norgga ja Ruo-
ºa ráππehusat mearridedje cuo∫ománu 28. beaiv-
vi 2000 guhkidit barggu loahpahanáigemeari
cuo∫ománu 30.beaivái 2001.

Dan gaskka go kommiªuvdna barggai, lotna-
huvai kommiªuvnna ∏oahkáidupmi ∏uovvova∏-
∏at: Juovlamánu 1998 ∏ovdojuvvui stádaráππi
Björn Rosengren dán doaimmas miellahttun ja
joπiheaddjin boazoguohtunkommiªuvnna ruoºa-
beali áirrasgottis. Eananhearrá Kari Marklund
nammaduvvui oππa miellahttun ja áirrasgotti
joπiheaddjin. Boazoguohtunkommiªuvnna norg-
gabeali áirrasgotti miellahttun nammaduvvui Siri
Vigmostad miessemánu 1998 ja son boπii Ingrid
Røstad sadjái. Miessemánu jagis 2000 namma-
duvvui Ansgar Kosmo oππa miellahttun norgga-
beali áirrasgoddái Ole K. Sara sadjái ja seammá
áiggi nammaduvvui Karsten Bye ∏állin.

Norgga ja Ruoºa ráππehusat mearridedje cuo∫o-
mánu 29.b 1997 ásahit oktasaª norgga-ruoºa
boazoguohtunkommiªuvnna. Dán kommiªuvnna
bargun lei, nu movt ovddit kommiªuvnnas 100
jagis, ovdandivvut ráππehusaide dieπuid, mat
bidjet vuoπu oππa norgga-ruoºa boazoguohtun-
konvenªuvdnii. Konvenªuvnnain galgá heivehit ja
doarjut rádjerasttildeaddji boazodoalu. Kommi-
ªuvnna bargu sisttisdoallá ∏ielga njuolggadusaid
dasa maid galgá vuhtiiváldit, vai sámi eamiálb-
moga kultuvrralaª ja ekonomalaª dárbbut fuola-
huvvojit, oktan nana guoddevaª boazodoalu eko-
logalaª gáibádusaiguin.
Kommiªuvdna oaivvilda ulbmila deavdit buore-
musat go evttoha oπastit ja rievdadit dálá rádje-
rasttildeaddji boazodoalu njuolggadusaid. Dasto
evttohuvvoge dán raporttas konvenªuvdna ja
dasa gullevaª ªiehtadus. Konvenªuvdna ieªalddis
eaktuda ásahuvvot riikkaidgaskasaª ortnega,
man kommiªuvdna atná leat heivvolaª ja doaib-
mevaª hálddaªan- ja riido∏oavdinmállen. Dasa
lassin evttoha kommiªuvdna atnigoahtit soames
oππa doahpagiid maiguin buorebut nagoda ∏ilget
boazodoalu dárbbuid. Doahpagat leat oktasaª-
doallu (samdrift) ja rádjeguohtunguovlu. ¥iehta-
dus sisttisdoallá dárkilis evttohusa movt guoh-
tuneatnamiid sáhttá atnit ávkin goabbatbealde
riikaráji. Kommiªuvnna evttohusaid vuoππun lea
guohtundilálaªvuoπaid ja luonddudilálaªvuoπaid
vuπolaª ∏ielggadeapmi, man fágalávdegotti áªªe-

Ovdasátni
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utförts av ett sakutskott bestående av experter
vilket kommissionen utpekat som sitt interna
beredningsorgan. Dessutom har kommissionen
hört ett stort antal sakägare i Sverige och Norge,
främst de samer som är beroende av tillgång på
vinter- eller sommarbeten på andra sidan riks-
gränsen.

Kommissionens arbete har fördröjts på grund
av att dess första ordförande, ambassadör Kjeld
Mortensen, Danmark, tragiskt avled när arbetet
skulle inledas. Ny ordförande, minister Pär Sten-
bäck, Finland, utsågs den 16 maj 1998. Sveriges
och Norges regeringar enades den 28 april 2000
att förlänga tiden för uppdragets fullgörande till
den 30 april 2001.

Under arbetets gång har vidare följande för-
ändringar företagits i kommissionens samman-
sättning. I december 1998 entledigades statsrådet
Björn Rosengren från uppdraget att vara ledamot
och ordförande i renbeteskommissionens sven-
ska delegation. Landshövdingen Kari Marklund
utnämndes till ny ledamot och ordförande i dele-
gationen. Siri Vigmostad ersatte i maj 1998
Ingrid Røstad Fløtten som ledamot i renbetes-
kommissionens norska delegation. Slutligen ut-
sågs i maj 2000 Ansgar Kosmo till ny ledamot
i den norska delegationen efter Ole K. Sara. Vid
samma tidpunkt utnämndes Karstein Bye till
sekreterare i den norska delegationen.

Den svenska och den norska regeringen beslutade
den 29 april 1997 om upprättandet av en blan-
dad svensk-norsk renbeteskommission. Dess upp-
gift har varit, såsom dess föregångare under det
gångna seklet, att för regeringarna presentera ett
underlag för en ny svensk-norsk renbeteskonven-
tion. Konventionens uppgift skall vara att reglera
och stödja den gränsöverskridande rennäringen.
Kommissionens mandat innehåller klara riktlinj-
er för vilken hänsyn som härvid bör tas så att
den samiska urbefolkningens kulturella och eko-
nomiska intressen beaktas jämsides med de eko-
logiska kraven på bärkraftiga lösningar.

Kommissionen har ansett att den bäst fyller sin
uppgift genom att föreslå förnyelser och föränd-
ringar av de regler som hittills gällt för det gräns-
överskridande renbetet. Detta betänkande inne-
håller därför ett förslag till en konvention och ett
därtill anslutet protokoll. Själva konventionen
förutsätter införandet av en mellanstatlig ord-
ning, vilken kommissionen anser vara en ända-
målsenlig och effektiv förvaltnings- och tvistlös-
ningsmodell. Därtill önskar kommissionen införa
nya begrepp för att bättre beskriva rennäringens
behov. Det gäller samdrift och gränsbete. Proto-
kollet innehåller ett detaljerat förslag till utnytt-
jande av betesområden på båda sidor av gränsen.
Vid utarbetandet av detta förslag har kommission-
en främst förlitat sig på den grundliga utredning
av betestillgångarna och naturförhållandena som

Förord



1.1 Kommiªuvnna
mandáhtta ja
bargovuogit

1.1.1 Barggu vuoππu ja
kommiªuvnna namuheamit

Barggu vuoππu
Boazoguohtunkonvenªuvnna vuoπul vuollái∏álle
Norgga ja Ruoºa riikkat riikkaidgaskasaª ªiehta-
dusa 29.04.1997 Oslos, ja áªªiin lei ásahit ruoºa-
norgga boazoguohtunkommiªuvnna ja mearridit
dasa mandáhta. ¥iehtadus lea 2. mielddus. ¥ieh-
tadusa 2. artihkkala mielde galgá kommiªuvdna
∏ielggadit, iskkadit ja gávnnahit ∏uovvovaª beliid:

a. ∏ielggadat dárbbaªit go dán guovtti riikka boa-
zosápmela∏∏at, go dálá konvenªuvdna loah-
pahuvvo, ain boahtteáiggis boazoguohtumiid
dan nuppi riikkas, dain guohtuneatnamiin,
dehe muhtin eananosiin dain guohtuneatna-
miin, mat dál leat konvenªuvdnaguovlun.

b. nu guhkás go dárbbaªuvvo iskkadit guohtu-
miid valljodaga ja doaibmadilálaªvuoπaid
dáin fylkkain: Finnmárku, Romsa (ja dasa
gullá maid Anjavuopmi) ja Nordlánda, ja
maiddái Davvi-Trøndelága fylkka davimus
oassi ja Norrbottena leanas, Västerbotten
leana ja Jämtlándda davimus oassi.

c. gávnnahit movt guohtunguovllut adnojit dáin
guovlluin b) namuhuvvon guovlluin ja movt
eatnamiid sáhttá buoremusat atnit ávkin nu
ahte guhkit áigái addá vuoπu doaimmahit
nana guoddevaª boazodoalu ekologala∏∏at,
ekonomala∏∏at ja kultuvrrala∏∏at.

d. namuhuvvon c) iskkadeamis galgá Boazo-
guohtunkommiªuvdna vuhtii váldit rievdama,
mii boazodoalus lea dáhpáhuvvan konven-
ªuvnna doaibmaáigodagas. Boazoguohtun-
kommiªuvdna galgá maiddái vuhtiiváldit ser-
vodaga eará beroªtumiid ja eará ealáhusaid.
Boazoguohtunkommiªuvdna mearrida ieª
mainnalágiin bargu dasto dahkkojuvvo.

Kommiªuvnna namuheamit mandáhttii

A ∏uokkis
Mii ∏ilget 4.1 kapihttalis makkár dárbbut dán
nuppi riikka boazodoalus leat boahtteáiggis ain
atnit guohtuneatnamiid nuppi riikkas. Kommi-
ªuvdna lea nu guhkás go lei vejolaª vuhtiiváldán
∏earuid ja boazoorohagaid guohtuneatnamiid, ja
dasto movt eatnamiid lea vejolaª geavahit, doaib-
mamálliid, gokko dárbbaªuvvojit lunddolaª rájit,
ja maiddái ∏earuid ja orohagaid ieΩaset sával-
dagaid, mat gusket guohtuneatnamiidda nuppi
riikkas.

B ∏uokkis
Mii ∏ilget guohtumiid iskkadeami ja doaibmadi-
lálaªvuoπaid 3. oasis. Kommiªuvdna lea iskka-
dan guohtumiid ja doaibmadilálaªvuoπaid ∏uov-
vovaª guovlluin: davil leat mii ráddjen nu ahte
álgu lei Romssa fylkkas ja Norrbottena leanas, ja
lulil fas ráddjiimet nu ahte iskkaimet Lulli-Trøn-
delága ja Hedmárkku fylkkain ja Dalarna leana
davimus eananosiin. Kommiªuvdna anii dárbbaª-
laΩΩan iskkadit guohtumiid maiddái dakkár
guovlluin mat eai lean mandáhtas. Dat meark-
kaªa ahte iskkaduvvui miehtá Davvi-Trøndelága,
Lulli-Trøndelága ja Hedmárkku fylkkain, ja
dasto miehtá Jämtlándda ja Dalarna leana davi-
mus eananosiin. Dáid guovlluid boazodoallit leat
buktán ovdan ahte maiddái dáin guovlluin lea
dárbu guoπohit rastá riikarájiid. Kommiªuvdna
lea Norggabeali Eanandoallodepartementtain ja
Ruoºabeali Eanandoallodepartementtain ságas-
tallan eahpeformálala∏∏at dan birra ahte viiddidit
mandáhttaguovllu, ja goappaª riikkat leat mieπi-
han dasa. Kommiªuvdna lea maiddái bivdojuv-
von geah∏adit oktasaª siidadoalu Østre-Namdal
boazoorohaga ja Jiingevarie ∏earu gaskka, mat
leat olggobealde dan guovllu mii ∏ilgejuvvo dán
barggu b-∏uoggá vuolde. Nu leage kommiªuvdna
iskkadan juohke rádjeguovllu gos boazodoallu
sáhtáªii guoπohit rastá riikarájiid. Raporttas ii
leat Finnmárkku fylka namuhuvvon, dannego
kommiªuvdna lea, ma∫∫il go lea gulaskuddan
eiseválddiiguin ja organisaªuvnnaiguin, gávnna-
han ahte dán guovllus ii leat rádjerasttildeaddji
boazodoallomálle áigeguovdil.

10
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1. KAPIHTAL

Álgu
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Kommentarer till uppdraget

Punkt a
Utredningen av vilket behov det ena landets
renskötande samer har av fortsatt gränsöverskrid-
ande renskötsel redovisas i kapitel 4.1. Kom-
missionen har så långt som möjligt beaktat same-
byarnas och renbetesdistriktens betestillgångar,
driftsmönster, behov av naturliga gränser samt
byarnas och distriktens egna önskemål om betes-
marker i det andra landet.

Punkt b
Undersökningen av betestillgångarna och drifts-
förhållandena redovisas i kapitel 3.1. Kommis-
sionen har undersökt betestillgångarna och drifts-
förhållandena inom ett område som avgränsas i
norr av Troms fylke och Norrbottens län och i
söder av Sör-Trøndelags och Hedmarks fylken
och nordligaste delen av Dalarnas län. Kommis-
sionen har sett det som nödvändigt att utöver
områdena som omnämns i mandatet undersöka
betestillgångarna i hela Nord-Trøndelags, Sør-
Trøndelags och Hedmarks fylken samt i hela
Jämtlands och den nordligaste delen av Dalarnas
län. Renägarna i nämnda område har påtalat att
behov av gränsöverskridande renskötsel finns
inom området. Kommissionen har informellt dis-
kuterat frågan om en utvidgning av mandatom-
rådet med Landbruksdepartementet i Norge och
Jordbruksdepartementet i Sverige som samtyckt i
frågan. Kommissionen har också blivit ombedd
att behandla frågan om samdrift mellan Østre-
Namdal renbetesdistrikt och Jiingevaerie sameby
som ligger utanför det område som nämns i
punkt b. Därmed har kommissionen undersökt
hela gränsområdet där gränsöverskridande ren-
skötsel kan komma på fråga. Finnmarks fylke
finns inte med i redovisningen eftersom kommis-
sionen efter att ha hört berörda myndigheter och
organisationer funnit att det här inte är aktuellt
med gränsöverskridande renskötsel.

Punkt c
I kapitel 3.1 klarlägger kommissionen hur betes-
tillgångarna används inom de områden som
kommissionen undersökt. Vidare klarlägger

1.1 Kommissionens mandat
och arbetsformer

1.1.1 Uppdrag och kommissionens
kommentarer

Uppdrag
I enlighet med konventionen om renbetning
mellan Sverige och Norge undertecknades den 29
april 1997 i Oslo ett avtal mellan länderna om
upprättandet av och mandat för en blandad
svensk-norsk renbeteskommission. Avtalet åter-
ges i bilaga 2. Enligt avtalets artikel 2 skall kom-
missionen utreda, undersöka och klarlägga följ-
ande förhållanden:

a) Utreda frågan om det ena landets renskötande
samer efter utgången av konventionens giltig-
hetstid har behov av fortsatt renbetning i det
andra landet i de betesområden som omfattas
av konventionen eller i delar av dessa områd-
en.

b) I nödvändig utsträckning undersöka betestill-
gångarna och driftsförhållandena inom Finn-
marks, Troms (inklusive Anjavassdalen),
Nordlands fylken och i nordligaste delen av
Nord-Trøndelags fylke samt i Norrbottens
och Västerbottens län och i nordligaste delen
av Jämtlands län.

c) Klarlägga hur betestillgångarna används inom
de under b) nämnda områdena och hur de
mest rationellt skall kunna utnyttjas på ett sätt
som ger ett långsiktigt underlag för en ekolog-
iskt, ekonomiskt och kulturellt bärkraftig
rennäring.

d) Vid den under c) nämnda undersökningen
skall Renbeteskommissionen beakta den ut-
veckling som skett inom rennäringen under
konventionens giltighetstid. Renbeteskommis-
sionen skall också ta hänsyn till andra sam-
hälls- och näringsintressen. I övrigt bestämmer
Renbeteskommissionen själv hur utrednings-
arbetet skall bedrivas.

KAPITEL 1

Inledning



C ∏uokkis
3. kapihttalis ∏ilge kommiªuvdna mainnalágiin
guohtuneatnamat adnojit dain guovlluin maid
mii ∏ilgiimet a ja b ∏uoggáin, ja mat leat dat eat-
namat maid kommiªuvdna lea iskkadan. Viidá-
seappot ∏ielggasmahttá kommiªuvdna kapihttalis
4.1 mainnalágiin iskkaduvvon guovllut galget
sáhttit adnot nu ahte guhkit áigái ªattaªii ekolo-
galaª, ekonomalaª ja kultuvrralaª nana guodde-
vaª boazoealáhus. Kommiªuvdna ovdandivvu
evttohusa movt nuppi riikka guohtunguovlluid
galgá guoπohit.

D ∏uokkis
Kommiªuvdna lea barggustis bivdán eará servo-
dat- ja ealáhusberoªteddjiid, geaid oπastuvvon
konvenªuvdna sáhttá váikkuhit, cealkit áªªái.
Dáid beliid lea kommiªuvdna ieΩas evttohusain
vuhtiiváldán. Kapihttalis 3.3 válddáha kommi-
ªuvdna maiddái movt dálá konvenªuvdna lea
váikkuhan Norgga ja Ruoºa boazoealáhusa.
Dasto lea kommiªuvdna maiddái bargan gávnna-
hit boazoealáhusa ovdáneami dehe rievdamiid
dálá konvenªuvnna áigodagas, dan bokte go doa-
lai ∏oahkkimiid ∏earuiguin ja boazoorohagai-
guin, ja organisaªuvnnaiguin mat ovddastit boa-
zodolliid ja boazoealáhusa.

Eará bealit
Kommiªuvdna fuomáªii dallego ∏ielggadii, iskka-
dii ja gávnnahii dáid dilálaªvuoπaid maid birra
∏ilgejuvvo ahte maiddái eará gaΩaldagat fertejit
gávnnahuvvot ja iskkaduvvot, vai ∏ielggadan-
bohtosa vuoππodieπut leat dohkála∏∏at. Mii
ovdandoallat vuoππodieπuid mearkkaªumi dasa
movt riikkain lea vejolaªvuohta oaΩΩut áigái dak-
kár konvenªuvnna mii ovddida ovttasbarggu
rastá riikarájiid, ja ovddida rádjerasttildeaddji
boazodoalu ovttasbarggu.
Kommiªuvdna muitala kapihttalis 2.1 oaneha∏-
∏at sápmela∏∏aid álbmogin ja muitala rádjerast-
tildeaddji boazodoalu historjjá. Kommiªuvdna
lea maiddái, ja dan birra gulat kapihttalis 2.2,
iskkadan sámiid dili álbmotrievttálaª oaidninbea-
lis. Norgga ja Ruoºa boazodoallolágat, boazo-
doallopolitihkka ja boazodoallohálddaªeapmi
váikkuhit rádjerasttildeaddji boazodoalu. Ka-
pihttalis 2.3 válddáha kommiªuvdna oaneha∏∏at
erohusain mat leat, ja dasto mainnalágiin dát
váikkuhit rádjerasttildeaddji boazodoalu. Ka-
pihttalis 2.4 mii válddáhit boazoealáhusa ovdá-
neami jagiin 1972–1999, ja dan ∏ájehit statestih-
kaiguin.

Kapihttalis 4.2 evttoha kommiªuvdna oππa
konvenªuvdnateavstta, daid dárbbuid mielde
maid kommiªuvdna atná ahte rádjerasttildeaddji

boazodoallu dárbbaªa nuppi riikkas. Kommi-
ªuvdna ovddida ieΩas oaivila das makkár mearrá-
dusat berrejit leat mielde boahttevaª kommiªuvn-
nas, vai rádjerasttildeaddji boazodoallu oaΩΩu
ovdánanvejolaªvuoπa. Kommiªuvdna evttoha ee.
ásahit guokte álbmogiidgaskasaª orgána; háldda-
ªanorgána ja duopmostuolloorgána. Dáid orgá-
naid bokte sáhttet riikkat ∏oavdit eanas váttis-
vuoπaid mat dálá konvenªuvnnas leat leamaª.
Seammás sáhttet riikkat nannet luohttámuªa
oππa konvenªuvdnii ja nu hukset buori ovttas-
barggu rastá riikarájiid.

1.1.2 Kommiªuvnna bargovuogit
Vuoππudan∏oahkkin ja vuollelávdegottit
Ruoºa-norgga boazoguohtunkommiªuvdna doa-
lai vuoππudan∏oahkkima 17.06.1998 Skåvsjö-
holm:s Ruoºas. ¢oahkkimis mearridii kommi-
ªuvdna ásahit guokte vuollelávdegotti; bargoláv-
degotti ja fágalávdegotti. Bargolávdegottis galge
leat kommiªuvnna joπiheaddji, delegaªuvdna-
joπiheaddjit (dárbbu mielde), goappáge riikka
∏oahkkin∏állit ja váldo∏álli. Bargolávdegotti bar-
gun lei ráhkkanahttit ∏uovvovaª áªªiid: kommi-
ªuvdna∏oahkkimiid, ∏oahkkimiid guoski áªªebe-
liiguin ja dahkat meahciiskkademiid (feltunder-
søkelser), ja maiddái ráhkkanahttit kommiªuvn-
na barggu. Fágalávdegottis lei Kenneth Broman
joπiheaddjin, ja ruoºabeali áirasat ledje Karina
Lövgren, Bror Saitton ja Per Mikael Utsi. Norg-
gabeali áirasat ledje Olav Mathis Eira, Ansgar
Kosmo ja Ing-Lill Pavall. Fágalávdegotti man-
dáhtta lei:

“Ruoºa-norgga boazoguohtunkommiªuvdna
lea nammadan fágalávdegotti, man bargun lea
guohtundilálaªvuoπaid ∏ielggadit, ieªalddis
mandáhttaguovllus ja dasto dán guovllu lah-
kosiin. Fágalávdegoddi galgá ∏ielggadeami
loahpalaª bohtosiid ovddidit raportahámis
kommiªuvdnii.

Evttohus galgá makrodásis addit bajilgova
luonddudieπalaª dilálaªvuoπaid birra, mat
váikkuhit guohtuneatnamiid. Guohtuneatna-
mat galget ∏ilgejuvvot regiovnnaid mielde ja
orohagaid/∏earuid dásis, ja dasto movt guoh-
tumat adnojit dálá dilis. Fágalávdegoddi galgá
maiddái raporttastis ∏ilget gos gávdnojit vejo-
laª áigodatguohtumat ja árvvoªtallat guohtu-
miid optimála anu dan suktii ahte vuhtii váldá
vásihusaid das movt guovlu lea ovdal adnon ja
dálá duohtadieπuid vuoπul.”

Fágalávdegoddi ovddidii raportta 28.03.2000, ja
raporta ∏uovvu dán evttohusa mielddusin.

12
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gan. Genom dessa båda organ kan länderna
komma till rätta med huvuddelen av de problem
som funnits med nuvarande konvention och sam-
tidigt stärka tilltron till en ny konvention och
möjliggöra ett fruktbart samarbete över riksgrän-
sen.

1.1.2 Kommissionens arbetsformer
Konstituerande möte och underutskott
Den svensk-norska renbeteskommissionen höll
sitt konstituerande möte den 17 juni 1998 i Skåv-
sjöholm i Sverige. Vid detta möte beslöt kommis-
sionen att tillsätta två underutskott; ett arbetsut-
skott och ett sakutskott. Det första utskottet
bestod av kommissionsordföranden, delegations-
ordförandena (vid behov), de nationella sekreter-
arna och huvudsekreteraren. Arbetsutskottets
uppgift har varit att förbereda kommissionsmöt-
en, möten med berörda parter och fältundersök-
ningarna samt att fungera som beredande instans
för kommissionen. Sakutskottet bestod av Ken-
neth Broman, ordförande, de svenska represen-
tanterna Karina Lövgren, Bror Saitton och Per
Mikael Utsi samt de norska representanterna
Olav Mathis Eira, Ansgar Kosmo och Ing-Lill
Pavall. Sakutskottets mandat var följande:

”Den svensk-norska renbeteskommissionen
har tillsatt ett sakutskott för att beskriva betes-
förhållandena i och i anslutning till mandat-
området. Sakutskottet skall redovisa sina slut-
satser i en rapport till kommissionen.

I rapporten ges en översikt på makronivå av
de naturvetenskapliga förhållanden, som på-
verkar betesunderlaget. Betesresurserna skall
redovisas regionalt och lokalt liksom också hur
resurserna utnyttjas idag. I rapporten skall sak-
utskottet också definiera möjliga säsongsbe-
tesområden och bedöma betestillgången så att
ett optimalt betesutnyttjande kan nås med hän-
synstagande till erfarenheter av områdets tidig-
are användning och förefintligt vetenskapligt
faktaunderlag.”

Sakutskottet överlämnade sin rapport till kom-
missionen den 28 mars 2000 och rapporten finns
som bilaga 1 till detta betänkande.

Under kommissionsarbetets gång har även
andra arbetsgrupper med rapporteringsansvar till
kommissionen tillsatts. En arbetsgrupp har utrett
frågeställningarna kring samdrift mellan sameby-
ar och renbetesdistrikt. Denna arbetsgrupp över-
lämnade sin rapport till kommissionen den 5 juni

kommissionen i kapitel 4.1 hur de undersökta
områdena skall kunna utnyttjas på ett sätt som
ger långsiktigt underlag för en ekologiskt och
kulturellt bärkraftig rennäring. Kommissionen
lämnar ett förslag på hur betesområden i det
andra landet skall utnyttjas.

Punkt d
Kommissionen har i sitt arbete gett möjlighet åt
andra samhälls- och näringsintressen, vilka kan
påverkas av en förnyad renbeteskonvention, att
yttra sig. Kommissionen har tagit hänsyn till
dessa intressen i sina förslag. I kapitel 3.3 redovis-
ar kommissionen även den inverkan nuvarande
konvention haft på rennäringen i Sverige och
Norge. Likaså har utvecklingen i rennäringen
under gällande konventions giltighetstid klar-
lagts i mötena med samebyarna, renbetesdistrikten
och de organisationer som företräder renägarna
och rennäringen.

Övrigt
Kommissionen har i arbetet med att utreda,
undersöka och klarlägga förhållandena som
redovisas ovan kommit fram till att även vissa
andra frågor bör klarläggas och undersökas för
att underlagsmaterialet i betänkandet skall bli
tillfredsställande. Det är underlagsmaterial som
bedömts ha betydelse för ländernas möjlighet att
tillskapa en konvention som främjar samarbetet
över gränsen och den gränsöverskridande rennär-
ingen.

I kapitel 2.1 lämnar kommissionen en kortfatt-
ad beskrivning av samerna som folkgrupp och
av den gränsöverskridande renskötselns historia.
Kommissionen har även, vilket redovisas i kapitel
2.2, undersökt samernas ställning i ett folkrätts-
ligt perspektiv. Sveriges och Norges rennärings-
lagstiftning, rennäringspolitik och rennäringsför-
valtning påverkar den gränsöverskridande rennär-
ingen. I kapitel 2.3 beskriver kommissionen de
olikheter som finns härvidlag och hur dessa
påverkar den gränsöverskridande rennäringen. I
kapitel 2.4 beskrivs utvecklingen i rennäringen
åren 1972–1999 med hjälp av några statistiska
data.

I kapitel 4.2 lämnar kommissionen ett förslag
till en ny konvention utgående från det behov
kommissionen funnit föreligga för gränsöverskrid-
ande renskötsel. Här redovisar kommissionen
sin syn på vilka bestämmelser som bör finnas i en
kommande konvention för att underlätta den
gränsöverskridande renskötseln. Kommissionen
föreslår bl.a. att det inrättas två mellanfolkliga
organ; ett förvaltningsorgan och ett domstolsor-



Dan gaskka go kommiªuvdna lea bargan, leat
ásahuvvon maiddái eará bargojoavkkut, mat leat
buktán raporttaid kommiªuvdnii. Okta bargo-
joavku lea ∏ielggadan gaΩaldagaid ahte sáhtáªedje
go ∏earut ja orohagat ásahit oktasaªdoaluid. Dát
bargojoavku buvttii kommiªuvdnii raportta
05.06.2000. Dálveguohtunjoavku lea suokkar-
dan dálveguohtunguovlluid Ruoºa bealde, ja dát
bargojoavku buvttii raportta 27.10.2000. Eará
bargojoavku ∏ielggadii juridihkalaª gaΩaldagaid
dan oktavuoπas go kommiªuvdna evttohii ásahit
guokte álbmogiidgaskasaª orgána. Bargojoavk-
kuid evttohusat leat ollislaª raporttas oassin.

¢uvgehusaid vieΩΩan
Ruoºa-norgga boazoguohtunkommiªuvdna lea
barggadettin doallan ∏oahkkimiid mas oassálaste
∏uovvovaª bealit: ∏earut, boazoorohagat ja sin
beroªtus-organisaªuvnnat. Ulbmil lei ∏ohkket
duogáªdieπuid raportii. Kommiªuvdna lea maid-

dái seammá ulbmiliin bivdán dáid namuhuvvon
áªªebeliid, ja maiddái stáda eiseválddiid, suoh-
kaniid dehe gielddaid, dutkanásahusaid, beroª-
tus-organisaªuvnnaid ja earáid, addit ∏álalaª
cealkámuªa. Mii oaidnit 3. mildosis bajilgova das
guπet ásahusat leat vuhtiiváldojuvvon njálmmá-
la∏∏at, ja guπet leat bivdojuvvon buktit ∏álalaª
∏ealkámuªa.

Meahciiskkadeamit
Norgga-ruoºa boazoguohtunkommiªuvnna ulb-
milin lei maiddái addit nu buori bajilgova go
vejolaª, ja nu buori dieπu go vejolaª mandáhtta-
guovllus, ja danne mii leat sihke fitnan geah∏a-
deame guovlluid (befaring) ja suokkardan daid
guohtunduovdagiid, mat leat mandáhttaguovllus.
Dán leat mii bargan ovttas guoskevaª ∏earuid,
boazoorohagaid ja eiseválddiid áirasiiguin.
¢uovvovaª guovlluin lea kommiªuvdna dahkan
meahciiskkademiid:
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Áigi Guovlu Fievru

13.–14.09.98 Gilbbesjávri-Riikarádji-Skievvá-Frostisen Biila

08.06.99 Rádjeguovlu Jiingevaerie/Østre Namdal:s Plassje:i Helikopter

21.–24.06.99 Rádjeguovlu Østre-Namdal/Frostviken norra gitta Sirgásii/Hápmir Helikopter

08.–11.08.99 Rádjeguovlu Sirgás/Hápmir gitta Geaggámii/Basevuovdái Helikopter

04.02.00 Guovlu lulábealde Boden Biila

29.03.00 Skaitelandet davábealde Junossuando Luongaistunturi
nuortalulábealde Gárasavvona Muohtaskohter

16.08.00 Skaitelandet davábealde Junosuando Luongastunturi
nuortalulábealde Gárasavvona Helikopter

Earret meahciiskkademiid, leat maiddái kommiªuvnna dálveguohtunjoavkkut iskkadan vejolaª dálve-
guohtumiid, sihke bievlajagis ja dálvejagis. Fágalávdegoddi lea dasa lassin ieª ∏aπahan sierra meahci-
iskkademiid.

Seminárat ja eará diehto∏ohkkemat
Norgga-ruoºa boazoguohtunkommiªuvdna lea doallan moanat semináraid ja diehtojuohkin∏oahkki-
miid guoskevaª eiseválddiiguin, organisaªuvnnaiguin ja dutkiiguin.

Áigi Báiki Sáhkavuoππu ja oasseváldit

02.09.98 Luleju Boazoguohtunseminára, mielde ledje Det faste utvalg, dutkkit ja
Norgga ja Ruoºa virgeolbmot, sáhkavuoππu: bohcco dárbbut, ekolo-
galaª guoddevaªvuohta, ja guohtumiid geavaheapmi.

17.02.00 Upmeje Muitalit vuovdesámit historjjá ja doaibmamálle. Siskkáldas diehto-
juohkin.

20.-22-08.99 Svaldbárda Boazoguohtunseminára, sáhkavuoππu: dutkanboaπus: bohcco eallá-
muªdárbu dálvejagis. Ovddasteaddjit ledje Romssa universitehta,
Norges veterinærhøyskole ja Universitetsstudiene på Svalbard (UNIS).
Meahciiskkadeamit.
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forskningsinstitutioner, intresseorganisationer
och andra att inkomma med skriftliga synpunkt-
er. I bilaga 3 finns en förteckning över vilka som
hörts muntligen och vilka som erbjudits att
inkomma med skriftliga synpunkter.

Fältundersökningar
Den svensk-norska renbeteskommissionen har i
syfte att samla in bästa möjliga underlag besökt
och besiktigat de aktuella betesområdena. Detta
har vanligtvis gjorts tillsammans med represen-
tanter för berörda samebyar, renbetesdistrikt och
myndigheter.

Kommissionen har företagit fältundersökning-
ar i följande områden:

2000. En vinterbetesgrupp har granskat de
potentiella vinterbetesområdena i Sverige och
denna grupp överlämnade sin rapport den 27
oktober 2000. Slutligen har en arbetsgrupp utrett
de juridiska problemställningarna i anledning av
kommissionens förslag att inrätta två mellanfolk-
liga organ. Dessa gruppers rapporter har inarbet-
ats i betänkandet.

Inhämtande av uppgifter
Den svensk-norska renbeteskommissionen har
under arbetets gång haft möten med samebyar,
distrikt och intresseorganisationer i syfte att
samla in underlag för sitt betänkande. Kommis-
sionen har i samma syfte erbjudit de nyss nämnda
men även statliga myndigheter, kommuner,

Tid Område Fordon

13–14.9.98 Kilpisjärvi–Riksgränsen–Skjomen–Frostisten Bil

8.6.99 Gränsområdet Jiingevaerie/Østre-Namdal till Röros Helikopter

21–24.6.99 Gränsområdet från Østre-Namdal/Frostvikens norra Helikopter
till Sirkas/Hábmer

8–11.8.99 Gränsområdet Sirkas/Hábmer till Könkämä/Helligskogen Helikopter

4.2.00 Området söder om Boden Bil

29.3.00 Skaitelandet norr om Junosuando och Luongastunturi Snöskoter
sydost om Karesuando

16.8.00 Skaitelandet norr om Junosuando och Luongastunturi Helikopter
sydost om Karesuando

Utöver ovannämnda fältundersökningar har den av kommissionen utsedda vinterbetesgruppen inspek-
terat potentiella vinterbetesområden såväl under barmarkstid som vintertid. Även sakutskottet har
företagit egna fältundersökningar.

Seminarier och övrig informationsinhämtning
Den svensk-norska renbeteskommissionen har arrangerat några seminarier och informationstillfällen
med berörda myndigheter, organisationer och forskare.

Tid Plats Tema och deltagare

2.9.98 Luleå Renbetesseminarium med det fasta utskottet och forskare och tjänste-
män från Sverige och Norge. Seminariet berörde frågor som renens
behov, ekologisk bärkraft och nyttjandet av betesresurserna.

17.2.99 Umeå Presentation av skogssamebyarnas historia och driftsformer. Internt
informationsmöte.

20–22.8.99 Svalbard Renbetesseminarium där forskningsresultat angående renens närings-
behov under vintern presenterades av representanter för Tromsö uni-
versitet, Norges veterinærhøgskole och Universitetsstudiene på Sval-
bard (UNIS). Fältstudier.



1.2 Kommiªuvdnabarggu
njuolggadusat ja
boazodoalu eavttut

1.2.1 Vuoππoprinsihpat
Ekologala∏∏at guoddevaª boazoealáhus
Ekologala∏∏at guoddevaª boazoealáhusain ipmir-
da kommiªuvdna ahte guohtunvalljodagat galget
adnot dainnalágiin ahte guohtuneatnamat dáhki-
duvvojit guhkit áiggi atnui. VuosttaΩettiin lea
deaºalaª atnit jeageleatnamiid dainnalágiin ahte
jeahkála oππasitªaddan dáhkiduvvo guhkit áigái.
Dat mearkkaªa ahte boazolohku galgá heivehuv-
vot jeagelguohtunvalljodagaide. Muhto deaºalaª
lea maiddái ahte boazoguoπoheapmi eara jagi-
áiggiid ∏uovvu guohtuneatnamiid ªaddama miel-
de. Dasa lassin galgá bargat dan ala ahte bohc-
cuid guoπoha eatnamiid alde nu go eatnamat gir-
det ieªguπetge jagiáiggiid. Dat guoská sihke
kvantitatiivvala∏∏at ja kvalitatiivvala∏∏at. Ekolo-
galaª heiveheami dáfus ii leat prinsihpas deaºalaª
diehtit gii ieªalddis lea eatnamiid geavaheaddji.

Ekonomala∏∏at guoddevaª boazoealáhus
Ekonomalaª guoddevaªvuoπa dáfus lea kommi-
ªuvnna vuoππun ahte boazoealáhusa ekonoma-
laª boaπus galgá addit boazodolliide doarvái
áigáiboaπu. Boazoealáhusain ipmirda kommi-
ªuvdna dán oktavuoπas ealáhusdoalu viidát ád-
dejumis, iige duªªefal biergobuvttadeami. Kom-
miªuvnna oaivila mielde addá dát buori ja bures-
lágiduvvon boazodoalu, ja maiddái dan ahte
boazobargu heivehuvvo bohcco ja guohtumiid
mielde.

Kultuvrrala∏∏at guoddevaª boazoealáhus
Boazodoalloguovlluin lea boazoealáhus sámi kul-
tuvrra ja ieªvuoπa vuoππun. Danne atná kommi-
ªuvdna mávssolaΩΩan oaΩΩut áigái positiivvalaª
rádjerasttildeaddji boazodoalu, man vuoπul sámi
álbmot dasto sáhttá ráππálagaid ovddidit ieΩas

ieªvuoπa. Vaikko boazoealáhus leage hui guovd-
dáΩis olmmoªlogu bisuheamis ja doalaheamis vai
ealli sámi kultuvra seailu, de almmatge ferte
boazoealáhusa olmmoªlohku heivehuvvot ekolo-
galaª ja ekonomalaª guoddevaªvuoπa mielde.
Kultuvrralaª guoddevaªvuohta lea gitta das movt
naªunála eiseválddiid ealáhuspolitihka doibme-
juvvo, ee dáin áªªiin: gáhttet boazoguohtumiid,
boraspirelogu ektui, ja ekonomalaª ruhtadoar-
jagat.

Guohtunvalljodagaid atnit buoremus vugiin
Boazodoalu vuoππun lea johtit ealuin dehe fievr-
ridit bohccuid ieªguπetlágan duovdagiid gaskka.
DuogáΩin leat guohtundilálaªvuoπat ieªguπetge
jagiáiggiid. Boazo lea sajáiduvvan jagiáiggiid
rievddalmas guohtundillái. Geasset galgá bohccui
leat proteiidnavallji guohtun (ruonasguohtun) ja
dálvet energivallji guohtun (jeagil). Dat meark-
kaªa boazodollui ahte soames orohagain ja ∏ea-
ruin leat guhkes johtingaskkat geassejagi eatna-
miin dálvejagi eatnamiidda.

Guohtunvalljodagaid geavaha buoremusat
dainnalágiin go vuoππun bidjá bohccuid guoh-
tundábiid ja johtalemiid. Dasa lassin galgá maid-
dái boazobargis leat vejolaªvuohta lágidit barggu
vai ieªnai oaΩΩu buori ja dohkálaª bohtosa.
Kommiªuvnna mihttomearrin lea leamaª gávnna-
hit guohtunrájiid, mat dahket vejolaΩΩan bargat
boazoealáhusain guhkit áigái juohke boazoguoh-
tunguovllus. Dasa lassin galgá bargojuvvot nu
ahte riikarájit eai gártta nu stuora hehttehussan
boazodollui. Nubbi eará mávssolaª bealli lea velá
ahte ieªguπetge boazossiiddat galget nu guhkás
go vejolaª, oaΩΩut doarvái guohtuneatnamiid
dárbbu mielde.

Guohtunguovlluid rájit ja guohtunáigodagat
Ruoºa ja Norgga riikarádji manná ∏aπa boazo-
doalloguovlluid. Nu juohká riikarádji boazodoa-
lu mávssolaª ja viidámus bievlajagi guohtuneat-
namiid guovtti riikii, beroªkeahttá das sáhttá go
boazodoallu geavahit eatnamiid. Dalle go dálá

16
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28.–29.10.99 Stockholm Seminára Rennäringenspolitiska kommité, Reindriftslovutvalget,
Boazodoallohálddahus, Rennäringsadministrationen, Luonddugáht-
tendoaimmahat, Direktoratet for naturforvaltning, Jordbruksdepar-
tementet, Jordbruksverket, Rovdjursutredningen, Norrbotten ja Väs-
terbotten leanastivrrat, Ruoºa sámiid riikkasearvi, Norgga boazosáp-
mela∏∏aid riikkasearvi. Seminára sáhkavuoππu: láhkaaddin-gaΩalda-
gat, hálddaªangaΩaldagat, boraspireváttisvuoπat ja luonddugáht-
tengaΩaldagat.

24.–26.04.00 Stora Sjöfallet Sirgása ∏earuin giππajohtin
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som viktigt att den gränsöverskridande rennäring-
en utvecklas i en positiv riktning vilket ger
förutsättningar för den samiska befolkningen att
gemensamt utveckla sin särart. Även om rennä-
ringen är central när det gäller att bibehålla ett
tillräckligt befolkningsunderlag med tanke på en
levande samisk kultur måste sysselsättningen i
rennäringen underordnas kravet på ekologisk
och ekonomisk hållbarhet. Den kulturella bär-
kraften är beroende av nationella myndigheters
näringspolitik bl.a. skydd för renbete, rovdjurs-
stammens storlek och ekonomiska stöd.

Rationellt utnyttjande av betesresurserna
Renskötseln bygger på att renarna strövar, drivs
eller transporteras mellan olika betesmarker.
Detta för att tillgången och kvaliteten på betet
varierar mellan olika årstider. Renen har anpas-
sat sig till växtlighetens årstidsväxlingar. Betet
bör därför vara proteinrikt sommartid (grönbete)
och energirikt vintertid (lavbete). För renskötseln
innebär det i vissa fall långa flyttningar från bar-
marksbetet i fjällregionen till vinterbetesmark-
erna.

Ett rationellt nyttjande av betesresurserna
måste grundas på renens betesvanor och vand-
ringar samt på renskötarens möjligheter att med
en realistisk arbetsinsats få ett effektivt och ända-
målsenligt resultat. Målsättningen för kommis-
sionen har varit att finna avgränsningar för betes-
landen som möjliggör en långsiktigt hållbar när-
ingsverksamhet över hela renskötselområdet, att
minimera riksgränsens betydelse för renskötseln
samt att olika gruppers behov av betesmarker
skall tillgodoses på bästa sätt.

Betesmarkernas gränser och betestider
Riksgränsen mellan Sverige och Norge skär
genom renskötselområdet. Det innebär att för
renskötseln viktiga sammanhängande barmarks-
beten blivit delade mellan länderna utan att hän-
syn tagits till renskötselns möjligheter att bruka
dem. Vid tillkomsten av den nuvarande konven-
tionen insåg man att de gränser för betesområ-

1.2 Riktlinjer för
kommissionens arbete
och renskötselns
förutsättningar

1.2.1 Grundläggande principer
En ekologiskt bärkraftig rennäring
Med ekologisk bärkraftig rennäring avser kom-
missionen att nyttjandet av betesresurserna skall
ske på sådant sätt att ett långsiktigt bruk av
betestillgångarna säkras. Först och främst är det
viktigt att nyttjandet av lavbeten sker i sådan
omfattning att bästa möjliga tillväxt på lång sikt
säkras. Detta betyder att antalet djur måste
anpassas till lavbetesresurserna. Men det är även
nödvändigt att renbetet under övriga säsonger
harmonieras med markernas betesväxtproduk-
tion. Vidare bör bästa möjliga balans mellan
betestillgångarna för de olika årstiderna efter-
strävas. Detta gäller både kvantitativt och kvali-
tativt. I förhållande till ekologisk anpassning är
det i princip ointressant vem som nyttjar resur-
serna.

En ekonomiskt bärkraftig rennäring
Beträffande ekonomisk bärkraft har kommissio-
nen den utgångspunkten att rennäringens ekono-
miska resultat skall bli sådant att renskötarna i
nödvändig utsträckning får sin utkomst av när-
ingen. Med rennäring avser kommissionen i detta
sammanhang näringsutövning i vid bemärkelse
och inte enbart köttproduktion. Kommissionen
har den uppfattningen att detta kommer att
borga för en god och välordnad renskötsel samt
att renskötselarbetet blir anpassat till renen och
betesmarken.

En kulturellt bärkraftig rennäring
Inom renskötselområdet är rennäringen av
grundläggande betydelse för den samiska kultur-
en och särarten. Kommissionen ser det därför

28–29.10.99 Stockholm Seminarium med Rennäringspolitiska kommittén, Reindriftslovutval-
get, Reindriftsforvaltningen, Rennäringsadministrationen, Natur-
vårdsverket, Direktoratet for naturforvaltning, Jordbruksdeparte-
mentet, Jordbruksverket, Rovdjursutredningen, Länsstyrelserna i
Norrbotten och Västerbotten, Svenska Samernas Riksförbund och
Norske Reindriftsamers Landsforbund. Seminariet behandlade
lagstiftningsfrågor, förvaltningsfrågor, rovdjursproblematiken och
naturvårdsfrågor.

24–26.4.00 Stora Sjöfallet Vårflyttning med Sirkas sameby.



konvenªuvdna álggahuvvui, lei ipmirdeamis ahte
guohtuneananrájit mat dalle mearriduvvojedje,
eai sáhttán dollojuvvot eambbo dan bokte go
gaskaáiddiid huksii.
Ma∫it áiggis ∏ájehuvvui stuora váttisvuohtan ja
olggosgollun gaskaáiddiid doallat go alla várre-
eatnamiin galgá viggat áiddiin caggat bohccuid
rasttideames ráji. Guohtuneatnamiid rájiid berre
baicca heivehit nu ahte guohtunduovdagat rád-
djejuvvojit lunddolaª oziiguin. Dainna lágiin eai
adno nu ollu gaskaáiddit. Kommiªuvdna lea evt-
tohusaidisguin rah∏an o∏∏odit rájiid mat buore-
but heivejit bohccuid guohtundábiide ja johtalan-
málliide.

Eanas sajiin lea jeagelguohtun dat mii ráddje
dan, man bures guohtumiid sáhttá geavahit. Go
guohtuneatnamiid galgá atnit buoremus vugiin,
galgá ealuin orrut bievlajagi eatnamis nu guhká
go vejolaª, vai seastá jeageleatnamiid. Danne ii
leat kommiªuvnna oaivila mielde heivvolaª rád-
djet guohtunáigodaga bievlajagi eatnamiin.

Guovttegearddi guoπoheapmi
Jus bohccot mannet bievlajagis jeageleatnamiid-
da, de dat heajuda dálvejagi guohtuma dáin
seammá guovlluin. Jeageleanan dulbmojuvvo ja
guhtojuvvo, ja boazu láve dáhttut dálvet garvit
guovlluid gos lea guhtojuvvon bievlajagis. Kom-
miªuvdna lea evttohusaidisguin geah∏∏alan gar-
vit dan ahte jeagelguohtumat adnojit sihke ruo-
nasguohtun- ja jeagelguohtunáigodagas (guovt-
tegeardán guoπoheapmi). Kommiªuvdna atná
guovttegeardán guoπoheami leat vuostálaga
dainna áigumuªain ahte guohtunvalljodagaid
galgá atnit buoremus lágiin. Go garvá guovtte-
geardán guoπoheami jeagelguohtuneatnamiin,
de addet guohtuneatnamat guhkit áigái vuoπu
oaΩΩut ekologalaª guoddevaª boazoealáhusa.

Oktasaªdoallu
Rádjerasttildeaddji boazodollui lea dávjá buore-
mus ∏oavddus dat go ∏earut ja boazoorohagat
eaktudáhtola∏∏at ªiehtadit gaskaneaset dan hár-
rái ahte guoπohit eatnamiid searválaga. Kommi-
ªuvdna lea barggustis aktiivala∏∏at bargan eatna-
miid oktasaªgeavaheami guvlui. Nu leage áigu-
muª maiddái dáiguin evttohusaiguin maid kom-
miªuvdna ovdanbuktá dán evttohusas. Kommi-
ªuvdna evttoha ahte oππa konvenªuvnnas addo
vejolaªvuohta ∏earuide ja boazoorohagaide gas-
kaneaset ªiehtadit oktasa∏∏at guoπohit guohtun-
eatnamiid rastá riikaráji. Ovttasbarggus sáhttet
siiddat leat sihke ollisla∏∏at ovttasiiddas ealuin,
dehe siiddat guoπohit ovttas muhtin jagiáiggiid.
Ovdamearkan dánlágan ovttasbargui lea Østre-
Namdal boazoorohaga ja Jiingevaerie ∏earu ovt-
tasbargoªiehtadus, geah∏a 4. mildosa.

Heivehanmunni
Oππa konvenªuvdna galgá doaibmat guhkit áig-
gi, ja berrege dasto ráhkaduvvot nu láªmmadin
ahte lea sadji muhttet ja heivehit, vai dát doaibmá
rievddalmasaid áiggi mat vuordimis dáhpáhuvvet
boazoealáhusas ja servodagas. Kommiªuvdna
evttoha ásahit álbmogiiidgaskasaª organisaªuvn-
na. Organisaªuvnnas galgá leat váldi gozihit ja
dárkkistit ahte konvenªuvnna njuolggadusat dol-
lojuvvojit, ja galgá maiddái sáhttit ∏ájehit oaivila
buot dakkáraª rievdadusaide mat váikkuhit rád-
jerasttildeaddji boazodoalu.

1.2.2 Skandivania boazodoallu
Obbala∏∏at
Goddebivdu lea dálá boazodoalu vuoππun. Da-
πistaga go gávnnahuvvojedje oππa bivdovuogit,
dápmagohte sápmela∏∏at bohccuid eallun. Dán
máhtu duogáΩin ahte ipmirdit boazodoalu areá-
ladárbbu, vuolgá dalá rájis go sápmela∏∏at oΩΩo
áigáiboaπu goddebivddus. Daπistaga go olmmoª-
lohku lassánii, dagahii dát bivdokultuvrii váddá-
sit dili, ja nu lotnahuvai goddebivdu guhkes áigo-
dagas boazodoallun. Go goddebivdu jorai boa-
zodoallun, nuppástuvai sámiid eallinvuohki
sakka. VuosttaΩettiin gáibiduvvui stuora eallu, go
birgejumi váldooassi ásahuvvui boazodoalu
vuoπul ja johtaleapmi guohtunguovlluid gaskka
gárttai bargovuohkin.

Bohccot leat miehtá Davvikalohta ollásii
luonddudilálaªvuoπaid hálddus. Boazu galgá ea-
ládaga gávdnat meahcis birrajagi. Bohcco guoh-
tunmearri ja johtaleapmi duovdagiid gaskka
∏uovvu ªaddoáigodagaid duovdagis duovdagii.
Dán kapihttalis ∏ilgejuvvo bohcco guohtundárbu,
guohtuma kvalitehta, johtalandábit, sisabáhkke-
mat guohtuneatnamiidda ja boraspiret. Dát bealit
leat guovddáΩis go galgá oaΩΩut ollislaª gova boa-
zodoalu luondduvuoπus. Dát kapihtal lea váldo-
sa∏∏at fágalávdegotti 1. kapihttala oktiigeassu (1.
mielddus). Dievaslaª dieπuid ja mearkkaªumiid
gávnnat doppe.

Boazodoalu guohtuneanandárbu lea má∫gga-
bealát áªªi, ja bealit mat váikkuhit leat bohcco
ieªvuoπat, boazobargu ja luonddugeográfalaª
bealit. Boazobarggu deaºaleamos oasit leat guo-
πoheapmi, ∏ohkken ja johtin. Luonddugeográfa-
laª bealit leat vuosttaΩettiin dálkkádaterohusat,
arvi, borga, biekkat, ªaddu, topografiija, eatna-
ma gollan ja dat ahte leat jeaggeeatnamat ola-
muttus, jávrrit ja ∏ázádagat. Boazodoallu dárb-
baha ieªguπetªlájat eatnamiid, mat ieªguπetládje
leat ávkin jagiáiggiin, ja eaige nuppit eatnamat
dohke nuppiid sadjái.
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Flexibilitet
En ny konvention, som förmodas gälla under en
längre period, bör vara så flexibel och dynamisk
att dess tillämpning kan anpassas till de föränd-
ringar som sker inom rennäringen och samhället
i övrigt under denna tid. Kommissionen föreslår
därför att en mellanfolklig organisation inrättas
med befogenhet att bevaka och tillse att konven-
tionens regler följs samt att ta ställning till för-
ändringar som påverkar den gränsöverskridande
renskötseln.

1.2.2 Renskötseln i Skandinavien
Allmänt
Vildrenfångst utgör ursprunget för dagens ren-
skötsel. Allt eftersom fångstmetoderna blev mer
och mer avancerade började samerna även tämja
hela renhjordar. Insikten om renskötselns areal-
behov har sitt ursprung i den tid då samerna liv-
närde sig av vildrenfångsten. I takt med befolk-
ningsökningen blev villkoren för jakt- och fångst-
kulturen allt svårare och vildrenfångsten utveck-
lade sig undan för undan under en längre tidspe-
riod till organiserad renskötsel. Övergången till
organiserad renskötsel innebar stora förändring-
ar av samernas livsstil. Först och främst så kräv-
des relativt stora renhjordar när renskötseln blev
det viktigaste näringsunderlaget och flyttningar-
na mellan betesområdena blev en del av livsstilen.

Renen lever över hela Nordkalotten och har
behov av naturbete året runt. Eftersom växttäck-
et varierar under året så växlar renens foderupp-
tagning och levnadssätt. Detta kapitel redogör i
korthet för renens behov av näring, betets kvali-
tet samt flyttningsmönster, ingrepp i betena och
rovdjur. Alla dessa förhållanden är viktiga för att
få en inblick i renskötselns naturförutsättningar.
Detta kapitel utgör i huvudsak ett sammandrag
av det första kapitlet i sakutskottets rapport
(bilaga 1). Detaljinformation och kompletterande
kommentarer återfinns där.

Renskötselns behov av betesland är beroende
av ett mångsidigt samspel mellan renens egenskap-
er, renskötselarbetet och naturgeografiska fak-
torer. Renskötselarbetets viktigaste faktorer är
bevakning, samling och flyttning. De naturgeo-
grafiska faktorerna består i första hand av väx-
lingar i temperatur-, regn-, snö- och vindförhåll-
anden, vegetation, topografi, slitage samt tillgång
till myrområden, sjöar och vattendrag. De olika
betesmarkerna har var för sig viktiga funktioner
under olika delar av renskötselåret och kan
därför inte ersätta varandra.

den som då drogs inte skulle kunna följas utan
att stängsel uppfördes. Det har dock visat sig att
det är förenat med stora svårigheter och kostna-
der att förhindra oönskad renströvning i fjälland-
skapet med hjälp av stängsel. Gränser för
betesområden bör i stället anpassas till samman-
hängande betesmarker som är naturligt avgräns-
ade. Detta minskar behovet av att uppföra
stängsel. Kommissionen har i sina förslag strävat
efter att föreslå gränser som tar hänsyn till renens
betesvanor och vandringar.

På de flesta håll är lavbetet den begränsande
faktorn för maximalt bruk av markerna. Vid ett
optimalt nyttjande av betesresurserna skall bar-
marksbetet nyttjas under längsta möjliga tid så
att lavbetet sparas. En begränsning av betestiden
på marker som nyttjas för barmarksbete är
därför i regel inte ändamålsenlig enligt kommis-
sionen.

Dubbelbetning
Om renar rör sig i ett lavmarksområde under bar-
markstid försvårar det markernas utnyttjande
vintertid. Dels skadas laven av nedtrampning och
betning och dels tenderar renar att vintertid und-
vika områden där renar vistats på barmark.
Kommissionen har i sina förslag försökt undvika
att lavbetesmarker utnyttjas både under grön-
betesperioden och lavbetesperioden (dubbelbet-
ning). Kommissionen anser att dubbelbetning i
allmänhet är oförenligt med ett rationellt nyttjan-
de av betesresurserna. Genom att undvika dub-
belbetning på lavmarkerna kommer betestill-
gångarna att utnyttjas på ett sätt som ger ett lång-
siktigt underlag för en ekologiskt bärkraftig ren-
näring.

Samdrift
Den optimala lösningen för den gränsöverskri-
dande renskötseln är i de flesta fall att samebyar
och renbetesdistrikt ingår frivilliga avtal som
leder till att betesområden kan nyttjas gemen-
samt. Kommissionen har under sitt arbete aktivt
verkat för en sådan samverkan. De förslag kom-
missionen redovisar i detta betänkande är tänkta
att verka i samma anda. Kommissionen föreslår
att det i den nya konventionen öppnas möjlighet-
er för byar och distrikt att ingå avtal om gemen-
samt nyttjande av betesområden över riksgräns-
en. En sådan samverkan kan variera alltifrån helt
gemensam renskötsel till att avse vissa grupp-
er eller samverkan delar av året. Ett exempel på
detta är samdriftsavtalet mellan Østre-Namdal
renbetesdistrikt och Jiingevaerie sameby, se
bilaga 4.



Bohcco fysiologalaª dárbbut
Boazu lea smirezasti ja nagoda smoldet guoh-
tunªattuid. Ruonasªattut smoaldanit buoremusat
dalle go leat bealleªattus, ja daπistaga go ªattut
ªaddet ollesªaddui, de eai ªat nagot smoaldanit
nu bures. Maiddái biebmojohtin ∏oliid ∏aπa
manná njozebut dalle.
Boazu smolde jeahkála mihá buorebut go eará
smirezasti eallit. Jeagil lea hui ovttageardánis
fuoπar. Jeagil addá bohccui nu ollu álªªa/energi-
ija (karbohydráhtaid) ahte ceavzá dainna dálvvi
miehtá, muhto váilot proteiinnat, vitamiinnat ja
minerálat. Guomo∏oavjji mikrobat gáibidit ee.
proteiinna, ja danne váikkuha biebmosmolden
ahte boazu deahkehuvvá dálvvis. Deahkehuvva-
ma vuostá lea bohcco gorut ásahuvvon sierralá-
gan vugiin “nuppádassii” geavahit nitrogena,
man eará eallit masset gáhkira/baikka mielde. Go
jeahkális báhcet liigeálªªat, bisánit dát buoidin
gorudii.

Dábála∏∏at guoirá boazu dálvvis. Rávis nji∫∫e-
las geahppu giππii 15 % ∏ak∏adeattu ektui. Rávis
varrásat sáhttet geahpput 30 % ∏ak∏amánus
juovlamánnui. Dálvvis gehppot bohccot, ja hea-
jos jagiin gehppot gitta 50 %.

Boares varrásat nelgot bahábut go nji∫∫elasat
ja ovttajagáª bohccot. Lassin dasa ahte sarvát
rávΩet ragatáiggi, manahit nálatbohccot ieΩaset
árvvu eará bohccuid suktii, go eai leat ªat ∏oarv-
vit. Nulpobohccot eai ráππe suvnnjiid, dannego
nji∫∫elasat doroldahttet daid eret suvnnjiin.
Smávva áldduin ªaddet gehppes miesit, ja dat fas
dahaga stuorit miessejámu. Heajos guohtumat
dálvet dagahit ahte álddut eai leat nu mielkasat
dan ∏uovvovaª geasi, ja dat fas dagaha geahp-
pasit misiid dan ∏av∏∏a. Dákkár fysiologa-
la∏∏at váikkuhuvvon boazomassimat duvdásit
dávjá duogábeallái, dannego boraspiret lassánit
daπistaga.

Heajos dálveguohtumiid sáhttá dustet dan
bokte go biebmá bohccuid. DoloΩa rájes lei dáh-
pin diktit ealu lávdat go hedjona guohtun ja jus
heajos guohtun bistá guhkit áiggi. Boazu ieª
gávdná guohtuma go eallu lávdá. Boazu lea sivd-
niduvvon buhttet sierralágan vugiin heajos guoh-
tundilálaªvuoπa dálvet. Bohccos ∏oggo namalas-
sii buoidi, proteiinnat, minerálat ja vitamiinnat
gorudii geasseguohtumis. Danne han boazu vál-
ljestallamiin guohtu geasset ja vállje álbmámus
ªattuid ja ªaddoosiid, mat addet eanemus eallá-
muªa. Obbala∏∏at sáhttá dadjat ahte dálveguoh-
tumat ealihit bohccuid dálvet, ja fas bievlajagi
guohtumat álªªaiduhttet bohccuid nu ahte las-
sánit.

Boazu gáibida ieªguπetlágan guohtuma
Bohcco johtaleapmi duovdagiid gaskka lea sihke
eananªattuid ja dálkkádagaid duohken. Boazo-
barggus ferte diehtit movt guohtundilli, bohcco
luondu, topografiija, dálkkádagat ja biekkat
váikkuhit boazodoalu obbala∏∏at.

Bievlajagis guohtu boazu aiddoliππon lasttaid,
rásiid ja urttaid. Go giππat leat árrat bievladielk-
kut, ábaida cuo∫ománus juo, de lea buorre giπ-
πaguohtun. Ma∫∫igiπa ja árrageasi guohtu boazu
lulábeali rámaid, ∏ohkaid ja jekkiid. Das ma∫∫il
mannagoahtá eambbo soahkevuvddiide. Go
geassi ain gollá, manná boazu várrái jassaguoraid
guohtut, gos gávdná aiddoliππon ªattuid, mat
geahppasit smoaldanit ja addet eallámuªa. Daπis-
taga go geassu, leat jasat buorit bohccui, ja boazu
guohtuge jassaguoraid.

Daπistaga geasi guvlui váikkuhit dálkkádat ja
divregiksi dan movt bohccot bállejit guohtut.
Várreboazodoalus bálgalit bohccot jasaide várre-
eatnamiidda, muhto vuovdeboazodoalus leat
njuoska, boares guossavuovddit bálganbáikkit,
muhto maiddái sáhttá hárjehit bohccuid suova
vuollái. Go gáluda idjii, luoitá várreboazu fas jek-
kiide guohtut. Dat lea hui mávssolaª ahte leat
guovttelágan eananoasit láhkalaga, gos lea oane-
his gaskka bálganbáikki ja guohtuma gaskka.
Guohtuma kvalitehta ii leat duªªefal das gitta
maid oaidná eatnamis, muhto galgá vuhtiiváldit
maiddái bohcco dárbbuid beassat earalágan eat-
namiidda. Dán áigodagas dárbbaªa boazu sihke
vuolládagaid ja ªattolaª vággeeatnamiid.

Ma∫∫i∏av∏∏a ja árradálvvi galgá guohtumis
gávdnot rássi, rissit ja jeagil, vai boazu daπistaga
dagalduvvá ruonasguohtumis jeagelguohtumii.
Dábálaª dálveguohtun lea duªªe jeagil dastogo
muohta lea boahtán sullii 30 cm ja buolaªtan
gitta –10° C. Vai biebmosmolden doaibmá doh-
kála∏∏at, dárbbaªuvvojit maiddái earalágan
guohtunªattut go jeagil. Jeagil dahká lagabui
30 % rájes gitta 80 % rádjái bohcco ollislaª
guohtumis dálvejagis.

Dálvejagis lea deaºalaª maiddái dat ahte lea
goaivvesguohtun. Go muohtagov∏∏as lea dásset,
lea buorre ealádat. Daπistaga go biekkat, arvi ja
borga ja buolaª ∏eargadit muohttaga, hedjona
ealádat. Ma∫∫idálvvi láve sáhttit njázudit ja galb-
mit, ja dat dahká cug∫o. Leat ollu dákkár bealit
mat heajudit guohtuma kvalitehta, vaikko vel
guohtunªattut ieªalddiset leatge buorit. Cug∫uid
áiggi cuo∫ománus, lea lahppojeagil vuvddiin
ávkkálaª guohtunlassin dálvejagis.

Guohtun hedjona maiddái dannego guhtojuv-
vo liiggás garrasit. Jeagil lea má∫ggajagát, ja
jeahkála jahkeªaddu lea buoremus dallego dat
jeagil, mii lea eatnamis, beassá orrut 6–7 jagi ja
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viktig del av kunskapen när det gäller praktisk
renskötsel ligger just i att tolka samspelet mellan
vegetation, renens beteende, topografi, tempera-
tur och vindförhållanden.

Under barmarksperioden måste betet omfatta
vegetationstyper som domineras av löv, gräs,
halvgräs och örter i ett så tidigt utvecklingsskede
som möjligt. Ett bra, tidigt vårbete kännetecknas
av att man tidigt får fläckar med barmark, helst
redan i slutet av april. Sent på våren och på för-
sommaren betar renen i sydsluttningar, på kala
marker och på myrar. Därefter används björk-
skogsbältet i högre grad. Senare är det viktigt att
djuren får söka efter snösmältningen uppe i hög
terräng, så att de hela tiden får tillgång till “vår-
betesplantor” med låg fiberhalt och lättsmält
näring. Snösluttningarna får en allt större betyd-
else allt eftersom säsongen går.

Under barmarkssäsongen blir betesrytmen
efter hand alltmer styrd av temperaturen och
insektsplågan. För fjällrenskötseln är högt beläg-
na snödrivor det bästa luftningslandet, under det
att skogsrenskötseln använder sig av fuktig, äldre
granskog, gärna i kombination med rökeld. När
temperaturen faller om kvällarna drar fjällrenen
ner i dalgångarna eller till myrarna för att beta.
Det är viktigt med korta avstånd mellan avkyl-
ning och bete. Beteskvaliteten beror således inte
bara på det man ser på marken, utan också på
renens övriga behov. Under denna period är
renen beroende av landskap med både lågland,
högfjäll och vegetationsrika dalar.

Beteskravet under sen höst och tidig vinter är
en kombination av gräs, ris och lav för att få en
mjuk övergång från grönbetet till lavbetet. Det
typiska vinterbetet, med en relativt ensidig lav-
diet, får man när snötäcket överstiger 30 cm och
temperaturen sjunker till omkring –10°C. För en
tillfredsställande fodersmältning är det nödvän-
digt med en andel annan vegetation än renlav. På
vinterbetet kan andelen lav i renens diet variera
från knappt 30 procent till omkring 80 procent.

Utöver betets sammansättning så ställs det
också krav på tillgänglighet. Under ett jämnt, löst
snötäcke är allt bete tillgängligt. Allt eftersom
snön blir hårdare på grund av vind, nederbörd
och kyla så reduceras tillgängligheten. På senvint-
ern blir det för det mesta skare till följd av en
kombination av sol på dagen och frost på natten.
Flera förhållanden av detta slag kan reducera
kvaliteten på betet även om vegetationen kan
vara av god kvalitet. Under skarperioden i april
ökar tillgången till skog med trälav kvaliteten på
vinterbetet.

Betena kan också vara dåliga till följd av hårt
utnyttjande. Lav är flerårig och har störst årlig

Renens fysiologiska behov
Renen är idisslare och har stor förmåga att
smälta betesväxter. Smältningen av grönbetes-
växterna är som störst i ett tidigt skede av växten
och avtar sedan i takt med senare utveckling. För-
loppet genom magarna och tarmkanalerna blir
också långsammare vid dålig smältning.

Jämfört med andra idisslare har renen särskilt
god förmåga att smälta lav. Lavarterna ger renen
så mycket energi (kolhydrater) att den kan över-
leva vintern, dock med brist på proteiner, vitamin-
er och mineraler. Eftersom mikroberna i vomm-
en kräver tillförsel av bl.a. protein så medför
smältningsprocessen att renar på lavbete bryter
ner muskelmassa. För att minska behovet av
sådan nedbrytning har renen utvecklat en egen
förmåga att “återanvända” kväve, som andra
idisslare gör sig av med via avföringen. Ett över-
skott av energi från lav lagras som fett.

Normalt magrar renen under vintern. En vuxen
vaja förlorar vanligtvis 15 procent av sin höstvikt
fram till våren. Vuxna tjurar kan tappa 30 pro-
cent av sin kroppsvikt från september till decem-
ber. Under fortsättningen av vintern fortsätter vikt-
minskningen, i extrema fall upp till 50 procent.

Äldre oxar och kalvar drabbas hårdare av svält
än vajor och ettårsdjur. Utöver avmagring under
brunsten så förlorar oxarna också social rang
efter fällning av hornen. Betesupptaget blir därför
lågt, eftersom vajorna jagar bort dem från betes-
groparna. Små vajor föder vanligen lätta kalvar,
vilket i sin tur leder till hög dödlighet bland kalv-
arna. En vinter med dåligt bete leder också till
att vajorna får mindre mjölk än normalt nästa
sommar, vilket i sin tur leder till att fler kalvar
har låg vikt den kommande hösten. Sådana fysio-
logiskt betingade förluster överträffas emellertid i
allt mer ökad utsträckning av förluster till följd
av rovvilt.

Det går att kompensera dåliga vinterbeten med
tilläggsutfodring. Sedan länge har strategin varit
att låta renarna sprida ut sig när betet är dåligt
under en längre period. Renen kan då själv hitta
det begränsade bete som eventuellt finns tillgäng-
ligt.

Marginella livsvillkor vintertid uppvägs av att
renen har en extrem förmåga att lägga upp reserv-
er av fett, proteiner, mineraler och vitaminer på
sommaren. Det gör den genom att välja de när-
ingsrikaste örterna och örtdelarna. Man kan ge-
nerellt säga att vinterbetet ger överlevnad och
barmarksbetet ger produktion.

Renens krav på betet
Vid sidan av vegetationen så är renens använd-
ning av terrängen också beroende av vädret. En



ªaddat. Buoremus liv∏∏ii jus boazu guohtu duªªe-
fal dan oasi mii lea jagis ªaddan guohtunguovllus.
Guohtuneanan, mii lea liggás garrasit guhtojuv-
von, skártu/jiek∫u bahábut go buorre guohtun-
eanan.

Luonddugeográfalaª dilálaªvuoπat
Bohcco guohtuma váikkuhit sihke biologalaª ja
ii-biologalaª bealit. Dás ∏ilget oaneha∏∏at soames
ii-biologalaª beliid mat váikkuhit guohtumiid.

Geologiija ja eanavuoππu
¥attut oΩΩot buot eallámuªa eatnamis, earret nit-
rogena. Eallámuªvallji eanan ªaddá go áibmu
váikkuha (háddje) geahppadit mollaneaddji bák-
teªlájaid, eandalii kálkaeatnama. Eará bákteªlá-
jat, omd. granihtta ja gneaisa, háddjanit njozet ja
dakkár eana addá eallámuªvátna ja suvrra eana-
vuoπu, mii ii atte buori rásse- ja urtaªattu. Jeah-
kálat eai dárbbaª gilvalit rásiin ja urttain, danne-
go dat oΩΩot áimmus eallámuªa. Danne ªaddá
jeagil earalágan eatnamis go rássi ja urta.

Mandáhttaguovllu eananvuoπu sáhttá juohkit
guovtti oassái. Ruoºa guovddáªoasit ja nuortta-
beali oasit leat boares eamibávtti bázahasat “ál-
goáiggis”. Loahppaoassi lea ªaddan das go boa-
res áhpebodni duvdásii ∏oahkkái ja máhccasii
várreráidun ja hoigásii eamibávtti bajábeallái.
Earret Sis-Romssa, gok∏á várreráidu áigeguovdi-
lis eananosiid Norggas, ja Ruoºas fas oarjjabeali
osiid.

Vuoππobákteguovlluid nannáma gok∏et viid-
dis morene- ja deltáguovllut, mat eanas ªadde
ma∫emus jiek∫aáiggis. Ruoºas gok∏et morenet
ollisla∏∏at 75 % areálas, ja Norrlándda siseatna-
mis sáhttet dát gearddit leat 60 m allosa∏∏at.
Moreneªlája bajábeallái lea ma∫∫il jiek∫aáiggi
ªaddan jeaggi (ªaddu ii leat ollásii háddjanan).

Norgga eatnamis ii leat nu ollu morene go
Ruoºas. Norgga areálain gok∏á dát 25–30 %
nannáneatnamis. Mandáhttaguovllus gávdnojit
gal almmatge moreneguovllut alla várreeatnami-
in, siskkit guovlluin. Álddesjávri–Dievaidvuovdi
Romssa fylkkas ja Børgefjell Davvi-Trøndelága
ja Nordlándda rájis leat guovllut gos gávdno
morene.

Mii oaidnit 2. kártamildosis mandáhttaguovllu
geologiija ja eanavuoπu dilálaªvuoπaid. Várre-
ráiddu báktevuoπu juohkit guovtti oassái, dan
mielde movt háddjana, ja fas várreráiddu nuort-
tabealde lea eanan juhkkojuvvon dan eanaªlája
mielde mii lea vuoππobávtti bajábealde. Mihtut

∏ájehit duªªe roavvagova, ja de eai boaπe ovdan
buot smávit eananoasit kártamildosis.

Topográfiija
Topografiija dehe eatnama hápmi lea deaºalaª
guohtumiid ávkki atnimii. Das lea njuolgut váik-
kuhus dainnalágiin ahte bohccot válljejit guohtut
dihtolágan eatnamiid ovdalii go nuppiid ieªguπet-
lágan dilálaªvuoπain. Eahpenjuolgut váikkuha
topográfiija danne go várit dustejit arvvi ja borg-
ga, ja nu leat mielde “stivreme” dálkkiid.

Sihke Norgga ja Ruoºa eanan lea klassifisere-
juvvon 11 ieªguπetlágan eananªládjii. Gáisáeat-
namiin ja jihkiin leat ságge∏ohkat ja ceakko
hárjjit. Dákkár eanan lea ovddemusat Norggas
(Romssas ja Nordlánddas). Sihke Romssas ja
Nordlánddas leat maiddái jorbahámat várit, gos
leat buorit ja viiddis vákkit ja ceakko rámat.
Dákkár eanan lea maiddái Ruoºa bealde, dat rád-
jelagas eatnamat. Duoddarat gávdnojit Trønde-
lága siskkit guovlluin. Låarte orohat Davvi-Trøn-
delágas ja miehtá Lulli-Trøndelága/Hedmárkku
boazoorohagas. Várreguovlluid nuorttabealde
leat jalges siseatnamat gos leat bákteváráΩat, doa-
res vákkit ja ollu gorssat.

Dáid eananªlájaid ∏ilget dárkileappot 4 eanan-
profiillas (geah∏a 3 kártamildosa). Mii oaidnit 4.
kártamildosis topografiija golmmadimenªunála
kárttas.

Dálkkádat
Ieªguπetlágan ªattut ªaddet dan mielde leatgo
siseatnan- vai riddodálkkádagat. Riddodálkká-
dagaid mihtilmasvuohta lea dat ahte lea unnán
erohus dálve- ja geassetemperatuvrras, ja maid-
dái arvá/borgá ollu. Siseatnandálkkádagas lea
buolaª dálvet, liehmu geasset ja unnán arvi/
borga.

Skandinavias leat eanas njuoska orjjeªbiekkat.
Arvi ja borgá lassána dábála∏∏at Norgga riddo-
guovllus várreráiddu guvlui, ja fas geahppána
nuorttasguvlui. Ruoºas leat guokte guovllu maid-
da orjjeªdálkkádagat ∏uhcet. Dat leat Gálpe
∏earru, Duorbuna oarjjabeali eananoasit, Jåhkå-
gasska ja Sirgása ∏earru. Ruoºas minddar lea
eanas arvi/borga dalle go leat lullebiekkat. Maid-
dái Ruoºas váikkuha riddoguovlu dan ahte lea
eambbo arvi/borga go siseatnamis.

Riddoguovllus lea ªaddu buorre ieªalddis duªªe
dan dihte go arvá ja borgá ollu, vaikko vel eana-
vuoππu ja eanagiera ii leatge nu ªattolaª.
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varje område mindre delområden som inte fram-
går av kartbilagan.

Topografi
Topografin (terrängens form) har betydelse för
betesutnyttjandet. Den har en direkt betydelse
därigenom att djuren i olika situationer prioriter-
ar olika typer av landskap. Indirekt har topo-
grafin betydelse genom att den “styr” nederbörd-
en.

Landskapet i både Sverige och Norge klassifi-
ceras i 11 olika landskapsformer. Alpina (hög-
fjäll) och glaciala (format av glaciärerna) bergs-
former har skarpa toppar och branta fjäll. Dessa
återfinns framför allt i Norge (Troms och Nord-
land). Både Troms och Nordland präglas för
övrigt av avrundade bergsformer med välutveck-
lade dalgångar med platt dalbotten och branta
bergssidor. Områdena sträcker sig vidare in i
angränsande områden i Sverige. Vidder finns i de
inre delarna av Trøndelag, Låartedistriktet i
Nord-Trøndelag och hela renbetesområdet Sør-
Trøndelag/Hedmark. Öster om fjällområdena
domineras landskapet av bergkullslätter, berg-
kullterräng med oregelbundna dalstråk och stor-
skaligt sprickdalslandskap.

Dessa terrängtyper illustreras närmare i fyra
landskapsprofiler (kartbilaga 3). Kartbilaga 4
återger topografin i en tredimensionell karta.

Klimat
Fördelningen av olika växtsamhällen påverkas i
hög grad av om klimatet är oceaniskt (kustkli-
mat) eller kontinentalt (inlandsklimat). Det ocean-
iska klimatet karakteriseras av små tempera-
turskillnader mellan vinter och sommar, samt av
stora nederbördsmängder. Det kontinentala kli-
matet har låg vintertemperatur, hög sommartem-
peratur och lite nederbörd.

Den förhärskande vindriktningen i Skandina-
vien är västliga luftströmmar med hög fuktighet.
Nederbördsmängderna ökar normalt från norska
kusten och in mot fjällkedjan, för att sedan avta
längre österut. Två områden i Sverige påverkas i
hög grad av det västliga nederbördsområdet. Det
är Kalls sameby samt de västra delarna av Tuor-
pons, Jåhkågasska och Sirkas samebyar. I övriga
Sverige faller den största andelen nederbörd vid
vind från söder. Också i Sverige finns det en
kusteffekt som leder till relativt mer nederbörd
på kusten än i områdena längre in i landet.

Den rika nederbörden vid kusten ger många
gånger en frodig vegetation, även om berggrund-
en och jordmånen är ogynnsam.

tillväxt när den stått orörd i 6–7 år. Det ideala är
att enens betesintag motsvarar den årliga tillväxt-
en för betesområdet. Ett nedslitet bete blir mer
utsatt för is/skare än ett bete i gott skick.

Naturgeografiska förhållanden
Renens val av bete är ett resultat av både biolog-
iska och icke-biologiska faktorer. Nedan följer
en kort redogörelse för en del icke-biologiska fak-
torer som har betydelse för betena.

Geologi och jordmån
Med undantag av kväve så hämtar växterna sina
näringsämnen ur jorden. Näringsrik jord är ett
resultat av att lättlösliga bergarter, gärna kalk-
haltiga, utsätts för påverkan så att de bryts ner
(förvittrar). Andra bergarter, som exempelvis
granit och gnejs, är svårlösliga och ger därmed en
näringsfattig och sur jordmån som i sin tur ger
dåliga villkor för gräs och örter. Lavarterna på
marken slipper att konkurrera med gräs och örter
eftersom de hämtar sin näring ur luften och kan
därför klara sig inom andra områden.

Berggrunden i mandatområdet kan förenklat
uppdelas i två typer. De centrala och östliga
delarna av Sverige utgörs av rester av urberg från
“urtiden”. Resten är gammal havsbotten som
senare veckats upp till en fjällkedja som delvis
skjutits in över urberget. Med undantag för de
inre delarna av Troms så täcker fjällkedjan de
aktuella delarna av Norge, samt de västliga delar-
na av Sverige.

I områden med urberg är berggrunden täckt av
stora morän- och deltaområden som huvudsaklig-
en bildades under den senaste istiden. I Sverige
som helhet är 75 procent av arealen täckt av
sådana moräner, som i Norrlands inland kan
bilda skikt på upp till 60 meter. Över moränerna
har det efter istiden bildats områden med myrar
(ofullständigt nedbrutet växtmaterial).

I Norge är landskapet mindre präglat av morän-
er än i Sverige. I Norge täcker de 25–30 procent
av landets areal. Inom mandatområdet finns
emellertid exempel på sådana moränlandskap i
högre, inre områden. Altevatn/Dividalsområdet i
Troms och Børgefjell på gränsen mellan Nord-
Trøndelag och Nordland är sådana exempel.

Kartbilaga 2 ger en grov översikt över geologin
och jordmånsförhållandena i mandatområdet.
Berggrunden i fjällkedjan är indelad i två grupper
efter förmågan att förvittra, under det att områd-
ena öster om fjällkedjan är indelad efter den jord-
art som ligger ovanpå urberget. Eftersom mått-
stocken är mycket grov så förekommer det inom



Muohtamearri lea erenoamáª deaºalaª, danne-
go dat mearrida man buorre guohtun bistá. Mii
oaidnit 5. kártamildosis mandáhttaguovllu
muohtameari ieªguπetláganvuoπa. Váldosa∏∏at
lea várreráiddus ollu muohta (< 30 cm) ja seakkit
muohta lea guovlluin mat leat nuortta- ja oarjja-
bealde.

Dat manne lea mávssolaª diehtit man guhká
muohta bistá, lea guovtti sivas: Lea deaºalaª gar-
vit joπánis muohtasuddama guottetbáikkis, ja lea
deaºalaª gávdnat jasaid guovlluin gos bohccot
guhtot geasseguovdil (bálganbáikkit). Mii oaid-
nit 6. kártamildosis muohttaga suddama.

Go bohccot guhtot buolaªin, dehe go galbmá
ja bivalda vurrolagaid, ªaddá ∏earga. Goappaª
dilálaªvuoπain hedjona ealádat dálkkádaga dihte.
Geah∏a 7. kártamildosa, mas ∏ájeha oππajagimá-
nu gaskamearálaª temperatuvrra.

Obbala∏∏at sáhttá dadjat ahte riddoguovllus
lea gaskamearála∏∏at bivval, ja áhpi dat váikkuha
dálkki. Ovdamearkka dihte lea Nordlándda rid-
doguovllus gaskamearálaª dálvetemperatuvra
badjel –2° C, ja dálvvi ja geasi gaskkas lea erohus
duªªefal 10–12° C. Vaikko vel dán guovllus nai
sáhttet guohtumat lássahuvvat, de suddá muohta
dakkaviπe go fas bivalda.

8. kártamielddus ∏ájeha arvemeari oππajagi-
mánus ja guovvamánus. Dat ahte ollu arvá, ii
ieªalddis heajudahtte guohtuma, dat sáhttá sud-
dadit visot muohttaga ja jie∫a. Váttisvuoπat
∏uoΩΩilit dalle go arvi ii nagot suddadit muohtta-
ga. Ealádaga billista vuosttaΩettiin dat go lea
ballu ahte arvá, ja dasa lassin lea gassa muohta ja
galbma dálkkit.

Eanas dálvejagi eatnamiin Ruoºabealde arvá
gaskamearála∏∏at vuollel 0,5 cm, ja nu leage
doppe oalle dássedis dálvedálkkádat, eaige guoh-
tumat nu bahuid jie∫o/skártto.

Lea galbmasit dálvi maπi siskkelii boahtá eret
rittus. ¥addá eambbo sis-eatnandálkkádat ja

ªaddá stuorit erohus geasse- ja dálvedálkkádaga
gaskii. Dán oktavuoπas lea stuorimus erohus
Johkamohkis–Jielleváris mas erohus lea 40° C.
Baπaluovtta guvlui riddogátti mielde ii leat seam-
má stuora earru temperatuvrra gaskka, muhto
lea liikká su. 18° C, ja dat sulastahttá várreguovl-
luid temperatuvrra Norgga guvlui.

Mii oaidnit 9. kártamildosis muhtinlágan gova
das movt ªaddu álgá árabut lulleleamos guovlluin
ja meara lahkosiin. Lulde lea árraªaddu ovda-
munnin, muhto doppe fas váilot varas ªattut
suoidnemánus. Nuorttabealde várreráiddu gávd-
nojit viiddis guovllut gos ªaddu álgá oanehis
áigodagas.

Suoidnemánu gaskamearálaª temperatuvra
govvida muhtin muddui man bures ªattut sáhttet
lieππugoahtit, muhto temperatuvra muitala
maiddái movt bohccuid birgeneavttut leat obba-
la∏∏at. Go fal dálkkit leat dan maπe bivvalat ahte
ªattut nagodit ihtit, de leat galbma dálkkit bohc-
cuide buoremusat. Suoidnemánu gaskamearálaª
temperatuvrra mii oaidnit 10. kártamildosis.

Obbalaª johtalanmállet
Ealuigun johtalit duovdagiid gaskka dannego
bohccot dárbbaªit ieªguπetlágan guohtuma ja
ªattuid. Vaikko vel gottitnai johtalitge ieªguπetlá-
gan guohtuneatnamiid gaskka, lea goit boazo-
doalu dovdomearkan ahte olbmot lágidit ealu
buoremus guohtuneatnamiidda, mat ain leat
gávdnamis ieªguπetge jagiáiggi.

Obbala∏∏at sáhttá dadjat ahte Skandinavia
boazodoalus leat ieªguπetlágan doaibmamállet ja
johtalanmállet, dan mielde movt guohtuneatna-
mat leat olamuttus. Stuorimus earru doaibma-
málles lea daid doaluid gaskka mat johtet siseat-
namiidda dálvái, ja daid doaluid mat guoπohit
dálvet riddoguovllus. Dát mearkkaªa johtaleami
nuorttas-oarjjás guvlui ja nuppeládje.
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exempelvis smälta all snö och is. Problemen upp-
kommer de gånger det inte faller tillräckligt med
regn för att smälta all snön. Det är alltså sanno-
likheten för regn kombinerat med stora mängder
snö och låg lufttemperatur som är farlig.

Större delen av vinterbetesområdet i Sverige
har en genomsnittlig regnmängd på under 5 mm,
vilket i praktiken ger ett relativt stabilt vinterkli-
mat med liten risk för isbark/skarbildning.

Kartbilaga 9 visar i grova drag hur växtsä-
songen startar tidigast längst i söder och längs
havet. I söder har man fördelen av en tidig växt-
start, men i gengäld nackdelen med sämre till-
gång till friskt bete i juli. Öster om fjällkedjan
finns det stora områden där växtsäsongen startar
inom en kort tidsram.

Medeltemperaturen i juli kan vara ett uttryck
för växtbetingelserna, men den är också ett
uttryck för renens livsvillkor rent allmänt. Under
förutsättning av att temperaturen är tillräckligt
hög för att kärlväxter ska växa så är låg tempe-
ratur i sig en fördel för renen. Kartbilaga 10 ger
en översikt över medeltemperaturen i juli.

Flyttningsmönster generellt
Variationen på bete och renens behov ligger till
grund för flyttningarna mellan olika säsongsbe-
ten. Även om också vildrenen flyttar sig mellan
olika säsongsbeten, så är ett av de mest karakte-
ristiska dragen för en optimal tamrenskötsel att
människan styr renen mot den bästa möjliga av
de föreliggande lösningarna i betesutbudet.

Generellt kan man säga att renskötseln i Skan-
dinavien kan indelas i olika former av skötsel
utifrån betesanvändning och flyttningsmönster.
Den största skillnaden föreligger mellan de ren-
skötselformer som använder sig av kontinentala
vinterbeten, och de som använder sig av västliga
vinterbeten i extrema kustklimat. Det innebär i
huvudsak flyttningar i riktningen öst–väst (och
tvärtom).

Den del av nederbörden som faller som snö är
av särskilt intresse eftersom den är avgörande för
vinterbetenas tillgänglighet. Kartbilaga 5 visar
hur snömängden varierar inom mandatområdet.
Huvudmönstret är mycket snö i fjällkedjan (>30
cm) och områden med mindre snö på öst- och
västsidan.

Hur länge snön ligger i landskapet har betydel-
se för två förhållanden. Det är viktigt att man
undviker den intensivaste snösmältningen inom
kalvningslanden och det är också viktigt att det
finns snödrivor i områden där renen ska beta på
högsommaren (för “luftning”). Kartbilaga 6 visar
utvecklingen för snösmältningen.

Snökonsistensen kan ändra sig på grund av
betning vid låga temperaturer, eller på grund av
växling mellan mildväder och frost. I bägge fallen
försämras tillgängligheten på grund av tempera-
turen. Se kartbilaga 7 som visar medeltemperatu-
ren i januari.

Generellt kan man säga att vintertemperaturen
är hög i kustregionerna, där den påverkas av tem-
peraturen i havet. I de yttre kusttrakterna i Nord-
land ligger exempelvis vintertemperaturen över
–2°C och skillnaden mellan sommar och vinter är
inte större än 10–12°C. Även om betena kan bli
låsta också här så löses isen upp ganska snabbt
under nästa period med mildväder.

Vintertemperaturerna blir lägre ju längre bort
från kusten man kommer. Klimatet blir mer och
mer kontinentalt med ökande skillnad mellan
sommar- och vintertemperaturerna. I detta sam-
manhang är det Jokkmokk- och Gällivareområ-
det som är mest utpräglat kontinentalt med en
skillnad på 40°C. Kustremsan mot Bottenviken
har en något mindre temperaturskillnad, men den
är ändå omkring 18°C, och motsvarar förhålland-
ena i fjällområdena mot Norge.

I kartbilaga 8 visas den nederbördsmängd som
faller som regn i januari och februari. Stora
mängder regn utgör i sig ingen riskfaktor. De kan



Ruoºabeali johtalanmállet
Ruoºa boazodoalu juohkit ná: várre∏earut, vuov-
de∏earut ja konseªuvdna∏earut. Juohku dahkko
ieªguπetlágan riektevuoπu mielde, ja ∏ájeha ieª-
guπetlágan johtalanmálliid.

Várre∏earuid boazodoallu guoπoha dábála∏∏at
dálvet siseatnama goahccevuvddiin ja geassái
johtet rádjeguovllu váriide. Giππa- ja ∏ak∏ajagi
guohtumat leat gaskajohtolagas soahkevuvddiin,
nappo eatnamiin mat leat geasse- ja dálvejagi eat-
namiid gaskka. Davvi-Ruoºas sáhttet ealut muh-
tin dálvviid guohtut soahkevuvddiin. DoloΩa
rájes lea molssaeaktun leamaª ahte guoπohit dál-
vet várreráiddus dan sadjái go johtit ealuin sis-
eatnamii. Muhtin ∏earuin leat guohtuneatnamat
ovttahat duovdagiin hui lahkalaga, muhto earát
fas fertejit johtit eará ∏earuid guohtuneatnamiid
bokte ieΩaset dálvejagi eatnamiidda ja fas doppe
eret. Leat stuora erohusat johtingeainnu guhkko-
dagain, Västerbottenis lea 40–50 miilla johtit, ja
fas Idre ∏earus lea 4–5 miilla johtingeaidnu.

Ruoºabeali vuovde∏earuid vuovdeboazodoalus
johtalit ealuiguin duªªefal siskkáldasat ovttahat
duovdagiin, ja dainnalágiin earrána eará boazo-
doalus. Vuovdeboazodoalu mihtilmasvuohta lea

dat ahte eallu lea vuopmeeatnamiin birrajagi. Ja
fas várrebohccuid dáhpin lea jeagelguohtumis
johtalit ruonasguohtumiidda várreeatnamiin,
muhto vuovdeboazu guohtu jeaggeeatnamiid ja
ávΩΩiid mat leat ∏ázádagaid lahkosiin. Jahkodat-
rytmas ii leat erohus vuovdeboazodoalus ja eará
boazodoalus.

Dábála∏∏at lea ipmirduvvon nu ahte vuovde-
sámi∏earut eai joπe ealuin, muhto baicca diktet
ealu guoπu mannat hilljáΩit dálvejagi eatnamiin
giππa- ja geasseguohtumiidda ja nuppeládje.
Muhtin ∏earut, ee. Maªkhaure, johtá lagabui 20
miilla. Dákkár vuohki lea vuovdesámi∏earuin
vuosttaΩettiin Árjepluovi-guovllus.

Go lea guhkes johtolat, ádjána dábála∏∏at
guhká johtit, ja guoπoha ealu oanehaª giππajagi
guohtuneatnamiin. Dálvejagi eatnamiin johtet
oanehis bottas giππajagi eatnamiidda, ovdalgo
jogat ja jávrrit luitet, ja seammás lea geahpas joh-
tit, go leat idjacug∫ot ja johtinsiivu.

Dál leat dávjjibut ja dávjjibut fievrridiªgoahtán
ealuid biillain. Nu earáhuvvá maiddái guohtu-
miid atnu. Ealuiguin orrot juogo ma∫∫idebbui
geasse/árrá∏av∏∏a eatnamiin, dehe juo guoπohit
guhkit dálvejagi eatnamiin.
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Boazodoalu, mas johtalit eará
duovdagiidda jagiáiggiid mielde

Boazodoallu, mii ii johtal eara
duovdagiidda, muhto johtala
ovttahat duovdagiid siskkobealde

1.govva. Bohccuid johtaleapmi.
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genom sina vandringar till fjället söker skogsre-
nen på myrmarker och i vattendragens dalgång-
ar. Årstidsrytmen för skogsrenskötseln skiljer sig
inte nämnvärt från annan renskötsel.

Det har varit en vanlig uppfattning att skogs-
samebyarna inte genomför regelrätta flyttningar
utan att de i stället har en långsam betning från
vinterland till vår- och sommarland och omvänt.
Enskilda byar, som exempelvis Maskaure, flyttar
uppemot 20 mil. Denna driftsform är särskilt
utpräglad inom Arjeplogsområdet.

Långa flyttningar från vår- till sommarbetena
genomförs gärna långsamt och i två etapper, med
en mellanliggande vårbetessäsong. Från vinter-
landet till vårbetena genomförs en snabb flytt-
ning, så att isen på älvar och annat vatten kan
utnyttjas, samtidigt som skaren nattetid gör flytt-
ningen lättare för djuren.

En allt större del av flyttningen sker med tran-
sportbilar. Det skapar återigen en förskjutning av
betesbruket. Antingen är man längre tid på som-
marbetet/det tidiga höstbetet eller så är betestid-
en längre inom vinterbetesområdena.

Renskötseln i Sverige delas in i fjäll-, skogs- och
koncessionssamebyar. Indelningen bygger på
skilda rättsunderlag och representerar olika
driftsformer.

Huvudmönstret för fjällsamebyarnas rensköt-
sel bygger på kontinentala vinterbeten i barr-
skogsområdena och flyttning mot gränsfjällens
sommarbeten. Vår- och höstbetena är förlagda
till det mellanliggande björkskogsbältet. I norra
Sverige kan renen vissa vintrar beta i fjällbjörk-
skogen. Sedan gammalt har vinterbete i fjällked-
jan varit en alternativ anpassning för den östliga
renskötseln. Vissa samebyar har sammanhängan-
de betesområden, under det att andra får flytta
genom andra byar till och från vinterbetena.
Flyttningsavstånden varierar i hög grad, från 40–
50 mil i Västerbotten till 4–5 mil för Idre nya
sameby.

Skogsrenskötseln är mer stationär till sin natur
än den övriga renskötseln. Den karakteristiska
skillnaden mellan skogsrenskötsel och övrig ren-
skötsel är att skogsrenen inte lämnar skogslandet
utan uppehåller sig där året runt. Den växling
mellan lavbete och grönbete som fjällrenen får

Renskötsel med vårflyttningar
till andra säsongbetesområden

Mer stationär renskötsel utan
egentlig förflyttning till andra
säsongsbetesområden, utan
endast förflyttning under
betesgång

Figur 1.1. Renskötselns flyttningsmönster.



Norggabeali johtalanmállet
Muhtin oassi Norggabeali orohagain guoπohit
dálvejagis siseatnamiin ruoºabeali goahccevuvd-
diin, ja johtet rádjeváriid guvlui geassái. Dáid
orohagaid johtingeaidnu manná nuorttabeali
∏earuid geassejagi ja giππa/∏ak∏ajagi eatnamiid
∏aπa. Norggabeali orohagain lea earálágan dilli
go ∏earuin, dannego orohagat johtet giππat
njuolga norggabeallái, eaige bisán gaskii giππa-
guoπohanbáikái soahkevuvddiide.
Norggabeali orohagat, main dálvejagi guohtumat
leat siseatnamiin, omd. Finnmárkkuduoddaris
johtet riddoeatnamiidda geassejahkái, dan sadjái
go várreráiddu guvlui. Muhtin orohagaide
mearkkaªa dat ahte sii fertejit joπidettiin rasttidit
eará orohagaid geassejagieatnamiid. Muhtimat
suvdet ealu fatnasiin, vai garvet dákkár váttis-
vuoπaid.

Maiddái Norgga boazodoalus leat guhkes joh-
tolagat gaskal geassejagi- ja dálvejagieatnamiid.
Byrkiijes lea guhkimus johtingeaidnu (50 miilla),
muhto eatnasiin lea 10–15 miilla johtit (eandalii
Davvi-Trøndelága davimus osiin ja Nordlánd-
das). Muhtin orohagain guoπohit ealu birrajagi.
Dalle sirdet ealu duªªefal oanehis gaskka ovttahat
duovdagiin dehe diktet ealu guoπu sirdásit oro-
haga rájiid siskkobealde.

Guohtuneatnamiid gárΩΩideapmi
Guohtuneatnamiid duohtadeapmi sáhttá gárΩΩi-
dit guohtunareála, muosehuhttit bohccuid guoh-
tunráfi, dehe gaskkalduhttit bohccuid johtaleami
ja boazobarggu. Das sáhttet bohciidit juogo
bistevaª dehe gaskaboddosaª vahágat ja goará-
dusat. ¢ázádatdulvadeapmi ja ruvkedoaibma leat
bistevaª vahágat. Astoáiggedoaimmat dagahit
gaskaboddosaª muosehuhttimiid. Vuovdedoallu
ja sávzádoallu leat gárΩΩideamit mat rievddadit
áiggi mielde.

Ieªguπetlágan duohtadeamit
¢ázádatdulvadeapmi váldá guohtuneatnamiid
buoππudeapmái, rusttegiidda ja geainnuide.
Olmmoªeatnatvuohta buoπu huksedettiin sáhttá
dagahit ahte guohtuneatnamiid, mat leat dakko
lahkosiin, ii sáhte atnit ávkin. Go huksemat leat
loahpahuvvon, de váikkuhit eatnamiid vahágaht-
timat boazodoalu guhkit áigái. ¥attolaª jalges
guohtuneatnamat, gos lea unnán muohta, leat
manahuvvon. ¢ázádatbuoππudeapmi dagaha
maiddái raªis jie∫aid ja goikaduvvon jogaid, ja
dat mielddisbuktá ahte ii sáhte ∏uovvut ovdalaª
johtingeainnuid. ¢áhcebuoππudemiid sivas juoh-
kásit guohtuneatnamat ja muhtin guohtunbáik-
kiide ii beasa ªat ealuin.

Ruvkedoaimmat ja sáttovie∏∏ahagat leat gárΩ-

Ωidan guohtuneatnamiid. Sáttovie∏∏ahagat leat
dávjá doppe gos leat jeageleatnamat, dannego
jeagil ceavzá goike eatnamis buorebut go eará
ªaddu. Sáttovie∏∏ahagain jorildit olbmot ja bohc-
cuid guohtunráfi muosehuvvá dainnalágiin. Dát
buktet váikkuhusaid guhkit áigái.

Báh∏inguovllut atnet viiddis eatnamiid, ja
dagahit viiddis váikkuhusaid boazodollui, ere-
noamáΩit go báh∏inguovlu adno dalle go boazo-
doalus leat barggut seammá guovllus. Goarádus-
san leat sihke njuolggo vahágat, go manahuvvo
guohtuneanan duolmmástuvvama geaΩil, ja
maiddái go huksejit geainnuid ja rusttegiid. Bohc-
cot eai bálle ráfis guohtut, ja olmmolaª doaim-
mat gaskkalduhttet boazobargguid go gildet
vánddardeami muhtin áigodahkii. Váikkuhusat
duddjojit vahágiid guhkit áigái.

Go vuovdedoallu “boltu” eatnama, ii anit ªat
eanan guohtuneanamin 15–20 jahkái (guoská
Ruººii). Stuorimus vahágat ªaddet go boltu ja
jorgu eatnama, muhto báikkuid boltumiin rádd-
jejuvvojit vahágat. Meahccebiilageainnut gárΩΩi-
dit guohtuneatnamiid, ja geainnut botkejit ja
dagahit gaskkaid guohtuneatnamiidda. Go
∏uohppá ja jalge vuvddiid, ii anit eanan ªat guoh-
tumin dálveguovdil ja giπasgeasi, dannego muoh-
ta garra ja ªadda ceavvi, ja jeagil dulbmojuvvo
muorra∏uohpahagas. Guohtumat vaháguvvet
gitta 15 jahkái, dassáΩiigo lánját fas ªaddet 3
mehtara alladin. Go vuovdedoalu mihttomearrin
lea doalahit vuvddiid nuorabun go 100 jagi, de
eai bálle lahppojeahkálat ªaddat dan maπe ahte
liv∏∏e ealádahkan bohccuide.

Jus vuovdedoallu galgá boazodoalu vuhtiivál-
dit guhkit áigái, ii berre vuovddis, gos lea jeagil,
goassege leat eambbogo 10 % ∏uhppojuvvon nu
ahte ii anit guohtumin. Vuovderavda jekkiid guv-
lui galgá leat dan maπe suohkat ahte suddje lahp-
pojeahkála biekkaid ja goikama vuostá, ja galgá
leat dan maπe vuovdi ahte lahppojeagil ceavzá.

Guosaidgilvin báikkiide gos ii leat lunddolaª
guossaªaddu, earáhuhttá eananªattuid ja jávkada
jeahkála. Vieris muorraªlájaid gilvin, nu movt
contorta-beazi (davvi-amerihkkálaª muora) va-
hágahttá boazodoalu njuolgut, dakko bokte go
eai ªatta lahppojeahkálat eaige jeahkálat eatna-
mii, ja dat goahcá boazobarggu. Oππa muorra-
ªlájat ja geainnut dagahit bistevaª vahágiid, muh-
to eatnama “bargan” dagaha oallemuddui guh-
kilmas vahágiid.

Go meahcceeatnamiid gilvigoahtá, vahágahttá
dat oalát boazoguohtuma. Ieªalddis eatnama bar-
gan vahágahttá unnán, muhto viiddis eatnamat
dakko birrasiin eai sáhte ªat adnot ávkin. Danne
leage stuora mearkkaªupmi das gokko leat dat
eatnamat, maid áigu gilvit. Boazodollui heajuda
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verksamheter är intensiva och förstör betesron
inom området. Effekterna på renskötseln är lång-
siktiga.

Skjutfält tar ofta stora arealer i anspråk och får
omfattande konsekvenser för renskötseln, i syn-
nerhet när skjutfältet används under perioder
som är viktiga för renskötseln. Nackdelarna är
bortfall av betesområden som en följd av marksli-
tage och nya vägar och anläggningar. Betesron
går förlorad och aktiviteterna leder till avbrott i
renskötselarbetet. Effekterna är långsiktiga.

Efter markberedning på grund av skogsdrift är
områdena obrukbara som betesmarker i 15–20
år (gäller i Sverige). De största skadorna får man
efter plöjning och harvning, medan fläckvis upp-
grävning ger mer begränsade skador. Skogsvägar
reducerar betesarealerna och splittrar upp betes-
landet. Efter kalhuggning är området oanvänd-
bart för renbete under hög- och senvintern på
grund av vindpackad snö och för att laven slits
ner p.g.a. avverkningen. Denna situation består
under 15 år till dess ungskogen har vuxit till
omkring 3 meters höjd. Skogsbrukets ambition
att uppnå en omloppstid på under 100 år innebär
att trädlav inte hinner växa till betbara mängder.

Om skogsbruket ska ta hänsyn till renskötseln
på längre sikt får inte mer än 10 procent av
skogsmarken med lavförekomst vara olämplig
för bete vid någon tidpunkt. Kantskogen mot
myrarna måste vara så bred att den skyddar
hänglav mot vind och uttorkning och ger den en
acceptabel miljö att överleva i.

Plantering av gran inom områden där granen
inte förekommer naturligt medför förändringar i
vegetationen på marken så att renbetet försvinn-
er. Införande av främmande trädarter såsom
contortatall (nordamerikansk) är till direkt nack-
del för renskötseln genom att man varken får
hänglav eller marklav och att den dessutom är till
hinder för renskötselarbetet. Nya trädarter och
skogsvägar leder till varaktiga effekter, under det
att markberedning ger relativt långvariga skador.

Uppodling av naturmark medför total ödelägg-
else av renbetet. Själva ingreppet medför margi-
nella förluster av renbeten, men betydande areal-
er runt omkring blir i praktiken omöjliga att
utnyttja. Placeringen av nyodlingen har därför
stor betydelse. Inägor inom renbetesområden
som används under barmarkstid och på förvin-
tern är ytterst ofördelaktiga eftersom det är
omöjligt att förhindra att renen kommer in på
markerna. Inägor i anslutning till renbeten måste
därför gärdas in. Sådana ingrepp är varaktiga.

Får och ren konkurrerar om betet under bar-

Flyttningsmönster i Norge
Vissa distrikt i Norge har kontinentala vinterbe-
ten i svenska barrskogsområden och flyttar mot
gränsfjällen på sommarbete. Dessa distrikt måste
flytta genom sommar- och vår/höstbetena för
samebyarna längre österut. I motsats till fjällsame-
byarna så måste vårflyttningen ske direkt till
de norska distrikten och inte i två etapper med
en mellanliggande vårperiod i björkskogsbältet.

Distrikt i Norge som har kontinentala vinter-
beten, t.ex. på Finnmarksvidda, flyttar till som-
marbeten mot kusten i stället för mot fjällkedjan.
För vissa medför det att flyttningen måste ske
genom andra sommarbetesdistrikt. Vissa flyttar
första delen med båt för att undvika sådana pro-
blem.

Också i Norge kan det vara långa avstånd
mellan sommar- och vinterbeten. Byrkije flyttar
längst (50 mil), men de flesta flyttar 10–15 mil
(särskilt i de norra delarna av Nord-Trøndelag
och i Nordland). En rad distrikt fungerar som
helårsbeten. Hjordarna flyttas då kortare avstånd
eller strövar naturligt inom distriktet.

Ingrepp i renbetena
Ingrepp i renbetena kan innebära reducering av
betesareal, störningar i betningen, eller vara till
hinder för renens vandring och för praktiskt
renskötselarbete. Skadorna och olägenheterna
kan vara varaktiga eller tidsbegränsade. Vat-
tenkraftutbyggnad och gruvdrift är exempel på
det förstnämnda. Tidsbegränsade störningar
förorsakas vanligtvis av fritidsaktiviteter. Ingrepp
som beror på skogsbruk och fårbete varierar i
tiden.

Typer av ingrepp
Vattenkraftsutbyggnad medför att betesland
däms upp och att arealer används för själva sta-
tionen, för dammen och för vägar. Mänskliga
aktiviteter, i synnerhet under byggtiden, kan leda
till att närliggande betesområden inte kan använ-
das. När byggtiden är över är det varaktiga
skador som påverkar renskötseln. Frodiga renbe-
ten med lite snö i platt terräng går som regel för-
lorade. Dåliga isförhållanden på regleringsmaga-
sinen och torrlagda älvar gör att flyttningsleder
inte längre kan användas. Uppdämningar kan
dela på viktiga säsongsbeten och göra dem otill-
gängliga.

Gruvdrift och uttag av lösmassor/grus reduce-
rar betesarealerna. Grustag återfinns ofta på lav-
områden, eftersom det är torra områden där
laven kan konkurrera med andra växter. Dessa



dat dili sakka go gilvojuvvon eatnamat leat dak-
kár guovlluin, mat adnojit bievlajagis ja árra-
dálvvi, dannego bohccuid ii nagot caggat manna-
mis gilvojuvvon eatnamiidda. Lea deaºálaª áidut
gilvojuvvon eatnamiid dalle go guohtuneatnamat
leat dakko lahkosiin. Dákkár eanangilvin dahká
bistevaª vahágiid.

Sávzzát ja bohccot gilvalit seammá guohtumiid
alde geassejagis. Sávzá guohtu mihá máddugeap-
pot daid seammá ªattuid, ja nu guorbá eanan
bahábut. Bohcco guohtunmálle dahká ahte
boazu ii sáhte guohtut daid seammá guohtuneat-
namiid go sávza. Gilvu guohtumiid alde bistá nu
guhká go doppe leat sihke sávzzat ja bohccot.

Turismmadoaimmat gárΩΩidit guohtuneatna-
miid huksemiid geaΩil. Leat dattege dat olmmoª-
laª doaimmat, maid turismmadoaimmat dagahit,
mat váikkuhit mihá viidábut ja muosehuhttet
guohtu bohccuid. Dasa lassin sáhttet bartta∏ohk-
kemat, ∏uigiid várráigeassinrusttegat ja láªmmo-
hallanrusttegat, mat hehttejit bohccuid lunddolaª
johtalemiid ja guohtumiin ávkki oaΩΩuma. Vahá-
gat bistet nu guhká go doppe leat doaimmat ja
rusttegat.

Bivdu boazoguohtunbáikkiin ja boazobarg-
guid oktavuoπas sáhttá dagahit dohkkemeahttun
muosehuhttimiid. Bohcco dáhpi lea vázzit viidát
guoπudettiin bievlajagis, ja danne sáhttet muose-
huhttimat, mat leat bievlajagis, dagahit garra
roassodili ∏uovvovaª dálvái. Jus boazu ii beasa
guohtut válljestallamiin, nu movt bohcco luondu
lea, de ii álªªaiduva boazu, iige oa∏∏o nu ollu pro-
teiinnaid guohtumis. Dasa lassin heajudit muo-
sehuhttimat bohcco álªªaiduvvama dálvái. Nu
mielddisbuktáge muosehuhttin stuorát vára ahte
bohccot jápmet nealgái dálvet, ja álddut ªaddet
mieseheamit. Bivdu, eandálii beatnagiin bivdin,
sáhttá hehttet boazobarggu ∏ohkken- ja johtin-
áiggi. Nu eai beasa boazosiiddat olles ealuin rátk-
kasit ja oaΩΩut njuovvanbohccuid, ja dasa lassin
sáhttá eallu bieπganit ja nu bázadit bohccot
heajos guohtumiidda. Muosehisvuoπat, mat
∏uvvot bivddu, sáhttet boazodoalu váikkuhit nu
duoπala∏∏at ja unohasat, ahte dánlágan doaim-
maid galgá heivehit boazodoalu guohtunráfi ja
bargoráfi gáibádussii.

Ástoáiggeguolásteapmi guovlluin gos suohka-
deamos ruonasguohtun gávdno johka- ja jávre-
gáttiin, baldá bohccuid eret dain buoremus guoh-
tunbáikkiin. Váttisvuohtan ii leat ieªalddis guo-
lásteapmi, muhto muohtaskohteriin vuojaªeap-
mi, mii dáhpáhuvvá giπa miehtá. Go bohccuid
guohtunráfi gaskkalduvvá giππat, váikkuha dát
hui duoπala∏∏at bohccuide mat giπaid leat heajos
vuoimmis, ja dan seammás lea giππat cuo∫un

váttis gávdnat guohtuma. Váttisvuohta lea ere-
noamáª stuoris giππat ovdal guotteha, ja dalle jus
ealuin ii beasa guottetbáikái johtit. Váikkuhus lea
gaskaboddosaª.

Lassin dasa maid mii ovdalis leat juo namuhan
skohtervuodjima muosehuhttimis giππat, de hea-
juda guohtuma maiddái dat, go skohteriiguin
vudjet almmá bearráigeah∏u haga dálvejagi eat-
namiin. Bohccot dáhttot ∏uovvut skohterluottaid
ja nu bázadit guohtuneatnamis gaskkat gokko ii
guhtojuvvo, ja nu ii adno buot guohtuneanan.
Bohccot vázzet mihá eambbo go skohterat vuo-
jaªit, ja dainnalágiin manahit eambbo álªªaid.
Muosehuhttin lea jagiáiggiid mielde.

Eará astoáiggedoaimmat, nu movt beanavuod-
jimat, sáhttet muosehuhttit bohccuid, go vuodji-
mat dáhpáhuvet unohas báikkiin ja soamehis áig-
giid. Muosehuhttin lea jagiáiggiid mielde.

GárΩΩideamit váikkuhit boazodoalu
Jus guohtuneatnamiid massin guoská áigodat-
guohtumiidda ja ªaddoªlájaide, mat ráddjejit
∏earuid/orohagaid boazologu, lea vahát erenoa-
máª duoπalaª. Obbala∏∏at sáhttá oaidnit dan
ahte jus guovlluid, maid boazodoallu atná giππa-
dálvvi ja giππat, atná eará dárbbuide, de dát álo-
hii buktet heittotvuoπaid.
Vuosttaª ∏albmái eai soaitte viiddis guovllut dov-
dome ahte dat váikkuhuvvojit moktege eará anu
geaΩil, eaige doaimmaid geaΩil, dannego ªattut
eatnamis eai rievdda. Guovlu sáhttá liikká leat
dohkketmeahttun guohtumin, dehe dohko ii
sáhte ealuin johtit eará doaimmaid geaΩil. Boazo-
doalu dárbbuid ferte vuhtiiváldit ja dárkilit hut-
kat movt guovllut adnojit, vai sáhttá muosehuht-
timiid doalahit dohkkehahtti dásis.
Joπidettiin, ∏ohkkedettiin ja guoπohettiin lea
baha muosehuhttojuvvot ja ma∫∫ánit bargguin
jus muosehuvvá go eatnamat adnojit eará doaim-
maide seammá áigodagas. Vearrámus lea jus dáh-
páhuvvá ahte ∏ohkken dehe johtin heaπuªtuvvo,
ja ealu ribaha bieπganit ja láhpada heajos guoh-
tumiidda, iige beasa njuovadit ollásii.

Meahcceguovllut
Go boazodoallu galgá guhkit áigái doallat ja
nanusin ªaddat, lea áibbas dárbbaªlaª bisuhit
buriid guottetbáikkiid, johtingeainnuid ja báik-
kiid gos eallu sáhttá guoπustit, ja doarvái viiddis
guohtumat ovtta olis juohke jagiáigái. Buot dát
bealit leat boazodollui dárbbaªla∏∏at, vaikko
dáid ii leat vejolaª juohkit árvvu mielde ja dadjat
duon ja duon deaºaleabbun go nuppi.

Álbmotmehciin ja eará gáhttejuvvon guovlluin
sáhttet leat gárΩΩideaddji mearit boazodoalu
doaimmaheapmái. Dat sáhttet guoskat mohtor-
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platser och på olämpliga tider. Störningen är
säsongsbunden.

Ingreppens effekt på renskötseln
För det fall förlorade renbeten rör säsongsbeten
och vegetationstyper som är begränsande för
samebyns/distriktets renantal så är skadan sär-
skilt allvarlig. Rent allmänt kan konstateras att
ingrepp i områden som renskötseln använder på
senvintern och våren alltid leder till allvarliga
störningar.

Betydande arealer kan tyckas vara opåverkade
av annan användning eftersom vegetationen på
marken inte är påverkad. Området kan trots
detta vara obrukbart som bete eller för flyttning
av ren på grund av aktiviteter i området. Nog-
grann planering och hänsynstagande till rensköt-
selns behov är en förutsättning för att hålla stör-
ningarna på en acceptabel nivå.

Flyttning, samling och vallning är olika typer
av arbete som kan komma att störas eller bli mer
tidskrävande till följd av annan användning av
arealerna. I allvarliga fall kan påbörjad samling
eller flyttning bli spolierad, så att renen blir kvar
inom olämpliga betesområden och slakten blir
ofullständig.

Orörda områden
Av central betydelse för en väl fungerande och
långsiktigt hållbar renskötsel är lämpliga kalv-
ningsland, flyttleder som fungerar med viloområ-
den samt centralt sammanhängande säsongsbe-
ten för varje årstid. Allt detta är viktigt för
renskötseln utan att de olika faktorerna kan
rangordnas.

I nationalparker och andra skyddsområden
kan restriktioner gälla för själva utövandet av
renskötseln. Dessa kan vara knutna till körning
av motordrivna fordon eller till tekniska inrätt-
ningar såsom stängsel/anläggningar och stugor.
Skyddsområden kan också bidra till att freda are-
aler för renskötseln mot andra intressenter
(exempelvis kraftverksutbyggnad, gruvdrift och
turism).

Kalvningsland, flyttleder med rastbeten och
centrala säsongsbetesområden framgår av text
och kartor under beskrivningarna av de olika
samebyarna/renbetesdistrikten i sakutskottets
rapport (bilaga 1).

Såväl i Sverige som i Norge har arealerna
orörda betesområden reducerats påtagligt under
loppet av den andra hälften av 1900-talet.

marksperioden. Får betar en större del av växter-
na och det medför ett högt betestryck. På grund
av sitt betesbeteende kan renen inte utnyttja
beten där det också finns får. Konkurrensen före-
ligger så länge båda verksamheterna pågår.

Turistanläggningar lägger beslag på betesom-
råden. Aktiviteterna vid anläggningarna har
större negativ effekt än själva arealförlusten för
anläggningarna. Dessutom kan stugbyar, skid-
spår och motionsanläggningar vara till hinder för
renens naturliga vandringar och utnyttjande av
bete. Nackdelarna består så länge verksamheten
och anläggningarna finns kvar.

Jakt inom områden där ren betar, eller där
renskötselarbete pågår, kan medföra betydande
störningar. Eftersom renen betar selektivt under
barmarksperioden kan störningarna under bet-
ningen få svåra följder den kommande vintern.
Utan selektiv betning reduceras tillväxten kraf-
tigt, med en lägre proteinhalt i foderupptaget som
resultat. Störningar leder dessutom till reducera-
de möjligheter att bygga upp fettreserver. Stör-
ningarna medför därför en ökad risk för svältdöd
kommande vinter och färre lyckade kalvningar.
Jakt, i synnerhet med hund, kan ödelägga arbetet
med att samla in och flytta ren. Detta stör skilj-
ningen och leder till begränsat slaktuttag. Dessut-
om sprids renhjorden och blir kvar inom olämp-
liga betesområden. Dessa störningar kan leda till
omfattande negativa effekter och måste därför
anpassas till renskötselns krav på betesro och
arbetsro.

Fritidsfiske inom områden där det frodiga
grönbetet är koncentrerat till älv- och sjöstränder
medför att renen håller sig borta från de bästa
betena. Det stora problemet är ofta inte fisket i
sig, utan den därtill hörande snöskotertrafiken på
våren. Störning av betesron på våren får allvarli-
ga konsekvenser eftersom renen då normalt är i
dålig kondition. Betets tillgänglighet är under
denna tid också starkt begränsat på grund av snö-
förhållandena. Problemet förstärks ytterligare av
att det är kalvningstid och att renen utestängs
från kalvningslanden. Ingreppet är kortvarigt.

Utöver vad som tidigare nämnts om snöskoter-
körning på våren så leder okontrollerad kör-
ning på vinterbetena till reducerade betesmöjlig-
heter. Dessutom störs renen av skoterkörningen
och drabbas av energiförlust. Störningen är
säsongsbunden.

Andra fritidsaktiviteter, såsom hundspannkör-
ning, kan störa renen om de sker på olämpliga



johtolahkii ja eará teknihkalaª rusttegiidda, omd.
áiddiide/gárddiide ja barttaide. Gáhttejuvvon
guovllut sáhttet maiddái leat mielde sihkkarasti-
me eatnamiid boazodollui, ja gáhtteme eará anu
ektui (omd. ∏ázádatbuoππudemiid, ruvkedoaim-
maid, turismma).

Guottetbáikkit, johtingeainnut ja guohtun-
báikkit ja váldo áigodatguohtumat ∏ájehuvvojit
fágalávdegotti raportta teavsttain ja kárttain mat
gullet ∏earuide/orohagaide (1. mielddus).

Sihke Norggas ja Ruoºas leat meahcceeatna-
mat garrasit gárΩΩiduvvon 1900-logu loahpas.

Boraspiret
Norgga boraspirepolitihka deaºalaª ulbmilin lea
doalahit boraspirehálddaªeami dan dásis ahte
dan seammás galgá leat vejolaª bargat boazo-
doaluin (St. dieπ.nr. 35, 1996–97). Dát meark-
kaªa geavvadis ahte boazodoallu galgá nu unnán
go vejolaª gillát ekonomalaª vahága boraspiriid
geaΩil. VuosttaΩettiin geah∏∏alit dán ∏oavdit buh-
tadusaid máksimiin. Ruoºa Riikabeaivvit leat aid-
dobáliid dahkan mearrádusa oktiilaª boraspire-
polithka hárrái (prop. 2000/01:57). Dán mearrá-
dusa vuoπul lea áigumuªªan ªaddadit ceavzilis
boraspirenáliid Skandinaviái. Mihttomearrin lea
mearridit unnimus boraspirelogu, ja dan áigoda-
gas go leat ªaddadeame boraspirelogu, galget
albma garrasit gárΩΩidit vejolaªvuoπa goddit
boraspiriid. Dasto go boraspiriid mearriduvvon
lohku lea dievvan, de sáhttá láh∏it saji dasa ahte
eambbo vuhtiiváldit eará beroªtumiid.

Ruoºas lea Sámedikki ovddasvástádus máksit
buhtadusaid boazodollui, ja Norggas fas ovddas-

ta Direktoratet for naturforvaltning (DN) dáid
buhtadusaid. Ortnegat leat áibbas goabbatlágá-
nat dáin riikkain. Ruoºas máksojuvvo buhtadus
boraspirelogu mielde ja ∏earru dat vuostáiváldá
buhtadusa. Norggas meroªtallet buhtadusa duo-
πaªtuvvon, dehe jáhkehahtti, massimiid vuoπul,
ja buhtadus manná doalloovttadaga oamasteadd-
jái, gii dasto juohká sidjiide geat leat massán
bohccuideaset. Vaikko norggabeali ja ruoºabeali
eiseválddit ovttasbargetge ovttaiduhttit buhta-
dusortnegiid, lea jáhkehahtti ahte goabbatlágan-
vuoπat bisuhuvvojit. Norggas leat evttohan oππa
láhkaásahusaid dán dáfus, muhto seammá prin-
sihpat jotkojuvvojit. Oππa láhkaásahusaid ulb-
milin lea máksit rievttes ja vuoiggalaª buhtadusa,
ja seammás galget dát leat veahkkin ovddideame
boahtteáigái buori boazodoalu.

Sihke Norggas ja Ruoºas leat má∫ga jági bárt-
tidan go boazomassu lea lassánan boraspirevát-
tisvuoπaid geaΩil. Vaikko vel máksojuvvoge eko-
nomalaª buhtadus, lea dát boazodollui váttis-
vuohtan. Dát vahágat leat vuostálaga ealáhusa
ulbmiliin, ja ªaddet dan seammás vuostálaga eko-
nomalaª beliiguin, boazodoalu doaibmabeliiguin
ja elliidetihkalaª beliid vuhtiiváldimiin.

Ruoºabeali boazodoallit, geat guoπohit Norg-
gas norgga-ruoºa boazoguohtunkonvenªuvnna
olis, gullet ruoºabeali buhtadusortnegii. Norgga-
beali boazodoallit, geat guoπohit ruoºabealde
konvenªuvdnaguohtumiid, gullet norggabeali
buhtadusortnegii. Vurdojuvvo ahte dát dáhpi jot-
kojuvvo, ja dasto ii leatge kommiªuvdna bargan
gaΩaldagaiguin mat gusket buhtadusaide maid
boraspiret dagahit.
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ade renen. Även om det föreligger ett löpande
samarbete mellan svenska och norska förvalt-
ningsmyndigheter för samordning av ersättnings-
systemen, så finns det all anledning att tro att
dessa olikheter kommer att vidmakthållas. I
Norge har man utarbetat förslag till nya före-
skrifter inom detta område, men de tidigare prin-
ciperna tillämpas fortfarande. De nya föreskrift-
erna har som mål att lämna en korrekt och rätt-
vis ersättning, samtidigt som de ska bidra till att
främja en god och framtidsinriktad renskötsel.

Både i Sverige och i Norge har man under ett
antal år haft ökande problem med förlust av
renar på grund av rovdjur. Även om förlusterna
kompenseras är rovdjur ett stort problem för ren-
näringen. Dessa förluster är nämligen i konflikt
med bl.a. mål för rennäringen samt ekonomiska,
driftsmässiga och djuretiska hänsyn.

För renskötsel som utövas av svenska renägare
i Norge gäller, i enlighet med den svensk-norska
renbeteskonventionen, det svenska ersättnings-
systemet. För norska renägare som har konven-
tionsbete i Sverige gäller det norska systemet. Det
förväntas att denna praxis kommer att tillämpas
också fortsättningsvis och kommissionen har
därför inte arbetat vidare med frågan om ersätt-
ningar för skador och förluster som vållas av
rovdjur.

Rovdjur
Ett viktigt mål för den norska rovdjurspolitiken
är att kombinera rovdjursförvaltningen med
åtgärder som skapar förutsättningar för en aktiv
renskötsel (St.meld. nr. 35, 1996–97). I praktiken
innebär det att renskötseln i minsta möjliga grad
ska drabbas av ekonomiska nackdelar på grund
av rovdjur. Först och främst söker man lösa detta
genom olika ersättningssystem. Sverige har helt
nyligen beslutat om en sammanhållen rovdjurs-
politik (prop. 2000/01:157). Enligt denna skall
det etableras sammanhängande, livskraftiga rov-
djursbestånd i Skandinavien. Ett mål är att få
minimistorlekar fastställda för bestånden och att
mycket begränsade möjligheter till jakt ska gälla
under uppbyggnadsfasen. När gränsen för antalet
rovdjur passerats kommer det att finnas utrymme
att ta större hänsyn till andra intressenter.

I Sverige har Sametinget ansvaret för ersätt-
ningssystemen och i Norge har Direktoratet for
naturforvaltning (DN) motsvarande ansvar.
Systemen i länderna är i grunden olika. I Sverige
baseras ersättningen på antalet rovdjur och
ersättningen går till samebyn. I Norge beräknas
ersättningen utifrån dokumenterad förlust, eller
förlust som kunnat påvisas som sannolik, och
ersättningen går till innehavaren av driftsenheten,
som fördelar den vidare till ägaren till den förlor-



2.1 Sámit ∏earddalaª
álbmogin

2.1.1 Sápmela∏∏at ja giella
Sápmela∏∏at leat etnalaª, kultuvrralaª ja gielalaª
unnitlohku Fennoskandias. Álgosaª sámi ássan-
guovlu (Sápmi) lea dálá áiggis Suomas, Norggas,
Ruoªªas ja Ruoºas. Sámi guovlluide leat ollu olg-

gobeali olbmot fárredaddan, ja dagahan ahte
sápmela∏∏at leat unnitlogus Sámis. Liikká leat
sápmela∏∏at bisuhan kultuvrraset, gielaset ja
ealáhusaideaset.

Sápmela∏∏aid árbevirolaª ealáhusat leat bivdu,
guolásteapmi ja boazodoallu. Eanas sápmela∏∏at
birgejit dattege dálá áiggis earaládje.

Sámegiella gullá suoma-ugralaª gielaide. Sáme-
giela juohkit golmma giellajovkui.
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2. KAPIHTAL

Obbalaª vuoππodieπut

Tabealla 2.1. Sámegiela giellajoavkkut, gos giella adno ja galle olbmo gullet guπege giellajovkui.
Gáldu: Irja Seurjärvi, Steinar Pedersen ja Vuokko Hirvonen: The Sámi, The Indigenous People of
Northernmost Europe, 1977.

Lullisámegiella Gos geavahuvvu Galle olbmo

Lullisámegiella Norggabealde, Ruoºabealde 500
Ubmisámegiella Ruoºabealde <100

Guovddáªsámegiella

Biºonsámegiella Ruoºabealde <100
Julevsámegiella Norggabealde, Ruoºabealde 2.000
Davvisámegiella Norggabealde, Ruoºabealde, Suomabealde30.000

Nuortasámegiella

Anársámegiella Suomabealde 500
Nuortalaªsámegiella Suomabealde, Ruoªªabealde 500
Áhkkilsámegiella Ruoªªabealde 500
Darjjisámegiella Ruoªªabealde <100

2.1.2 Sápmela∏∏at ovdal stáhtaid
ásaheami

Sápmela∏∏aid ovdahistorjjá lea váttis gok∏at dan
dihte go geaπgeáiggi bázáhusain dábála∏∏at ii
sáhte oaidnit makkar etnálaª jovkui sii gulle. Dá-
bálaª dohkkehuvvon teoriija lea ahte sápmela∏∏at
leat álgosa∏∏at orron maiddái Fennoskandia lulit
guovlluin, ja leat áiggiid mielde gárΩΩáhallan ja
duvdiluvvon davvelii. Gávdnojit maiddái teori-
ijat mat sáhttet ∏ájehit dan guvlui ahte dálá sáp-
mela∏∏at soitet leat ma∫isboahttit dakkar álbmo-
gis mii elii FennoSkandinavias ovdal min áigereh-
kenastima (Johan Pålstig: Myten om Lappland,
1963).

Álgosaª sámi ássanguovllut álge guovddáª

Skandinavias davás gitta Jiek∫amearariddui,
Guoládatnjárgii ja guovlluin Ladogaábi ja Vilges-
ábi gaskka. Sápmela∏∏at ráππejedje okto stuora
osiin dán 600.000–700.00 kvadráhta kilomehte-
ra viidosaª guovllus (Rapport fra den nordiske
arbeidsgruppen for en nordisk samekonvensjon,
1998).

2.1.3 Sápmela∏∏at Fennoskandias
1500–1900

1500-jagiid gaskkamuttus gávdnojit oalle ollu
duoπaªtusat sámi servodaga ja ealáhusaid birra.
Dan áiggi sápmela∏∏at elle nu movt lei dábálaª
davvi bivdokultuvrrain. Olbmot ásahedje siid-
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2.1 Samerna som folkgrupp

2.1.1 Samerna och språket
Samerna är en etnisk, kulturell och språklig
minoritet i Fennoskandien. Det ursprungliga
samiska bosättningsområdet (Sápmi) finns idag i
Finland, Norge, Ryssland och Sverige. En omfatt-
ande inflyttning till området har medfört att

samerna blivit ett minoritetsfolk i Sápmi. Samer-
na har trots det bevarat sin kultur, sitt språk och
sina näringar.

De traditionella samiska näringarna är jakt,
fiske och renskötsel. Idag försörjer sig majorite-
ten av samerna dock på annat sätt.

Samiskan hör till den finsk-ugriska språkstam-
men och består av tre språkgrupper och nio dia-
lekter.

KAPITEL 2

Allmänt bakgrundsmaterial

Tabell 2.1: Översikt över samiska språkgrupper, var de talas och hur många personer som talar de
olika dialekterna Källa: Irja Seurjärvi, Steinar Pedersen och Vuokko Hirvonen: The Sámi, The Indi-
genous People of Northernmost Europe, 1977.

Sydsamiska Talas i Antal personer

Sydsamiska Sverige, Norge 500
Umesamiska Sverige <100

Centralsamiska

Pitesamiska Sverige <100
Lulesamiska Sverige, Norge 2 000
Nordsamiska Finland, Sverige, Norge 30 000

Östsamiska

Enaresamiska Finland 500
Skoltsamiska Finland, Ryssland 500
Akkala-Kildinsamiska Ryssland 500
Terasamiska Ryssland <100

2.1.2 Samerna före statsbildningarna

Samernas förhistoria är svår att beskriva efter-
som stenåldersfynd i regel saknar karakteristika
som kan hänföras till en bestämd etnisk grupp.
En allmänt vedertagen teori är att samerna varit
urinnevånare även i Fennoskandiens södra delar
och efterhand blivit undanträngda norrut. Det
finns också teorier som antyder att dagens samer
härstammar från ett folk (komsakulturen) som
fanns i Fennoskandien 8000–5000 före vår tide-
räknings början (Johan Pålstig: Myten om Lapp-
land, 1963).

De ursprungliga samiska bosättningsområdena
sträckte sig från de centrala delarna av Skandina-
vien till ishavskusten, Kolahalvön samt området
mellan Ladogasjön och Vita havet. Samerna var

allenarådande i stora delar av detta 600.000–
700.000 kvadratkilometer stora området (rap-
port från den nordiske arbeidsgruppen for nor-
disk samekonvensjon, 1998).

2.1.3 Samerna i Fennoskandien år
1500–1900

Från mitten av 1500-talet finns en förhållandevis
god dokumentation av det samiska samhället och
dess näringar. Vid den tiden var samerna organi-
serade på ett sätt som är typiskt för nordliga
fångstkulturer. Befolkningen var uppdelad i byar
med något hundratal medlemmar i varje by.
Byarna bestod av stora landområden som byns
medlemmar disponerade för jakt och fiske. Inom



daid ja siiddain ledje moadde∏uoπi olbmo. Siid-
dat ráππejedje viiddis eananguovlluid, ja siidda
olbmot bivde ja guolástedje ieΩaset guovlluin.
Siiddat juogadedje eatnamiid ieªguπetge bearra-
ªii. Dábála∏∏at ledje juohke bearraªis má∫ga
eananguovllu maid gaskkas fárredii. Boazodoallu
gávdnui juo dalle. Sápmela∏∏at mákse vearuid, ja
máksun ledje oarrináhkiid, morªanáhkiid ja eará-
lágaª náhkiid. Vearrogáibideaddjit oste maiddái
náhkiid gonagassii, ja dasa lassin lonuhedje biep-
muiguin náhkiid, ja dát bealit dagahedje ahte
olmmoªlohku lassánii. Dan dihte gárΩo bivdoser-
vodaga eavttut badjelmeriid juo álggugeah∏en
1600-logu.

1600-jagiin vearuhedje sápmela∏∏aid garras-
eappot, ja Sámi davimus guovlluin válde vearu
golmma riikii. Vearru dettii liiggás garrasit má∫-
gasa, ja má∫gasii gárttai váttisvuohtan atnit ovd-
dasmorraªa bearraªis. Sápmela∏∏at oidne buore-
mussan lasihit ealuid, vai birgejumi sáhttá eamb-
bo hukset bohccobierggu vuovdimii. Ealut stur-
ro, ja sápmela∏∏at johtigohte ealuiguin. Dattege
lei bivdu ja guolásteapmi ain guovddáΩis birge-
jumis.

Boazodoaluin lei eambbo bargu, muhto attii
buoret bohtosa dan dilis go ii ªat lean vejolaª bir-

get bivdduin ja guolástemiin nu movt ovdal.
Gaskkamuttus 1600-logu lei ollásii vuoitán oππa
birgenmálle. Sápmela∏∏aid birgejupmi buorránii
1700-logu álggugeah∏en, dannego eanas sápme-
la∏∏at bargagohte boazodoaluin ja lei buorre
johtu gálvvuide mat bohte bohccos.

Sápmela∏∏at gárte unnitlohkui daπistaga 1700-
logus, dannego fárrejedje olbmot lulde, geat asái-
duvve sámi árbevirolaª ássanguovlluide. Nu boh-
ciidedje dán guovllus riiddut eanandoalu ja eará
ealáhusaid gaskii, ja nu ∏uoΩΩila gaΩaldat sápme-
la∏∏aid vuoigatvuoπas oamastit eatnamiid ja ∏á-
ziid, dannego ealáhusat gilvaliªgohte gaskanea-
set. Riikkaid oππa rádjegeassimat dahke maid
váttisin ealuiguin johtalit jagiáiggiid ja guohtu-
miid mielde. Go Ruoºa ja Danmárkku-Norgga
rádji biddjui jagis 1751, dáhkidedje riikkat lasá-
husa (kodisilla) rádjeªiehtadussii, mas sápme-
la∏∏at galge beassat johtalit duovdagiid gaskka
jagiáiggiid mielde. Muhto ma∫it rádjegiddemat
váikkuhedje dan ahte ollu boazosápmela∏∏at
masse deaºalaª guohtuneatnamiid. Go giddejuv-
vui Suoma ja Norgga rádji jagis 1852, ∏uzii dát
garrasit ollu boazodolliide, geat gárte sirdát eret
árbevirolaª ássanguovlluin, go doppe eai lean ªat
doarvái guohtuneatnamat dálvejagis.
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Govva 2.1. Rájit Sámis (Svenskt Fjäll- og Samemuseum 1993; Samerna, solens och vindes folk, 1993.)
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byn var mindre områden utskiftade på de olika
familjerna. Varje familj hade i regel flera lotter
som den flyttade emellan. Vid den här tiden var
tamrenskötseln redan utvecklad. Samerna betal-
ade skatt i form av ekorrskinn, mårdskinn och
andra pälsverk. Skatteindrivarna köpte även päls-
verk för kronans räkning, vilket p.g.a. tillförseln
av livsmedel ledde till befolkningstillväxt i de
samiska bosättningsområdena. Som följd spräng-
des fångstsamhällets ramar redan vid ingången
till 1600-talet.

På 1600-talet skärptes skatterna och t.ex. de
norra delarna av Sápmi beskattades av tre stater.
Skatten blev på många håll för betungande med
en omfattande försörjningskris som följd. Då var
den mest rationella strategin för samerna att
utvidga stammen av tamrenar för att i högre grad
leva på renkött. Det ledde till att renhjordarna
blev större och samerna blev i högre grad renno-
mader. Jakt och fiske fortsatte dock att spela en
avsevärd roll för försörjningen.

Rennomadismen var arbetskrävande men gav
också större avkastning i ett läge där man inte
längre kunde försörja sig på jakt och fiske. I
mitten av 1600-talet hade det nya försörjnings-

systemet slagit igenom. När allt fler samer över-
gick till renskötsel samtidigt som rennäringens
produkter var efterfrågade varor uppnådde
samerna under första hälften av 1700-talet ett
betydande välstånd.

På 1700-talet blev samerna en allt mindre del
av befolkningen i takt med att nybyggare söder-
ifrån flyttade till de traditionella samiska bosätt-
ningsområdena. Konflikter med jordbruk och
andra näringar i området uppstod och samernas
rätt till land och vatten blev allt mera ifrågasatta
när konkurrensen mellan näringarna skärptes.
Rennäringens säsongsbundna flyttningar försvår-
ades också av nya gränsdragningar mellan län-
derna. När gränsen mellan Sverige och Danmark-
Norge år 1751 fastlogs garanterades samernas
forsatta årstidsbundna flyttningar med stöd av en
kodicill som knöts till gränstraktaten. Men gräns-
stängningar senare ledde till att många rensköt-
ande samer förlorade viktiga säsongsbeten. När
gränsen mellan storfurstendömet Finland och
Norge stängdes år 1852 blev följden att många
renägare blev tvungna att lämna sina traditionel-
la bosättningsområden p.g.a. otillräckliga vinter-
betesområden.

Figur 2.1: Gränser i Sápmi (Svenskt Fjäll- och Samemuseum: Samerna, solens och vindens folk, 1993.)



2.1.4 Ruoºa ja Norgga sámit

Dálá sámi ássanguovllut Suomas, Norggas,
Ruoªªas ja Ruoºas. Dat mearkkaªa ahte sápme-
la∏∏ain lea ieªguπet riikii stádaboargárgullevaª-
vuohta. Nu leat sis gártan ieªguπetlágan eavttut
seailluhit kultuvrraset ja bargat árbevirolaª sámi
ealáhusaiguin.

Norga
Norggas leat jáhkkimis 50.–52.000 sápmela∏∏a.
Dás oainnát 2. tabeallas gos sápmela∏∏at orrot
Norggas, (Gieldda- ja bargodepartemeanta ja
Davviriikalaª Sámi instituhtta, Samene, en hånd-
bok, 1990), ja man ollu olbmuin lea boazodoallu
ealáhussan (Reindriftsforvaltningen; Ressurs-
regnskap for reindriftsnæringen, 1998, s. 83).

Tabealla 2.2.
Norgga sápmela∏∏aid geográfalaª ássan.

Guovlu Olmmoªlohku Boazodolliid
lohku

Finnmárku 25.000 2.100
Romsa 12.000 200
Nordlánda 5.000 170
Trøndelága 3.000 340
Oslo-guovlu 5.–7.000 0

Submi 50.–52.000 2.810

2.2 tabeallas mii oaidnit ahte Norgga sápme-
la∏∏at, geaid birgejupmin lea boazodoallu, leat
unnitlogus. Lea duªªefal 5 % sápmela∏∏ain geat
barget boazodoaluin. Boazodoalu mearkkaªupmi
lea dattege ieªguπetládje guovlluid gaskka, Trøn-
delágas lea 11 % ja Finnmárkkus fas 8 %, Nord-
lánddas 3 % ja Romssa bealde 2 %.

Ruoººa
Ruoºas leat birrasiid 15–20.000 sápmela∏∏a.
Logu vuoππun leat álbmotiskkadeamit, maid
sámi∏ielggadeapmi dagai 1970-loguin (SOU
1975:100). Dás vuollelis oainnát 2.3 tabeallas

gos sápmela∏∏at orrot, 1.kolonna, ja man ollu
olbmuin lea boazodoallu ealáhussan, 2.kolonna.

Tabealla 2.3.
Ruoºa sápmela∏∏aid geográfalaª ássan.

Guovlu Olmmoªlohku Boazodolliid
lohku

Norrbotten 7.900 1.800
Västerbotten 2.400 200
Jämtlánda/Härjedalen 1.300 400
Stockholm leana 1.200 0
Eará sajiin Ruoºas 2.400 0

Submi 15.200 2.400

Ruoºas gullá boazodoallovuoigatvuohta ∏earui-
de. Dat ahte leat ∏earu miellahttun, ii dárbbaª
mearkkaªit dan seammá ahte bargá boazodoalus
beaivvála∏∏at dehe ahte oaΩΩu birgejumi ealáhu-
sas. Danne leage váttis mearridit dárkilit man
ollu sápmela∏∏at Ruoºas oΩΩot birgejumi boazo-
doalus. Tabeallas 2.3 mii oaidnit ahte Ruoºa sáp-
mela∏∏at, geaid birgejupmin lea boazodoallu, leat
unnitlogus. Olles sámi álbmogis lea 16 % geaid
birgejupmin lea boazodoallu. Boazodoalu meark-
kaªupmi lea dattege ieªguπetládje guovlluid gask-
ka: Jämtlándda leanas lea 30 % ja fas Norrbotte-
na leanas lea 20 %, ja Västerbottena leanas sullii
8 %. Boazodoallu mearkkaªa arvát eanet sámi
álbmogii go dat maid dát logut ∏ájehit, dannego
ealáhus dat lea mii doalaha sámi kultuvrra ja lea
hui deaºalaª identitehta nannemis.

2.1.5 Sámiid dili histtorjjálaª
bajilgovva

Kommiªuvdna válljii dán oasis ∏ájehit duªªefal
oanehis bajilgova historjjálaª dáhpáhusain mat
guoskkahedje sámi álbmoga (Rapport fra den
nordiske arbeidsgruppen for en nordisk same-
konvensjon, 1998):
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2.1.4 Samerna i Sverige och Norge

Det ursprungliga samiska bosättningsområdet
finns idag i Finland, Norge, Ryssland och Sverige
vilket medfört att samerna fått olika medborgar-
skap och erhållit olika villkor för att bevara sin
kultur och utöva de traditionella samiska näring-
arna.

Norge
Det finns uppskattningsvis 50 000 samer i Norge.
I tabell 2.2 redovisas var samerna är bosatta i
Norge (Kommunal- og arbeidsdepartementet och
Nordiska Sameinstitutet: Samene, en håndbok,
1990) och hur många av dessa samer som får sin
utkomst av rennäringen (Reindriftsforvaltningen:
Ressursregnskap for reindriftsnæringen, 1998):

Tabell 2.2:
Geografisk fördelning av samer i Norge.

Region Totalt antal Antal samer
samer i renskötseln

Finnmark 25 000 2 100
Troms 12 000 200
Nordland 5 000 170
Trøndelag 3 000 340
Oslo området 5–7 000 0

Summa 50–52 000 2 810

Av tabell 2.2 framgår att det är en minoritet av
samerna i Norge som försörjer sig på renskötsel.
Endast 6 procent av hela samebefolkningen får
sin utkomst av rennäringen. Renskötselns bety-
delse varierar dock mellan regionerna; från 11
procent i Trøndelag till 8 procent i Finnmark, 3
procent i Nordland och 2 procent i Troms.

Sverige
Det finns uppskattningsvis 15–20 000 samer i
Sverige. Uppskattningen bygger på en befolk-
ningsstudie gjord för Sameutredningen på 1970-
talet (SOU 1975:100). I tabell 2.3 redovisas var

samerna är bosatta och hur många av dessa
samer som får sin utkomst av rennäringen.

Tabell 2.3:
Geografisk fördelning av samer i Sverige.

Region Totalt antal Antal samer
samer i renskötseln

Norrbotten 7 900 1 800
Västerbotten 2 400 200
Jämtland/Härjedalen 1 300 400
Stockholms län 1 200 0
Övriga Sverige 2 400 0

Summa 15 200 2400

I Sverige krävs det medlemskap i sameby för att
få utöva rensköteselrätten. Eftersom medlemskap
i en sameby inte nödvändigtvis innebär att man
aktivt deltar i näringen eller är ekonomiskt bero-
ende av den blir uppskattningen av hur många
som får sin utkomst av rennäringen inte exakt.
Av tabell 2.3 framgår att det är en minoritet av
samerna i Sverige som försörjer sig på renskötsel.
Det är 16 procent av hela samebefolkningen som
får sin utkomst av rennäringen. Renskötselns
betydelse varierar dock mellan regionerna; från
30 procent i Jämtlands län till ca 20 procent i
Norrbottens län och ca 8 procent i Västerbottens
län. Rennäringens betydelse för samebefolk-
ningen är större än siffrorna antyder eftersom
näringen ses som en bärare av den samiska kul-
turen och som en viktig identitetsskapande
faktor.

2.1.5 En översikt av samisk historia
Kommissionen har valt att i detta kapitel göra
endast en kort historisk översikt över händelser
som haft betydelse för samebefolkningen (Rap-
port från den nordiske arbeidsgruppen for nor-
disk samekonvensjon, 1998):



1000 o Kr Sámi kultuvra ovdáneami

0 Sápmela∏∏at orrot guovllus mii álgá Skandinavia guovddáª guovlluin mii manná miehtá
Davvikalohta ja Guoládatnjárgii. Stuora oasis dáin guovlluin eai ássan eará álbmogat go
sápmela∏∏at. Sápmela∏∏at adnojit leat eamiálbmogin.

800-lohku Stuoraboandda Ottara dieπuid mielde muitaluvvojit sámit orron gitta jiek∫ameararittu
rájis Vilgesábi rádjái. Sámit leat bivdoálbmot.

1323 Ruoººa ja Novgorod dahket ráfiªiehtadusa Nøteborg:s.Ruoººa válddii Suoma riiddáskii
Novgorod:in. Ráfiªiehtadusain soabadit oππa ráji Ruoºa ja Novgorod gaskii.

1326 Norga ja Novgorod ªiehtadit gaskaneaset vearuiduhttinªiehtadusa mii lea ávkin goappaª
riikkaide. Riikkat dárbbaªit sámiid gálvvuid ja dávviriid. ¥iehtadusa olis bággehallet sámit
máksit vearu goappaª riikii.

13–1500- Sámit mákset vearu guovttegeardánit. Má∫ggat olmmoª∏earddat fárrejit sámi ássan-
lohku guovlluide. Ruoººela∏∏at, suopmela∏∏at, garjilla∏∏at, ruoªªat ja dáΩat gilvalit ráππet

sápmela∏∏aid.

1517 Ruoªªa stuorahearrá mearrida ieΩas galgat leat buot sápmela∏∏aid hearrán. Stuorahearrá
vearuheaddjit oΩΩot dárkilis goh∏∏osiid sámiid ektui ja seammás dovddastuvvo sápme-
la∏∏aid oamastanvuoigatvuohta eatnamiidda.

1551 Gustav Vasa almmuha ahte sápmela∏∏at leat su vuollása∏∏at. Ruoººa dohkkeha sápme-
la∏∏aid oamastanvuoigatvuoπa eatnamiidda ja birkkala∏∏aid vearuiduhttinriekti loahpa-
huvvo. Sápmela∏∏aid bivdoelliid náhkiid leat jearalmas gálvu Eurohpas, ja dahká sápme-
la∏∏aid vearu eanet ja eanet deaºalaΩΩan gonagassii.

1570 Danmárku-Norga ja Ruoººa soabadit ráfiªiehtadusa Stettin:s ja ªiehtadit rádjegeassima
riikkaid gaskka. Riikkat dohkkehit nuppi riika olbmuid vuoigatvuoπaid ieΩaset riikkas, ja
boazosápmela∏∏aide álkidahttá dát johtalemiid guohtumiid gaskka.

1595 Ruoªªa ja Ruoººa juhket sámi guovlluid gaskaneaskka. Ruoººa oaΩΩu vearuhanlobi riddo-
ja vuotnaguovlluin.

1611–1612 Kalmarsoahti. Ruoººa ja Danmárku sohtet ee Davvikalohta vuoigatvuoπaid o∏∏odemiin.

1613 Ráfi boahtá Knäred:i. Ruoºas ii leat ªat váldi jiek∫ameararittus. Danmárku-Norga oaΩΩu
oktovuoigatvuoπa Davvi-Norgga riddo- ja vuotnaguovlluide. Dálá Finnmárkku lulit oasit
ja Anár bissot Ruoºa lágaid vuollásaΩΩan. Danmárkkus-Norggas lea ain vearuhanvuoi-
gatvuohta Finnmárkkus ja Anáris.

1645 Ráfi boahtá Brömsebro:i. Jämtlánda ja Härjedalen ªaddet Ruota riika oassin.

1751 Ruoºa ja Danmárkku-Norgga rádji mearriduvvo. Anár bissu Ruoºa vuollásaΩΩan, muhto
Finnmárku ªaddá danska-norgga oassin. Anár galgá ain máksit vearu Ruªªii. Rádjeªieh-
tadussii boahtá lasáhus (kodisilla): Lappekodisilla (sámelasáhus). Sámelasáhusa váldosis-
doallu lea ahte sápmela∏∏ain lea vuoigatvuohta doaimmahit ealáhusa rastá riikkarájiid, ja
maiddái sierra sámi riektesystema. Sápmela∏∏at dohkkehuvvojit bealatkeahttájin.

1809 Ruoººa massá Suoma Ruªªii. Suopma ªaddá autonomalaª stuorahearráválddálaΩΩan
Ruoªªa vuollái. Ruoºa ja Suoma rádji mearriduvvui jagis 1810. Suoma rádji bissu Dan-
márkku-Norgga guvlui nu movt lei. Rádjerasttildeaddji boazodoallu, mii johtá rastá rii-
karájiid gaskal Suoma ja Norgga, joatká rievdatkeahttá.

1814 Danmárku-Norga loahpahuvvo ja Norga ªaddá uniovdnan Ruoºain. Oππa uniovdna ii
∏uoze lappekodisillii ja rádjerasttildeaddji boazodollui.

1826 Norgga ja Ruoªªa rádji juohká daid ma∫emus sámi oktasaªguovlluid, Nuortalaªsámit
Guoládatnjárggas biddjojit olggobeallái Lappekodisilla láhkavuoπu.

1833 Suoma ja Ruoªªa rádji mearriduvvo. Boaπusin lea ahte boazoealáhus earáhuvvá sakka,
erenoamáΩit davágeaΩi guovlluin.
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1000 f.kr. Samiska kulturdrag utvecklas.

0 Samerna bor i ett område som sträcker sig från de centrala delarna av Skandinavien över
Nordkalotten och Kolahalvön. I stora delar av detta område finns inga andra folkslag än
samer. Samerna framträder som en etnisk grupp.

800-talet I hövding Ottars berättelser framgår att samerna bor längs med hela ishavskusten till Vita
havet. Samerna är ett jägarfolk.

1323 Sverige och Novgorod sluter ett fredsavtal i Nöteborg. Sverige har annekterat Finland
vilket lett till konflikter med Novgorod. I fredsavtalet tillkommer ny gräns mellan Sverige
och Novgorod.

1326 Ett bilateralt beskattningsavtal sluts mellan Norge och Novgorod. Länderna är intres-
serade av samiska varor och skatter. Avtalet innebär att samerna tvingas betala skatt till
staterna.

13–1500- Samerna utsätts under denna period för dubbel beskattning. Olika folkslag flyttar in
talet på samernas områden. Svenskar, finnar, karelare, ryssar och norrmän rivaliserar om

samernas överhöghet.

1517 Den ryska storfursten utropar sig till alla samers överhuvud. Storfurstens skattefogdar får
detaljerade instruktioner om förhållandet till samerna samtidigt som man erkänner
samernas äganderätt till markerna.

1551 Gustav Vasa proklamerar att alla samer är hans undersåtar. Sverige erkänner samernas
äganderätt till markerna och birkarlarnas rätt att indriva skatt upphävs. Samiska pälsverk
är mycket efterfrågade i Europa, vilket gör samernas skattegods allt viktigare för kronan.

1570 Sverige och Danmark-Norge sluter ett fredsavtal i Stettin och enas om gränsdragningen
mellan länderna. Man accepterar de rättigheter som det andra landets undersåtar har på
eget territorium, vilket underlättar de renskötande samernas årstidsbundna flyttningar.

1595 Ryssland och Sverige delar upp de samiska områdena mellan sig. Sverige får beskatt-
ningsrätten i kust- och fjordområdena.

1611–1612 Kalmarkriget. Sverige och Danmark för krig om bl.a. rätten till Nordkalotten.

1613 Freden i Knäred. Sverige förlorar herradömet över ishavskusten. Danmark-Norge får
ensamrätt till kust- och fjordområdena i norra Norge. De södra delarna av nuvarande
Finnmark och Enare förblir under svensk jurisdiktion. Danmark-Norge har fortsatt
skatterätt i Finnmark och Enare.

1645 Freden i Brömsebro. Jämtland och Härjedalen uppgår i det svenska riket.

1751 Gränsen mellan Sverige och Danmark-Norge fastställs. Enare förblir under svensk juris-
diktion, medan Finnmark blir dansk-norskt. Enare har fortsatt skatteplikt till Ryssland.
Ett tillägg (kodicill) fogas till gränstraktaten: Lappkodicillen. Det centrala budskapet i
Lappkodicillen är att samerna har näringsrätt över gränsen samt ett delvis eget samiskt
rättsystem. Samerna åläggs neutralitet.

1809 Sverige förlorar Finland till Ryssland. Finland blir ett autonomt storfurstendöme under
Ryssland. Gränsen mellan Sverige och Finland fastställs år 1810. Finlands gränsdragning
mot Danmark-Norge förblir densamma. Den gränsöverskridande renskötseln mellan
Finland och Norge fortsätter oförändrad.

1814 Danmark-Norge upplöses och Norge går in i en union med Sverige. Den nya unionen
inverkar inte på Lappkodicillen och den gränsöverskridande renskötseln.

1826 Gränsen mellan Norge och Ryssland delar upp det sista enhetliga sameområdet. Öst-
samerna på Kolahalvön ställs utanför Lappkodicillens jurisdiktion.

1833 Gränsen mellan Finland och Ryssland fastställs. Följden blir en omfattande omorgani-
sering av renskötseln speciellt i de nordliga områdena.



2.1.6 Rádjerasttildeaddji boazodoalu
historjá

Boazosápmela∏∏at leat doloª goddebivddu rájes
leamaª johtti olbmot, geat johte ealuideasetguin
ieªguπetlágan eatnanmálliid gaska jagiáiggiid
mielde. Go stáhtat beroªtiªgohte davimus guovl-
luin, jorai áªªi dan guvlui ahte riikkaidrájiid
juhke Sámi ieªguπetge riikii. Sápmela∏∏aid árbe-
virolaª johtaleamit áigodatguohtuneatnamiid
gaskka gárttai váttisin, go riikkaid rájit mannet
doarrás ja sirrejit boazoguohtunguovlluid. His-
torjjálaª dáhpáhusaid mii ∏ilget dás ∏ájehettiin
ªiehtadusaide maid Norga (Danmárku) ja Ruoººa
dahke vai Norgga ja Ruoºa sápmela∏∏aide dáhki-
duvvojedje ieªguπetlágan guohtuneatnamat gea-
vaheapmái.

Lappekodisilla 1751
Rádjerasttildeaddji boazodoalu stivregohte
vuoh∏∏an dallego Ruoºa(Suoma) ja Danmárkku
(Norgga) rádji mearriduvvui. Rádji mielddisbuvt-
tii ahte sámit fertejedje válljet juogo ªaddat ruoºa
dehe dánskka vuollásaª ássin. Rádjemearrideamis
biddjui maiddái ahte ii oktage galgga máksit
vearu guovtti riikii. Oallugat fertejedje guoππit
guovlluid nuppi bealde ráji.

Lasáhus dehe kodisilla lasihuvvui rádjesoahpa-
muªªii; Lappekodisilla. Kodisilla dáhkidii sápme-
la∏∏aide ain ovddasguvlui vuoigatvuoπa johtit
rájiid rastá ealuin. Kodisillas lea vuoigatvuohta
huksejuvvon vieruiduvvan árbevieru vuoπul.

Vuoigatvuohta galggai leat fámus maiddái
soahteáiggi ja sápmela∏∏at galget dalle adnojuv-
vot bealatkeahttájin. Lappekodisilla sáhttá adnot
sámi geavahanrievtti dovddastussan guoskevaª
guovlluin. Lappekodisilla ii leat goassege loahpa-
huvvon. Kodisilla birra muitaluvvo eambbo
kapihttalis 2.2.3.
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1852 Suoma ja Norgga rádji giddejuvvo. Norga (Ruoººa) gieldá Suoma (Ruoªªa) guolástit vuo-
nain ja mearain norggabealde ráji, ja dat mielddisbuktá ahte Suopma (Ruoªªa) gidde ráji
Norgga guvlui. Suoma-ruoªªa eiseválddit ∏uo∏∏uhit ahte Lappokodisilla ii boaπe fápmui
dannego dasa ii ∏ujuhuvvon ráfiªiehtadusas mii dahkkui Fredrikshavn:s jagis 1809. Norga
gidde ráji Suoma guvlui. Lappekodisilla ii duªªindahkkon goassege. Dáhpáhusat dagahit
stuora rievdadusaid dán guovllu sápmela∏∏aide. Váikkuhus das lea ahte Guovdageainnus
Norggas fárrejit oallugat Gárasavvonii Ruººii.

1883 Oktasaª lágat (Oktasaªsámeláhka) boahtá fápmui dán jagi. Ruoºa sápmela∏∏aid guoπo-
hanriekti Norgga bealde gárΩΩiduvvo.

1889 Ruoºa ja Suoma rádji giddejuvvo. Rádjegidden 1852 rájes Norgga guvlui gártá váttis-
vuohtan Supmii. Má∫ggaid ªiehtadusevttohusaid ma∫∫il gidde Suopma (Ruoªªa) ráji
Ruººii. Gárasavvonsápmela∏∏aid johtaleapmi Supmii loahpahuvvo fáhkka.

1905 Ruoºa ja Norgga uniovdna loahpahuvvo. Karlstadkonvenªuvnnas gárΩΩiduvvo ruoºabeali
sámiid vuoigatvuohta beassat guoπohit Norggas. Norga dáhttu gárΩΩidit rádjerasttil-
deaddji boazodoalu. Sihke Norga ja Ruoººa dohkkehit ahte Lappekodisilla ii sáhte
duªªindahkat.

1917 Suopma ªaddá ieªstivrejeaddji riikan.

1919 Ruoººa ja Norga vuollái∏állet boazoguohtunkonvenªuvnna guovvamánu 5.beaivvi.
Konvenªuvdna doaibmagoahtá jagis 1923. Konvenªuvdna lea dárkil ja ruoºabeali sámiid
guoπohanvuoigatvuohta Norggas gárΩΩiduvvo velá eambbo. Nu bággehallet oallut ruoºa-
beali sámit johtit lullelii.

1920 Ráfi boahtá Dorpat:i: Suopma oaΩΩu njárgga Jiek∫amerrii nuorttabeali norgga-ruoªªa
ráji. Oallut nuortasámiin ªaddet suoma vuollásaΩΩan.

1944 Sovjetlihttu váldá ruovttoluotta suoma Jiek∫amearaluodda. Oallut nuortasámiin válljejit
fárret Supmii. Sovjetlihtu sámiid ja Davviriikkaid sámiid oktavuoπat boatkanit badjel
40 jahkái.

1949 Jagi 1919 boazoguohtunkonvenªuvdna Ruoºa ja Norgga gaskkas oπastuvvo.

1972 Norgga ja Ruoºa gaskka boahtá fápmui oππa boazoguohtunkonvenªuvdna. Ruoºabeali
sámiid vuoigatvuohta guoπohit Norggabealde geassejagis gárΩΩiduvvo sakka.
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2.1.6 Den gränsöverskridande
rennäringens historia

De renskötande samerna har levt ett nomadliv
och följt renhjordarnas säsongsbetonade flytt-
ningar mellan de olika betesområdena allt sedan
vildrenjaktens tid. När länderna började intresse-
ra sig för de nordliga områdena ledde det till att
Sápmi delades upp av riksgränser. Samernas tra-
ditionella årstidsbundna flyttningar mellan sä-
songsbetena komplicerades av att riksgränserna
skar genom renskötselområdet. Den historiska
utvecklingen av den gränsöverskridande rennär-
ingen beskrivs här med de avtal som Sverige och
Norge (Danmark) ingått för att säkerställa till-
gången till de olika betesområdena för samerna i
Sverige och Norge.

Lappkodicillen år 1751
Den första omfattande regleringen av den gräns-
överskridande rennäringen ägde rum då riks-
gränsen mellan Sverige (Finland) och Danmark
(Norge) fastställdes. Gränsdragningen medförde
att samerna måste välja mellan att bli antingen
svenska eller danska undersåtar. I samband med
gränsdragningen bestämdes att ingen fick ha
skatteland i två länder. Det ledde till att många
blev tvungna att lämna områden på andra sidan
av riksgränsen.

En kodicill fogades till gränstraktaten; Lapp-
kodicillen. Kodicillen garanterade att samerna
också i fortsättningen hade rätt att flytta över
riksgränsen med renhjordarna. Denna rätt bygger
i kodicillen på gammal sedvana. Denna rätt
skulle gälla även i krigstider och samerna skulle

1852 Gränsen mellan Finland och Norge stängs. Norge (Sverige) nekar Finland (Ryssland)
rätten till fiske i fjordarna och sjöarna på norsk sida, vilket leder till att Finland (Ryssland)
stänger gränsen mot Norge. De finsk-ryska myndigheterna hävdar att Lappkodicillen inte
gäller därför att den inte åberopats i fredsavtalet i Fredrikshamn år 1809. Norge stänger
gränsen mot Finland. Lappkodicillen sägs aldrig upp. Händelserna leder till stora omvälv-
ningar för samerna i området. Konsekvensen blir en omfattande förflyttning av samer från
Kautokeino i Norge till Karesuando i Sverige.

1883 Den gemensamma lagstiftningen (Felleslappeloven) träder ikraft. Svenska samers rätt till
bete i Norge begränsas.

1889 Gränsen mellan Sverige och Finland stängs. Gränsstängningen från år 1852 mot Norge
blev problematisk för Finland. Efter många förslag om avtal stänger Finland (Ryssland)
gränsen mot Sverige. Karesuandosamernas flyttning till Finland får ett abrupt slut.

1905 Unionen mellan Sverige och Norge upplöses. I Karlstadskonventionen begränsas svenska
samers rättigheter till bete i Norge. Norge vill reducera den gränsöverskridande ren-
skötseln. Både Sverige och Norge erkänner Lappkodicillens ouppsägbarhet.

1917 Finland blir självständigt.

1919 Sverige och Norge undertecknar en renbeteskonvention den 5 februari. Konventionen
vinner laga kraft år 1923. Konventionen är mycket detaljerad och svenska samers betes-
rättigheter i Norge begränsas ytterligare. Som en följd av detta tvingas många svenska
samer att flytta söderut.

1920 Freden i Dorpat. Finland får en landtunga till Ishavet öster om den norsk-ryska gränsen.
Många östsamer blir finska undersåtar.

1944 Sovjetunionen tar tillbaka den finska ishavskorridoren. Många östsamer väljer att flytta
till Finland. Kontakten mellan samerna i Sovjetunionen och Norden bryts för mera än
40 år.

1949 Renbeteskonventionen från år 1919 mellan Sverige och Norge revideras.

1972 En ny renbeteskonvention mellan Sverige och Norge träder i kraft. Svenska samers rät-
tigheter till sommarbete i Norge begränsas kraftigt.



Oktasaªsámeláhka 1883
Daπi mielde go oππaássit lulde ásaiduvve boazo-
doalloguovlluide ja dakko lahkosiin, ªaddagoπii
nákkisvuohta eanandoalu ja boazodoalu beroªtu-
said gaskii. Nákkisvuoπaid ∏oavdimii ásahuvvui
oktasaª sámeláhka mii doaibmagoπii jagis 1883.
Lága mielde gárΩΩiduvvui ruoºabeali sápmela∏-
∏aid riekti geavahit Norggabeali boazoguohtu-
miid áigodahkii miessemánus ∏ak∏amánnui.
Nuppi bealis oΩΩo norggabeali sápmela∏∏at rievt-
ti Ruoºa bealde guohtuneatnamiidda daid eará
mánuid jagis. GuohtungárΩΩideamit guske duªªe-
fal guovlluide gos eanandoallu ja boazodoallu
gilvaledje seamma eatnamiid alde. Oktasaªsáme-
láhka ii rievdadan maidege doppe gos ii lean gilvu
eanandoalu ja boazodoalu gaskkas.

Karlstadkonvenªuvdna 1905
Go uniovdna heaittihuvvui ja Ruoºas ja Norggas
ledje gaskasaª ªiehtadallamat Karlstadas, de deat-
tuhii Norga man deaºalaª lei oaΩΩut dá∏∏a eanan-
dolliid ásaiduvvat davás. Norggas ledje garra na-
ªunálistalaª oainnut ja hálidedje gárΩΩidit sápme-
la∏∏aid rivttiid boazoguohtuneatnamiidda Norg-
gas. Muhto Lappekodisilla ii lean vejolaª nu
ovttabealála∏∏at heaittihit. Riikkat dárbbaªedje
sakka oππa konvenªuvnna. Jagi 1883 Oktasaª-
sámeláhka guhkiduvvui logiin jagiin, dassáΩiigo
oππa konvenªuvdna lei ªiehtaduvvon.

Konvenªuvdna 1913
¥iehtadallamat, maid Karlastadkonvenªuvdna
geatnegahttii, álge jagis 1913. Boaπusin lei kon-
venªuvdna mas ledje njeallje artihkkala. Kon-
venªuvnna vuollái∏álle cuo∫ománus 8. b. 1913.
Konvenªuvdna á∫ggirdii gávdnat bistevaª ortne-
ga rádjerasttildeaddji boazodollui. Soabahanáªªi,
man Ruoººa ovdanbuvttii jagis 1909, mii guosk-
kai ruoºabeali sápmela∏∏aid vuoigatvuoπaide
ahte johtit Norggabeallái ovdal geassemánu 15.
b. guoskkai Garásávvona, ¢ohkkirasa, Wilhel-
mina, Suorssá ja Deardná gielddaid sápme-
la∏∏aide. Dát áªªi biddjui veaháª duogábeallái
dan botta go ªiehtadallamat dahkkojedje. Kon-
venªuvnna 3. artihkkalis celkojuvvui, dakkár
guovttebealát soahpamuªªan, ahte Gárasavvona
ja ¢ohkkirasa gielddain doibme ain jagi 1883
mearrádusat, mat adde vuoigatvuoπa dáidda sáp-
mala∏∏aide johtit Norgii áigodagas miessemánu
1.beaivvis gitta ∏ak∏amánu 30. beaivái.

Konvenªuvdna 1919
¥iehtadallamiid boaπusin, mat álge jagis 1913,
vuollái∏állui boazodoallukonvenªuvdna guovva-
mánus 5. b. 1919 ja dohkkehuvvui riikkain mies-
semánus seammá jagis. Konvenªuvdna, mii lei

hirbmat dárkil ja mas ledje badjel 200 paragráfa,
doaibmagoπii oππajagimánus 1. b. 1923. Kon-
venªuvdna gárΩΩidii ruoºabeali sápmela∏∏aid boa-
zodoalu Norgga bealde. Ruoºa sápmela∏∏aide
juolludedje Norggas 37 geasseguohtunguovllu
gos ruoºabealde sápmela∏∏ain lei oktovuoigat-
vuohta. Norggabealde sápmela∏∏at besse konven-
ªuvnna mielde geavahit dálveguohtumiid Ruoºas
ja ii mearriduvvon viidodat eaige ∏ielga geográfa-
laª ráddjejumit. Konvenªuvdna rievdadii dili
sakka Garásávvonguovllu sápmela∏∏aide. Boazo-
lohku lei liiggás allat daidda sakka gárΩΩiduvvon
geasseguohtumiidda. Nu fertejedje ollu sápme-
la∏∏at Garásávvonis bákkus fárret.

Konvenªuvdna 1949
Go ledje vel golbma jagi báhcán jagi 1919 kon-
venªuvnnas, de ªiehtadallagohte oππasit boazo-
johtaleami rastá riikarájiid. Boaπusin lei kon-
venªuvdna mii vuollái∏állui juovlamánus 14. b.
1949. Eai dahkkon namuhanveara rievdadusat
obbalaª dásis, lei baicca muhtinlágan oπasteap-
mi. Muhtin orohagaid heaittihedje, muhtimiid
bidje oktan orohahkan, earáid bisuhedje nu movt
ledje ovdal, ja muhtin guovlluide mearridedje
oππa eananviidodagaid ja áigemeriid.

Konvenªuvdna 1972
Guovvamánus jagis 1964 ráhkaduvvui boazo-
guohtunkommiªuvdna mas ledje njeallje miellah-
tu goappáge riikkas. Dánska ambasadevra Niels
Svenningsen joπihii kommiªuvnna. Kommiªuvn-
na dábálaª miellahtuin ii lean oktage boazoeaig-
gádeaddji ja duªªe okta miellahttu, Ruoºa beali
delegaªuvnnas lei sápmelaª. Kommiªuvnna váldi
lei viiddis, ja ∏uovvosaª sitáhtas oaidnit dan válddi:

“guorahallat ja ∏ájehit oaivila duohtadili ollis-
laª váttisvuhtii, maid rádjerasttildeaddji boa-
zoguoπoheapmi dahká”

Kommiªuvdnaªiehtadallamiid vuoπul vuollái∏ál-
lojuvvui oππa boazoguohtunkonvenªuvdna
guovvamánus 9.b. 1972. Konvenªuvdna gárΩΩidii
mearkkaªahtti láhkái ruoºabeali sápmela∏∏aid
geasseguohtumiid Norggas. Areála dáfus gárΩo
geasseeatnamat 9.820 km2, eatnamat mat ovdal
ledje 13.760 km2 ja bázii duªªefal 3.940 km2 vii-
dosaª areála. Norggabeali sápmela∏∏aid dálve-
guohtunmearrádusaid ∏avgejedje 1972 kon-
venªuvnnas. Guovlluide mearridedje ∏ielga rájiid
ja man viidát lea lohpi guoπohit. Konvenªuvdna
dagahii ahte boazosápmela∏∏at sihke Ruoºas ja
Norggas bákkus fertejedje nuppástuhttit ealá-
husa. Kommiªuvdna maiddái evttohii riikkat gal-
get ráhkadit ja ∏aπahit naªunála boazodoallo-
politihka.
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då uppfattas som neutrala. Lappkodicillen kan
betraktas som ett erkännande av samisk bruks-
rätt till de berörda områdena. Lappkodicillen har
inte sagts upp. Kodicillen behandlas närmare i
kapitel 2.2.3.

Felleslappeloven år 1883
När nybyggare etablerade sig i och i närheten av
renskötselområdet, uppstod intressekonflikter
mellan jordbruk och renskötsel. För att råda bot
på problemet stiftades år 1883 Felleslappeloven.
Lagen medförde att svenska samers betesrätt i
Norge begränsades till tiden maj–september
medan norska samers betesrätt i Sverige gällde
under årets övriga månader. Begränsningarna
gällde endast områden där jordbruket och ren-
skötseln konkurrerade om samma områden. Där
konflikter mellan jordbruk och renskötsel inte
fanns medförde den gemensamma lagstiftningen
inga förändringar.

Karlstadskonventionen år 1905
Vid unionsupplösningen och de därpå efterfölj-
ande Karlstadsförhandlingarna mellan Sverige
och Norge betonade Norge hur viktigt det var
med en koloniserande norsk jordbrukande be-
folkning i norr. Starka nationalistiska stämningar
var förhärskande i Norge och man ville begränsa
svenska samers rätt till renbete i Norge. Men
Lappkodicillen kunde inte ensidigt sägas upp.
Länderna var dock i ett påtagligt behov av en ny
konvention. Felleslappeloven från år 1883 för-
längdes med tio år tills man kunde enas om en ny
konvention.

Konventionen år 1913
De förhandlingar som Karlstadskonventionen
förpliktade till inleddes år 1913. Resultatet blev
en konvention med fyra artiklar som underteck-
nades den 8 april 1913. Konventionen strävade
till att fastställa en permanent ordning för den
gränsöverskridande renskötseln. Skiljedomsförfar-
andet som år 1909 igångsatts av Sverige om
rätten för svenska samer från Karesuando, Juk-
kasjärvi, Wilhelmina, Sorsele och Tärna socknar
att flytta till Norge före den 15 juni vilade under
den tid förhandlingarna pågick. I artikel 3 i kon-
ventionen stipulerades, som kompromiss, att för
Karesuando och Jukkasjärvi socknar gällde
bestämmelserna från år 1883, vilket innebar att
samerna i dessa socknar hade rätt att flytta till
Norge under tiden den 1 maj – den 30 september.

Konventionen år 1919
Som ett resultat av de år 1913 inledda förhand-
lingarna undertecknades en renbeteskonvention

den 5 februari 1919 och den ratificerades av länd-
erna i maj samma år. Konventionen, som var
mycket detaljrik och bestod av mer än 200 para-
grafer, trädde ikraft den 1 januari 1923. Konven-
tionen begränsade svenska samers renskötsel i
Norge. De svenska samerna tilldelades 37 som-
marbetesdistrikt i Norge som de hade ensamrätt
till. De norska samerna kunde enligt konventio-
nen utnyttja vinterbetesområden i Sverige utan
kvantitetsbegränsningar i klart avgränsade områ-
den. Konventionen medförde stora förändringar
för samerna i Karesuandoområdet. Renantalet i
området var för högt i förhållande till de kraftigt
beskurna sommarbetesområdena. Följden blev
att många samer från Karesuando blev tvungna
att flytta.

Konventionen år 1949
När tre år av konventionen från år 1919 återstod
inleddes förhandlingar om en fortsatt renbe-
testrafik över riksgränsen. Resultatet blev en kon-
vention som undertecknades den 14 december
1949. Ändringarna hade ingen nämnvärd bety-
delse med tanke på helheten, det var snarare
frågan om en uppdatering av den faktiska situa-
tionen. En del distrikt ströks, andra sammanslogs
övriga förblev oförändrade. För vissa områden
bestämdes nya kvantitets- eller tidsbegräns-
ningar.

Konventionen år 1972
I februari 1964 utnämndes en renbeteskommis-
sion med fyra ledamöter från vardera landet.
Kommissionen leddes av den danska ambassadö-
ren Niels Svenningsen. Av kommissionens ordi-
narie ledamöter var endast en same (i den svens-
ka delegationen). Kommissionens mandat var
mycket brett, vilket följande citat bestyrker:

“att undersöka och taga ståndpunkt till hela
det faktiska problemkomplex, som det ömsesi-
diga renbetet utgör”

Som ett resultat av konventionsförhandlingarna
undertecknades en ny renbeteskonvention den 9
februari 1972. Konventionen medförde en mar-
kant minskning av sommarbetesområden i Norge
för svenska samer. Arealmässigt reducerades
sommarlanden med 9 820 km2, från 13 760 km2

till 3 940 km2. De norska samernas vinterbete
fick i 1972 års konvention fastare ramar. Klart
avgränsade områden med såväl tids- som kvanti-
tetsbegränsningar angavs för varje enskilt om-
råde. Konventionen framtvingade stora omställ-
ningar för de renskötande samerna i Sverige och
Norge. Kommissionen föreslog också att länder-



Reviªuvdna 1984
Boazoeaiggádeaddjit Romssa fylkkas ja Norra
Norrbottenis evttohedje rievdadit 1972 kon-
venªuvnna ja dat dahkkui jagis 1984. Rievdadu-
sat guske ovtta konvenªuvdnaguovlui Romssas ja
ovtta dálveguohtunguovlui Norrbottenis. Kon-
venªuvnna vuoππojurdda ii rievdaduvvon. Lei
baicca jurdda juogadit boazoguohtumiid jierp-
mála∏∏abut ollislaªvuoπa ektui.

2.2 Sápmela∏∏at álbmot-
rievttálaª geah∏∏anbealis

2.2.1 Álgu
Kommiªuvnna bargun lea maiddái ee ∏ielggadit
man muddui ain lea dárbu nuppi riika boazodol-
liin atnit guohtuneatnamiid nuppi riikkas. Kom-
miªuvdna galgá maiddái ∏ielggadit mainnalágiin
guohtumat buoremusat sáhttet adnot, vai guhkit
áigái bissu vuoππu doaimmahit ekologalaª, eko-
nomalaª ja kultuvrralaª guoddevaª boazodoalu.
Kommiªuvdna galgá barggustis vuhtiiváldit eará
servodat- ja ealáhusberoªtusaid. Danne leat kom-
miªuvnna guovddáª gaΩaldagat dat mainnalágiin
mandáhttaguovllu luondduvalljodagat galget
adnot ja geat galget daid atnit.

Go eamiálbmoga ealáhusdoaibma lea vuoππu-
duvvon luondduvalljodagaide – nu movt sámi
álbmoga dáfus lea – de lea eallinvuogi ja kultuvr-
ra seailun ja bisuheapmi dávjá ∏adnon dasa ahte
ealáhus lea luondduvalljodagaid hálddus ja nu
dovddastuvvo ja gáhttejuvvo. Dát lea erenoamáª
áigeguovdil dálá áiggis, go leat ollu beroªtusat
mat gilvalit seammá eatnamiid alde ieªguπetlágan
dárbbuide. Danne lea eananvuoigatvuoπaid
mearrideapmi hui guovddáΩis ja deaºalaª riik-
kaidgaskasaª konvenªuvnnain, mat gusket sámiid
ja eará eamiálbmogiid gáhttemii.

Kommiªuvdna lea doallan ∏oahkkimiid mas
∏uovvovaª áªªebealit oassálaste: boazoorohagat,
∏earut, boazodoallo-organisaªuvnnat ja álbmot-
válljen olbmot, sámi ásahusat, ja dáin ∏oahkki-
miin ∏ujuhuvvui dávjá man deaºalaª lea ahte
kommiªuvdna deattuha álbmotrievttálaª geatne-
gasvuoπaid mat Norggas ja Ruoºas leat sámi álb-
moga ektui. Kommiªuvdna ii almmatge leat
atnán ieΩas bargun árvvoªtallat dehe guorahallat
álbmotrievttálaª dokumeanttaid. Álbmotrievttá-
laª gaΩaldagain lea goittot mearkkaªupmi nu
má∫gga oktavuoπas ahte kommiªuvdna guorrasa
dasa ahte lea vuogas oaneha∏∏at ja obbala∏∏at

válddáhit álbmotrievtti ja daid beliid riikkaidgas-
kasaª konvenªuvnnain, mat leat áigeguovdilat
min oktavuoπas. ¢uovvovaª válddáhus ii leat
dievaslaª.

2.2.2 Álbmotriekti
Álbmotriekti obbala∏∏at
Álbmotriekti lea definerejuvvon dego riekte-
njuolggadusaid ∏oahkkáigeassun mat dábála∏∏at
gustojit stáhtaide, ja sin siskkáldas almmolaª-
rievttálaª dilálaªvuoπaide. Álbmotriekti sisttis-
doallá guovttelágan njuolggadusaid; vieruiduv-
van rievtti ja soahpamuªrievtti (traktatrett). Vie-
ruiduvvan riekti árbevieru mielde adnojuvvo leat
dakkárin mii geatnegahttá stáhtaid beroªkeahttá
leatgo sii dohkkehan dan vai eai. Soahpamuªriek-
ti geatnegahttá prinsihpas aivvefal daid stáhtaid
mat leat áªªebealit. Soahpamuª dehe traktáhtta
sáhttá leat vieruiduvvan rievtti láhkanannen
(kodifiseren), ja nu sáhttet soahpamuªa mearrá-
dusat daπistaga jorrat vieruiduvvan riektin, ja
dainnalágiin mannet dát guovttelágan njuolgga-
dusat siskálaga.

Soahpamuªat sáhttet dahkkojuvvot guovtti
dehe eambbo stáhtaid gaskka ja stáhtaid ja riik-
kaidgaskasaª organisaªuvnnaid gaskka. Soahpa-
muªaid dehe traktáhtaid sáhttá maiddái dadjat
konvenªuvdnan ja ªiehtadussan. Riikkaidgaska-
saª konferánssain dahkkojit mearrádusat dábá-
la∏∏at konsensusiin dehe ovttamielalaªvuoπain.
Go áªªebealit eai leat vuosttildan, de adnojuvvo
teaksta leat dohkkehuvvon. Váikkuhusat mat
∏uvvot, jus ii dohkket soahpamuªa dehe traktáh-
ta, dehe jus ii ∏uovo soahpamuªa masa ii leat
áªªebeallin, sáhttet gártat nu stuorisin ahte duªªe
dandihte ∏uvvojuvvo dat.

Stáhtaide sáhttet maiddái biddjot geatnegas-
vuoπat dehe dáhkiduvvot vuoigatvuoπat dan
vuoπul go dahkko mearrádus stádaidgaskasaª
organisaªuvnnas. Dákkár ∏atnasupmi dáhpáhuv-
vá almmatge duªªefal dalle jus stáhta lea ∏ielgasit
dohkkehan dánlágan áªªevuodjima. Sierralágan
mearrideapmi lea duopmu mii celkojuvvo riik-
kaidgaskasaª duopmostuolus dehe sullasaª orgá-
nas, mii lea vuoππuduvvon riikkaidgaskasaª
soahpamuªaid bokte, nu movt ovdamearkka
dihte Riikkaidgaskasaª duopmostuollu Haag
gávpogis (Den internasjonale domstol i Haag) ja
Eurohpalaª duopmostuollu olmmoªvuoigat-
vuoπaid váste (Den europeiske domstolen for
menneskerettigheter).

Soahpamuªain geatnegahttojit dat stáhtat mat
leat áªªebealit, oskkáldasat ∏uovvut geatnegas-
vuoπaideaset soahpamuªa mielde, dan bokte ahte
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na skulle utarbeta och förverkliga en nationell
renbetespolitik.

Revideringen år 1984
På initiativ av vissa renägare i norra Norrbotten
och Troms reviderades 1972 års konvention år
1984. Förändringarna gällde ett konventionsom-
råde i Troms och ett vinterbetesområde i nord-
västra Norrbotten. Revideringen av konventio-
nen medförde inga förändringar av principiell
karaktär. Det var snarare frågan om att fördela
renbetet i området mera förnuftigt med tanke på
helheten.

2.2 Samerna ur ett
folkrättsligt perspektiv

2.2.1 Inledning
Det ingår i kommissionens arbete bl.a. att utreda
vilket fortsatt behov ena landets renskötande
samer har av renbetning i det andra landet samt
klarlägga hur betestillgångarna mest rationellt
skall kunna utnyttjas på ett sätt som ger ett lång-
siktigt underlag för en ekologiskt, ekonomiskt
och kulturellt bärkraftig rennäring. I sitt arbete
skall kommissionen ta hänsyn till andra samhälls-
och näringsintressen. Centrala frågor för kom-
missionen är således hur naturresurserna inom
mandatområdet skall användas och av vilka.

När ett ursprungsfolks näringsutövning är
knuten till utnyttjandet av naturresurser – såsom
är fallet för det samiska folket – är upprätthåll-
andet av livsstil och kultur många gånger bero-
ende av att tillgången till naturresurser blir
erkänd och skyddad. Detta gäller särskilt i dag
när många intressen konkurrerar om samma
mark för olika syften. I internationella konven-
tioner om skydd av samer och andra ursprungs-
folk intar därför bestämmelser om landrättig-
heter en viktig plats.

Vid möten kommissionen haft med företräda-
re för renbetesdistrikt, samebyar, rennäringsor-
ganisationer och folkvalda samiska institutioner
har inte sällan påtalats vikten av att kommissio-
nen beaktar de folkrättsliga förpliktelser Sverige
och Norge har gentemot samerna som folkgrupp.
Kommissionen har dock inte ansett det vara sin
uppgift att värdera eller analysera folkrättsliga
dokument. Den folkrättsliga frågan har emeller-

tid väckts i så många sammanhang att kommis-
sionen trots allt anser att det är befogat att kort-
fattat göra en allmän beskrivning av folkrätten
och de i sammanhanget mest centrala internatio-
nella konventionerna. Redovisningen nedan är
inte uttömmande.

2.2.2 Folkrätten
Allmänt om folkrätten
Folkrätten har traditionellt blivit definierad som
sammanfattningen av de rättsregler som gäller
för staterna i deras inbördes offentligrättsliga för-
hållande. Folkrätten består huvudsakligen av två
regelkomplex; sedvanerätt och traktaträtt. Sedva-
nerätten anses binda staterna oberoende av deras
samtycke. Traktaträtten binder däremot i princip
endast de stater som är parter. En traktat kan
vara en kodifiering av sedvanerätt och bestäm-
melserna i en traktat kan så småningom gå över
till att bli sedvanerätt så att de två regelkom-
plexen går in i varandra.

Traktater kan ingås mellan två eller flera stater
och mellan stater och internationella organisatio-
ner. Traktater kan också kallas konventioner och
avtal. På stora internationella konferenser blir
beslut som regel tagna genom konsensus. Texten
anses godkänd av parterna såvida man inte pro-
testerar. Följderna av att inte godkänna en trak-
tat, eventuellt av att icke följa en traktat man inte
är medpart till, kan bli så stora att den på grund
härav efterlevs.

En stat kan också ådra sig förpliktelser eller
tillförsäkras rättigheter till följd av beslut som
fattas av en mellanstatlig organisation. En sådan
bundenhet uppkommer dock endast om staten
uttryckligen godtagit sådana procedurregler. Ett
särskilt slag av beslut är avgöranden som fattas
av internationella domstolar eller liknande organ
vilka har tillskapats genom internationella över-
enskommelser, t.ex. den internationella domstol-
en i Haag och den europeiska domstolen för
mänskliga rättigheter.

Genom en traktat förpliktar sig de stater som
är parter att lojalt uppfylla sina förpliktelser
enligt avtalen genom att på ett eller annat sätt
inkorporera traktaten i den nationella lagstift-
ningen. Underlåtelse är ett folkrättsbrott.

Norsk rätt och folkrätten
I Norge använder man en dualistisk princip, dvs.
att folkrätten inte blir del av den interna rätten
förrän den blivit godkänd av norska myndighe-



juogaládje ovttastahttit soahpamuªa naªunála
lágaide. Dás beassadallan lea álbmotriekterihk-
kun.

Norgga riekti ja álbmotriekti
Norggas geavahuvvo duálistalaª prinsihppa, ja
dat mearkkaªa ahte álbmotriekti ii ªatta oassin
siskkáldas riektái ovdalgo norgga eiseválddit leat
dan dohkkehan. Dás leat ollu spiehkasteamit,
ovdamearkka dihte vieruiduvvan riekti, mii goit
lea fámus vaikko stáhta ii leat addán mieπáhusa,
ja maiddái dihto soahpamuªat mat dahkkojit
dainna ulbmilin ahte galget njuolgut doaibmat
seammaládje dego norgga siskkáldas riektin.

Álbmotriekti lahttuduvvo norgga rivttiin goit
guovtti vuogi mielde, transformaªuvnnain ja dan
prinsihpa mielde ahte norgga riekti presumere-
juvvo (adnojuvvo) leat oktiisoahpevaª álbmot-
rivttiin. Transformaªuvdna dáhpáhuvvá dan
bokte ahte muhtin norgga láhkii ovttastahttojuv-
vo soahpamuªteaksta sierra mearrádusa bokte,
dehe ovttastahttojuvvo dakkár lágain mii ∏ujuha
soahpamuªªii, dehe ahte norgga eiseválddit gávn-
nahit ahte norgga njuolggadusat leat juo oktii-
soahpeva∏∏at soahpamuªmearrádusaiguin. Dalle
ii dárbbaªuvvo oππa norgalaª láhka. Go lea pre-
sumªuvdna, oaivvilduvvo dainna ahte go dulko
norgga riektenjuolggadusaid, dalle geah∏∏ala gar-
vit dakkár láhkadulkonbohtosa mii ªaddá vuos-
tálaga álbmotrievttálaª njuolggadusaiguin, ja
dasto bargojuvvo garrasit dan ala ahte garvit
vuostálaga boahtima álbmotrievttálaª njuolgga-
dusaiguin, mii liv∏∏ii njuolgut álbmotriekterihk-
kun. Dát orru ∏ielgasit daddjome Vuoππolága
§ 110 c.

Ruoºa riekti ja álbmotriekti
Ruoºas váilot konstituªuvnnalaª njuolggadusat
ruoºa naªunála rievtti ja álbmotrievtti gaskka.
Lea almmatge dábálaª ipmárdus ahte oktiisoah-
pamuª man Ruoººa dohkkeha, muhtinládje galgá
ovttastahttojuvvot ruoºa riektái vai doaibma-
goahtá naªunála duopmostuoluin ja eiseválddiin
(Håkon Strömberg ja Göran Melander, Folkrätt
1989, Regeringsrättens Årbok 1974:121 ja Nytt
Juridisk Arkiv 1981:1205).

Riikkaidgaskasaª konvenªuvnnat eai adnojuv-
vo leat njuolgut heivvolaª riektin Ruoºas. Duop-
mostuolut ja hálddaªaneiseválddit sáhttet alm-
matge dallego heivehit naªunála njuolggadusaid,
vuordit ahte dát leat oktiisoahpeva∏∏at áigeguov-
dilis soahpamuªaigun, ja dábála∏∏at dulkot naªu-
nála njuolggadusaid dan vuoπul ahte dat leat
oktiisoahpeva∏∏at.

2.2.3 Riikkaidgaskasaª
konvenªuvnnat

Go dás válddáhit konvenªuvnnaid, álgit boarra-
seamos konvenªuvnnain ja loahpahit dainna mii
lea oππaseamos. Loahpas mii velá guoskkahit
muhtin konvenªuvnnaid, mat sáhttet leat ávkká-
la∏∏at dán áªªái, vaikko eat ∏ilge daid dárkilit.

Lappekodisilla 1751
Kommiªuvnna vuoππodokumenta lea dat kon-
venªuvdna mii goh∏oduvvo Lappekodisillan.

Rádjesoahpamuªain, mii ªiehtaduvvui Ström-
stádas golggotmánu 2. b. jagis 1751, mearriduv-
vojedje ∏ielga rájit Ruoºa (oktan Suomain mii
gulai Ruººii) ja Danmárkku-Norgga gaskka.
Stuora oasit dálá Davvi-Ruoºas ja Davvi-Norg-
gas ledje dán jági rádjái leamaªan rájiid haga,
eaige lean ollásii goappáge stáda duopmoválddi
vuollása∏∏at. Norga ja Ruoººa viiddidedje dalle
rájiid dakkár guovlluide, mat ovdal eai lean ollá-
sii leamaªan goappáge riika duopmoválddi vuol-
lása∏∏at. Dainna lágiin ásahedje riikkat mearri-
danválddi dáin guovlluin dan seammás go rájit
gessojedje (NÁ¢ 1997:5 s. 73).

Rádjegeassin ∏uzii sápmela∏∏aide viiddis oktilis
guovllus Jämtlánddas/Femunddas gitta Davvi-
Jiek∫amerrii. Siseatnamiin Finnmárkkuduoddara
rájes lulás guvlui, goappaª beali Másealggi gitta
Jämtlándii/Trøndelagii, ledje eanas ássit sápme-
la∏∏at. Sámi álbmot lei ássan ja geavahan dán
guovllu áigá ovdalgo ásahedje davviriikalaª stáh-
taid. Sámi álbmot ii ásahan goassege stáda, nu
movt lea dihtosis. Sápmela∏∏ain ledje siiddat, mat
ledje ieªguπetláganat guovllus guvlui dalle go
ruoººela∏∏at, norgala∏∏at ja ruoªªat ráhkadedje
ja guovdduªtedje bistevaª stáhtaid. Dalle gárte
sápmela∏∏aid guovllut oalle stuora gilvoguovlun
koloniserejeaddji stáhtaide, mat áigo ávkkástal-
lat guovllu (SOU 1986:36).

Dát lei vuosttaª geardi go gessui riikarádji ∏aπa
sámi ássan- ja geavahanguovlluid. Rádjegeassin
mielddisbuvttii ahte sámi álbmoga dilálaªvuoπa
fertii heivehit earaládje. Goappaª riikkaid mielas
lei erenoamáª deaºalaª addit johttisápmela∏∏aide
stáhtaboargárvuoπa nuppi riikkas, ja mearridit
njuolggadusaid boazodoalujohttimii rastá riika-
rájiid. Dan gaΩaldaga vuoπul ásahuvvui nu
goh∏oduvvon lappekodisilla.

Rádjesoahpamuªa 3. artihkkalis dahkko spieh-
kastus sápmela∏∏aid erenoamáª dárbbuid sivas.
Soahpamuªas daddjo:

“… muhto maid goappaª beliid sápmela∏∏at
dárbbaªit goappaª riikkaid eatnamiid boazo-
guohtumii, de leat dán oktavuoπas ªiehtadan
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ter. Från detta finns det många undantag, t.ex.
sedvanerätten som gäller oavhängigt av samtycke
samt enskilda traktater som ingås med den avsik-
ten att den skall vara direkt gällande som intern
norsk rätt.

Folkrätten införlivas med norsk rätt huvudsak-
ligen på två sätt, genom transformation och
genom den principen att norsk rätt presumeras
(förmodas) vara i överensstämmelse med folkrät-
ten. Transformation sker på så sätt att det beslu-
tas en norsk lag som upptar traktattexten, genom
en lag som hänvisar till traktaten eller att norska
myndigheter konstaterar att norska regler redan
är i överensstämmelse med traktatbestämmelser-
na. Då krävs inte någon ny norsk lagstiftning.
Vid presumtion kommer man vid tolkning av
norska rättsregler försöka att undgå tolkningsre-
sultat som leder till en konflikt med folkrättsliga
regler och man kommer att sträcka sig långt för
att undgå en sådan konflikt, som automatiskt
leder till ett folkrättsbrott. Detta framgår av
Grunnloven § 110 c.

Svensk rätt och folkrätten
I Sverige saknas konstitutionella regler om för-
hållandet mellan svensk nationell rätt och folk-
rätt. Det är emellertid en allmän uppfattning att
en överenskommelse som tillträds av Sverige på
ett eller annat sätt måste införlivas med svensk
rätt för att bli gällande inför nationella domstolar
och myndigheter (Håkan Strömberg och Göran
Melander: Folkrätt, 1989; Regeringsrättens Års-
bok 1974:121; Nytt Juridiskt Arkiv 1981:1205).

Internationella konventioner anses alltså inte
utgöra direkt tillämplig rätt i Sverige. Domstolar
och förvaltningsmyndigheter torde emellertid i
sin tillämpning av nationella regler presumera att
dessa står i harmoni med de relevanta traktaterna
och tolkar i allmänhet de nationella reglerna
utifrån denna förutsedda normharmoni.

2.2.3 Internationella konventioner
Nedan beskrivs konventionerna i den ordningen
att avsnittet inleds med den äldsta och avslutas
med den yngsta. Avsnittet avslutas med att några
av de konventioner som också kan vara av värde
i detta sammanhang namnges utan att beskrivas
utförligare.

Lappkodicillen av år 1751
Den för kommissionen grundläggande konven-
tionen är den sk. Lappkodicillen.

Genom den i Strömstad den 21 september och
den 2 oktober 1751 ingångna gränstraktaten blev
gränsen mellan Sverige (med riksdelen Finland)
och Danmark-Norge fastställd i sin helhet. Stora
delar av området i nuvarande norra Sverige och
norra Norge var intill detta år ett gränslöst land
som icke till fullo var underkastad någon stats
jurisdiktion. Sverige och Norge utvidgade där-
med sina statsgränser till områden som hade varit
utanför något av ländernas fulla jurisdiktion.
Länderna etablerade på detta sätt suveränitet
över områdena samtidigt som gränserna blev
fastlagda (NOU 1997:5).

Gränsdragningen berörde samerna i ett stort
sammanhängande område från Jämtland/Femun-
den till Norra Ishavet. Det inre landområdet från
finnmarksvidda och på båda sidor om Kölen
söderut till Jämtland/Trøndelag var nästan ute-
slutande bebott av samer. Det samiska folket
hade i stor utsträckning bebott och brukat detta
område redan innan de nordiska staterna bilda-
des. Samerna bildade som bekant aldrig någon
stat. Det hade sina siidaorganisation med dess
många lokala varianter under det att svenskar,
norrmän och ryssar utvecklade centraliserade,
permanenta statsbildningar. Under denna tid blev
samernas område i allt högre grad ett konkur-
rensområde för de exploaterande staterna (SOU
1986:36).

Genom det samiska bosättnings- och bruksom-
rådet drogs för första gången en riksgräns. Med
detta följde att förhållandet till den samiska
befolkningen måste regleras. Från de båda länd-
ernas sida ansåg man särskilt angeläget att flytt-
samerna måste ges medborgarskap i endera
landet samt att skapa regler för renflyttningarna
över riksgränsen. Av detta skäl tillkom den s.k.
Lappkodicillen.

I gränstraktatets artikel 3 görs undantag för
samernas särskilda behov. Där sägs:

“…men som ömse sidors Lappar behöfva
bägge Rikens land till deras Rendjurs uppe-
hälle; så har man i anseende till dem överens-
kommit om sådene inrättningar, som uti denna
Gränse-Tractats första Bihang eller Codecill
innehållas.”



dakkár dilálaªvuoπaid, mat ovdanbohtet dán
rádjesoahpamuªa vuosttaª kodisilla dehe lasá-
husa sisdoalus.”

Rádjesoahpamuª oktan lappekodisillain lea
vuoππo∏álus Norgga ja Ruoºa sámerievttálaª
soahpámuªgaskavuoπas. Kodisilla álgu ∏ilge ulb-
mila leat lágidit “sápmela∏∏aid dábálaª rádjerast-
tildeaddji johttima” vai boahtteáiggis ii ∏uoΩΩil
“makkárge vejolaªvuohta nággui ja boasttoip-
márdussii” dasa mii guoská rádjerasttildeaddji
johtimii dahje johttisápmela∏∏aid stáhtaboargár-
vuoπa dáfus.
Lappekodisillas leat bienalaª njuolggadusat stáh-
taboargárvuoπas (§§ 3–9), vuoigatvuoπat eatna-
miidda ja ∏áziide (§§ 2, 10 ja 12–14), bealátke-
ahtesvuohta soaπis (§§ 10 ja 11), siskkáldas háld-
daªeapmi (§§ 15–21) ja duopmováldi (§§
22–27).

Makkár vuoigatvuoπat sápmela∏∏ain leat rá∫-
∫áriikkas, lea vuosttaΩettiin miellagiddevaª dat
mii ovdanboahtá §:s 10. Dán mearrádusas ákkas-
tallojuvvo rádjerasttildeaddji guoπoheapmi
sámiid dárbbuid vuoπul, muhtin muddui danne-
go johtimat dáhpáhuvvet boares vieruiduvvan
vuogi mielde. Viidáseappot ∏ilgejuvvo ahte vál-
dosa∏∏at lea vieris sápmela∏∏ain seammá vuoi-
gatvuohta go riikka ieΩas sámiin, dasa mii guos-
ká eatnamiid ja mearragáttiid vuoigatvuhtii.
Paragráfa ∏uodjá ná:

“Go sápmela∏∏at dárbbaªit guktuid riikkaid
eatnama, de sidjiide galgá leat suvvojuvvon
boares vieru mielde (vieruiduvvan vuoigat-
vuohta), ∏av∏∏aid ja giπaid, johtit ealuideaset-
guin ráji rastá nuppi riikii, ja dás ovddasguvlui
nu movt ovdalge seammaláhkái go riikka ieΩas
vuollása∏∏at, earret dakkár sajiin mat dás
ma∫∫elis muitaluvvojit, sii oΩΩot geavahit eat-
nama ja gáttiid elliideaset ja ieΩaset ealáhussii,
sii galget dalle ustitla∏∏at vuostáiváldojuvvot,
suodjaluvvot ja veahkehuvvot, nu maiddái
soahteáiggis, mii ii galgga ma∫geláhkái váik-
kuhit erohusa Sápmelaª doaimmaide; ja buot
unnimusat galget vieris sápmela∏∏at ªaddat
rievideami, bággema ja veahkaválddi oaffarin
soahteáiggis, muhto sii galget baicca álohii
adnojuvvot dego ieΩaset vuollásaΩΩan dan
bealde gos sii leΩΩet dego vieris olmmoΩin
ássame.”

Kommiªuvdna válddáha oaneha∏∏at maid lappe-
kodisilla mearkkaªa ja vuoππun bidjá dan maid
álbmotrievttálaª áªªedovdiid celke ieΩaset ∏ielg-
gadeamis NOU 1997:5.

Álbmotrievttálaª áªªedovdit ovdandolle ahte
sápmela∏∏ain lei oamastan- ja geavahanvuoigat-

vuohta sámi ássanguovlluin dalle dan áiggis go
rádjesoahpamuªa ja lappekodisilla dohkkehedje.
Rádjegeassima sivas gárte sápmela∏∏at juogo
ruoºa dehe norgga rievtti vuollásaΩΩan. Sámiin
lei, seammaládje go eará eamiálbmogiin ledje
vuoigatvuoπat, ovdalgo sii gárte muhtin riikka
mearridanválddi vuollásaΩΩan, vuoigatvuohta
vieruiduvvan geavaheami vuoπul.

Lappekodisillas daddjo ∏ielgasit ahte go sáme-
guovlluid fátmmastedje dán guovtti stáhtii, de ii
lean oaivilin rievdadit sápmela∏∏aid ásahuvvon
vuoigatvuoπaid, earret dan mii lei áibbas dárb-
baªlaª dan mielde go viiddidedje sierra riikkaid
mearridanválddi. Lappekodisilla nanne ahte sá-
miin leat vuoigatvuoπat ain ovddasguvlui, muhto
vuoigatvuoπat doibmet dihto ráddjejumiiguin
dan oktavuoπas go geavaha vuoigatvuoπaid.
Kodisillas lea váldoáªªin ee. ahte sámiin lea vuoi-
gatvuohta ealuideasetguin johtalit guohtuneatna-
miid mielde ieªguπetge jagiáiggiid, vaikko vel
leatge riikarájit mearriduvvon. Kodisilla nubbi
váldoáªªi lea almmolaªrievttálaª ªlájas, namalas-
sii mearrádusat dasa ahte ovttaskas sápmela∏∏at
galget leat stáhtaboargárat, ja gii galgá hálddaªit
áiggálaª ja vuoi∫∫alaª duopmoválddi eatnamiin.

Lappekodisilla mielddisbuktá ahte sápmela∏-
∏aid vuoigatvuoπat galget bisuhuvvot, vaikko vel
sámit leatge juogo ruoºa dehe norgga riikkaváld-
di vuollása∏∏at. Danne lea kodisilla dakkár duo-
πaªtus, mii vuoππuda seammalágan vuπolaª riek-
tiprinsihpaide nu movt ollu eará riikkain dahke
dan áiggis, namalassii ahte stáhtalaª váldi guovl-
luin ii heaittihan priváhta, oktagaslaª olbmo dehe
oktasaª vuoigatvuoπaid mat ledje, vaikko vel
dákkár vuoigatvuoπat eai leange velá dan áiggis
∏álalaª dásis, eaige deattuhuvvon. Áibbas ∏ielg-
gas lea ahte Norga ja Ruoººa stáhtaid ásahemiin
eai oΩΩon dat lappekodisilla bokte oamastanvuoi-
gatvuoπa priváhtarievttálaª mearkkaªumis.

ON-konvenªuvnnat 1966
ON-konvenªuvnna artihkal 27 siviila ja politih-
kalaª vuoigatvuoπaid birra, mearrida gáhttet
∏earddalaª, gielalaª ja oskkoldatlaª unnitloguid.
Sis ii galgga biehttaluvvot vuoigatvuohta searvá-
laga ieΩaset eará joavkomiellahtuiguin ovddidit
kultuvrraset, dovddastit oskkuset ja geavahit gie-
laset.

Konvenªuvnna artihkal 1 nr. 4 dadjá galgat
loahpahit juohkelágan nállevealaheami, ja dain-
nalágiin dahká vejolaΩΩan meannudit unnitlogui-
guin positiivvala∏∏at, vai duohtavuoπas ªaddá
dásseárvosaΩΩan eanetloguin.

Konvenªuvnna artihkal 13 ekonomalaª, sosiá-
la ja kultuvrralaª vuoigatvuoπaid birra nannejuv-
vo váhnemiid vuoigatvuohta válljet eará skuvl-
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Gränstraktaten med Lappkodicillen är det grund-
läggande dokumentet i det samerättsliga traktat-
förhållandet mellan Sverige och Norge. Kodicil-
lens syfte uppges i dess inledning vara att ordna
“Lapparnes wanlige öfwerflyttningar” så att det
i framtiden inte skall vara “någon anledning till
oenighet och missförstånd” vad gäller flyttning-
arna över gränsen eller flyttsamernas medborgar-
skap.

Lappkodicillen innehåller detaljerade regler
om medborgarskap (3–9 §§), rätt till land och
vatten (2, 10 och 12–14 §§), neutralitet i krig (10
och 11 §§), intern förvaltning (15–21 §§) och om
en domsrätt (22–27 §§).

Vad gäller samers rättigheter i grannlandet är
främst kodicillens 10 § av intresse. I denna
bestämmelse motiveras gränsbetestrafiken dels
med samernas behov, dels med att flyttningarna
sker enligt gammal sedvana. Vidare framgår att
huvudregeln är att de inflyttade samerna har
samma rättigheter som landets egna samer vad
gäller nyttjande av land och strand. Paragrafens
lydelse är följande.

“Aldenstund Lapperne behöfva bägge Rikens
land, skall det dem efter gammal sedvana vara
tillåtit höst och vår, att flytta med deras Ren-
hjordar öfver Gränsen in uti ett annat Rike,
och hädanefter som tilförne lika med Landets
undersåtare undantagande på sådane ställen
som här nedanföre anföres få betjena sig af
Land och strand till underhåll för deras djur
och sig sjelfva, då de vänligen skola emotagas,
beskyddas och hjelpas till rätta, äfven uti
Krigstider, hvilka uti Lappväsendet aldeles
ingen förändring skola göra och allra minst
skola de främmande Lappar varda exponerade
för plundring eller något slags tvång eller
öfvervåld som krigstiderna medbringa, utan
alltid blifva såsom egne undersåtare ansedde
och hanterade, på hvilken sida de då sig som
främmande uppehålla.”

Kommissionen beskriver nedan kortfattat vilken
betydelse Lappkodicillen har med utgångspunkt
från den redovisning de folkrättssakkunniga läm-
nade i betänkandet NOU 1997:5.

De folkrättssakkunniga anser att samerna hade
ägande- och nyttjanderätt i sameområdet vid den
tidpunkt när gränstraktaten och Lappkodicillen
antogs. På grund av gränsdragningen kom samer-
na att omfattas av svensk respektive norsk rätt.
På samma sätt som andra ursprungsfolk hade rät-
tigheter innan de kom in under ett lands suverä-

nitet hade samerna skaffat sig rättigheter i kraft
av sina sedvanor.

Genom Lappkodicillen fastslås uttryckligen att
man genom införlivandet av sameområdet i de
två staterna inte avsåg att gripa in i samernas eta-
blerade rättigheter utöver det som var strängt
nödvändigt som en följd av utvidgningen av den
statliga suveräniteten. Lappkodicillen medger att
samernas etablerade rättigheter skall fortsätta
men inför vissa begränsningar i utövningen av
rättigheterna. En av kärnpunkterna i kodicillen
är att samerna skall kunna företa sina säsongs-
flyttningar med renarna trots att det tillkommit
en statsgräns mellan betesområdena. Det andra
huvudelementet i kodicillen är av offentligrättslig
art, nämligen regler om var den enskilde samen
skall vara medborgare och vem som skall utöva
världslig och andlig jurisdiktion över territoriet.

Lappkodicillen innebär att samernas rättig-
heter skall bestå trots att samerna faller under
svensk respektive norsk statsmakt. Kodicillen
framträder därför som ett dokument som base-
rar sig på samma grundläggande rättsprinciper
som många andra länder vid denna tid bekände
sig till, nämligen att förvärv av statlig suveränitet
över ett område inte upphävde de privata – indi-
viduella eller kollektiva – rättigheter som redan
existerade trots att sådana rättigheter ännu inte
var nedtecknade eller preciserade. Det är helt
klart att Sverige och Norge som stat inte fick
äganderätt i privaträttslig betydelse genom lapp-
kodicillen.

1966 års FN-konventioner
Artikel 27 i FN:s konvention om medborgerliga
och politiska rättigheter har en bestämmelse om
skydd av etniska, språkliga och religiösa minori-
teter. Dessa skall inte berövas rätten att tillsam-
mans med andra medlemmar av sin grupp utöva
sin kultur, bekänna och praktisera sin egen religi-
on eller använda sitt eget språk.

Artikel 1 nr. 4 i Konventionen om avskaffande
av alla former av rasdiskriminering gör det möj-
ligt att positivt särbehandla minoriteter för att
uppnå en reell jämställdhet med majoriteten.

I artikel 13 Konventionen om ekonomiska,
sociala och kulturella rättigheter slås fast dels för-
äldrarnas rätt att välja andra skolor än de all-
männa för sina barn, dels rätten att ge barnen
religiös och moralisk undervisning i överensstäm-
melse med föräldrarnas övertygelse.

Sedan år 1966 pågår ett arbete med syfte att
stärka rättigheterna för minoriteter och urbefolk-



laid mánáidasaset go daid dábálaª skuvllaid,
belohahkii vuoigatvuohta oahpahit mánáid osk-
koldagas ja morálas váhnemiid oaivila mielde.

Jagi 1966 rájes lea bargojuvvon unnitloguid ja
eamiálbmogiid vuoigatvuoπaid nannemiin, daπi
mielde go ovdánii áddejupmi ahte lea dárbu gáht-
tet sin. Norggas lea 1980-loguid rájes bargojuv-
von sámiid vuoigatvuoπaid ∏ielggademiiguin mat
gusket luondduvalljodagaide sámi árbevirolaª
ássanguovlluin. Maiddái Ruoºas lea bargojuvvon
sullasaª ∏ielggademiiguin. Earret eará lea sihke
Norggas ja Ruoºas mearriduvvon dán áigodagas
ásahit sámi álbmotválljen orgána, Sámedikki.
Jagis 1988 váldui vuoππoláhkii sierra mearrádus
sámiid birra álbmogin.

ILO konvenªuvdna (nr 169) eamiálbmogiid ja
∏earddaid birra ieªbirgejeaddji stáhtain
(ILO-konvenªuvdna).
Konvenªuvdna eamiálbmogiid ja ∏earddaid birra
ieªbirgejeaddji stáhtain dohkkehuvvui Norggas
jagis 1990, muhto dakkár dohkkeheapmi ii leat
velá dahkkon Ruoºas. Ruoºas dahkan ∏ielgga-
deapmi, man ráππehus álggahii, garvánii jagis
1999, ja das daddjo ahte Ruoººa sáhttá searvat
ILO-konvenªuvdnii, muhto dat ii berre dahkkot
ovdalgo leat ∏aπahuvvon mearrádusat mat gus-
ket sámiid eananrivttiide. ¢ielggadeamis lea dát
bargu meroªtallon ádjánit sullii vihtta jagi. Áªªi
lea gulaskuddamis.

Konvenªuvnnas leat 44 artihkkala. Vuosttaª
oassi álggahuvvo obbalaª prinsihpaid válddáhe-
miin, ja nuppi oasis muitaluvvo dan birra mii
kommiªuvdnii lea guoskevaª, nappo eatnamiid ja
eananvuoigatvuoπaid oassi. Goalmmát oasis lea
bargosajiid ja bargoeallima eavttuid birra, njeal-
ját oasis lea fidnooahpuid, giehtaduoji ja boaitto-
beali báikkiid ealáhusaid birra, ja viπát oasis
oajuid ja dearvvaªvuoπa birra, guπát oasis oah-
puid ja kommunikaªuvnnaid birra, ∏ih∏∏et oasis
oktavuoπaid ja ovttasbarggu rastá riikarájiid,
gávccát oasis hálddaªeami ja loahpas, ovccát ja
logát osiin, obbalaª mearrádusat ja loahppamear-
rádusát.

Konvenªuvnna artihkalat 13–19 leat erenoa-
máª áigeguovdilat, dannego gusket sámiid (eami-
álbmogiid) eananvuoigatvuoπaide, ja danne mii
dás válddáhit daid dárkileappot. Min ∏ilgehus
huksejuvvo eanemusat norggabeali evttohusa
vuoπul, nu movt dat lea daddjon NOU 1997:5
oasis, ja ruoºabeali evttohusas nu movt dat lea
daddjon SOU 1999:25 oasis.

Sáhttá dadjat ahte konvenªuvnna váldomihtto-
mearri lea ahte eamiálbmogiin galgá leat vuoigat-
vuohta seailluhit ieΩaset identitehta álbmogin, ja
sis galgá leat vuoigatvuohta ieΩaset eavttuid miel-

de suodjalit ja ovdánahttit eallinvuogiset ja kul-
tuvrraset. Eiseválddit galget doaibmevaª vugiin
doarjut dán barggu.

Konvenªuvnna mearrádusat leat duªªefal vuo-
limusmeari standárddat. ILO-konvenªuvnna gái-
bádusat ráππehusaide leat vuoππun eamiálbmo-
giid vuoigatvuoπaide, maid sis lea vuoigatvuohta
oaΩΩut dohkkehuvvot, eaige dat ∏ilge man guh-
kás sáhttet dohkkehit. Artihkal 34 ∏ilge vuogi ja
viidodaga dain doaimmain mat galget dahkkot,
ja mat galget leat láªmmadis vuohkin ásahuvvon
vuhtiiválddidettiin juohke riikka erenoamáªvuo-
πaid. Dat mearkkaªa ahte riikkat sáhttet ieªgu-
πetládje duohtandahkat konvenªuvnna ja nu lea
dat dasto goabbatládje riikkain. Man muddui
riikkat leat ∏uvvon konvenªuvnna, lea dasto dan
vuoπul leatgo riikkat ollaªuhttán vuolimus stand-
dárddaid vai eai.

Eananvuoigavuoπaid mearrideapmi álggahuv-
vo konvenªuvnna 13. artihkkalis: Das leat obba-
laª njuolggadusat dan birra ahte ráππehusat gal-
get dohkkehit eatnamiid ja guovlluid erenoamáª
mearkkaªumi guoskeváª álbmogii (eatnamiin gos
sii orrot dehe geavahit ávkin earaládje) ja maid
dat mearkkaªit sin kultuvrii ja vuoi∫∫alaª árvvui-
de ja erenoamáΩit dán gaskavuoπa servodatlaª
beliide.

Konvenªuvnna 14. artihkal stivre dan makkár
priváhtarievttálaª (sihke oktagaslaª ja oktasaª)
vuoigatvuoπat eatnamiidda ja eará luondduvall-
jodagaide leat, mat ILO-konvenªuvnnas geatne-
gahttet stáhtaid dovddastit eamiálbmogiidda.
Artihkkalis leat golbma oasi; vuosttaª ∏ilge eami-
álbmogiid vuoigatvuoπa eatnamiidda, nubbi fas
ahte dat eatnamat maidda eamiálbmogiin leat
vuoigatvuoπat, galget ∏ilgejuvvot gos dat leat, ja
goalmmát ahte galget leat heivvolaª, rievttálaª
ortnegat dasa ahte mearridit eamiálbmogiid riek-
tegáibádusa eananvuoigatvuhtii.

Mearrádus artihkkalis 14 fátmmasta suodjalu-
sa guovtti váldojovkui dasa mii guoská eatnamiid
vuoigatvuoπaide. VuosttaΩis lea eamiálbmogiin
“riekti oamastit ja geavahit” eatnamiid gos sii
árbevirola∏∏at leat eallán (rights of ownership
and possesion). Nubbi fas meannuda eamiálbmo-
giid “vuoigatvuoπa geavahit eatnamiid” (right to
use) maid sii dábála∏∏at atnit ávkin oktasa∏∏at.
Goappaª vuoigatvuoπat doalahit ovdan eamiálb-
mogiid árbevirolaª eanangeavaheami.

14. artihkal dadjá ahte guoskevaª álbmogiid
oamastanvuoigatvuohta ja geavahanvuoigat-
vuohta eatnamiidda gos sii árbevirola∏∏at orrot,
galget dovddastuvvot. Earret dán galget álgga-
huvvot heivvolaª doaimmat suodjalit guoskevaª
álbmoga “vuoigatvuoπa geavahit eatnamiid”,
gos sii eai duªªefal oro, muhto maid “sii árbevie-
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ningar utifrån en växande insikt om behovet att
beskydda dessa. I Norge har sedan 1980-talet
pågått utredningar om samernas rättigheter till
naturresurser inom traditionella samiska bosätt-
ningsområden. Ett liknande arbete har under
denna tid bedrivits i Sverige. Bland annat har
man i såväl Sverige som Norge under denna tid
beslutat att införa ett samiskt folkvalt organ
benämnt Sameting. Under år 1988 fick den
norska grundlagen en egen bestämmelse om den
samiska folkgruppen.

ILO:s konvention (nr 169) om ursprungsfolk
och stamfolk i självstyrande länder (ILO-
konventionen).
Konventionen om ursprungsfolk och stamfolk i
självstyrande länder har ratificerats av Norge år
1990 men ännu inte av Sverige. En av svensk
regering tillsatt utredning, som lämnade sitt
betänkande i mars 1999, gör den bedömningen
att Sverige kan ansluta sig till ILO-konventionen
men att detta inte bör ske förrän ett antal åtgär-
der som rör samernas rätt till mark blivit genom-
förda. Utredningen har beräknat denna process
till cirka fem år. Betänkandet har remissbehand-
lats.

Konventionen innehåller 44 artiklar. Den
inleds i del ett med en beskrivning av allmänna
principer och följs därefter i del två av den för
kommissionen mest intressanta delen som be-
handlar mark och markrättigheter. Del tre be-
handlar sysselsättning och anställningsvillkor, del
fyra yrkesutbildning, hantverk och landsbygdsin-
dustri, del fem social trygghet och hälso- och
sjukvård, del sex utbildning och kommunikation,
del sju kontakter och samarbete över gränserna,
del åtta administration och slutligen i delarna nio
och tio allmänna bestämmelser och slutbestäm-
melser.

Artiklarna 13–19 i konventionen är av särskilt
intresse eftersom de berör samernas (ursprungs-
folks) rättigheter till mark och kommer därför
beskrivas något utförligare. Framställningen
nedan bygger i huvudsak på den norska inställ-
ningen sådan den redovisas i betänkandet NOU
1997:5 och den svenska inställningen sådan den
redovisas i betänkandet SOU 1999:25.

Konventionen kan sägas ha som huvud-
målsättning att ursprungsfolk skall ha rätt att
bevara sin identitet som folkgrupp och att de
skall ha rätt att efter egna premisser bevara och
vidareutveckla deras livsform och kultur. Myn-
digheterna skall enligt konventionen aktivt stötta
detta arbete.

Bestämmelserna i konventionen uppställer
endast minimistandarder. De krav ILO-konven-
tionen ställer på regeringarna utgör grunden för
de rättigheter ursprungsfolk har krav på att få
erkända och inte taket. Av artikel 34 framgår att
arten och omfattningen av de åtgärder som skall
vidtas för att ge verkan åt denna konvention skall
bestämmas på ett flexibelt sätt med hänsyn till
varje lands speciella förhållanden. Det innebär att
tillvägagångssättet för att följa konventionen kan
variera från land till land. Avgörande för om ett
land har följt konventionen är därmed huruvida
de ministandarder konventionen uppställer har
uppfyllts eller ej.

Bestämmelserna om markrättigheter i konven-
tionen inleds i artikel 13 med en generell regel om
att regeringarna skall respektera den speciella
betydelse som de berörda folkens förhållande till
mark eller områden (som de bebor eller nyttjar
på annat sätt) har för deras kultur och andliga
värden och särskilt de kollektiva aspekterna av
detta förhållande.

Vilka privaträttsliga (inkluderat såväl indivi-
duella som kollektiva) rättigheter till mark och
andra naturresurser som ILO-konventionen för-
pliktar staterna att erkänna åt ursprungsfolket
regleras i konventionens artikel 14. Artikeln inne-
håller tre punkter; den första anger vilken typ av
rättigheter ursprungsfolk har till mark, den andra
att den mark som ursprungsfolk har rättigheter
till skall identifieras samt den tredje att det skall
finnas lämpliga rättsliga förfaranden för att ta
ställning till ursprungsfolkens anspråk på mark.

Bestämmelsen i artikel 14 innefattar skydd för
två huvudgrupper av rättigheter till mark. Den
ena avser ursprungsfolks äganderätt och besitt-
ningsrätt till mark som de traditionellt innehar
(rights of ownership and possession). Den andra
behandlar ursprungsfolks rätt att nyttja mark
(right to use) som de traditionellt nyttjar tillsam-
mans med andra. Båda grupperna av rättigheter
avser ursprungsfolkens traditionella användning
av marken.

I artikel 14 sägs att de berörda folkens ägande-
rätt och besittningsrätt till den mark som de tra-
ditionellt bebor skall erkännas. Därutöver skall
åtgärder vidtas i lämpliga fall för att skydda de
berörda folkens rätt att nyttja mark, som inte ute-
slutande bebos av dem, men till vilken de tradi-
tionellt haft tillträde för sin utkomst och traditio-
nella verksamhet. Särskild uppmärksamhet skall
fästas vid nomadfolkens situation i detta hänse-
ende. Regeringarna skall vidta nödvändiga åtgär-



ru mielde leat geavahan borramuªomardeapmái
ja árbevirolaª doaimmaide.” Dán dáfus galgá ere-
noamáΩit vuhtiiváldit johtti álbmoga dilálaªvuo-
πaid. Ráππehusat galget álggahit dárbbaªlaª
doaimmat, maid bokte ∏ielggada daid eatnamiid
mat árbevieru mielde leat leamaª guoskevaª álb-
moga ássanguovlun, ja dáhkidit beaktilis suodja-
leami sin oamastan- ja geavahanvuoigatvuhtii.
Heivvolaª ortnegat galget dahkkot naªunála riek-
tivuogádaga olis, vai sáhttá oaivila váldit guoske-
vaª álbmoga vuoigatvuoπas eatnamiidda.

15. artihkkalis leat mearrádusat eamiálbmo-
giid vuoigatvuoπaide mat gusket luondduvalljo-
dagaide. Vuoigatvuoπaide gullet dán álbmoga
vuoigatvuohta leat osolaΩΩan luondduvalljoda-
gaid geavaheamis ja daid suodjaleamis. Artihk-
kalis leat maiddái mearrádusat mainnalágiin eise-
válddit galget meannudit eamiálbmogiid vuostá
áªªiin, mat gusket namuhuvvon vuoigatvuoπaide,
dallego stáhta várre alccesis oamastanvuoigat-
vuoπa luondduvalljodagaide.

16. artihkal ∏ilge ahte guoskevaª álbmogat eai
galgga ieΩaset dáhtu vuostá sirddihuvvot eret
dain eatnamiin gos orrot, ja go lea dárbu sin sird-
dihit eret, sáhttá sirddiheami doaimmahit duªªe-
fal dallego guoskevaª álbmot lea mieπihan dasa,
dehe jus dákkár mieπáhusa ii leat vejolaª oaΩΩut,
sáhttá sirddiheami doaimmahit duªªefal heivvo-
laª áªªemeannudemiin maid riikka lágat mearri-
dit. Artihkal ∏ilge maiddái álbmoga vuoigat-
vuoπa máhccat ruovttoluotta árbevirolaª eatna-
miidda maidda sis lea vuoigatvuohta, dakkaviπe
go sirddihanmearrádus ii leat ªat fámus. Go eai
sáhte máhccat ruovttoluotta, de galgá sidjiide
addit dan sadjái, juogo dakkár eatnamiid mat
leat seammalágáª hámis ja rievttála∏∏at leat
seammá buorit, dehe galget oaΩΩut buhtadusa.

17. artihkkal sisttisdoallá mearrádusaid movt
eananvuoigatvuoπaid galgá juogadit eamiálb-
motjoavkkuid ieΩaset mieldelahtuid gaskka.
Artihkal 18 meannuda eahpeautoriseren sisa-
báhkkemiid guoskevaª álbmotjoavkkuid eatna-
miidda ja ahte dákkár sisabáhkkemat galget lága
bokte rá∫ggáªtuvvot.

Artihkal 19 vuoπul galget guoskevaª álbmogat
dáhkiduvvot dakkár áªªemeannudeami mii lea
dásseárvosaª eará álbmotjoavkkuiguin, dasa mii
guoská lassieatnamiid fuolaheapmái dán álbmo-
gii, dallego sin eatnamat, maidda sis lea vuoigat-
vuohta, eai leat doarvái viidát sin dárbui.

Artihkal 32 mearrida ahte ráππehusat galget
álggahit heivvolaª doaimmaid ee. riikkaidgaska-
saª ªiehtadusaiguin, vai eamiálbmogiidda lea
álkit doallat oktavuoπaid rastá riikarájiid.

EO ja ªiehtadus 3 sámi álbmoga birra
Sápmela∏∏aid hárrái lea dahkkon ªiehtadus, mii
Eurohpa uniovnnas ja dasto logaldallamiid hei-
veheamis lea dan oassái biddjon vuoππun, man
eavttuid ∏uovvovaª riikkat dohkkehedje: Gona-
gasriika Norga, Østeriika Republikk, Suoma Re-
publikk ja Gonagasriika Ruoººa. Dán ªiehtadusas
daddjo ahte Ruoººa, Norga ja Suopma oΩΩot lobi
ªiehtadusa vuoπul sámiid árbevirolaª guovlluin
addit sámiide várrejuvvon vuoigatvuoπa boazo-
dollui. ¥iehtadus addá maiddái lobi addit sámiide
várrejuvvon vuoigatvuoπaid dasa mat gullet sin
árbevirolaª eallimii.

EO njuolggadusaid vuoπul ii sáhte Romatrak-
táhta geaΩil ja ovttaláganvuoπa prinsihpaid vuo-
πul addit oktovuoigatvuoπa boazodollui. Alm-
matge lea ªiehtadusa loahppaoasis Ruoººa, Norga
ja Suopma beassan spiehkastit dán prinsihpas.
Danne sáhttet dát riikkat, ∏ujuhettiin ªiehtadussii
3, doalahit njuolggadusaid mat addet sámiide
sierralágan vuoigatvuoπaid dáid riikkaid eará
álbmoga ektui. Dasa lassin addojuvvo ªiehtadusa
artihkkalis 2 vejolaªvuohta ain viiddidit dánlágan
várrejuvvon vuoigatvuoπaid mat gullet sámiid
árbevirolaª ealáhusaide.

Eará dettolaª konvenªuvnnat
Eará dettolaª konvenªuvnnat:
– Ovttastuvvon náªuvnnaid (ON) mearrádusat
– ON’ universealla olmmoªvuoigatvuoπa julg-

gaªtus
– konvenªuvdna heaittihit juohkelágan nállevea-

lahemiid
– konvenªuvdna suodjalit olmmoªlaª vuoigat-

vuoπaid ja vuoππo friddjavuoπaid
– Eurohparáπi rámmakonvenªuvdna suodjalit

naªunála unnitloguid
– Riodeklaráªuvdna ja Agenda 21

2.3 Norgga ja ruoºa
boazodoallopolitihkka,
boazodoalloláhka ja
boazodoalu
hálddaªeapmi

Dán kapihttalis ∏ilget oaneha∏∏at Norgga ja
Ruoºa boazodoallopolitihka ja boazodoalu háld-
daªeami jagiin 1972–1999. Kapihttala loahpas
buohtastahttit Norgga dálá lágaid Ruoºa lágai-
guin, ja deattuhit eanas ovttaláganvuoπaid ja ero-
husaid.
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der för att identifiera den mark som de berörda
folken traditionellt bebor och för att garantera
effektivt skydd av deras äganderätt och besitt-
ningsrätt. Lämpliga förfaranden skall införas
inom det nationella rättssystemet för att ta ställ-
ning till anspråk på mark från berörda folk.

I artikel 15 finns bestämmelser om ursprungs-
folks rättigheter till naturtillgångar. Rättigheter-
na innefattar användningen, förvaltningen och
bevarandet av dessa tillgångar. Artikeln innehål-
ler också bestämmelser om hur det offentliga
skall förhålla sig till ursprungsfolket av hänsyn
till nämnda rättigheter när staten behåller ägan-
derätten till naturtillgångarna.

Artikel 16 föreskriver att berörda folk inte mot
sin vilja får förflyttas från den mark de bebor och
att när flyttning är nödvändig den får ske först
sedan berörda folk har gett sitt fria medgivande
eller, om sådan medgivande inte går att erhålla,
enligt förfaranden som är fastställda i den natio-
nella lagstiftningen. Artikeln föreskriver också en
rätt för folken att återvända till sin hävdvunna
mark så snart skälen till förflyttning inte längre
finns. När ett återvändande inte är möjligt skall
de i stället antingen tilldelas mark som till sin
beskaffenhet och rättsliga status är likvärdig eller
erhålla ersättning.

I artikel 17 finns bestämmelser om överflytt-
ning av markrättigheter mellan medlemmar av ett
ursprungsfolk. Artikel 18 behandlar obehörigt
intrång på berörda folks mark och att sådana
intrång skall vara straffbelagda i lag.

Enligt artikel 19 skall berörda folk tillförsäkras
en behandling som är likvärdig med andra grup-
per av befolkningen avseende tillhandahållandet
av ytterligare mark för dessa folk när det område
som de förfogar över inte räcker till.

Artikel 32 föreskriver att regeringarna skall
vidta lämpliga åtgärder, bl.a. genom internatio-
nella överenskommelser, för att underlätta kon-
takter och samarbete över gränserna mellan
ursprungsfolk.

EU och protokoll 3 om det samiska folket
Till akten om villkoren för Konungariket Norges,
Republiken Österrikes, Republiken Finlands och
Konungariket Sveriges anslutning till de fördrag
som ligger till grund för Europeiska unionen och
om anpassningen av fördragen finns ett protokoll
om det samiska folket. Sverige, Norge och Fin-

land tillåts enligt detta protokoll att inom de tra-
ditionellt samiska områdena ge samerna exklusiv
rätt till renskötsel. Protokollet medger också att
samerna kan ges exklusiva rättigheter som hör till
deras traditionella levnadssätt.

Att inom EU:s regelverk ge ensamrätt till ren-
skötsel är inte möjligt med hänsyn till Romtrak-
taten och likställighetsprincipen. Sverige, Norge
och Finland har dock i ett protokoll till anslut-
ningsakten medgivits undantag från denna prin-
cip. Länderna kan sålunda med hänvisning till
protokoll nummer 3 ha ett regelsystem som ger
särskilda rättigheter till samerna i förhållande till
resten av befolkningen. I protokollets artikel 2
öppnas det dessutom möjligheter för en fortsatt
utvidgning av sådana exklusiva rättigheter som
är knutna till samernas traditionella näringar.

Övriga konventioner av betydelse
Andra konventioner och deklarationer av bety-
delse i detta sammanhang är

– Förenta nationernas (FN) stadga,
– FN:s universella förklaring om mänskliga rät-

tigheter,
– Konventionen om avskaffande av alla former

av rasdiskriminering,
– Konventionen angående skydd för de mänsk-

liga rättigheterna och de grundläggande frihet-
erna,

– Europarådets ramkonvention för skydd av
nationella minoriteter samt

– Riodeklarationen och Agenda 21.

2.3 Rennäringspolitik, ren-
näringslagstiftning och
rennäringsförvaltning i
Sverige och Norge

Detta kapitel innehåller en kort genomgång av
rennäringspolitiken och rennäringsförvaltningen
i Sverige och Norge under perioden 1972–1999.
Kapitlet avslutas med en genomgång av gällande
svensk och norsk lagstiftning med inriktning på
att beskriva likheter och olikheter.



2.3.1 Dilálaªvuoπat Norggas

Norgga boazodoallopolitihkka, dán ma∫emus 30
jagis, álggahuvvui álggugeah∏en 1960-loguid.
Vuoππun lei vuπolaª ∏ielggadeapmi sápmela∏∏aid
dilis sosiála∏∏at, kultuvrrala∏∏at ja ekonoma-
la∏∏at Norgga eará servodaga ektui. Dasto dohk-
kehuvvui oππa boazodoalloláhka (1978), mas
vuoππooaidnun lei ahte boazodoallu galgá gieπa-
hallot ealáhussan, ja seammás vuhtiiváldá unnit-
logu- ja kulturpolitihkalaª diliid. Stivrejumi bidjá
sierra demokráhtalaª orgánaide main boazodoal-
lit leat govdadit fárus, ja ásahuvvo boazodoallo-
hálddahus mas lea sierra fágalaª ja hálddahuslaª
gelbbolaªvuohta. Ruoºa ja Norgga ovddit boazo-
guohtunkonvenªuvnna (1968) raporttas ∏ujuhuv-
vui stuora servodatrievdamiidda mat dáhpáhuvve
goappaªat riikkain, maiddái boazosámi servo-
dagas. Raporttas ávΩΩuhedje riikkaid ráhkadit
ealáhuspolitihkalaª prográmma ja doaibmaplána
boazodollui. ¢ielggadeamit ledje sámi- ja boazo-
doallopolitihka hábmema vuoππun.

Lágat ja eará áigeguovdilis áªªebáhpirat
St.dieπ. 13 (1974–1975), Sámi guovddáª ássan-
guovlluid doaibmaplána. Dása lea daddjon ee.
ná:

“Boazodoallu lea leamaª ja lea ain sámi kul-
tuvrra dehálaª oassin. Jus boazoealáhus galgá
ain seailut ja leat gánnáhahtti ealáhussan, ferte
rievdadit struktuvrra. Dálá stuorámus váttis-
vuohta lea, ahte leat beare ollu geavaheaddjit
luondduvalljodaga ektui… Dálá boazodoallo-
láhka miessemánu 12. beaivvi 1933, ii atte
vejolaªvuoπa dan reguleret. Dát áªªi galgá vál-
dot ovdan boazodoallolága oπasteamis. Boa-
zoealáhusa váste galget ráhkaduvvot ∏ielga ja
oktasa∏∏at dohkkehuvvon mihttomearit. Vál-
doulbmilin galgá leat dáhkidit bargosajiid
main lea jeavddalaª ja buorre ekonomiija.
Mihttomeriid galget boazodoalu ovddastead-
djit ja stáhta hábmet searválaga. Daid mihtto-
meriid vuoπul galgá láhka ma∫∫il sáhttit
adnot muddet lassáneami boazodollui…”

Stuoradiggedieπáhusa olis addui fálaldat mas lei
sáhka ekonomalaª doarjagis boazodolliide, geat
eaktodáhtola∏∏at áigo heaitit boazodoaluin. Fá-
laldahkii lei unnán beroªtupmi.

Boazodoalu váldoªiehtadus (1976). Dás daddjo
ee.:

“Boazodoallu lea sámi kultuvrra vuoππu
Norggas. Boaittobeal báikkiide lea boazoealá-
hus mávssolaª maiddái dan dáfus ahte bisuha
olmmoªlogu. Muhtin guovlluin lea boazoealá-
hus okta dain mávssola∏∏amus ealáhusain.
Boazoealáhus lea luonddudilálaªvuoπaid ja
dálkkádagaid hálddus, mihá eambbo go eará
ealáhusat. Danne lea boazoealáhus hearki
sisabáhkkemiidda. Go ii sáhte garvit sisa-
báhkkejumiid, de galget dat ∏aπahuvvot aiv-
vestassii nu ahte ii dárbbaªmeahttumit vahá-
gahtte iige hehtte boazodoalu. Galgá leat
∏ielga servodatlaª ulbmil láh∏it dilálaªvuoπaid
nu ahte luondduvalljodagat mat gávdnojit,
geavahuvvojit eanemus lágis biebmobuvtta-
deapmái almmá billiskeahttá luondduvuoπu
… Boazoealáhusa ovdáneapmi ja ásaiduvvan
boazosámiguovlluide lea dan duohken ahte
boazodoallit oΩΩot oadjebas ekonomalaª ja
sosiálalaª birgenlági. Dát eaktuda ahte boazo-
dolliide sihkkarastojuvvo sisaboahtu, ja ahte
birgejupmi ovdána dássálaga eará sullasaª fit-
nuiguin. Boazodoallu galgá maiddái dorjojuv-
vot dutkamiin, fágaoahpahusain ja bagadalla-
miin.”

Dán váldoªiehtadusa sohpe Stáhta Eanandoallo-
departemeanttain nuppi bealis, ja dasto nubbin
dásseárvosaª áªªebeallin Norgga Boazosápme-
la∏∏aid riikasearvi (NBR). Áªªebealit galget juoh-
ke jagi ªiehtadallat ekonomalaª doaimmaid, fága-
laª ja sosiála áªªiid ja eará gaΩaldagaid ja doaim-
maid mat buriin vugiin ovdánahttet boazodoalu.
¥iehtadus dohkkehuvvo Stuoradikkis, ovdalgo
doaibmagoahtá.

1978 boazodoalloláhka, oktan jagi 1996 rievda-
dusaiguin. Lága ulbmilparagrafas lea seammá sis-
doallu go boazodoalloªiehtadusa mihttomeriin,
namalassii ekologalaª, ekonomalaª ja kultuvrra-
laª guoddevaª ealáhusa. Dat láh∏á saji demo-
kráhtalaª, álbmotválljen stivrenorgánaide ja
ieªbirgejeaddji ja fágagelbbolaª hálddaªanvuogá-
dagaide. Láhka lea fápmudusláhka, mii addá
Gonagassii viiddis fápmudusaid mearridit dievas-
mahtti láhkaásahusaid. Eárá láhkamearrádusat ja
daidda gullevaª láhkaásahusat ja boazodoallolá-
ga njuolggadusat, dahket ovttas ollislaªvuoπa.
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2.3.1 Norska förhållanden

Den norska rennäringspolitiken inleddes i början
av 1960-talet med utgångspunkt i en utredning
om samernas ställning och situation socialt, kul-
turellt och ekonomiskt i förhållande till det
norska samhället i övrigt. En ny rennäringslag
antogs år 1978 med den grundläggande inrikt-
ningen att renskötseln skulle behandlas som en
näring, samtidigt som man lade vikt vid minori-
tets- och kulturpolitiska förhållanden. Det inrät-
tades särskilda demokratiska styrningsorgan med
en starkt representation av renskötare. Vidare
upprättades en fackmässigt och administrativt
kvalificerad rennäringsförvaltning. Rapporten
från den förra svensk-norska renbeteskommissio-
nen (1968) pekade på de stora samhällsföränd-
ringar som ägt rum i bägge länderna, inte minst
inom de rennäringsutövande samiska samhälle-
na, och rekommenderade att länderna skulle
utarbeta ett näringspolitiskt program och en
handlingsplan med avseende på rennäringen.
Dessa utredningar och rekommendationer låg till
grund för utformningen av same- och rennär-
ingspolitiken.

Lagar och andra relevanta dokument
St.meld. 13 (1974–75), En aksjonsplan for de
sentrala samiske bosettingsområder. Här anförs
bland annat följande:

“Renskötseln har utgjort och kommer att ut-
göra ett viktigt inslag i den samiska kulturen.
Om näringen ska kunna leva vidare och utgöra
en tillfredsställande arbetsplats krävs en struk-
turförändring. Huvudproblemet är idag att det
finns för många bruksenheter i förhållande till
de naturliga resurserna… Den gällande ren-
näringslagen av den 12 maj 1933 ger inte stöd
för en sådan reglering. Vid den pågående revi-
deringen av rennäringslagen kommer frågan
att tas upp… En klar och allmänt accepterad
målsättning för rennäringen behöver utarbetas.
Huvudmålet skall vara att skapa säkra arbets-
platser med en jämn och god ekonomi. Mål-
sättningen ska utformas mellan näringens re-
presentanter och staten. Mot bakgrund av mål-
sättningen ska lagverket sedan kunna använ-
das för reglering av tillträde till näringen…”

Med stöd av stortingsmeldingen erbjöds de
renskötare som ville avveckla sin renskötsel fri-
villigt en ekonomisk kompensation. Erbjudandet
fick ett blygsamt mottagande.

I huvudavtalet för rennäringen (1976) anförs
bland annat följande:

“Rennäringen får antas vara av avgörande
betydelse för bevarandet av den samiska kultu-
ren i Norge. I de utkantsområden där förhål-
landena är de rätta för renskötsel är denna
näring av stor betydelse för att bosättningen
ska kunna upprätthållas. Inom enstaka områ-
den är renskötseln en av de viktiga näringarna.
Renskötseln är i högre grad än andra näringar
beroende av naturförhållandena och klimatva-
riationer. Den är därför sårbar för naturin-
grepp, och om sådana ingrepp inte kan undvi-
kas så måste de genomföras på ett sådant sätt
att onödiga skador och nackdelar för rensköt-
seln undviks. Det ska vara ett tydligt mål för
samhället att ordna förhållandena så att de
naturresurser som föreligger utnyttjas till så
stor matproduktion som möjligt, utan att
naturförutsättningarna angrips… Rennäring-
ens utveckling och bosättningen inom ren-
skötselområdena är beroende av att utövarna
får trygga och goda ekonomiska och sociala
livsvillkor. Detta förutsätter att renskötselbe-
folkningen säkras intäkter och andelar i väl-
ståndsutvecklingen jämställt med andra yrkes-
grupper… Utvecklingen av renskötseln ska
också stödjas genom forskning, fackutbildning
och vägledning.”

Detta huvudavtal ingicks mellan staten genom
Landbruksdepartementet och Norske Reindrift-
samers Landsforbund (NRL), som likvärdiga
parter. Parterna skall genomföra årliga förhand-
lingar om ekonomiska åtgärder, fackliga och
sociala frågor samt andra frågor och åtgärder
som kan vara av betydelse för en rationell utveck-
ling av näringen. Avtalet behandlades av Stor-
tinget innan det blev giltigt.

Lagen om reindrift från år 1978 med ändringar
år 1996. Lagen innehåller en ändamålsparagraf
med samma innehåll som målet i reindriftsavta-
let, nämligen att näringen skall vara ekologiskt,
ekonomiskt och kulturellt bärkraftig. Vidare
finns regler om demokratiskt folkvalda styrnings-
organ och ett självständigt och fackmässigt kom-
petent förvaltningssystem. Lagen är en typisk
fullmaktslag, som ger regeringen omfattande full-
makter att upprätta kompletterande föreskrifter.
Lagens övriga bestämmelser, med tillhörande
föreskrifter, och reindriftsavtalets regelverk kom-
pletterar varandra.



Vuoππolága § 110 a (1988).

“Lea stáhta eiseválddiid ovddasvástádus láh∏it
dili nu ahte sámi álbmot sáhttá sihkkarastit ja
ovddidit gielaset, kulvtuvrraset ja sin servo-
dateallima.”

Dát lea ILO-konvenªuvnna dohkkehemiin ∏uov-
voluvvon ja riikkaidgaskasaª álbmotrievtti bokte
unnitloguálbmogiid birra.

St. dieπ. 28 (1991–92), Nana guoddevaª boazo-
doallu. Stuoradiggedieπáhusas ∏ilgejuvvo boazo-
doallopolitihkka govdadit, ulbmiliid vuoπul mat
ovdalis leat ∏ilgejuvvon, ja dát dieπáhus joatká
ulbmiliid ja bidjá eavttuid, strategiijaid ja váik-
kuhangaskaomiid nana guoddevaª boazodoalu
váste. Ráππehus deattuha ahte boazodoallopoli-
tihkka galgá oppala∏∏at biddjot oktavuhtii sámi
politihkain, ja sámi álbmot galgá ieª hábmet
mihttomeriid ja sisdoalu. Seammás lea ∏ielggas
ahte boazoealáhus lea hui mávssolaª servodahkii
obbala∏∏at. Boazodoallopolitihka doaimmat gal-
get dán oktavuoπas leat vuoππun ja dievasmaht-
tit sámepolitihkalaª mihttomeriid.

Nana guoddevaª ovdáneapmi lea ekonomalaª
ja sosiálalaª ovdáneami politihkalaª badje-
doaban, mii duhtada boazodoalu dálá dárbbuid,
iige billis ma∫it buolvvaid vejolaªvuoπaid. Dat
mearkkaªa ahte ekonomalaª doaibma galgá dol-
lojuvvot siskkobealde daid rájiid maid luondu
gierdá. Ráππehusa oaivila mielde lea dákkár boa-
zodoalloealáhus guovddáª vuoππun ovddidit
sámi kultuvrra, sihke kvalitehta ja viidodaga
dáfus. Sámi ealáhusárbevierru ja kultuvra lea his-
torjjála∏∏at juo huksejuvvon dan ala ahte luond-
du ávkin atnin dehe ávkkástallan galgá leat aiv-
vefal dan mielde maid luondu gierdá, amas goa-
riduvvot.

Sámi vuoigatvuoπalávdegotti ∏ielggadeapmi
“Sámi kultuvrra luondduvuoπus” lea dál gieπa-
hallojuvvome. Dat ∏ielggada sámiid vuoigatvuo-
πaid eatnamiidda ja ∏áziide. Leat maid bargame
dálá boazodoallolága oπastemiin.

Ekonomalaª doarjja- ja buhtadusortnegat
Stáhta ekonomalaª doarjjaortnegat gávdnojit
boazodoalloªiehtadusas, mii doaibmá 2 jagi ain
hávális ja árvvoªtallojuvvo juohke jagi. Stuora-
diggi meannuda ja juolluda ruπa jahkása∏∏at.
Rámmajuolludeamit boazodoalloªiehtadusa
bokte leat dábála∏∏at golmma hámis: njuolggo
doarjagat, eahpenjuolggo doarjagat ja doarjagat
erenoamáª doaibmabijuide.
Njuolggo doarjagat mannet njuolga doalloovtta-
dagaide (driftsenhet). Dat galget mannat sisa-
boahtun, ja galget ovddidit buvttadeami ja kvali-

tehta. Ruhtadoarjagat leat oaivvilduvvon galgat
muddet boazologu, eavttuiguin maid boazodoal-
li galgá deavdit, vai oaΩΩu doarjagiid.
Eahpenjuolggo doarjagat ruhtaduvvojit Boazo-
doalu ovddidanfoanddas, mii hálddaªa várrejuv-
von ruπaid. Sierra stivra gieπahallá ja juohká
ruπaid. Ruπat geavahuvvojit infrastruktuvrii,
rusttegiid háhkamii, dutkamii ja ∏ielggademiide,
ieªguπetlágan ealáhus- ja kultuvrralaª doaimmai-
de jna. Ollu ieªguπetlágan ulbmilat ja doaimmat
sáhttet dorjojuvvot ruπala∏∏at.

Erenoamáª ruhtadoarjagat mannet ieªguπetlá-
gán vuoruhuvvon ulbmiliidda, ee. organisaªuvd-
nabargguide. Muhtin jagiid dárbbaªuvvojit ere-
noamáª doaimmat (buhtadusat), jus boazodoallit
masset ollu bohccuid dálkkádagaid geaΩil. Dát
ruπat eai sáhte dábála∏∏at juolluduvvot eará ulb-
miliidda.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) ruhta-
da boraspirevahágiid, ja dát ruhtadeamit eai leat
Boazodoalloªiehtadusa hálddus. Earalágan vahá-
giid gok∏et dat ásahusat mat dagahit vahágiid
(Jernbaneverket, johtolatvahágat jna.)

Hálddaªeapmi
Loahpageah∏en 1890-loguid rájes hálddaªedje
sámifálddit boazodoalu. Fylkkamánni hálddaªii
dáid virggiid, muhto virggiin lei dattetge hui ieª-
heanalaªvuohta. Jagi 1978 boazodoalloláhka de-
mokratiserii boazodoalu stivrejumi ja ealáhus
beasai eambbo váikkuhit hálddaªeami. Dan olis
vuoππodedje politihkalaª válljen riikaviidosaª
boazodoallostivrra ja guovllustivrraid. Orohat-
stivrrat galge fas hálddaªit orohaga siskkáldasat.
Boazodoalu hálddaªeapmi galggai nuppástuvvat
ja bargat eambbo fágalaª bargguiguin. Boazodut-
kamiin galggai bargojuvvot eambbo. Boazodoal-
loªiehtadus ásahuvvui dakkár doaibman mii ovd-
dida ja doaimmaha boazodoallopolitihka. Ma∫-
∫il lea maiddái Sámediggi oassálastán boazodoal-
lopolitihkalaª doaimmaide.
Dálá boazodoallohálddáhusa hovdejupmi ja bar-
goveahka lea Álttás, ja das leat guhtta guovllulaª
hálddahusossodaga. Boazodoallohoavda joπiha
etáhta, ja lea maid ∏állin riikaviidosaª boazo-
doallostivrras. Boazodoallohoavda ráhkkanahttá
Boazodoalu ovddidanfoandda áªªiid. Dát foanda
hálddaªa stuora oasi Boazodoalloªiehtadusa
ruπain. Guovlluossodagaide lea sirdojuvvon váldi
hálddaªit siskkobealde ieΩaset guovllu, ja fas
Guovllustivrrain lea politihkalaª ovddasvástádus
guovllus. Go buohtastahtá Ruoºain, leat Norggas
buot bealit stáhta boazodoalu hálddaªeamis
∏ohkkejuvvon ovtta etáhttii. Duªªefal okta spieh-
kastat lea, ja dat leat boraspirevahágiid buhtadu-
sat, dannego dáid ruhtada Direktoratet for natur-
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Av Grunnlovens § 110 a (1988) framgår föl-
jande:

“Det åligger statens myndigheter att sörja för
att den samiska folkgruppen kan säkerställa
och utveckla sitt språk, sin kultur och sitt sam-
hällsliv.”

Detta har följts upp genom anslutning till ILO-
konventionen och andra folkrättsliga regler om
minoriteter.

St.meld. 28 (1991–92), En bærekraftig reindrift.
Stortingsmeldingen innehåller en samlad och
bred genomgång av rennäringspolitiken på
grundval av de mål som satts upp tidigare och
man följer upp dessa med premisser, strategier
och medel för en bärkraftig rennäring. Regering-
en understryker att rennäringspolitiken ska be-
traktas i ett större samepolitiskt sammanhang
och att målen ska dras upp och ges ett innehåll av
den samiska befolkningen själv. Samtidigt står
det klart att rennäringen spelar en roll också i
större samhällsmässiga sammanhang. De uppgif-
ter rennäringspolitiken har i detta sammanhang
ska underbygga och komplettera de rent samepo-
litiska målen.

En bärkraftig utveckling definieras som ett
överordnat politiskt begrepp för ekonomisk och
social utveckling, som tillgodoser dagens behov
utan att ödelägga framtida generationers möjlig-
heter. Det betyder att ekonomisk verksamhet ska
utövas inom de ramar som hänsynen till naturen
uppställer. En sådan rennäring utgör enligt reger-
ingens mening också en central förutsättning för
en bärkraftig utveckling av samisk kultur, såväl
kvantitativt som kvalitativt. Förmågan att ge-
nomföra anpassningar som vidmakthåller balan-
sen mellan utnyttjande och naturförutsättningar
är historiskt ett av de tydligaste elementen i
samisk näringstradition och kultur.

Samerettsutvalget betänkande “Naturgrunnlag
for samisk kultur” är för närvarande under
behandling. Den handlar om samernas rätt till
land och vatten. En revidering av den gällande
rennäringslagen är också under arbete.

Stöd- och ersättningssystem
Statens ekonomiska stödsystem finns i huvudsak
samlade i reindriftsavtalet som är tvåårigt men
som utvärderas årligen. Stortinget behandlar det
och beviljar anslag årligen. De ekonomiska
ramarna för reindriftsavtalet är normalt uppde-
lad på tre delar: direkta bidragssystem, indirekta
bidragssystem och stöd till särskilda åtgärder.

Direkta bidragssystem är riktade mot de en-
skilda driftsenheterna. De skall vara intäktsut-

jämnande och främja produktivitet och kvalitet
och är avsedda att verka renantalsreglerande i
form av de krav som ställs för att få stöd.

Indirekta stödsystem finansieras genom avsätt-
ningar till Reindriftens Utviklingsfond som för-
valtar medlen. De används till infrastrukturella
åtgärder, investeringar i anläggningar, forskning
och utredning samt till olika näringsmässiga och
kulturella åtgärder m.m. Det är ett relativt brett
spektra av ändamål och åtgärder som kan få
stöd.

Bidrag till särskilda åtgärder går till olika prio-
riterade ändamål, som exempelvis stöd till orga-
nisationsverksamhet. Vissa år är det aktuellt med
särskilda åtgärder (ersättningar) för onormalt
stora förluster på grund av klimatförhållanden.
Dessa medel kan normalt inte omfördelas till
andra ändamål.

Ersättningarna för förluster som förorsakats av
rovdjur täcks av Direktoratet for naturforvalting
(DN) och omfattas inte av reindriftsavtalet.
Andra förluster täcks av dem som förorsakat för-
lusten (Jernbaneverket, trafikolyckor o.dyl.).

Förvaltning
Från slutet av 1890-talet ombesörjdes förvalt-
ningen av lappfogdar. Dessa befattningshavare
var knutna till landshövdingen men hade en hög
grad av självständighet i sin verksamhet. I ren-
näringslagen från år 1978 följdes demokratiser-
ingen av förvaltningen och ett större inflytande
från näringens sida upp. En politiskt vald, lands-
omfattande reindriftsstyre och regionala områ-
desstyren inrättades. Den interna ledningen och
förvaltningen i de enskilda renbetesdistrikten
skulle utövas av en distriktstyrelse. En förutsätt-
ning var att förvaltningen av rennäringen skulle
organiseras om och tilldelas mer fackmässigt
inriktade uppgifter. Renforskningen skulle inten-
sifieras. Systemet med reindriftsavtal skulle
utveckla och aktivera rennäringspolitiken. Same-
tinget har senare tagits med i den rennäringspoli-
tiska processen.

Den nuvarande rennäringsförvaltningen är
organiserad med en central ledning och stab (i
Alta) och sex regionala förvaltningsenheter. För-
valtningen leds av reindriftsjefen som är ansvarig
sekreterare i den nationella reindriftsstyret.
Denne har också ansvar för ärendeberedningen i
Reindriftens Utviklingsfond, som disponerar en
betydande del av medlen från reindriftsavtalet.
De regionala enheterna har delegerat förvalt-
ningsansvar inom samma regioner som respekti-
ve områdesstyre har det politiska ansvaret. Till
skillnad mot i Sverige så är nästan alla delar av
statens förvaltning av rennäringen samlade i en



forvaltning (DN). Leat oktiibuot 46 jahkebarggu
boazodoallohálddahusas (departemeantta “olg-
gut etáhtas”). Dasa lassin leat vel sullii 6 jahke-
barggu Eanandoallodepartemeanttas. Boazodoa-
lu ollislaª hálddaªeamis leatge dasto oktiibuot
sullii 52 jahkebarggu.

2.3.2 Dilálaªvuoπat Ruoºas
Sápmela∏∏aid suodjalus dan olis go lea ∏eardda-
laª unnitlohku, vuoππuduvvo kap.1, § 2, njealját
oasis ráππehusa ∏állosa mielde. Riikabeaivi lea
cealkán ahte sápmela∏∏at leat ∏earddalaª unnit-
logus. Dat mearkkaªa ahte go sii leat eamiálb-
mot, lea sis sierranas árvu dan riikkas gos sii
orrot. (prop. 1976/77:80, bet. 1976/77:KrU43,
rskr. 1976/77:289).

Lágat ja eará mávssolaª áªªebáhpirat
Boazodoallu lea badjel ∏uoπi jagi suodjaluvvon
lágaid bokte mat daπistaga leat ªaddan biena-
laΩΩan. Dálá boazodoalloláhka, mii gustogoπii
jagis 1971, sisttisdoallá ollu njuolggadusaid, mas
leat oktiibuot 100 paragráfa.

Vuoigatvuoπat mat boazodoallolága mielde
gullet sápmela∏∏aide, leat lágas goh∏oduvvon
“renskötselsrätt” (boazodoallovuoigatvuohtan).
Vuoigatvuohta addá sápmela∏∏aide vuoigat-
vuoπa eatnamiiidda ja ∏áziide, olbmuide ja bohc-
cuide buorrin.Vuoigatvuoπat gusket ee. boazo-
guohtumiidda, bivdui, guolásteapmái ja muhtin
muddui maiddái boaldámuªaide ja muoraide.
Vuoigatvuoπat gullet boazodollui vieruiduvvan
geavaheami vuoπul (boares árbevieru mielde).
Boazodoalu vuoigatvuoπat sáhttet leat ávkin sut-
nje, gii gullá muhtin ∏errui. Boazodoalus lea lohpi
guoπohit eatnamiin gos leat birrajagiguohtumat,
ja dálvejagi guohtuneatnamiin lea lohpi orrut
golggotmánu 1. beaivvi rájes cuo∫ománu 30.
beaivái. Dasa lassin leat Boazodoallolágas njuolg-
gadusat ee. ∏uovvovaª beliide: boazodoalloguovl-
luid birra, ∏earuid ulbmilat, geat besset ∏earuid
miellahttun, boazodoalu vuoigatvuoπaid geava-
heapmi, ∏earu hálddaªeapmi, guoπoheapmi,
miessemerken ja konseªuvdnaboazodoalu birra.

Ráππehus oaivvilda ahte boazodoalu dálá
njuolggadusaid galgá álkidahttit oππaáigásaª
hálddaªanprinsihpaid mielde, ja mearridanváldi
galgá sirdojuvvot vuolit ásahusaide nu ollu go lea
vejolaª. Dál ain dárbbaªuvvojit mearrádusat mat
gusket boazoealáhusa vuoigatvuoπaide ja geatne-
gasvuoπaide, vai geahpeda riidduid boazodoalu
ja eará luonddugeavaheddjiid gaskka boazodoal-
loguovlluin, ja dasa lassin adnojit njuolggadusat
luonddugáhttemii ja eará álbmotberoªtusaide,

iige galgga detáljareguleret dán. Ráππehus oaiv-
vilda maiddái ahte boazoealáhusa siskkáldas
dilálaªvuoπaid regulerema berre rievdadit.
Vuoππun galgá biddjot ahte sápmela∏∏at galget
eambbo beassat mearridit ealáhusa organiseren-
málle ja organisaªuvnna doaibmaviidodaga (dir.
1997:102).

Ráππehus lea ∏állán ahte boazodoallu lea
mávssolaª oassi sámi kulturárbbis, ja stáhtas lea
bajimus ovddasvástádus sihkkarastit ahte boazo-
ealáhus maid boahtte áiggis bissu sámi kultur-
árbbi oassin. Sápmela∏∏aide berre addojuvvot
eambbo ieªmearrideapmi, dannego sámiálbmot
lea álgoálbmot. Stáhta berre bidjat mihtuid ja
∏uovvolit daid, ja seammás berre maiddái ∏avget
lágaid, mat gáhttejit luonddu ja sihkkarastit ahte
ealáhusas leat seammádássásaª geavahanvejo-
laªvuoπat luonddus go guovllu eará geavahedd-
jiin. Earret dán berre stáhta maiddái addit ealá-
husa háldui, nu guhkás go vejolaª, ieª hábmet
ealáhusa. Boahttevaª boazodoallopolitihkka
galgá addit buriid eavttuid joπihit ceavzilis eko-
logalaª, ekonomalaª ja kultuvrralaª boazoealá-
husa (dir.1997:102).

Ekonomalaª doarjja- ja buhtadusortnegat
Áiggiid mielde leat ealáhusa nammii ásahuvvon
ieªguπetlágán doarjagat ja buhtadusortnegat.
Dáid sáhttá ∏uoldit ∏uovvova∏∏at golmma sadjái:
Doarjagat ealáhusa ovddidit (raªunáliseret), diet-
nasiid lasihit ja vahátbuhtadusat. Ráππehus oaiv-
vilda doarjjaortnegiid galgat ovttastahttit, jus lea
vejolaª, beavttalmahttit ja álkidahttit. Vuoππo-
jurddan dás lea ahte oππaáigásaª hálddaªanprin-
sihpat, nu movt mihttomeriid ja bohtosiid ola-
heapmi, dereguleren ja váldesirdin galget leat
doarjjaortnegiid juohkima vuoππun. Nubbi
vuoππojurdda lea ahte doarjagat boazodolliide ja
sápmela∏∏aide, eai galgga biπgejuvvot nu liiggás
má∫gga buªeahttapostii, muhto ∏ohkkejuvvot
eanemus lágis. Danne sáhtáªiige Sámediggi oaΩ-
Ωut ovddasvástádusa doarjagiid juolludit, ja Sá-
mediggái addit ovddasvástádusa geavahit ja
hálddaªit sámifoandda ruπaid (dir. 1997:102).

Hálddaªeapmi
Riikkabeaivvi revisoraid loguid mielde leat stáh-
tas 50 jahkebarggu boazodoalu hálddaªeamis.
Jahkebargguid rehkegis leat mielde stáhtaeatna-
miid hálddaseapmi. Hálddaªangolut leat sullii
SEK 23 miljon jahkása∏∏at. Sullii 35 jahkebarggu
dáin gullet “leanastivrraide”, ja sullii 5 jahke-
barggu Jordbruksverket:i (försl. 1996/97:RR4).

Eanandoallodepartemeanta ovttastahtte sámi-
áªªiid departemeanttaid gaskka, ja das lea maid-
dái ovddasvástádus Sámediggái. Departemeanta
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förvaltning. Ett undantag utgör utbetalningen av
ersättningar för förluster som förorsakats av rov-
djur, som förvaltas av Direktoratet for naturfor-
valtning (DN). Totalt finns det 46 årstjänster i
Reindriftsforvaltingen (departementets “yttre”
förvaltning). Till detta kommer omkring sex
årstjänster i Landbruksdepartementet, vilket gör
att den sammantagna förvaltningen av rennäring-
en omfattar omkring 52 årstjänster.

2.3.2 Svenska förhållanden
Samerna har enligt 1 kap. 2 § fjärde stycket
regeringsformen ett grundlagsskydd i egenskap
av etnisk minoritet. Riksdagen har uttalat att
samerna i Sverige är en etnisk minoritet som i sin
egenskap av ursprunglig befolkning i sitt eget
land intar en särskild ställning (prop. 1976/
77:80, bet. 1976/77:KrU43, rskr. 1976/77:289).

Lagar och andra relevanta dokument
Sedan mer än 100 år har rennäringen omgärdats
med lagstiftning som kommit att bli alltmer
detaljerad. Den nuvarande rennäringslagen som
trädde i kraft år 1971 är ett omfattande regelverk
med sammanlagt 100 paragrafer.

De rättigheter som enligt rennäringslagen till-
kommer samerna har fått den sammanfattande
beteckningen renskötselrätt och är en rätt för
samer att begagna mark och vatten till underhåll
för sig och sina renar. I rätten ingår bl.a. renbete,
jakt, fiske och visst skogsfång. Rätten tillkommer
den samiska befolkningen och grundas på urmin-
nes hävd. Renskötselrätten får utövas av den som
är medlem i sameby. Renskötsel får bedrivas hela
året på året-runt-markerna och från och med den
1 oktober till och med den 30 april på vinter-
betesmarkerna. Rennäringslagstiftningen inne-
håller vidare regler om bl.a. renskötselområdet,
samebyns ändamål, vem som får vara medlem i
sameby, renskötselrättens utövande, samebyns
förvaltning, renarnas skötsel, renmärken och
koncessionsrenskötsel.

Regeringen anser att nuvarande bestämmelser
om rennäringen skall förenklas i enlighet med
moderna förvaltningsprinciper och att beslut-
anderätten så långt möjligt skall delegeras. Det
kommer alltjämt att behövas bestämmelser i
fråga om rennäringens rättigheter och skyldighe-
ter, för att minimera konflikterna mellan rennär-
ingen och andra markanvändare i renskötselom-
rådet, samt bestämmelser till skydd för miljön
och andra allmänna intressen. Detaljbestämmel-

ser därutöver skall undvikas. Regeringen anser
vidare att regleringen av rennäringens inre för-
hållanden bör ändras. Utgångspunkten skall vara
att samerna ges möjlighet att i större utsträckning
än i dag bestämma organisationsform för rennä-
ringen och organisationens verksamhetsområde
(dir. 1997:102).

Regeringen har angivit att rennäringen är en
viktig del av det samiska kulturarvet och att
staten har ett övergripande ansvar för att rennär-
ingen kan fortleva som en del av det arvet.
Samerna som urbefolkning bör tillförsäkras ett
större självbestämmande. Staten bör formulera
och följa upp mål för verksamheten samt ställa
upp de restriktioner som krävs till skydd för
miljön och för att näringen skall kunna leva jäm-
sides med andra brukare i området. Härutöver
bör staten så långt möjligt överlåta åt näringsut-
övarna själva att utforma verksamheten. Den
framtida rennäringspolitiken skall ge förutsätt-
ningar för en ekologiskt, ekonomiskt och kultu-
rellt långsiktigt hållbar rennäring (dir. 1997:102).

Stöd- och ersättningssystem
Olika former av stöd och ersättningar har under
åren riktats till rennäringen. Man kan klassificera
dem grovt enligt tre huvudprinciper; stöd till
näringens rationalisering, inkomstförstärkning
och ersättningar som avser kompensation för
skada. Regeringen anser att stödsystemet om
möjligt skall samordnas, effektiviseras och för-
enklas. En utgångspunkt är att moderna förvalt-
ningsprinciper med mål- och resultatstyrning,
avreglering och delegering skall tillämpas i stöd-
givningen. En annan utgångspunkt är att bidra-
gen till rennäringen och samerna skall anvisas på
så få anslag som möjligt. Därvid är det tänkbart
att ansvaret för stödgivningen kan överlåtas åt
Sametinget och att användningen och förvalt-
ningen av samefondens medel överlämnas till
Sametinget (dir. 1997:102).

Förvaltning
Enligt Riksdagens revisorers beräkningar åtgår ca
50 årsarbetskrafter för den statliga rennäringsad-
ministrationen. I dessa årsarbetskrafter är också
inräknat förvaltningen av statens marker i fjäll-
området. Kostnaderna för denna administration
har beräknats till ca 23 miljoner kr årligen. Av
dessa ligger ca 35 årsarbetskrafter på länsstyrel-
serna och ca 5 på Jordbruksverket (försl. 1996/
97:RR4).

Jordbruksdepartementet samordnar alla same-
frågor mellan departementen och har ansvaret



gieπahallá boazoealáhusa áªªiid, mat galget
mearriduvvot ráππehusas. Departemeanttas lea
sullii 1/2 jahkebargu boazodoalloáªªiide.

Sámediggi lea álbmotválljen orgána sápme-
la∏∏aide, mas maiddái lea stáhta bealis háldda-
ªanovddasvástádus. Sámediggi galgá bargat sámi
kultuvrra buorrin ja álggahit ja bisuhit doaim-
maid, mat ovddidit sámi kultuvrra. Sámediggi
galgá maiddái leat mielde váikkuheami servodat-
plánema, ja fuolahit sápmela∏∏aid dárbbuid.
Sámedikkis lea áªªemeannudeaddji geas lea sier-
ranas ovddasvástádus ealáhusáªªiide. Buªeahtta-
jagis 2000 hálddaªii Sámediggi SEK 15 miljon
rámmajuolludeami.

“Jordbruksverket” Jönköping:s lea boazodoa-
lu guovddáª hálddaªaneiseváldi. Ásahus galgá
nannet guoddevaª boazoealáhusa. Boazodollui
adno áiggi geavaheami mielde oktiibuot sullii 5
jahkebarggu. Bargu lea eanas áªªemeannudeap-
mi, ∏ielggadeamit ja hálddaªit vissis stáhtalaª
doarjjaortnegiid.

Leanastivrrat ovttastahttet boazodoalloáªªiid
leanain, hálddaªit stáhta eatnamiid gilvinrájiid
badjelis ja guohtuneatnamiid váriin. Sii maiddái
bagadallet, juolludit muhtin oasi boazoealáhusa
stáhtadoarjagiin ja stivrejit huksemiid ja dollet
ortnegis teknihkalaª rusttegiid. Jämtlandda, Väs-
terbottena ja Norrbottena leanastivrrain galgá
leat okta áªªedovdi, geas lea erenoamáª máhttu
boazoealáhusas, ja galgá maiddái leat boazodoa-
lu hálddaªandelegaªuvdna (rennäringsdelega-
tion). Leanastivra nammada delegaªuvnna ja
mearrida masa das galgá leat ovddasvástádus.
Delegaªuvnnas leat ∏ieΩa áirasa. Golmmas sis gal-
get leat boazodoallit. Leanain doaibmá leana-
hoavda maiddái boazoealáhusa delegaªuvdna-
joπiheaddjin. Doaibmamihtut mat gusket leanas-
tivrra boazodoalloáªªiid gieπahallamiidda, mear-
riduvvojit Finansadepartementta jahkásaª regule-
renreivves.

“Skogsstyrelsen” lea vuovdeáªªiid eiseváldi.
Vuovdegáhttenhálddaªeaddjit (“vuovdegáhtten-
stivrrat”) gozihit ∏uvvojuvvogo vuovdegáhtten-
láhka. Jagis 1971 nammaduvvui boazodoalu-
vuovdedoalu guovddáª ovttasbargojoavku.
Vuovdegáhttenstivrraid ja vuovdestivrra barggut,
mat njuolgut gusket boazodollui, dahket measta
ovtta jahkebarggu.

“Statens livsmedelverk” (biebmogálvvuid
doaimmahat) lea biebmoáªªiid guovddáª háld-
daªaneiseváldi. Ásahus lea maiddái dárkkistanªi-
bitdoavttir-organisaªuvnna bajimus eiseváldi.
“Biebmogálvvuiddoaimmahaga” barggut áªªii-

guin, mat gusket bohccuide, dahket árvvu mielde
gaskkal vihtta ja guhtta jahkebarggu.

“Naturvårdsverket” (luonddugáhttendoaim-
mahat) lea guovddáª hálddaªaneiseváldi, mii ee.
bargá ∏uovvovaª áªªiiguin: luonddugáhtten, áib-
monuoskkideapmi, olgun vánddardeapmi ja
gáhttet meahci ja bivddu. Doaimmahat bargá
omd. luonddugoaridemiin ja skohtervuodjináªªii-
guin. Sii maiddái gieπahallet váiddaáªªiid, omd
dakkár áªªiid mat gullet álbmotmehciid areála-
hálddaªeapmái, ja barget maiddái boraspirevahá-
giid buhtadusaiguin. Luonddugáhttendoaimma-
haga bargu boazoealáhusa áªªiiguin dahká váile
ovtta jahkebarggu.

Boahtteáiggi boazodoallopolitihkas lea vuoπ-
πojurddan ahte boazodoalu hálddaªeapmi stáhta
bealis galgá álkidahttojuvvot, vai geahpeda go-
luid. Eiseválddit oaivvildit ∏uovvovaª áªªiid ain
galgat leat eiseválddit hálddus: Boazoealáhusa ja
eará luonddugeavaheddjiid gaskavuoπat, áªªit
mat gusket stáhta eatnamiidda gilvinrájiid badje-
lis ja boazoguoπoheapmi ja guohtumat váriin.
Okta dain leanastivrrain gos lea boazodoallu lea-
nas, sáhttet váldit badjelasaset dálá guovllulaª
bargguid. Ráππehus oaivvilda ahte eará háld-
daªanbargguid sáhtáªii sirdit Sámediggái. Muhto
boazoealáhusa bagadallamiid sáhtáªii vaikko
ealáhus ieª váldit badjelasas (dir.1997:102).

2.3.3 Norgga ja Ruoºa boazodoallo-
lágat ja boazodoalloháldda-
ªeapmi – buohtastahttin

Oktasaªraportta 3. ∏uoggás, Norgga ja Ruoºa
ªiehtadallamiin hábmejuvvui oππa boazodoallo-
konvenªuvdna jagis 1972, ja delegaªuvnnat dadje
ee. ná:

“Go lea sáhka dábálaª lágain dán guovtti riik-
kas, navdet delegaªuvnnat ahte go konven-
ªuvdna doaibmagoahtá siskkáldas riektin,
galgá dat sisttisdoallat dievasmahtti regulere-
miid áªªiin, mat gusket boazoguoπoheapmái
nuppi riikkas. Earret konvenªuvnna geava-
huvvojit naªunála boazodoallolágat duªªefal
dan muddui go dat boahtá ∏ielgasit ovdan
konvenªuvdnateavsttas dahje go áªªi lunddo-
la∏∏at gullá dasa. Muπui gal gustojit eará
naªunála lágat nuppi riikka sápmela∏∏aide ja
boazodollui. Dat doibmet nu viidát go heive-
jit, jus fal eará ii boaπe ovdan konvenªuvnna
njuolggadusain dahje konvenªuvnna ulbmi-
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för Sametinget. Departementet handlägger vidare
de frågor om rennäring som skall avgöras på
regeringsnivå. Arbetet med rennäringsfrågor
inom regeringskansliet motsvarar ungefär en
halvtidstjänst.

Sametinget är ett folkvalt organ för samerna,
tillika en statlig förvaltningsmyndighet. Den har
till uppgift att verka för en levande samisk kultur
och därvid ta initiativ till verksamheter och före-
slå åtgärder som främjar denna kultur. Vidare
skall Sametinget medverka i samhällsplaneringen
och bevaka att samiska behov beaktas. Same-
tinget har en handläggare med särskilt ansvar för
näringsfrågor. Sametinget disponerade budget-
året 2000 ett ramanslag på drygt 15 miljoner kr.

Jordbruksverket i Jönköping är central förvalt-
ningsmyndighet för rennäringen och skall arbeta
för en livskraftig näring. Den totala tidsåtgången
för rennäringsfrågor beräknas motsvara fem
årsarbetskrafter. Arbetet består huvudsakligen av
ärendehandläggning, utredningar och administ-
ration av vissa statliga stöd.

Länsstyrelserna samordnar rennäringsfrågor
på länsnivå, förvaltar statens mark ovanför
odlingsgränsen och på renbetesfjällen, bedriver
rådgivning och administrerar delar av de ekonom-
iska stöden till rennäringen samt administrerar
byggande och underhåll av tekniska anläggning-
ar. Vid länsstyrelserna i Jämtlands, Västerbottens
och Norrbottens län skall det finnas en rennär-
ingsexpert och en rennäringsdelegation. Rennär-
ingsdelegationen utses av länsstyrelsens styrelse
som också fastställer dess ansvarsområde. Dele-
gationen består av sju ledamöter, varav tre skall
vara rennäringsutövare. I samtliga län är i dag
landshövdingen ordförande i rennäringsdelega-
tionen. I regeringens regleringsbrev läggs årligen
fast de särskilda verksamhetsmål som gäller för
länsstyrelsernas arbete med rennäringsfrågor.

Skogsstyrelsen är central myndighet på det
skogliga området. Skogsvårdsstyrelserna ser till
att skogsvårdslagen efterlevs. En central sam-
rådsgrupp rennäring-skogsbruk tillsattes år 1971.
Inom Skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna
motsvarar arbetsuppgifter som direkt berör ren-
näringen drygt en årsarbetskraft.

Statens livsmedelsverk är central förvaltnings-
myndighet för frågor som gäller livsmedel.
Verket är också chefsmyndighet för besiktnings-
veterinärorganisationen. Livsmedelsverkets ar-
bete med renfrågor kan mycket grovt beräknas
motsvara mellan fem och sex årsarbetskrafter.

Naturvårdsverket är central förvaltningsmyn-
dighet för bl.a. naturvård, luftvård, rörligt fri-
luftsliv, faunavård och jakt. Verket deltar i arbe-
tet med frågor rörande t.ex. vegetationsslitage
och skoterkörning. Man handlägger också be-
svärsärenden rörande t.ex. markförvaltning av
nationalparker och systemet för ersättning för
rovdjursrivna renar. Verket beräknas lägga ner
en knapp årsarbetskraft på frågor som har med
rennäringen att göra.

En utgångspunkt för den framtida rennär-
ingspolitiken är att den statliga rennäringsadmi-
nistrationen förenklas och att utgifterna för den
minskas. De myndighetsuppgifter som avser för-
hållandet mellan rennäringen och andra använ-
dare av marken liksom förvaltningen av statens
mark ovanför odlingsgränsen och på renbe-
tesfjällen bör enligt regeringen alltjämt vara myn-
dighetsuppgifter. Kvarvarande regionala uppgif-
terna kan dock komma att skötas av en av
länsstyrelserna i renskötsellänen. Övriga myndig-
hetsuppgifter torde, enligt regeringen, kunna tas
över av Sametinget medan rådgivningen i rennär-
ingsfrågor eventuellt kan bli en uppgift som när-
ingen själv svarar för (dir 1997:102).

2.3.3 Svensk och norsk rennärings-
lagstiftning och -förvaltning
– en jämförelse

I punkt 3 i den gemensamma rapporten från för-
handlingarna mellan Sverige och Norge om en ny
renbeteskonvention från år 1972 uttalade delega-
tionerna bl.a. följande:

“När det gäller förhållandet till den allmänna
lagstiftningen i de två länderna så har delega-
tionerna utgått från att konventionen, så lång
den räcker, när den omvandlas till intern rätt,
kommer att innebära en uttömmande reglering
av frågor som gäller renbete i det andra landet.
Utöver konventionen kommer nationell ren-
näringslagstiftning endast till användning i den
utsträckning i vilken detta framgår tydligt av
konventionstexten, eller i övrigt följer av
sakens natur. Annan nationell lagstiftning får
emellertid tillämpning på samer och renar från
det andra landet, så långt detta är tillämpligt,
om inte annat framgår av konventionens
bestämmelser eller följer av dess ändamål. Som
exempel kan nämnas att de allmänna bestäm-



liin. Ovdamearkan sáhttá namuhit ahte dábá-
laª mearrádusat rá∫ggáªtusa ja buhtadusaid
hárrái bohtet prinsihpala∏∏at atnui go dahk-
kojit dagut mat eai leat gulleva∏∏at boazodol-
lui. Delegaªuvnnat leat navdán ahte dábálaª
lágaid mielde ja daid geavaheami bokte, ii
galgga nuppi riikka sápmela∏∏aiguin meannu-
dit earáládje go riikka ieΩas sápmela∏∏aiguin,
dan botta go sii leat nuppi riikkas. Ma∫∫il go
boazoguohtunkonvenªuvdna biddjui fápmui
jagis 1919, lea boazodoallu oalát nuppástuv-
van. Konvenªuvdnaevttohus mielddisbuktá
ahte mearrádusat mat gusket riikkarájiid rast-
tildeaddji boazodollui, rievdaduvvojit oππaái-
gásaΩΩan. Konvenªuvdnaevttohusa ráhkadet-
tiin leat delegaªuvnnat váldán vuhtii Ruoºa
oππa boazodoallolága, ja boazodoallolágaid
maiguin barget dál Norggas.”

Ruoºa oππa boazodoalloláhka masa ∏ujuhit,
boπii jagis 1971, ja Norggas boπii jagis 1978.
Lágat leat ain fámus, muhto goappaª lágat leat
rievdaduvvon ja lasihuvvon jagis 1996. Goappaª
riikkat dárkkistit dál boazodoallolágaid. Dán
oktavuoπas berre geavahit vejolaªvuoπa ja váldit
ovdan ovttalágan láhkavuoπuid dan guovtti riik-
kas. Berre maid váldit ovdan goappaª riikkaid
boazodoalloláhka-mearrádusaid, ja bidjat heive-
hanmuni mii ovddida ja suodjala ovttasbarggu
rájiid gaskka.

¢uovvova∏∏at mii ∏ájehit Ruoºa ja Norgga
boazodoallolágaid váldoerohusaid, mat sáhttet
váikkuhit rádjerasttildeaddji boazodoalu. Dán
oktavuoπas lea ávkkálaª geah∏estit ovdalaª
lágaid.

1751 Lappekodisilla lei Norgga ja Ruoºa rád-
jesoahpamuªªii lasáhussan. Dat adnojuvvui dego
álbmotrievttálaª dokumeantan, eambbogo dat
adnui boazodoalu sierraláhkan. Lappekodisilla
dattege gárttai vuoππun ma∫it áiggiid boazodoal-
lolágaide, sihke Norggas ja Ruoºas. ErenoamáΩit
guoskkai dat boazodoalu vuoigatvuoπaáªªiide, ja
maid muhtin muddui boazodoalu geatnegas-
vuoπaide.

Jagis 1843 álggahedje barggu bidjat lassilága
Lappekodisillii. Oktasaª sámelága dohkkehedje
ja lasihedje jagis 1883: “Gonagasriikkaid Norgga
ja Ruoºa sápmela∏∏aide” dat goh∏oduvvui “Ok-
tasaª sámeláhkan” (Felleslappeloven). Dan ma∫∫il
ásahedje orohagaid, ja bidje almmolaª virggiid
(sámifálddiid) hálddaªit ja gozihit boazodoalu.
VuosttaΩettiin deattuhuvvui boazodolliid ovddas-
vástádus ja geatnegasvuohta dasa go bohccot
dahket vahágiid. Orohatjuohkin lei guovddáª
bargu dán oktavuoπas. Oktasaª sámeláhka ii

biddjon goassege fápmui Finnmárkku boazo-
dollui.

Láhka mearriduvvui álggos galgat doaibmat
15 jagi, muhto láhka guhkiduvvui ma∫∫il má∫gii,
ja doaimmai gitta jagi 1923 rádjai, dasságo oππa
boazoguohtunkonvenªuvdna boπii fápmui. Ruo-
ºas ilbme almmatge jagis 1886 guokte eará lága:
“Ruoºa boazosápmela∏∏aid vuoigatvuohta guo-
πohit Ruoºas ja mearkaláhka”. Lágat ledje geard-
duhusat ja vuπolit ∏ilgehusat oktasaª Sámelága
mearrádusaide, muhto lassin dasa ledje maiddái
váldán ovdan stivrejeaddji mearrádusaid boazo-
ealáhusa siskkáldas áªªiide. Norggas ilmmái dán
sullasaª láhka jagis 1888: “Láhka Finnmárkku
boazosápmela∏∏aid ieªguπetlágán diliide; (Lov
om forskjellige forhold vedkommende Fjeldfin-
nerne i Finnmarkes Amt).” Lága sisdoallu lei hui
seammalágan go Ruoºabeali lágat, earret oktasaª
Sámelága mearrádusat, mat doibmet rádjerasttil-
deaddji boazodollui.

1919 konvenªuvdna lei hirbmat viiddis, ja das
ledje 204 paragráfa, ja 133 paragráfa sisttisdolle
Ruoºabeali sápmela∏∏aid boazobarggu birra
Norggas. 19 paragráfa gulle Norggabeali sápme-
la∏∏aid boazobargui Ruoºas, ja 51 paragráfa ges
goappaª riikkaid boazodoaluid bargui nuppi
riikkas. Dasa lassin galge riikkaid eará lágat ja
mearrádusat doaibmat riikkarájiid siskkobealde.
1972-konvenªuvdna, mas leat rievdadusat ja
lasáhusat jagis 1984, ii leat nu viiddis ja bienalaª
go ovddit konvenªuvdna.

Boazodoallolágaid dárkkisteapmi mii boπii
ma∫∫il, dahkkui Ruoºas jagis 1928, ja Norggas
ges jagis 1933. Dárkkisteami ma∫∫il gárte dan
guovtti riikka boazodoallolágat measta áibbas
ovttaláganat viidodaga ja sisdoalu dáfus. Alm-
matge gánnáha giddet fuomáªumi muhtin prin-
sihpalaª beliide:

• Goappaª riikkain ∏adnui riekti bargat bohc-
cuiguin sidjiide, geat ledje sápmelaª sogas.
Norgga lágain lei vel liigegáibádus ahte galg-
gai leat Norgga stádaboargár. Norrbotten lea-
nas ja Finnmárkku fylkkas besse maiddái eará
stádaboargárat doallat bohccuid. Norggas
addui velá dasa lassin lohpi doaimmahit boa-
zodoalu ieΩas eatnamiin dahje láigoeatnamiin
orohagaid olggobealde, bearoªkeahttá ∏eard-
dalaª duogáΩis.

• Ruoºa láhka lei juo dalle eambbo heivehuvvon
oktasaª doalu (∏earuid) guvlui, eambbogo
Norgga láhka, mii heivehuvvui ovttaskas olb-
mui. ¢earuid hálddaªangeatnegasvuohta lei
viidát go Norgga bealde. Norgga lágas lei láh-
kavuoππu ásahit sierra orgánaid ja addit die-

64
Evttohus



65
Betänkande

melserna om straff och ersättningar i princip
kommer till användning för handlingar som
inte har samband med rennäringen. Delegation-
erna har utgått ifrån att de främmande samer-
na under sin vistelse i det andra landet inte
ska behandlas på annat sätt än landets egna
samer, av den allmänna lagstiftningen och vid
tillämpningen av den … Efter det att 1919 års
renbeteskonvention ingicks har rennäringen
genomgått stora förändringar. Konventions-
förslaget innebär en modernisering av de
bestämmelser som gäller för rennäringen över
riksgränsen. Vid utarbetandet av konventions-
förslaget har delegationerna haft den nya
svenska rennäringslagen och den lagstiftning
som förbereds inom detta område i Norge för
ögonen.”

Den nya svenska rennäringslagen man hänvisar
till kom år 1971 och den norska år 1978. Bägge
dessa lagar gäller fortfarande, men i båda lagarna
gjorde man ändringar och tillägg år 1996. För
närvarande pågår förberedande arbeten för revi-
dering av lagstiftningen i bägge länderna. Detta
bör utnyttjas för att harmonisera de båda länder-
nas lagstiftning så att de främjar och skyddar
samarbetet över gränsen.

Nedan redovisas vilka olikheter som finns i
den svenska och norska rennäringslagstiftningen
och som därför kan påverka den gränsöverskrid-
ande rennäringen. I detta sammanhang kan det
vara nyttigt att göra en tillbakablick på den äldre
lagstiftningen.

Lappkodicillen från år 1751 var ett tillägg till
gränstraktaten mellan Sverige och Norge och
betraktas därför mer som ett folkrättsligt doku-
ment än som en särskild lag om rennäring. Den
kom dock att ligga till grund för den senare
lagstiftningen om rennäring i bägge länderna, i
synnerhet med avseende på renskötselns rättig-
heter, men i någon mån även med avseende på
renskötselns förpliktelser.

År 1843 inleddes arbetet med att komplettera
Lappkodicillen med en tilläggslag. År 1883
antogs en likalydande lag “Angaaende lapperne i
kongerikene Norge og Sverige” som fick namnet
Felleslappeloven. Därefter påbörjades indelning-
en i renbetesdistrikt och offentliga befattningar
(lappfogde) inrättades för förvaltning av och
uppsyn över rennäringen, i synnerhet med avse-
ende på renskötarnas ansvar och förpliktelser i
förhållande till skador förorsakade av ren. Indel-
ningen i renbetesdistrikt utgjorde en viktig åtgärd

i detta sammanhang. Felleslappeloven omfattade
inte rennäringen i Finnmark.

Lagen gällde först i 15 år men förlängdes sedan
flera gånger, vilket gjorde att den kom att gälla
fram till år 1923 då den nya renbeteskonventio-
nen trädde i kraft. I Sverige trädde två andra
lagar i kraft år 1886; “Lag, angående de svenska
Lapparnes rätt till renbete i Sverige” och “Lag
angående renmärken”. Innehållet i lagarna var en
upprepning och fördjupning av bestämmelserna i
Felleslappeloven, men därutöver hade man också
tagit med bestämmelser om inbördes driftsmässi-
ga förhållanden inom näringen. I Norge utgavs
år 1888 “Lov om forskjellige forhold vedkom-
mende Fjeldfinnerne i Finnmarkes Amt”. Inne-
hållsmässigt motsvarade den de svenska lagarna,
bortsett från de bestämmelser i Felleslappeloven
som gällde den gränsöverskridande rennäringen.

1919 års konvention var mycket omfattande
och innehöll 204 paragrafer, varav 133 om den
svenska rennäringen i Norge, 19 om norsk ren-
näring i Sverige och 51 om båda ländernas ren-
näring i det andra landet. I övrigt skulle länder-
nas övriga lagar och bestämmelser gälla. Detta
innebar att de förvaltningsmässiga reglerna om
rennäringen blev tämligen lika i de båda länder-
na. 1972 års konvention, med ändringar och
tillägg år 1984, är inte lika omfångsrik och detal-
jerad som den föregående konventionen.

Nästa revidering av rennäringslagarna ägde
rum i Sverige år 1928 och i Norge år 1933.
Resultatet av revideringarna blev att rennärings-
lagarna i de båda länderna blev närmast identis-
ka till form, omfång och innehåll. Det är likväl
värt att rikta uppmärksamheten på några princi-
piella förhållanden:

• I bägge länderna var rätten till renskötsel
knuten till personer med samisk härkomst.
Den norska lagen hade norskt medborgarskap
som tilläggskrav. I Norrbottens län och Finn-
mark fylke kunde andra medborgare få till-
stånd att hålla ren. I Norge var det dessutom
tillåtet att bedriva renskötsel på egen eller
arrenderad mark utanför renbetesdistrikt oav-
sett etnisk bakgrund (huvudsakligen i sydnors-
ka fjäll).

• Den svenska lagen var mer kollektivinriktad
(samebyn) än den norska, som var individin-
riktad. Samebyns ansvar att styra verksamhe-
ten var större än renbetesdistriktens. Rättsligt
stöd för att upprätta särskilda organ och ta
fram kompletterande regler fanns till hands i



vasmahtti njuolggadusaid, muhto dát vejo-
laªvuohta ii váldon geavahussii goassege.

• Boazodolliid bivdin- ja guolástanvuoigat-
vuoπat ledje ovttaláganat dán guovtti riikkas,
muhto Ruoºabealde ledje sápmela∏∏ain stuorit
vuoigatvuoπat go Norggas boaldámuªaide ja
muoraide.

• Obbala∏∏at lei goappaª riikkaid lágain dat
vuoig∫a ahte geatnegahttit, ovdaliigo suodjalit
boazodoalu.

• Ruoºa láhka ∏állojuvvui ruoºagillii ja suoma-
gilli, ja Norgga láhka dárogilli ja sámegillii.

Norgga ja Ruoºa boazodollolágat jagi 1971 rád-
jái ledje oalle ovttaláganat sisdoalu ja hámi dáfus.
Erohusat leat dain áªªiin gokko luonddu bealis
juo leat earut, ja dan geaΩil leat bargovuogit
ieªguπetládje, ja muhtin erohusat maiddái goab-
batlágan servodatdiláláªvuoπaid dihte. Konven-
ªuvnna njuolggadusat measta eanas muddui dego
geardduhedje naªunála boazodoallolágaid ja dalá
áiggi eará gaskaneas ªiehtadusaid, mii dasto
mearkkaªa unnán rievdadusaid lágain ja háld-
daªeamis. Ovddit kommiªuvnna buorit fágalaª ja
politihkalaª ávΩΩuhusat, mat fátmmastedje ealá-
husa ovddidandoaimmaid ja ortnegiid dán guovt-
ti riikkas, eai boahtán ovdan dán konvenªuvnnas.
Dálá Ruoºabeali boazodoalloláhka 1971 rájes,
∏uovvu ovddit lága (jagi 1928 lága) hámi dáfus.
Almmatge heaittihuvvui stáhta badjeliigeah∏∏i
vuoig∫a mii ovdal lei ruoºabeali boazodoallolá-
gas. Láhka lea viiddis ja dárkil, erenoamáª
vuπola∏∏at leat ∏uovvovaª bealit: boazodoalu
vuoigatvuoπat ja geatnegasvuoπat, ∏earuid sear-
vestivren ja hálddaªeapmi. Sierra almmolaª orgá-
nat ásahuvvojedje leanadásis. Dasa lassin ása-
huvvojedje ekonomalaª doarjjaortnegat, main
leat sierra njuolggadusat.
Norggabeali boazodoalloláhka jagis 1978 lea
sakka earáhuvvan sihke hámi ja sisdoalu dáfus
ovddit boazodoallolága (jagis 1933) ektui. Láhka
lea fápmudusláhka, ja ráddje paragráfaid logu
lágas, ja addá Gonagasa háldui ráhkadit detálj-
jaid láhkaásahusaid bokte. Sisdoalu dáfus rievd-
dai láhka nu ahte gieπahallagohte boazodoallu
ealáhussan, mas ulbmilparagráfa ∏ujuha Vuoπ-
πolága § 110 A ja álbmotrievtti unnitlogu- ja
eamiálbmotnjuolggadusaide. Dasto vuoππudedje
politihkalaª válljen orgánaid sihke riika- ja guovl-
ludásis, ja dáidda orgánaide sirdojuvvo ealáhusa
stivren ja hálddaªeapmi. Galge ráhkadit almmo-
laª hálddáhusorgána ja boazodoalloªiehtadusa.

Oππa lágaid erohusat gárte má∫gga dettolaª
áªªis mihá stuoribun ja bohte eambbo oidnosii go
ovdal. Boazodolliid siskkáldas reguleren ja ealá-

husa praktihkalaª bargguid hálddáhusnjuolgga-
dusat leat ain oalle ovttaláganat. ¢uovvova∏∏at
∏ájehit prinsihpalaª erohusaid mat gávdnojit:

• Norgga lága ulbmil lea ∏állojuvvon §:s 1 (ulb-
milparagráfa). Ruoºa lágas leat ulbmilat goπ-
πojuvvon ieªguπet paragráfaide.

• Vuoigatvuohta boazodollui lea ∏adnon sámi
duogáΩii goappaª riikkain. Ruoºas lea vel lii-
gegáibádus ahte galgá leat muhtin ∏earu miel-
lahttun. ¢earu oaivámuªat mearridit gii beas-
sá miellahttun. Norgga lágain leat eambbo las-
sigáibádusat, namalassii galgá oΩΩon virggá-
la∏∏at lobi (doalloovttadaga), ovdalgo beassá
ásahit doalu. Guovllustivra addá doalloovtta-
daga lobi( nudaddjon driftsenhet). Dát meark-
kaªa ahte boazodoalloeiseválddit sáhttet mud-
det doalloovttadagaid logu, ja maiddái mud-
dejit ja heivehit bealljemearkkaid oamasteami.

• Norgga láhka ásaha boazodollui almmolaª
stivren- ja hálddáhusvuogádaga, namalassii
riikaviidosaª boazodoallostivrra, ja guovllu-
stivrraid ásaha guovlludássái. Stivrraid vállje-
jit politihkala∏∏at daid njuolggadusaid mielde
maid Stuoradiggi, Fylkkadiggi ja Sámediggi
mearridit. Norgga boazosápmela∏∏aid riikka-
searvvis (NBR) lea evttohanriekti. Stivrrain
galget leat hálddátlaª ∏állingottit. ¢állingottit
leat dasto ovttasráπiid boazodoalu almmolaª
hálddaªeaddjit, man joπiheaddjin lea boazo-
doallohoavda, gii fas lea Eanandoallodeparte-
meantta vuollásaª. Juohke orohagas galgá leat
orohatstivra. Orohatstivrras leat orohaga olb-
mot maid orohaga eará olbmot leat válljen.
Orohatstivrrat gieπahallet orohaga siskkáldas
áªªiid dihto njuolggadusaid mielde.

• Ruoºa lága mielde lea boazodoalu almmolaª
stivren ja hálddáªeapmi biddjon leanastivrrai-
de. Ieªguhtege leanastivra nammada su Boa-
zoealáhusdelegaªuvnna (Renäringsdelegatio-
nen). ¢earut ja gielddat leat mielde namma-
deame áirasiid. Leanastivrraide leat ásahan
boazoealáhusossodagaid, mat fuolahit háld-
daªeami ja gárvvistit áªªiid Boazoealáhusdele-
gaªuvdnii. Guovddáª hálddaªeapmi lea bidd-
jon Jordbruksverket ja Eanandoallodeparte-
mentii. ¢earuid stivrrain leat ∏earu ieΩaset olb-
mot, ja sin leat ∏earu olbmot válljen dihto
njuolggadusaid mielde. ¢earu stivra gieπahal-
lá njuolggadusaid mielde siskkáldas áªªiid.
Stivrras lea ollu vuoibmi ∏earu olbmuid ektui.

• Norgga láhka lea stivrjeaddji ja gáibida oro-
hagain dárkilis plánaid. Sullasaª mearrádusat
eai gávdno Ruoºa lágas.
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den norska lagen, men de kom aldrig att tas i
bruk.

• Renskötarnas rätt till jakt och fiske var iden-
tisk, under det att rätten till trävirke var mer
omfattande i Sverige.

• Andan i bägge lagarna var mer av förpliktelser
för rennäringen än skydd för näringen.

• Den svenska lagen gavs ut på svenska och
finska, medan den norska fanns på norska och
samiska.

Svensk och norsk rennäringslagstiftning fram till
år 1971 var likartad till form och innehåll. Skill-
naderna framkommer i samband med förhållan-
den som är naturberoende och de driftsformer för
renskötseln som följer därav, och i viss mån till
följd av olika samhällsförhållanden. Eftersom
bestämmelserna i konventionen i stora drag blev
en upprepning av de nationella rennäringslagarna
och andra bilaterala avtal vid denna tid, så betyd-
de det i realiteten blygsamma förändringar i för-
hållande till lagstiftning och förvaltning. De fack-
mässigt och politiskt välgrundade rekommenda-
tioner om åtgärder och system för utveckling av
näringen i de båda länderna, som den föregående
kommissionen lade fram, kom inte till uttryck i
konventionen.

Den gällande svenska rennäringslagen av år
1971 är till sin form en fortsättning av den före-
gående lagen från år 1928. Dock avvecklades den
statliga förmyndarinställning gentemot samerna
som tidigare präglat svensk rennäringslagstift-
ning. Innehållsmässigt är den genomgående mer
omfattande och precis, i synnerhet vad gäller
renskötselns rättigheter och förpliktelser och
samebyarnas kollektiva styrning och förvaltning.
Det upprättas särskilda offentliga organ på läns-
nivån som deltar i förvaltningen av näringen.
Dessutom infördes bidragssystem vilka reglerades
särskilt.

Den norska rennäringslagen från år 1978 blev
till form och innehåll väsentligt annorlunda än
den föregående lagen från år 1933. Lagen är en
typisk fullmaktslag som begränsar antalet para-
grafer i själva lagen och ger i stället regeringen
möjlighet att utfärda föreskrifter. Innehållsmäs-
sigt består ändringen i att renskötseln behandlas
som näring, med en ändamålsparagraf med hän-
visning till grundlagens 110 a § och till folkrätt-
ens regler om urbefolkningar och minoriteter.
Politiskt valda organ inrättades både på riks- och
regionalplanet, vilka fick ansvar för styrning och
förvaltning av näringen med hjälp av en själv-
ständig, offentlig förvaltningsapparat och ett
system med reindriftsavtal.

Skillnaden mellan de nya lagarna blev större

och mer synbar än tidigare med avseende på flera
viktiga förhållanden. Den inbördes regleringen av
förhållandet mellan rennäringsutövarna och reg-
lerna om förvaltning av den praktiska sidan av
näringen är liknande. De olikheter som är av
principiell karaktär kan sammanfattas enligt föl-
jande:

• Ändamålet med den norska lagen uttrycks i § 1
(ändamålsparagrafen), medan ändamålet är
inarbetat i flera olika paragrafer i den svenska
lagen.

• Rätten att bedriva rennäring är knuten till
samisk härkomst i båda länderna. I Sverige är
det ett tilläggskrav att personen ska vara med-
lem i en sameby. Medlemskap i en sameby
beviljas av samebyn. Den norska lagen har ett
mer omfattande tilläggskrav, nämligen att rät-
tighetsinnehavaren ska få koncession innan
etablering kan äga rum. Koncessioner tilldelas
av områdesstyret. Det innebär att antalet
driftsenheter kan regleras liksom rätten att
inneha ett renmärke.

• Den norska lagen har ett offentligt styrnings-
och förvaltningssystem för rennäringen, med
ett Reindriftsstyre på riksplanet och områ-
desstyrelser i aktuella regioner. Styrelserna
utnämns politiskt efter beslut av regering,
sameting och fylkesting. Norske Reindriftsa-
mers Landsforbund (NRL) har förslagsrätt.
Alla styrelserna ska ha administrativa sekreta-
riat, som tillsammans utgör den offentliga ren-
näringsförvaltningen under ledning av rein-
driftssjefen och underställt Landbruksdeparte-
mentet. Inom varje renbetesdistrikt ska det
finnas en distriktsstyre som väljs av och bland
de aktiva utövarna inom distriktet. Distrikts-
styret förvaltar distriktets inre angelägenheter i
enlighet med ett närmare fastställt regelverk.

• I den svenska lagen har den offentliga styr-
ningen och förvaltningen av rennäringen för-
lagts till länsstyrelsen. Länsstyrelserna utnäm-
ner varsin rennäringsdelegation. Samebyarna
och kommunerna deltar i utnämningarna.
Länsstyrelserna har en rennäringsenhet som
ansvarar för den administrativa förvaltningen
och som förbereder ärenden till rennäringsde-
legationen. Jordbruksverket är central förvalt-
ningsmyndighet under Jordbruksdepartemen-
tet. En sameby har en styrelse som valts av och
bland samebyns medlemmar. Styrelsen förval-
tar samebyns inre angelägenheter enligt fast-
ställda regler och företräder samebyns med-
lemmar i åtskilliga frågor.

• I den norska lagen är plankraven på renbetes-
distrikten både omfattande och reglerande.



• Boazodoalu guohtuneatnamiid geavaheapmi
lea goabbatládje, muhtin muddui dannego leat
vieruiduvvan vuoigatvuoπat ja erohusat boa-
zodoalu organiseremis, muhtin dáfus leat
luonddudilálaªvuoπat goabbatláganat ja ean-
anoamastanstruktuvra ii leat seammáládje
riikkain. Dasto velá dannego Ruoºas lea boa-
zodolliin viidát vuoigatvuohta bivdit ja guo-
lástit, ja álkit oaΩΩut rivttiid boaldámuªaide ja
muoraide.

• Norgga láhka lea gárΩΩit dasa mii guoská boa-
zodoalu vuoigatvuhtii cegget rusttegiid ja atnit
mohtorfievrruid.

• Ruoºa boazodoalloláhka lea historjjála∏∏at
álohii leamaª oktasaªvuoπa vuoπul, eambbo-
go Norgga boazodoalloláhka. Norgga láhka,
oktan láhkaásahusaiguin, sáhttá dán bealis
leat liiggás detáljastivrejeaddji.

• Norgga boazodoalloªiehtadus lea sihke ealá-
huspolitihkalaª ja ekonomalaª ásahus, seam-
mágo eanandoalu ja guolásteami ªiehtadusat.
Politihkalaª beali vuoπul ªiehtadallá ealáhus-
organisaªuvdna stáhtain juohke jagi ªiehtadu-
sa sisdoalu. Ekonomalaª bealis galgá ªiehttat
movt geavahit váikkuhangaskaomiid, sihke
sisdoalu ja viidodaga dáfus. Ekonomalaª
doaibmabijuid oktavuoπas, addojit ieªguπetlá-
gan stivrejeaddji láhkaásahusat boazodoallo-
politihka ulbmiliid vuoπul. Stuoradiggi gieπa-
hallá ja dohkkeha ªiehtadallama bohtosiid.
Sámediggi lea máiddái mielde dán proseassas.

• Ruoºabeali ekonomalaª doarjagat leat lági-
duvvon earaládje. Ruoºas várrejit juohke jagi
ruπa buªeahttapoasttain “för näringens främ-
jande” (boazodoalu ovddideapmái). Ruhta-
juolludeami hálddaªa Jordbruksverket ja
doarjagat leat bohccobierggu haddelasáhus,
buhtadusat Tsjernobyl-lihkuhisvuoπa dihte,
riikarádjeáiddiid divodeapmi, bohccuid heah-

tebiebman dálvejagis jna. Jordbruksverket ja
Sámediggi digaªtallet juohke jagi masa ruhta
galgá adnot.

Norgga ja Ruoºa stivren- ja hálddaªanmálliin leat
stuora erohusat. Norgga boazodoalloláhka stivre
mihá dárkileappot, ja dasa gullá maid stivren-
vuohki. Erohusat leat maiddái doarjjaortnegiid
huksemis ja hálddaªeamis. Dáid goabbatlágan-
vuoπaid galgá vuhtiiváldit viidásit ovttasbarggus.

2.4 Boazodoalu ovdáneapmi

Ruoºabeali duogáªdieπuid vie∏∏aimet mii girjjis
“Svensk rennäring”. Ruota sámiid riikasearvi/
Jordbruksverket/Sveriges Lantbruksuniversitet/
Statistiska centralbyrån 1999 ja njuolga dieπuid
Jordbruksvearkkas. Norggabealde leat fas vieΩ-
Ωan dieπuid Boazodoallohálddahusa ieªguπet ja-
giid gihppagis Ressursregnskap for reindriftsnæ-
ringen ja Totalregnskap for reindriftsnæringen.
Goappaª riikkain leat statestihkalaª dieπut rievd-
dadan áiggiid mielde. Mii válljimet dása dakkár
dieπuid ja áiggiid, mat ∏ájehit muhtin muddui
ealáhusa ovdáneami, ja mat addet vuoπu buoh-
tastahttit.

Vaikko Finnmárku ii guoskkage konvenªuvd-
nii, lea guovlu deaºalaª Norgga obbalaª boazo-
doalu ∏ilgemii. Danne leat mii earuhan tabeallain
2.4 ja 2.5 Finnmárkku boazodoalu Norgga eara-
guovllu boazodoaluin, mat leat konvenªuvdna-
guovlluid siskkobealde. (Romsa, Nordlánda,
Davvi-Trøndelaga, ja Lulli-Trøndelága/Hed-
mark).
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2.4.1 Olmmoªlohku
2.4. tabealla. Doalloovttadagaid lohku, olbmuid lohku sámi boazodoalus, ja “rennärinsföretak” lohku
1975–1997.

1975 1980 1990 1997

NORGA Finnmárku Eará guovl. Finnmárku Eará guovl. Finnmárku Eará guovl.

Doalloovttadagat* 598 437 170 508 167 384 163
Olbmot 1 500 1 556 484 2 139 546 2 067 707

RUOµµA 1979 1997

Doalloovttadagat 786 928

* 1978 boazodoallolágas adno doaba doalloovttadat (driftsenhet).
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2.4.1 Befolkning
Tabell 2.4.
Antal driftsenheter, rennäringsföretag och antal personer i samisk rennäring åren 1975–1997.

1975
1980 1990 1997

NORGE Finnmark Övriga o. Finnmark Övriga o. Finnmark Övriga o.

Driftsenheter/bruk* 598 437 170 508 167 384 163
Personer 1 500 1 556 484 2 139 546 2 067 707

SVERIGE 1979 1997

Rennäringsföretag 786 928

* Driftsenhet definierades i reindriftsloven av år 1978.

Motsvarande bestämmelse finns inte i den
svenska lagen.

• Renskötselns bruk av betesmark är olikartad,
dels på grund av sedvana och organisation
inom renskötseln, dels på grund av naturbero-
ende förhållanden och olikartade markägar-
strukturer. Renskötarnas rätt till jakt, fiske och
trävirke är betydligt mer omfattande i Sverige
än i Norge.

• Den norska lagen är mer restriktiv när det
gäller renskötselns rätt att uppföra anläggning-
ar och att använda motorfordon.

• Den svenska rennäringslagstiftningen har
historiskt sett varit mer kollektivinriktad än
den norska. Den norska lagen med tillhörande
föreskrifter kan utifrån detta uppfattas som
onödigt detaljreglerande.

• Systemet med reindriftsavtal i Norge är både
en näringspolitisk och ekonomisk institution i
likhet med motsvarande system för lantbruk
och fiske. Politiskt innebär det att näringsor-
ganisationen och staten årligen förhandlar om
innehållet i rennäringspolitiken. Ekonomiskt
innebär det att förhandlingsparterna enas om
medelförbrukningen med avseende på såväl
omfång som innehåll. I samband med att de
ekonomiska villkoren bestäms regleras målen
för rennäringspolitiken. Förhandlingsresultatet
skall godkännas av Stortinget. Sametinget
deltar i denna process.

• I Sverige är det ekonomiska stödsystemet orga-
niserat på ett annat sätt. Varje år avsätts
pengar under budgetposten för rennäringens
främjande. Medlen disponeras av Jordbruks-
verket och används till prissubventioner för
renkött, ersättningar till följd av Tjernobyl-
olyckan, underhåll av riksgränsstängsel, bidrag
till katastrofutfodring av ren vintertid m.m.
Varje år överlägger Jordbruksverket och Same-
tinget om hur delar av medlen ska användas.

Det föreligger stora skillnader mellan den svens-
ka och den norska styrnings- och förvaltnings-
modellen. Den norska rennäringslagen reglerar
mer i detalj, något som också gäller styrningsmo-
dellen. Det föreligger också klara skillnader på
uppbyggnaden och förvaltningen av det ekono-
miska ersättningssystemet. Dessa olikheter måste
beaktas i det fortsatta samarbetet.

2.4 Utvecklingsdrag i
rennäringen

För Sverige är bakgrundsmaterialet inhämtat dels
från publikationen Svensk rennäring (utgiven år
1999 av Svenska samernas riksförbund, Jord-
bruksverket, Sveriges Lantbruksuniversitet och
Statistiska centralbyrån), dels genom direkta upp-
lysningar från Jordbruksverket. Det norska mate-
rialet kommer från olika årgångar av Ressursregn-
skap for reindriftsnæringen och Totalregnskap
for reindriftsnæringen (utgivna av reindriftsfor-
valtningen). Det statistiska underlagsmaterialet
har förändrats från tid till annan. Vi har valt data
och tidpunkter som illustrerar något av utveck-
lingen inom näringen och som samtidigt bildar
ett underlag för jämförelser.

Även om Finnmark inte berörs av konventio-
nen så är dessa områden viktiga för att beskriva
huvuddragen i utvecklingen inom rennäringen i
Norge totalt sett. I tabellerna 2.4 och 2.5 skiljer
man därför på rennäringen i Finnmark och de
övriga samiska renskötselområdena som berörs
av konventionen (Troms, Nordland, Nord-Trøn-
delag och Sør-Trøndelag/Hedmark).



Norggas lea doalloovttadagaid lohku bisson sul-
lii seammá dásis, earret Finnmárkkus. Finnmárk-
kus lea lohku rievddadan veahá, muhto manai
garrasit ma∫ás ma∫∫il 1990 (25 %). Lohku lea
ma∫ásmannan eanas nuppástuhttinbargguid gea-
Ωil, man ulbmilin lei geahpedit boazologu. Ruoºas
fas lassánedje doalut jagiin 1979–1997 (18 %).
Doallun (renskötselsföretag) lohkkojit dat mat
Jordbruksverket “Foretaksregisterii” dieπihuvvo-
jit, ja dakkár doalus lea okta dahje eambbo ∏ear-
romiellahtut.

Olbmuid lohku, geat gullet boazodollui, lassá-
nii goappaª riikkain 1975/80 rájes, ja Norggas
ledje boazodoalus eanemus olbmot jagis 1990.
Finnmárkkus manai ma∫ás boazodolliid lohku,
geain váldoealáhussan lei boazodoallu, muhto
olmmoªlohku ii almmatge mannan ma∫ás nu ollu
go doalut (leat eambbo olbmot juohke doalu
nammii).

70
Evttohus

2.4.2 Buvttadeapmi

2.5. tabealla. Boazolohku, njuovvanlohku ja njuovvamat (%), jagiin 1975–1998.

1975 1981 1989 1998

NORGA Finnmárku Eará guovl. Finnmárku Eará guovl. Finnmárku Eará guovl. Finnmárku Eará guovl.

Boazolohku* 86 800 37 200 129 900 41 400 200 400 48 000 129 600 47 400
Njuovvan lohku 22 564 10 142 35 520 13 020 78 592 20 848 33 550 13 800
Njuovva mat (%) 26 27 27 31 39 43 26 29

RUOµµA 1976 1981 1989 1998

Boazolohku 182 000 227 000 296 000 239 150
Njuovvan lohku – 51 200 84 915 47 362
Njuovva mat (%) – 23 29 20

* giππaealu boazolohku

Norggas lei alimus boazolohku jagis 1989. Finn-
márkku boazolohku lei oalle vuollin 1970-loguid
gaskkamuttos, go ledje heajos jagit ja dalle mas-
sojedje erenoamáª ollu bohccot. Vaikko boazo-
lohku lea ovdalnai rievddadan, ii goittotge leat
lassánan nu ollu go áigodagas 1975–1989, go
dalle lassánii Finnmárkku boazolohku beliin.
Sámi boazodoalu boazolohku lassánii 29 % dán
áigodagas. Jagi 1989 rájis 1998 rádjái manai
boazolohku sakka ollu ma∫ás Finnmárkkus
(35 %), muhto eará guovlluin áibbas unnán
(1 %). Ruoºas lassánii boazolohku 63 % jagiin
1976 rájis ja lohku lei buot bajimusas jagis 1989.
Das rájis manai boazolohku 19 % ma∫ás jagi
1997 rádjai. Maiddái Ruoºas lea boazolohku
rievddadan, ja alimus boazolohku lei jagiin 1910,
1930 ja 1955 goas lohku lei gaskkal 275 000 ja
280 000 bohcco. Muhto ii goassege leat leamaª
nu alla boazolohku go jagis 1989.

2.5 tabeallas mii oaidnit ahte leat eanemus
njuovvanbohccot giππaealus (%) dallego boazo-
lohku lea badjin. Dát ∏ájeha ahte boazodoallu
geah∏∏ala muddemiid bokte heivehit boazodoalu
guohtumiid mielde. Okta sivva dasa manne
njuovvanproseanta lea mannan ma∫ás, leat las-
sáneaddji boazomassimat. Ja massimiid duogáΩin
muhtin guovlluin leat boraspiret, mat dahket vát-
tisvuoπaid.

Muhtin guovlluin Norggas, earret Finnmárk-
ku, lassánii biergobuvttadeapmi 1980-loguin,
vaikko boazolohku ii lassánan (2.5 ja 2.6 tabeal-
lat). Dás oaidnit ahte go boazolohku 16 % lassá-
nii 1981rájis gitta 1989 rádjái, de dan áigodagas
lassánii biergobuvttadeapmi 60 % tonnaid miel-
de. Biergobuvttadeapmi lassánii dannego rievd-
dai ollislaª ealus nji∫∫elasaid lohku varrásiid
ektui (dahje nuppeládje) ja bohccuid ahki ealus
rievddai.
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Tabell 2.5 visar att slaktuttaget i procent av
vårhjorden är störst när renantalet är högt. Detta
visar att renskötseln genom varierande uttag i
viss utsträckning försöker anpassa renantalet till
betesresurserna. En av orsakerna till ett lägre
slaktuttag de senaste åren är ökade förluster
inom enskilda områden till följd av problem med
rovdjur.

I Norge hade man i områdena utanför Finn-
mark en produktionsökning på 1980-talet som
var större än ökningen av renantalet skulle påkal-
la (tabellerna 2.5 och 2.6). Samtidigt som renan-
talet ökade med 16 procent från åren 1981 till
1989 ökade produktionen med 60 procent. Pro-
duktivitetstillväxten berodde på förändrade
köns- och åldersstrukturer i renhjorden.

I Norge som helhet var renantalet högst år 1989.
Renantalet i Finnmark var lågt i mitten av 1970-
talet på grund av flera år med extraordinärt stora
förluster. Även om renantalet har varierat tidiga-
re, så har ökningen aldrig varit så stor som från
åren 1975 till 1989, då renantalet i Finnmark mer
än fördubblades. I den samiska rennäringen i
övrigt ökade renantalet med 29 procent under
denna period. Från åren 1989 till 1998 reducera-
des renantalet kraftigt i Finnmark (35 procent),
men obetydligt i de övriga områdena (1 procent).
I Sverige ökade renantalet med 63 procent från år
1976 och fram till toppåret 1989. Därefter har
renantalet minskat med 19 procent fram till år
1997. I Sverige har det även tidigare varit stora
variationer med toppar åren 1910, 1930 och
1955 då antalet renar var mellan 275 000 och
280 000. Det har dock aldrig registrerats ett så
högt antal som år 1989.

2.4.2 Produktion
Tabell 2.5. Antal renar och antal slaktade renar med uttag i procent, åren 1975–1998.

1975 1981 1989 1998

NORGE Finnmark Övriga o. Finnmark Övriga o. Finnmark Övriga o. Finnmark Övriga o.

Antal renar * 86 800 37 200 129 900 41 400 200 400 48 000 129 600 47 400
Antal slaktade renar 22 564 10 142 35 520 13 020 78 592 20 848 33 550 13 800
Uttag i % 26 27 27 31 39 43 26 29

SVERIGE 1976 1981 1989 1998

Antal renar * 182 000 227 000 296 000 239 150
Antal slaktade renar – 51 200 84 915 47 362
Uttag i % – 23 29 20

* Antal renar i vårhjorden

I Norge har antalet driftsenheter utanför Finn-
mark varit relativt stabilt. I Finnmark har drifts-
enheterna minskat kraftigt efter år 1990 (25
procent). Denna reduktion beror på särskilda
omställningsåtgärder för att minska renantalet. I
Sverige har antalet rennäringsföretag ökat från år
1979 till 1997 (18 procent). Ett rennäringsföre-
tag är ett företag som registrerats i Jordbruks-
verkets företagsregister och i ett sådant företag
ingår en eller flera samebymedlemmar.

De personer som är knutna till rennäringen har
ökat i bägge länderna med åren 1975/1980 som
utgångspunkt. Norge hade en topp omkring år
1990. I Finnmark har antalet personer med ren-
skötsel som huvudnäring minskat något de senas-
te åren, men nedgången har inte varit lika stor
som minskningen av antalet driftsenheter (fler
personer samlade inom färre enheter).



2.4.3 Ekonomiija
2.6. tabealla. Boazodoalu ekonomalaª dilli jagiin 1975–1997. Árvvut leat 1 000 NOK/SEK.

1975 1980 1990 1997

NORGA
Buvttadeapmi (tonn) 1 083 1 428 2 004 1 268
Kilo haddi. * NOK* 77,61 66,87 38,06 44,15
Buvttadanárvu ** 84 052 95 490 76 272 55 982
Njuolggo doarjagat *** 2 168 11 229 26 340 17 355
Boraspire vahátbuhtadusat 2 604 4 371 3 493 18 498

Submi sisaboaπut 88 902 111 157 106 144 91 879

RUOµµA
Buvttadeapmi (tonn) - 1 200 3 580 1 306
Kilo haddi. SEK - 38,50 27,34 41,30
Buvttadanárvu** - 46 200 97 877 53 938
Haddedoarjja 4 310 12 262 26 403 21 330
Boraspire vahátbuhtadusat 7 446 - 27 314 29 311

Submi sisaboaπut 151 594 104 578

* hattit/golut ∏uvvot konsumhadde-indeaksa biddjon 1978-kr naªunála kruvnnuide.
*** doallodoarjja ja miessenjuovvan doarjja.

16 % Ruoºas 1990–1997 áigodagas, muhto lei
juo oalle badjin jagis 1990. Lassin dása bohtet vel
buhtadusat “stuora boazojámu” dihte Ruoºas
(erenoamáª stuora, duoπaªtuvvon massimat).
Jagis 1997 ledje dát buhtadusat 728 039 SEK.
Buhtaduslogut eai dáidde goittotge ∏ájehit man
ollu duoπas leat massán bohccuid, muhto vahát-
máksimat (buhtaduslogut) ∏ájehit ahte boraspiret
leat giksin boazoealáhussii.

Norggas eai leat lassánan boraspire-vahátbuh-
tadusat dan mielde movt massimat dáhpáhuvvet,
ja nu leage njiedjan dat man goh∏oda “buhtadus
barggu ja ieªkapitála ovddas (vederlag for arbeid
og egenkapital)”. Dát ∏ájehuvvo 2.2 govas mas
boahtá ovdan ovdáneapmi Nordlánddas áigoda-
gas 1985–1999.

Ollislaª biergobuvttadeami árvu lea mannan
ma∫ás mearkkaªahtti láhkái. Mii oaidnit loguin
man sakka buvttadeapmi mannagoπii ma∫ás ere-
noamáΩit ma∫∫il 1990 goappaª riikkain. Hattit
leat ollu rievddadan goappaª riikkain. Norggas
gah∏ai haddi lagabui beliin áigodagas 1975–
1990. Hattit ledje sihke Norggas ja Ruoºas vuoli-
musas jagis 1990 (sihke tonnat ja %), ja dan jagi
buvttadedje maiddái eanemus bierggu. Ma∫∫il
manai biergobuvttadeapmi sakka ma∫ás ja
biergobuvttadeami árvu hedjonii, vaikko haddi
goarg∫ui. Hedjonan sisaboaπuid sadjái leat muh-
tin muddui lasihan doarjagiid (erenoamáΩit jagis
1990), ja lasihan buhtadusaid (1997).

Norggas lassánedje boraspire-vahátbuhtadusat
viπa geardánit jagiin 1990–1997 (fásta kr-mih-
tuin). Seammalágan vahátbuhtadusat lassánedje
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Värdet av den totala köttproduktionen har sjun-
kit betydligt. Det bakomliggande siffermaterialet
visar att nedgången kom omkring år 1990 i
bägge länderna. Priserna har varierat kraftigt i
båda länderna. I Norge sjönk priset till omkring
hälften från åren 1975 till 1990. I båda länderna
var priset lägst år 1990 då produktionen var som
högst (både i ton och procent). Senare har pro-
duktionen minskat betydligt och värdet av kött-
produktionen har blivit lägre trots en prisökning.
Intäktsreduktionen kompenseras i någon grad av
ökade bidrag (särskilt år 1990) och ökade ersätt-
ningar (år 1997).

I Norge femdubblades ersättningarna för för-
lorade renar på grund av rovdjur från åren 1990
till 1997 (mätt i fast värde). I Sverige ökade mot-

svarande ersättning med 16 procent under
samma period, men låg på en relativt hög nivå
redan år 1990. Till detta kommer ersättningen
för massdöd (extraordinära, dokumenterade för-
luster), som år 1997 uppgick till 728 039 kr.
Även om ersättningsnivån inte nödvändigtvis har
ett direkt samband med storleken på de reella för-
lusterna, så är den ändå ett uttryck för den ökade
belastningen från rovdjur.

I Norge har ersättningarna för förlorade renar
på grund av rovdjur inte ökat i samma takt som
förlusterna, vilket bidragit till att ersättning för
arbete och eget kapital har reducerats. Det illu-
streras av figur 2.1 som visar utvecklingen i
Nordland under perioden 1987 till och med
1999.

2.4.3 Ekonomi
Tabell 2.6. Ekonomiska förhållanden inom rennäringen, åren 1975–1997 (värde i 1 000 NOK/SEK).

1975 1980 1990 1997

NORGE
Produktion i ton 1 083 1 428 2 004 1 268
Pris pr. kg. NOK* 77,61 66,87 38,06 44,15
Värde av produktionen 84 052 95 490 76 272 55 982
Direkta bidrag ** 2 168 11 229 26 340 17 355
Ersättning p.g.a. rovdjur 2 604 4 371 3 493 18 498

Totala intäkter 88 902 111 157 106 144 91 879

SVERIGE
Produktion i ton – 1 200 3 580 1 306
Pris pr. kg. SEK* – 38,50 27,34 41,30
Värde av produktionen – 46 200 97 877 53 938
Prissubventioner 4 310 12 262 26 403 21 330
Ersättning p.g.a. rovdjur 7 446 – 27 314 29 311

Totala intäkter – – 151 594 104 578

* Alla priser/kostnader har räknats om efter konsumentprisindex till fasta priser för år 1998 i
nationella kronor.

** “Driftsbidrag” till driftsenheten och kalvslaktbidrag.



Jagis 1997 oΩΩo sámi boazodoalu doallovttada-
gat Norggas 95 000 kr oktiibuot dan oassái man
goh∏oda “vederlag for arbeid og egenkapital”
(buhtadus barggu ja ieªkapitála ovddas)( nettosi-
saboahtu oktiibuot). Jagis 1998 lassánii ruhta-
submi ja lei dasto 166 000 kr. Ruoºas lei jagis
1998 dát sisaboahtu 132 000 kr juohke bearraªa
nammii (sáhttá buohtastahttit doalloovttada-
gain). Váldosivvan manne Norggas lei dássi nu
erenoamáª vuollin jagis 1997, ∏ilgejuvvo vuost-
taΩettiin dainna ahte ealuid árvu hedjonii ja boa-
zodoallit oΩΩo unnit doarjagiid. Vahátbuhtadusat
ja lassidietnasat lassánedje jagis 1998. Nordlánd-
das ledje buhtadusat badjelis go biergobuvttadea-
mi árvu jagis 1999 (govva 2.1). Guovlluin, mat
leat Ruoºa ráji lahkosiin, ledje stuora erohusat
dáin sisaboaπuin jagis 1998 ja ledje gaskkal
81 000 kr (Romssas) ja 400 000 kr (Davvi-Trøn-
delágas). Manne ledje erohusat, sáhttá ∏ilgejuvvot
das go Davvi-Trøndelágas lei goluidmearri vuol-
lelis. (sullii 40 000 kr vuollelis go eará guovlluid
gaskamearri).

2.4.4 Teknologiija
Boazodoallu lea 1960-jagiid rájis ja dássáΩii mihá
eambbo geavahiªgoahtán teknologalaª veahkke-
neavvuid. Mis leat goittotge unnán gáldut, mat
∏ájehit loguiguin ovdáneami. Eaige gávdno ovtta-

lágán dieπut Norggas ja Ruoºas. Go bidjá vuoπ-
πun ahte 1960-jagiin ledje áibbas unnán teknolo-
galaª veahkkeneavvut boazodoalus, sáhttet goit-
totge soames logut 1990-jagiid loahpas govvidit
ovdáneami.
Jagis 1998 fievrridedje 78 % ruoºabeale boazo-
dolliin olles ealu, dahje muhtin ráji ealus, guorb-
mebiillain ∏ak∏aorohahkii. Giππat lei lohku 34
%. ¢ak∏at lei eatnasiin gaskkal 20 ja 40 miilla
guhku johtolat, muhto giππat johte eatnasat
vuollel 10 miilla. Norggas maiddái fievrridit ealu
guorbmebiillain muhtin muddui, muhto eai nu
ollugat daga dan (váilot logut).

Ruoºa doaluin lei badjel bealli geat bibme
bohccuid 1997/98 dálvvi. Ain dál dárbbaªuvvo
biebmat bohccuid radioaktivitehta geaΩil (maid-
dái Norggas), muhto nealgi lea váldoággan
manne bibmet bohccuid dálvet (sullii 37 %). Dál-
vet dat leage go bibmet bohccuid guhkimus áiggi
ain hávális (88 beaivvi gaskamearála∏∏at). Stuo-
rimus doalut bibmet eanemusat.

Norgga boazodoalus lea muohtaskohteriid
almmolaª lohku dál vuollelaª 1 000. Lohku lea
veahá vuollelis go jagis 1982 (1 144). Ma∫emus
30 jagis leat maid atnigoahtán mohtorsihkkeliid
ja njealljejuvllat vuojániid, ja dat leat váikkuhan
dasa ahte boazodoalu bargovuogit leat sakka
rievdan. Beatnagiid atnet boazobarggus, omd
∏ohkkedettiin ja guoπohettiin (badjel 50 %
Ruoºa doaluin). Vaikko adnoge teknologiija, de
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2.2 govva. Dás oaidnit ollislaª biergobuvttadeami sisaboaπuid ja boraspire-vahátbuhtadusaid Nord-
lándda boazoorohagas áigodagas 1987–1999.
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År 1997 var ersättning för arbete och eget kapital
(total nettointäkt) per driftenhet för rennäringen
i Norge 95 000 kr. Detta belopp ökade år 1998
till 166 000 kr. I Sverige var intäkten år 1998
132 000 kr per familj (jämförbart med driftsen-
het). Den särskilt låga nivån i Norge år 1997
beror i huvudsak på en reducering av värdet på
renarna och på betydligt mindre bidrag. Ersätt-
ningarna och biinkomsterna ökade år 1998. År
1999 var ersättningarna högre än värdet av kött-
produktionen i Nordland (figur 2.2). För de
områden som gränsar till Sverige varierade dessa
intäkter år 1998 mellan 81 000 kr (Troms) och
400 000 kr (Nord-Trøndelag). Skillnaderna beror
till en del på en lägre kostnadsnivå i Nord-Trøn-
delag (ca 40 000 kr lägre än genomsnittet för de
övriga).

2.4.4 Teknologi
Det har skett en dramatisk utveckling avseende
användandet av tekniska hjälpmedel inom ren-
näringen från 1960-talet och fram till idag. Det
finns inget bra material som illustrerar denna
utveckling med siffror. Det finns inte heller

samma typ av data i Sverige och i Norge. Med
utgångspunkt i det faktum att användningen av
teknik var mycket begränsad på 1960-talet kan
några siffror från slutet av 1990-talet ändå ge en
viss bild av utvecklingen.

År 1998 flyttade 78 procent av renskötarna i
Sverige hela eller delar av sina renhjordar till
höstbetena med lastbil. På våren var den andelen
34 procent. På hösten flyttade de flesta mellan 20
och 40 mil, men på våren flyttade de flesta
mindre än 10 mil. Flyttning med bil förekommer
också till viss del i Norge, men omfattningen är
betydligt mindre.

Åren 1997/98 var det mer än hälften av företag-
arna i Sverige som utfodrade ren. Huvudorsa-
ken var nödutfodring vintertid (ca 37 procent)
även om det förelåg ett visst behov av utfodring
p.g.a radioaktivt nedfall (också i Norge). Utfod-
ringen skedde främst på vintern (i genomsnitt 88
dagar). Den var mest omfattande i de största ren-
näringsföretagen.

I Norge är den officiella siffran för antalet snö-
skotrar inom rennäringen något under 1 000. Det
är något lägre än år 1982 (1 144). Även motor-
cyklar och “4-hjulingar” har tagits i bruk de
senaste 30 åren, vilket bidragit till dramatiska

Figur 2.2. Totala intäkter från köttproduktion jämfört med ersättningar på grund av rovdjur i Nord-
lands renbetesområde för perioden 1987–1999.



goittotge oallugat maiddái ∏uiget ja vázzet joπi-
dettiin. Heasttaid leat maid muhtin muddui gea-
vahiªgoahtán bievlajagis.

Ruoºas ja lulli Norggas atnet helikopteriid
oalle ollu, erenoamáΩit dallego ∏ohkkejit ealu
gárdái go galget geassit gávpe∏orraga.

2.4.5 Oktiigeassu
Obbala∏∏at sáhttá Ruoºabeali boazodoalu dadjat
leat viidábun go Norggas, doppe leat eambbo
boazobargit, olbmot geat gullet boazodollui, ja
stuorit boazolohku. Obbalaª govas oaidnit ahte
sihke doalut ja olbmot geat gullet boazodollui
leat lassánan goappaª riikkain 1975/80 rájes
1997 rádjai (earret Finnmárkkus).
Sihke Norggas ja Ruoºas lei alimus boazolohku
jagis 1989. 1980-loguid rájes lea leamaª ∏ielga
politihkalaª ulbmilin geahpedit boazologu sierra
doaimmaiguin. Seammasullasaª ovdáneapmi
boazologus Ruoºas ja Norggas ∏ájeha dan guvlui
ahte boazolohku rievddai olmmoªlogu ja guoh-
tumiid mielde, ii ge boazodoallopolitihkalaª
doaibmabijuid geaΩil. Norggas ja Ruoºas han

eai lean seammalágan boazodoallo-politihkalaª
doaibmabijut. Tsjernobyl atomlihkohisvuoπa
ma∫∫il unniduvvui njuovvan, ja dát lihkohis-
vuohta dagahii boazologu lassáneami muhtin
muddui.
Árvolassáneapmi, man mihtidit biergobuvttade-
miin, lei jagis 1997 sullii seamma dásis goappaª
riikkain, ledje seammá hattit ja buvttaduvvui
ovtta maπe. 1989/90 ektui lea haddedoarjja
veahá lassánan Ruoºas, muhto Norggas geahpe-
dedje njuolggo doarjagiid doalloovttadagaide.
Boraspiret leat áibbas vissasit guovddáª sivvan
dasa go boazodoalu buvttadeapmi ja dienas lea
ma∫ás mannan, ja maiddái leat boraspireváttis-
vuoπat daπistaga lassánan boazodoalus ja ªad-
dan váttisvuohtan.

Boazodoalu eavttut leat ollásii earáhuvvan dan
rájis go mohtorfievrrut lassánedje ma∫emus 30
jagis, sihke guoπoheami, ∏ohkkema ja johtima
dáfus. Stuora ealuid lea dál mihá geahppasit
guoπohit, ja dát várra váikkuhiige dasa go boa-
zolohku lassánii 1980-loguin. Hedjonan ja gár-
Ωon guohtumiid ovdii leat eambbo biebmagoah-
tán ealuid, sihke lunddolaª rásiiguin ja fuoππarii-
guin.
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förändringar av driften. Hund används dock fort-
farande i stor utsträckning vid samling och skilj-
ning (över 50 procent av företagen i Sverige).
Trots den tekniska utvecklingen företas en stor
del av flyttningen till fots eller med skidor. Hästar
har också tagits i bruk barmarkstid.

Helikopter används ganska mycket i Sverige
och i de sydliga områdena i Norge, särskilt vid
samling av ren för slakt.

2.4.5 Sammanfattning
Allmänt kan man säga att rennäringen i Sverige
har en något större omfattning än den i Norge,
såväl vad gäller antalet utövare och antalet per-
soner knutna till näringen som antalet renar. Den
allmänna bilden är att både antalet enheter och
personer har ökat i bägge länderna från åren
1975/80 till 1997 (med undantag för Finnmark).

Såväl i Sverige som i Norge var renantalet som
högst år 1989. Sedan 1980-talet har det varit ett
klart politiskt mål att reducera renantalet genom
särskilda åtgärder. Att antalet renar ökade under
samma perioder i de båda länderna tyder på att

ökningen snarare berodde på befolkningsutveck-
lingen och betesförhållandena än på rennär-
ingspolitiska åtgärder. Efter kärnkraftsolyckan i
Tjernobyl år 1986 reducerades slaktuttaget be-
tydligt under en period och bidrog till en ökning
av renantalet inom vissa områden.

Pris och produktionsmängd var ungefär de-
samma i länderna år 1997 liksom värdet mätt i
köttproduktion. I förhållande till åren 1989/90
ökade prissubventionerna något i Sverige, medan
de direkta bidragen till driftsenheterna reducera-
des i Norge.

Rovdjursproblematiken är en viktig orsak till
att produktionen reducerats och att det ekono-
miska utbytet från näringen minskat. Rovdjuren
utgör ett ökande problem för rennäringen.

Den ökade användningen av motorfordon,
både för bevakning och samling samt för tran-
sport, har skapat nya betingelser för renskötseln
under den senaste trettioårsperioden. Denna ut-
veckling har medfört ökade möjligheter för
renskötaren att kontrollera stora hjordar och var
en bidragande orsak till ökningen av renantalet
på 1980-talet. Renbetenas försämrade kvalitet
och tillgänglighet kompenseras delvis genom
ökad utfodring, såväl med grovfoder som med
fabriksfoder.



3.1 Doaibmadilálaªvuoπat,
guohtumat ja daid atnu

3.1.1 Álgu
Dán kapihtalis ovdanbuktá kommiªuvdna ∏ea-
ruid ja boazoorohagaid doaibmadilálaªvuoπaid,
guohtumiid ja guhtumiid anu ∏uovvovaª guovl-
luin: Davil álgit Romssa fylkkas ja Norrbottena
leanas ja Hedmark fylka davimus osiin ja Dalar-
na leana. Mii juohkit guovllu viπa guovllulaª oas-
sái (regiovdnii): Romsa ja davágeaΩi Norrbotten,
Davit Nordlánda ja gaska ja lulimus Norrbotten,
Helgelánda ja Västerbotten, Davvi-Trøndelága ja
davágeaΩi Jämtlánda. Don gávnnat dárkilis ∏ilge-
husa ∏earuid ja boazoorohagaid birra fágalávde-
gotti raporttas (mielddus 1), mii ∏uovvu dán
raportta. ¢earuid ∏ilgehusat ja boazoorohagaid
∏ilgehusat eai leat jur ovttaláganat juohke saji.
VuosttaΩettiin leat geográfalaª erohusat ja
ieªguπetlágan doaibmavuogit, muhto maiddái
barggu duogáªdieπut, leat goabbatláganat.

3.1.2 Romssa guovlu ja davágeaΩi
Norrbotten

Obbala∏∏at
Guovlu fátmmasta buot Romssa fylkka oroha-
gaid ja Ruoºas dan njeallje davimus várre∏earu.
Dasa lassin lea davágeaΩi Norrbottena nuortta-
mus eananosiin maiddái vuovde∏earru ja dasto
má∫ga konseªuvdna∏earu, mat váikkuhit várre-
∏earuid doaibmadilálaªvuoπaid ja areálageava-
heami dálvejagi eatnamiin. Buot ∏earuin ja nealji
boazoorohagas lea oarjjabeali, ja nuppis fas
nuorttabeali, orohatrádji nuppi riikka guvlui.
Dasto leat velá njeallje boazoorohaga main oro-
hatrádji lea ruoºabeali konvenªuvdnaguovlluide
Norggas.

Romssa boazoorohagaid alimus lobálaª boa-
zolohku lea 14 000 bohcco oktiibuot. ¢earuid
alimus lobálaª boazolohku lea 36 500 bohcco, ja
vuovde∏earuid ja konseªuvdna∏earuid alimus
lobálaª boazolohku lea fas 10 300 bohcco (SOU
1966:12).

Geah∏a mat mielddus 1, kap. 2. Das ∏ilge
kommiªuvdna doaibmadilálaªvuoπaid ja guohtu-
miid, ja movt ∏earut ja orohagat atnet guohtu-

78
Evttohus

3. KAPIHTAL

Doaibmadilálaªvuoπat
ja guohtumiid atnu



79
Betänkande

3.1 Driftsförhållanden,
betestillgångar och
betestillgångarnas
användning 

3.1.1 Inledning
I detta kapitel redogör kommissionen för same-
byarnas och renbetesdistriktens driftsförhållan-
den, betestillgångar och betestillgångarnas an-
vändning för ett område som avgränsas i norr av
Troms fylke och Norrbottens län och i söder av
nordligaste delarna av Hedmarks fylke och
Dalarna län. Området är uppdelat i fem regioner:
Troms och norra Norrbotten, norra Nordland
och mellersta och södra Norrbotten, Helgeland
och Västerbotten, Nord-Trøndelag och norra
Jämtland samt Sør-Trøndelag och södra Jämt-
land. De detaljerade beskrivningarna för varje
sameby och renbetesdistrikt återfinns i sakut-
skottets rapport som är bilaga 1 till detta betänk-
ande. Beskrivningarna för samebyarna och ren-
betesdistrikten följer inte alltigenom samma
mönster. Detta förklaras främst av olika natur-
geografiska förutsättningar och driftsformer
liksom också av olikheter i bakgrundsmaterialet
som ligger som grund för beskrivningarna.

3.1.2 Regionen Troms och norra
Norrbotten

Generellt
Regionen omfattar samtliga renbetesdistrikt i
Troms fylke och de fyra nordligaste fjällsameby-
arna i Sverige. I den östra delen av norra Norr-
botten finns dessutom en skogssameby och flera
koncessionssamebyar vars driftsmönster inverkar
på fjällsamebyarnas driftsförhållanden och mark-
användning i vinterbetesområdena. Samtliga
fjällsamebyar och fyra renbetesdistrikt har sin
västliga respektive östliga gräns mot det andra
landet. Ytterligare fyra renbetesdistrikt gränsar
mot de svenska konventionsområdena i Norge.

Det fastslagna högsta rentalet för renbetes-
distrikten i Troms är totalt 14 000 djur. För fjäll-
samebyarna är det högsta tillåtna samlade renan-
talet 36 500 djur och för skogs- och konces-
sionssamebyarna 10 300 djur (SOU 1966:12).

I bilaga 1 kapitel 2 redogör kommissionen för
driftsförhållandena och betestillgångarna samt
hur byarna och distrikten använder sina betestill-
gångar för samebyarna Könkämä, Saarivuoma,
Lainiovuoma och Talma samt renbetesdistrikten
Lakselvdal/Lyngsdal, Helligskogen, Mauken,
Tromsdalen och Andersdalen, Rosta, Dividalen,
Hjerttind, Altevatn och Gielas.

KAPITEL 3

Driftsförhållanden, betestillgångar och
erfarenheter av gällande konvention



miid. Dát guoská ∏uovvovaª ∏earuide ja oroha-
gaide: ¢earut leat Geaggán, Sárevuopmi, Lavn-
njetvuopmi ja Dálbma, ja orohagat leat: Láhku/
Guhkesvággi, Basevuovdi, Meavki, Stuoranjárga,
Rostu, Dievaidvuovdi, Stálonjárga, Álddesjávri
ja Gielas.

Geassejagi guohtuneatnamat
Dán guovllus leat guhta ráddjejuvvon guohtun-
guovllu gos ruoºabeali ealut besset guoπohit:
Dápmot-Rostu, Devddesvárri, Hávgavuopmi,
Anjavuopmi (alimus lobálaª boazolohku lea 9

000), Sárevuopmi, ja Láirevággi. Rieppe guoht-
unguovlu lei vihtta jagi das rájis go konvenªuvd-
na boπii fápmui (1972–1977). Ruoºabeali bohc-
cuin lea lohpi guohtut norggabealde eatnamiin
áigodagas miessemánu 1.b. – ∏ak∏amánu 14.
beaivái, ja dán seammá áigodagas ii leat norgga-
beali bohccuin lohpi guohtut dáin guovlluin.
¢uovvovaª ∏earuin lea lohpi guoπohit norggabe-
alde: Geaggan (Dápmot-Rostu), Lavnnjetvuopmi
(Devddesvári ja Hávgavuomi davábeali oasit),
Sárevuopmi (Anjavuopmi), Sárevuopmi ja Háv-
gavuomi lulábeali oasit ja Dálbma (Láirevággi).
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3.1 kártagovva. Romssa ja davágeaΩi Norrbottena boazoorohagat ja ∏earut riikaráji guoras ja kon-
venªuvdnaguovlluin.
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Figur 3.1. Renbetesdistrikt och samebyar utmed riksgränsen samt konventionsområden i regionen
Troms och norra Norrbotten.

Sommarbetesområden
I regionen finns sex avgränsade områden för
svensk renbetning: Tamok-Rosta, Devdisfjellet,
Havgavuopmi, Anjavassdalen (högsta tillåtna
renantal 9 000), Sarevuopmi samt Salvasskardet.
Betesområdet Rieppe fanns under en tid av fem år
från konventionens ikraftträdande (1972–1977).
Den tillåtna betestiden för svensk renbeting i

dessa områden är perioden 1 maj – 14 september
och områdena får inte användas för norsk ren-
betning under denna tid. Det är Könkämä
(Tamok-Rosta), Lainiovuoma (Devdisfjellet och
norra delen av Havgavuopmi), Saarivuoma
(Anjavassdalen, Sarevuopmi och södra delen av
Havgavuopmi) och Talma (Salvasskardet) same-
byar som får använda betesområdena.



Konvenªuvdnaguovllut leat Basevuovddis, Rost-
tus, Dievaidvuovddis ja Álddesjávrri boazooro-
hagain. Dan áigodagas go ruoºabeali ∏earuin ii
leat lohpi guoπohit dáin guovlluin, leat ∏uovvo-
vaª boazoorohagat guovlluin: Stálonjárga, Meav-
ki, Davvi-SáΩΩá, Láhku/Guhkesvággi ja Base-
vuovdi.

Dálvejagi guohtuneatnamat
Dán guovllus leat njeallje ráddjejuvvon guohtun-
guovllu gos norggabeali ealut besset guoπohit:
Maunu, Jalkis Vuoskåive, Njuorajávri, ja Báhc-
cajeagil (Patsajäkel). Norggabeali bohccuid
guoπohanáigodagat, ja norggabeali alimus lobá-
laª boazolohku ieªguπege orohagas dáin guoh-
tuneatnamiin ruoºabealde lea ná: Maunu áigoda-
gas golggotmánu 1.b – cuo∫ománu 30.b. (1 100),
Jalkis Vuoskåive oππajagimánu 1.b – njuk∏amá-

nu 31. b. (1 500), Njuorajávri golggotmánu 1.b
–cuo∫ománu 30.b. (1 500 ja dás lea Báhccajeagil
mielde), Báhccajeagil juovlamánu 1. b. – cuo∫o-
mánu 30. b. (1 500 ja dás lea Njuorajávri miel-
de). Ruoºabeali ∏earut eai beasa guoπohit, earret
Njuorajávri, mii lea dat guovlu gos ruoºabeali
ealut sáhttet guoπohit dan áiggis jagis go norgga-
beali bohccuin ii leat lohpi guohtut dán guovllus.
Dáid guohtuneatnamiid sáhttet ∏uovvovaª boa-
zoorohagat guoπohit: Gielas (Njuorajávri ja
Báhccajeagil), Stálonjárga (Jalkis Vuoskåive) ja
Basevuovdi (Maunu).

Konvenªuvdnaguovllut leat Geaggáma, Sáre-
vuomi ja Dálmma ∏earuin Ruoºas. Dálmmas lea
lohpi guoπohit Njuorajávrri birrasiin daid áigo-
dagaid go norggabeali ealuin ii leat lohpi guoπo-
hit doppe.
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3.2 Kártagovva. ¢earuid ja konvenªuvdnaguovlluid dálveguohtuneatnamat Romssa ja davágeaΩi Norr-
bottena guovlluin.
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Figur 3.2. Samebyar och konventionsområden i regionen Troms och norra Norrbotten i vinterbetes-
området.

Konventionsområdena ligger i Helligskogen,
Rosta, Dividalen och Altevatn renbetesdistrikt.
Under den tid då svensk renbetning inte är tillå-
ten i betesområdena har Hjerttind, Mauken,
Nord-Senja, Lakselvdal/Lyngsdal och Hellig-
skogen renbetesdistrikt tidvis utnyttjat betes-
områdena.

Vinterbetesområden
I regionen finns fyra avgränsade betesområden
för norsk renbetning: Maunu, Jalkis Vuoskåive,
Njuorajaure samt Patsajäkel. Den tillåtna betesti-
den för norsk renbetning i dessa områden och det
högsta tillåtna antalet renar är: Maunu under
perioden 1 oktober – 30 april (1 100), Jalkis
Vuoskåive under perioden den 1 januari – 31

mars (1 500), Njuorajaure under perioden 1
oktober – 30 april (1 500 tillsammans med Pat-
sajäkel), Patsajäkel under perioden 1 december –
30 april (1 500 tillsammans med Njuorajaure).
Betesområdena får inte användas för svensk ren-
betning förutom i Njuorajaure där svensk renbet-
ning är tillåten under den del av året norsk ren-
betning inte är tillåten där. Det är Gielas (Njuo-
rajaure och Patsajäkel), Hjerttind (Jalkis Vuosk-
åive) och Helligskogen (Maunu) renbetesdistrikt
som får använda betesområdena.

Konventionsområdena finns i Könkämä, Saa-
rivuoma och Talma samebyar i Sverige. Det är
Talma som har rätt utnyttja området Njuorajau-
re när norsk renbetning inte är tillåten där.



3.1.3 Davit Nordlándda guovlu ja
Norrbottena gaska ja lulit oasit

Obbala∏∏at
Guovllus leat guhtta boazoorohaga ja 11 várre-
∏earu. Buot orohagain ja ∏earuin, earret Jåhkå-
gasska, lea riikarádji orohagaid nuorttabeali rád-
jin, ja nuppiin fas oarjjabeali rádjin. Dán guovllu
nuorttabeali eananosiin leat vuovde- ja konse-
ªuvdna∏earut. Dáid ∏earuid doaibmamállet váik-
kuhit daid várre∏earuid ja boazoorohagaid mat
dálvet guoπohit Ruoºabealde, nappo sin doaib-
madilálaªvuoπaid ja guohtumiid anu dálvejagi
eatnamiin.
Guovllu boazoorohagaid alimus lobálaª boazo-
lohku lea 7 800 bohcco oktiibuot. ¢earuid ollis-
laª alimus lobálaª boazolohku guovllus lea 94
500 bohcco, ja vuovde∏earuid ja konseªuvdna-
∏earuid alimus boazolohku lea 38 300 bohcco.

Geah∏a mat mielddus 1, kap. 3, mas kommi-
ªuvdna ∏ilge doaibmadilálaªvuoπaid ja guohtu-
ma, ja movt ∏earut ja boazoorohagat atnet guoh-
tumiid. Dát guoská ∏uovvovaª ∏earuide: Gábna,

Leaváª, Girjás, Baste, Unna∏earoª, Sirgá, Duor-
bun, Luokta-Mavas, Semisjaur-Njarg ja Sváipa.
¢uovvovaª boazoorohagaide guoská: Skievvá,
Frostisen, Hápmir, Storskog/Sjunkfjell, Balvatn ja
Sálttoduottar (Saltfjell).

Geassejagi guohtuneatnamat
Dán guovllus leat vihtta ráddjejuvvon guohtun-
guovllu gos ruoºabeali ealut besset guoπohit:
B1a, B1b, B2, B3a ja B3b. Lobálaª guohtunáigo-
dat lea áigodagas suoidnemánu 1. beaivvis bor-
gemánu 31. beaivái. Dán áigodagas ii leat norg-
gabeali bohccuin lohpi guohtut guovllus. Earret
dán áigodaga sáhttet ruoºabeali bohccot leat
guovlluin B1b ja B3b, dallego seammás bargo-
juvvo bohccuiguin ruoºabeali dain lagamus duov-
dagiin. ¢uovvovaª ∏earut besset guoπohit dáin
guohtunguovlluin: Gábna (B1a), Leaváª (B1a)
Girjás ( B1a ja B1 b), Baste (B1b), Unna∏earoª
(B1b), Duorbun (B2), Luokta-Mavas (B3a),
Semisjaur-Njarg (B3a ja B3b) ja Sváipa (B3b)
Konvenªuvdnaguovllut leat Skievvá, Frostisen,
Balvatn ja Sálttoduoddara boazoorohagain.
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3.3 Kártagovva. Boazoorohagat, ∏earut ja konvenªuvdnaguovllut riikaráji guoras Davit Nordlándda ja
gaska Norrbottena guovlluin.
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Figur 3.3. Renbetesdistrikt, samebyar och konventionsområden i regionen norra Nordland och mel-
lersta och södra Norrbotten utmed riksgränsen.

3.1.3 Regionen norra Nordland och
mellersta och södra Norrbotten

Generellt
Regionen omfattar sex renbetesdistrikt och 11
fjällsamebyar. Samtliga distrikt och byar, utom
Jåhkågasska, har sin östliga respektive västliga
gräns mot det andra landet. I den östra delen av
regionen finns skogs- och koncessionssamebyar
vars driftsmönster inverkar på driftsförhållande-
na och betesanvändningen i vinterbetesområdet
för fjällsamebyarna och de renbetesdistrikt som
har sitt vinterbete i Sverige.

Det fastslagna högsta renantalet för renbetes-
distrikten i regionen är 7 800 djur. Det samlade
högsta tillåtna renantalet för fjällsamebyarna i
regionen är 94 500 djur och för skogs- och kon-
cessionssamebyarna 38 300 djur.

I bilaga 1 kapitel 3 redogör kommissionen för
driftsförhållandena och betestillgångarna samt
hur byarna och distrikten använder sina betestill-
gångar för samebyarna Gabna, Laevas, Girjas,

Baste, Sörkaitum, Sirkas, Tuorpon, Luokta-
Mavas, Semisjaur-Njarg och Svaipa samt renbe-
tesdistrikten Skjomen, Frostisen, Hábmer, Stor-
skog/Sjunkfjell, Balvatn och Saltfjell.

Sommarbetesområden
I regionen finns fem avgränsade betesområden
för svensk renbetning: B1a, B1b, B2, B3a och
B3b. Den tillåtna betestiden är perioden den 1 juli
– 31 augusti och områdena får inte användas för
norsk renbetning under denna tid. I områdena
B1b och B3b får svenska renar även uppehålla sig
under annan tid när renskötsel bedrivs i angrän-
sande svenska gränsområden. Det är Gabna
(B1a), Laevas (B1a), Girjas (B1a och B1b), Baste
(B1b), Sörkaitum (B1b), Tuorpon (B2), Luokta-
Mavas (B3a), Semisjaur-Njarg (B3a och B3b) och
Svaipa (B3b) samebyar som får använda betes-
områdena.

Konventionsområdena finns i Skjomen, Frost-
isen, Balvatn och Saltfjell renbetesdistrikt.



Dálvejagi guohtuneatnamat
Dán guovllus leat guokte ráddjejuvvon guohtun-
guovllu gos norggabeali ealut besset guoπohit:
Storsund ja Älvsbyn. Lobálaª guoπohanáigodat
lea golggotmánu 1.beaivvis cuo∫ománu 30.beai-
vái, earretgo Älvsbyn lulimus eananosiin, dasgo
doppe lea guoπohanáigodat oππajagimánu 1.
beaivvis cuo∫ománu 30. beaivái. Storsund ja

Älvsbyn alimus lobálaª boazolohku lea oktiibuot
2 500 bohcco ja ruoºabeali bohccuin ii leat lohpi
guohtut dáin guohtunguovlluin. Dat leat Balvatn
(Älvsbyn) ja Saltfjell (Storsund) boazoorohagat
geat besset guovlluid guoπohit.

Konvenªuvdnaguovllut Älvsbyn lea Luokta-
Mavas ∏earus ja Storsund lea Semisjaur-Njarg
∏earus.
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3.4 kártagovva. Konvenªuvdnaguovllut dálveguohtuneatnamiin davit Nordlándda ja gaska Norrbot-
tena guovlluin.
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Figur 3.4. Konventionsområden i regionen norra Nordland och mellersta och södra Norrbotten i
vinterbetesområdet.

Vinterbetesområden
I regionen finns två avgränsade betesområden för
norsk renbetning: Storsund och Älvsbyn. Den til-
låtna betestiden är perioden 1 oktober – 30 april
förutom i den södra delen av Älvsbyn där den til-
låtna betestiden är perioden 1 januari – 30 april.
Det högsta tillåtna renantalet för Storsund och

Älvsbyn tillsammans är 2 500 djur och betesom-
rådena får inte användas för svensk renbetning.
Det är Balvatn (Älvsbyn) och Saltfjell (Storsund)
renbetesdistrikt som får använda områdena.

Konventionsområdet Älvsbyn finns i Luokta-
Mavas sameby och Storsund i Semisjaur-Njarg
sameby.



3.1.4 Helgelándda ja Västerbotten
guovlu

Obbala∏∏at
Guovllus leat 6 boazoorohaga, 6 ∏earu ja okta
vuovde∏earru. Guovtti boazoorohagas ja buot
∏earuin lea riikarádji nuorttabeali rádjin, dahje
nuppiide lea oarjjabeali rádjin. Dain boazooro-
hagain, mat leat riikarádje guoras, leat dálve-
guohtumat Ruoºas, ja dán njealji eará boazooro-
hagain leat dálvejagi guohtumat norggabeali rid-
doeatnamiin. Várre∏earuin lea muhtin oassi geas-
sejagi guohtumiin Norggabeali eatnamiin.

Dán guovllu boazoorohagaid alimus lobálaª
boazolohku lea 7 900 bohcco oktiibuot. Várre-
∏earuin lea fas alimus lobálaª boazolohku 47 400
bohcco, ja vuovde∏earuid lobálaª boazolohku lea
fas 3 000 bohcco.

Geah∏a mat mielddus 1, kap. 3, mas kommi-
ªuvdna ∏ilge doaibmadilálaªvuoπaid ja guohtu-
ma, ja movt ∏earut ja boazoorohagat atnet guoh-
tumiid. Dát guoská ∏uovvovaª ∏earuide: Gran,
Ran, Ubmeje, Vapsten, Vilhelmina norra ja Vil-
helmina södra, ja boazoorohagat leat dát: Byrkii-
je, Ildgruben, Hestmannen/Strandtindene, Røss-

åga/Toven/Syv Søstre, Brurskanken/ Kvitfjell/
Brønnøy ja Voengelh- Njaarke.

Geassejagi guohtuneatnamat
Dán guovllus leat vihtta ráddjejuvvon guohtun-
guovllu gos ruoºabeali ealut besset guoπohit:
B3b, B4, B5a, B5b ja B6. Guoπohanlobi áigodat
lea suoidnemánu 1.beaivvis borgemánu 31.beai-
vái. Norggabeali bohccuin ii leat lohpi guohtut
dáin guovlluin dán áigodagas. Earret dán áigoda-
ga sáhttet ruoºabeali bohccot leat guovlluin B5a
ja B5b, dallego seammás bargojuvvo bohccuiguin
ruoºabeali dain lagamus duovdagiin. ¢earut mat
besset guovllus guoπohit leat Gran ja Sváipa
(B3b), Ran (B3b), Ubmeje (B4), Vapsten (B5a),
Vilhelmina norra (B5b ja B6), Vilhelmina södra
(B6) ja Frostviken norra (B6). Dasa lassin lea
Ruoºas okta guovlu, lahka riikaráji, gos norgga-
beali bohccot sáhttet leat dallego seammás bar-
gojuvvon bohccuiguin norggabealde dakko dain
lagamus guovlluin.
Earret dálvejagi guohtuneatnamiid Ruoºas, mat
leat Ubmeje ∏earus, leat velá konvenªuvdna-
guovllut Ildgruben ja Byrkije boazoorohagain.
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3.5 kártagovva. Boazoorohagat, ∏earut ja konvenªuvdnaguovllut riikaráji guoras Helgelándda ja Väs-
terbottena guovlluin.
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Figur 3.5. Renbetesdistrikt, samebyar och konventionsområden i regionen Helgeland och Västerbotten
utmed riksgränsen.

3.1.4 Regionen Helgeland och
Västerbotten

Generellt
Regionen omfattar sex renbetesdistrikt, sex fjäll-
samebyar och en skogssameby. För två renbetes-
distrikt och samtliga fjällsamebyar utgör riks-
gränsen östlig respektive västlig gräns. De renbe-
tesdistrikt som ligger intill riksgränsen har vinter-
bete i Sverige och de övriga fyra renbetesdistrik-
ten har sitt vinterbete mot den norska kusten.
Fjällsamebyarna har delar av sitt sommarbete i
Norge.

Det fastslagna högsta renantalet för renbetes-
distrikten i regionen är 7 900 djur. För fjällsame-
byarna i regionen är det högsta tillåtna renantalet
47 400 djur och skogssamebyn får hålla 3 000
djur.

I bilaga 1 kapitel 4 redogör kommissionen för
driftsförhållandena och betestillgångarna samt
hur byarna och distrikten använder sina betestill-
gångar för samebyarna Gran, Ran, Ubmeje,
Vapsten, Vilhelmina norra och Vilhelmina södra
samt renbetesdistrikten Byrkije, Ildgruben, Hest-

mannen/Strandtindene, Røsåga/Toven/Syv Søst-
re, Brurskanken/Kvitfjell/Brønnøy och Voengel-
Njaarke.

Sommarbetesområden
I regionen finns fem avgränsade områden för
svensk renbetning: B3b, B4, B5a, B5b samt B6.
Den tillåtna betestiden är perioden 1 juli – 31
augusti och betesområdena får inte användas för
norsk renbetning under denna tid. I områdena
B5a och B5b får svenska renar även uppehålla sig
under annan tid när renskötsel bedrivs i angrän-
sande svenska gränsområden. Det är Gran (B3b),
Ran (B3b), Ubmeje (B4), Vapsten (B5a), Vilhel-
mina norra (B5b och B6), Vilhelmina södra (B6)
samt Frostvikens norra (B6) samebyar som får
använda betesområdena.

Vidare finns ett gränsnära område i Sverige där
norska renar får upphålla sig när renskötsel
bedrivs i angränsande norska områden.

Förutom betesområdet i Sverige som finns i
Ubmeje sameby finns konventionsområdena i Ild-
gruben och Byrkije renbetesdistrikt.



Dálvejagi guohtuneatnamat
Dán guovllus leat njeallje ráddjejuvvon guohtun-
guovllu gos norggabeali ealut besset guoπohit:
Granö, Ramsele, Meselefors ja Hälla. Lobálaª
guohtunáigodat lea golggotmánu 1.beaivvis cuo-
∫ománu 30.beaivai, ja alimus lobálaª boazoloh-
ku ieªguπetge guohtunguovllus lea ná: Ramseles
1 000, Granö 1 000 ja Meselefors 1 500. Hälla
guohtunguovlu galgá adnot Meselefors sadjái, jus

dan guovllu guohtumat eai leat doarvái 1 500
bohccui. Ruoºabeali bohccuin ii leat lohpi guoh-
tut dáin eatnamiin. ¢uovvovaª boazoorohagat
sáhttet guoπohit guovlluin: Ildgruben (Granö ja
Ramsele) ja Byrkije (Meselefors dahje Hälla).

Konvenªuvdnaguovllut leat dáin ∏earuin: Ub-
meje, Vapsten, Vilhelmina norra ja Vilhelmina
södra.
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3.6 kártagovva. Konvenªuvdnaguovllut dálveguohtuneatnamiin Helgelándda ja Västerbottena guovl-
luin.
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Figur 3.6. Konventionsområden i regionen Helgeland och Västerbotten i vinterbetesområdet.

Vinterbetesområden
I regionen finns fyra avgränsade betesområden
för norsk renbetning: Granö, Ramsele, Mesele-
fors och Hälla. Den tillåtna betestiden är perio-
den 1 oktober – 30 april och det högsta tillåtna
renantalet i betesområdena är: Ramsele 1 000,
Granö 1 000 och Meselefors 1 500. Betesområdet
Hälla skall kompensera för Meselfors om betes-

tillgången där inte är tillräcklig för 1 500 renar.
Betesområdena får inte användas för svensk ren-
betning. Det är Ildgruben (Granö och Ramsele)
och Byrkije (Meselefors eller Hälla) renbetes-
distrikt som får använda betesområdena.

Konventionsområdena ligger i Ubmeje, Vaps-
ten, Vilhelmina norra och Vilhelmina södra
samebyar.



3.1.5 Davvi-Trøndelága ja
Jämtlándda davimus oasit

Obbala∏∏at
Guovllus leat guhtta boazoorohaga ja ∏ieΩa
várre∏earu. Norggas leat njeallje boazoorohaga
ja Ruoºas leat vihtta ∏earu mat leat riikaráji guo-
ras.

Dán guovllu boazoorohagaid alimus lobálaª
boazolohku lea 13 900 bohcco. ¢earuid alimus
lobálaª boazolohku lea 22 800 bohcco.

Geah∏a mat mielddus 1, kap. 5, mas kommi-
ªuvdna ∏ilge doaibmadilálaªvuoπaid ja guohtu-
ma, ja movt ∏earut ja boazoorohagat atnet guoh-
tumiid. Dát guoská ∏uovvovaª ∏earuide: Frost-
vikens norra, Jiingevaerie, Jovnevaerie, Njaarke,

Gálpe, ja boazoorohagat leat dát: Fosen, Færen,
Skjækerfjell, Låarte, Østre-Namdal ja Oarjel-
Njaarke (obbalaª).

Geassejagi guohtuneatnamat
Guovllus leat guokte ráddjejuvvon guohtun-
guovllu gos norggabeali bohccuin lea lohpi guoh-
tut: Leipikvatnet ja Blåsjøkilen. Mearriduvvon
guohtonáigodat lea cuo∫ománu 1. beaivvis skáb-
mamánu 14. beaivái, ja ruoºabeali bohccuin ii
leat lohpi guohtut guovllus. Dat lea Østre- Nam-
dal boazoorohat, mas lea vuoigatvuohta geava-
hit dáid guohtunguovlluid.

Konvenªuvdnaguovllut leat Frostviken norra
∏earu siskkobealde.
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3.7 kártagovva. Boazoorohagat, ∏earut ja konvenªuvdnaguovllut Davvi-Trøndelága ja Jämtlándda
davágeaΩi guovlluin.
Dálvejagi guohtuneatnamat

Dálá konvenªuvnnas ii muddejuvvo dán guovllu
rádjerasttildeaddji boazodoallu.
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Figur 3.7. Renbetesdistrikt, samebyar och konventionsområden i regionen Nord-Trøndelag och norra
Jämtland.

3.1.5 Regionen Nord-Trøndelag och
norra Jämtland

Generellt
Regionen omfattar sex renbetesdistrikt och sju
fjällsamebyar. I Norge är det fyra renbetesdistrikt
och i Sverige fem samebyar som ligger utmed
riksgränsen. 

Det fastslagna högsta rentalet för renbetes-
distrikten i regionen är 13 900 djur. För sameby-
arna är det högsta tillåtna renantalet 22 800 djur.

I bilaga 1 kapitel 5 redogör kommissionen för
driftsförhållandena och betestillgångarna samt
hur byarna och distrikten använder sina betestill-
gångar för samebyarna Frostvikens norra, Jiinge-

vaerie, Jovnevaerie, Njaarke och Kall samt ren-
betesdistrikten Fosen, Færen, Skækerfjell, Låarte,
Østre-Namdal och Åarjel-Njaarke.

Sommarbetesområden
I regionen finns två avgränsade betesområden för
norskt renbetning: Leipikvattnet och Blåsjökilen.
Den tillåtna betestiden är perioden 1 april – 14
november och betesområdena får inte användas
för svensk renbetning. Det är Østre-Namdal ren-
betsdistrikt som har rätt att använda betesområ-
dena.

Konventionsområdena finns i Frostvikens
norra sameby.

Vinterbetesområden
Gällande konvention reglerar inte ett gränsöver-
skridande vinterbete.



3.1.6 Lulli-Trøndelága ja
Jämtlándda lulit guovllut

Guovllus leat vihtta boazoorohaga ja vihtta vár-
re∏earu, ja dáin leat njeallje boazoorohaga ja
njeallje ∏earu riikaráji guoras.
Lulli-Trøndelága boazoorohagaid alimus lobálaª
boazolohku lea 13 600 bohcco. ¢earuid alimus
lobálaª boazolohku lea 24 200 bohcco.

Geah∏a mat mielddus 1, kap. 6, mas kommi-
ªuvdna ∏ilge doaibmadilálaªvuoπaid ja guohtu-
ma, ja movt ∏earut ja boazoorohagat atnet guoh-
tumiid. Dát guoská ∏uovvovaª ∏earuide: Han-
dölsdalen, Mittådalen, Ruvhten, Idre Nya, ja
boazoorohagat leat: Essand, Riast/Hylling,
Femund ja Elgå.

Dálá konvenªuvnnas ii muddejuvvo dán guovl-
lu rádjerasttildeaddji boazodoallu.
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3.8 kártagovva. Boazoorohagat ja ∏earut Lulli-Trøndelágaa ja Jämtlándda lulágeaΩi guovlluin..
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Figur 3.8. Renbetesdistrikt och samebyar i regionen Sør-Trøndelag och södra Jämtland.

3.1.6 Regionen Sør-Trøndelag och
södra Jämtland

Regionen omfattar fem renbetesdistrikt och fem
fjällsamebyar och av dem ligger fyra renbetes-
distrikt och fyra samebyar utmed riksgränsen. 

Det fastslagna högsta renantalet för renbetes-
distrikten i Sør-Trøndelag är 13 600 djur. För
samebyarna är det högsta tillåtna samlade renan-
talet 24 200 djur.

I bilaga 1 kapitel 6 redogör kommissionen för
driftsförhållandena och betestillgångarna samt
hur byarna och distrikten använder sina betestill-
gångar för samebyarna Handölsdalen, Mittåda-
len, Ruvhten och Idre Nya samt renbetesdistrik-
ten Essand, Riast/Hylling, Femund och Elgå.

Gällande konvention reglerar inte ett gräns-
överskridande renbete i regionen.



3.2 Konvenªuvdna guovva-
mánu 9. beaivi 1972
Norgga ja Ruoºa
boazoguohtumiid birra
ja eará ªiehtadusat

Geassemánu 28. b. 1963 mearridedje Norgga ja
Ruoºa ráππehusat ásahit kommiªuvnna ∏ielgga-
dit muhtin beliid sámi boazodoalus. Ráππehusaid
ovttahápmásaª resoluªuvnnain guovvamánu 24.
b. 1964 nammaduvvui ambassadevra Nils Sven-
ningsen, Danmárkkus, kommiªuvnna joπihead-
djin, ja válljejedje miellahttun vel njeallje olbmo
Ruoºas ja Norggas. Kommiªuvdna oa∏∏ui nama
1964 Norgga-Ruoºa boazodoallokommiªuvdna.
Kommiªuvdna buvttii evttohusa ovdan guovva-
mánu 24.b 1967.
Norga ja Ruoººa mearridii, nubbi juovlamánu 8.
b 1967 ja nubbi miessemánu 3. b 1968 álggahit
ªiehtadallamiid riikkaid gaskka ráhkadit oππa
boazoguohtunkonvenªuvnna. ¥iehtadallanáirras-
gottiid mandáhtain boπii ovdan ahte ruoºa-norg-
ga kommiªuvnna 1967 evttohus galggai leat
bagadussan ªiehtadallamiidda. Ruoºa ja Norgga
ªiehtadallanáirrasgottit adde geassemánu 9. b
1971 oktasaª raportta riikkaide. Raporttas árva-
luvvojedje ∏uovvovaª áªªit: oππa konvenªuvdna
oktan kártamildosiiguin, hukset ja ortnegisdoal-
lat boazoáiddiid (gaskaáiddiid), ja dasto gaska-
neas ∏állagat das movt buorrindohkkeheapmi
ªaddá konvenªuvnna vuollái∏állima oktavuoπas.

Guovvamánu 9. b. 1972 vuollái∏álle goappaª
riikkaid ráππehusat konvenªuvnna ja áideªiehta-
dusa. Ruoºa Riikabeaivvit ja Norgga Stuoradiggi
dohkkehedje konvenªuvnna ja áideªiehtadusa
vuollái∏állima (prop 1972:16, JoU 5 ja rskr. 85,
ja St. prp. nr. 106, 1971–72 ja Ot.prp. Nr. 49,
1971–72), ja dohkkehedje maid lága oππa kon-
venªuvnna oktavuoπas (SFS 1972: 114 ja láhka
geassemánu 9.b. 1972 nr. 31). Konvenªuvdna
guovvamánu 9. b 1972 Norgga ja Ruoºa gaskka
boπii fápmui miessemánu 1. b. 1972 ja lea fámus
cuo∫ománu 30. b.2002 rádjái.

Geassemánu 16. b. 1972 rájes doaibmagoπii
sierra áideªiehtadus (vuollái∏állojuvvon juovla-
mánu 13. b. 1971) muhtin osiin riikaráji bokte,
Jämtlándda leana ja Davvi-Trøndelága ja Lulli-
Trøndelága fylkkaid gaskkas (Sö1972:21) ja
Overenskomst med fremmede stater 1975:5).
¥iehtadus sisttisdoallá gaskaáiddiid (boazoáid-
diid) ceggema ja ortnegisdoallama birra. ¥iehta-
dusas daddjo ahte dán doaibmaáigodat jotkojuv-
vo ain logi jahkái, jus ii celkojuvvo eret unnimu-

sat ovtta jagi ovdalgo logi-jagi áigodat nohká.
Dálá ªiehtadusáigodat nohká geassemánu 16. b.
2002, ja ªiehtadus lea fámus dasto oππa logi-jagi
áigodaga, jus ii celkojuvvo eret ma∫emusat geas-
semánu 16. b. 2001.

Ruoºa sámiid riikasearvi (Svenske samarnes
riksforbund) ja Norgga Boazosápmela∏∏aid riik-
kasearvi ∏álle ovttasráπiid reivve Norgga ja
Ruoºa ráππehusaide jagis 1979. Reivves ávΩΩuhit
searvvit ahte konvenªuvnna guovvamánu 9.b
1972 rievdadusat gieπahallojuvvojit. Dasto álge
riikkaid gaskka ªiehtadallamat, mat biste jagiid
1983 ja 1984. Dán barggu vuoπul ªihttojuvvui
rievdadit muhtin áªªiid konvenªuvnnas, ja osiid
maiddái áideªiehtadusas. ¥iehtadus vuollái∏állo-
juvvui golggotmánu 3. b.1984. Ruoºa Riika-
beaivvit ja Norgga Stuoradiggi dohkkehedje
vuollái∏állima (prop 1984 /845:27, JoU rskr. Ja
21 ja Ot.prp. nr.24, 1984 /85). Rievdadusat
doaibmagohte miessemánu 1. b. 1985.

3.3 Vásáhusat ma∫emus
konvenªuvnnain

Dán oasis mii ∏állit Norgga ja Ruoºa vásáhusaid
ja juohkit daid osiide. Mii ovdandivvut osiid
muhtin muddui dán guovtti riikka boazodoallo-
hálddahusaid dieπuid vuoπul, ja dasto maiddái
kommiªuvnna ieΩas gulaskuddamiid vuoπul.

3.3.1 Guohtuneatnamiid atnu ja
boazolohku

Jagiid 1919 ja 1972 konvenªuvnnain gáibiduvvui
ahte boazologu galgá dieπihit ovdalgo johtá
nuppi riikka konvenªuvdnaguohtumumiidda.
Dieπihangeatnegasvuohta lea belohahkii ∏uvvo-
juvvon, muhto lea álohii leamaª váttis oaΩΩut
dárkilis loguid das man ollu konvenªuvdnaguovl-
lut duohtavuoπas leat guoπohuvvon. Sivvan dad-
djo leat riikkaid goabbatlágan registreren- ja
raporterenvuohki. Raporteren lei formálalaª
geatnegasvuohta, iige leat geavahuvvon diehtun
dasa man ollu leat guoπohan guohtuneatnamiid.
Dán beali gánnáha muittus atnit go geah∏∏á 3.1
tabealla bajilgova. Tabealla ∏ájeha dattetge movt
boazolohku lea dieπihuvvon ma∫emus 40 jagis.
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3.2 Konventionen den 9
februari 1972 mellan
Sverige och Norge om
renbetning och andra
avtal

Den 28 juni 1963 slöts mellan den norska och
den svenska regeringen ett avtal om tillsättande
av en kommission för att utreda vissa med den
samiska renskötseln sammanhängande frågor.
Genom likalydande resolutioner av regeringarna
den 24 februari 1964 utnämndes ambassadören
Nils Svenningsen, Danmark, till ordförande i
kommissionen och vidare utsågs från vardera
svensk och norsk sida fyra ledamöter. Kommis-
sionen, som antog namnet svensk-norska renbe-
teskommissionen år 1964, överlämnade sitt
betänkande den 24 februari 1967.

Sverige och Norge beslutade den 8 december
1967 respektive den 3 maj 1968 att förhand-
lingar skulle upptas med det andra landet om en
ny renbeteskonvention. I båda förhandlingsdele-
gationernas mandat ingick att den svensk-norska
renbeteskommissionens betänkande av år 1967
skulle vara vägledande för förhandlingarna. De
svenska och norska förhandlingsdelegationerna
överlämnade den 9 juni 1971 en gemensam rap-
port till regeringarna med förslag till konvention
jämte kartbilagor, förslag till byggande och
underhåll av spärrstängsel för renar samt förslag
till skriftväxling i samband med konventionens
undertecknande.

Den 9 februari 1972 undertecknades konven-
tionen och stängselprotokollet av de båda reger-
ingarna. Den svenska Riksdagen och det norska
Stortinget godkände undertecknandet av konven-
tionen och stängselprotokollet (prop. 1972:16,
JoU 5 och rskr. 85 respektive St.prp. nr. 106,
1971–72 och Ot. Prp. Nr. 49, 1971–72) samt
antog lag med anledning av den nya konventio-
nen (SFS 1972:114 respektive lov 9 juni 1972 nr.
31). Konventionen den 9 februari 1972 mellan
Sverige och Norge om renbetning trädde i kraft
den 1 maj 1972 och gäller till och med den 30
april 2002. 

Sedan den 16 juni 1972 gäller ett särskilt
stängselprotokoll (undertecknat den 13 december
1971) utmed vissa delar av riksgränsen i Jämt-
lands län samt Nord-Trøndelag och Sør-Trønde-
lag fylken (SÖ 1972:21 och Overenskomster med
fremmede stater 1972:5). Protokollet gäller upp-
förande och underhåll av renstängsel. Enligt pro-

tokollet förlängs det för tio år åt gången om det
inte sägs upp senast ett år före utgången av den
löpande tioårsperioden. Nu aktuell tioårsperiod
löper ut den 16 juni 2002 och protokollet blir
gällande för en ny tioårsperiod såvida det inte
sägs upp före den 16 juni 2001.

I gemensam skrivelse år 1979 till de svenska
och norska regeringarna hemställde Svenska
Samernas Riksförbund och Norske Reindriftsa-
mers Landsforbund om ändringar i konventionen
den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge
om renbetning. Förhandlingar mellan länderna
inleddes och pågick mellan åren 1983 och 1984
varefter avtal träffades om ändring dels i konven-
tionen, dels i stängselprotokollet. Avtalen under-
tecknades den 3 oktober 1984. Den svenska
Riksdagen och det norska Stortinget godkände
undertecknandet av avtalen (prop. 1984/85:27,
JoU 17 och rskr. 21 respektive Ot. Prp. nr. 24,
1984–85). Ändringarna trädde i kraft den 1 maj
1985.

3.3 Erfarenheter av den
gällande konventionen

Erfarenheterna i Sverige och Norge har nedan
sammanfattats utifrån olika teman och redovisas
dels mot bakgrund av information från rennär-
ingsförvaltningarna i de två länderna, dels utifrån
kommissionens egna efterforskningar. 

3.3.1 Betesutnyttjande och renantal
Både i konventionen av år 1919 och den av år
1972 har krav ställts på att det antal renar som
förs till ett konventionsbete ska meddelas det
andra landet innan flyttningen äger rum. Anmäl-
ningsplikten har delvis fullgjorts, men genomgå-
ende har det varit problem att få fram exakta siff-
ror för det faktiska utnyttjandet av konven-
tionsbetena. Orsaken uppges bl.a. vara olikartad
praxis för registrering och rapportering i de båda
länderna. Rapporteringen har fungerat mer som
en formell plikt och mindre som faktisk informa-
tion om betesbelastningen. Översikten i tabell
3.1, som visar nivåerna för de anmälda renanta-
len under de senaste 40 åren, ska betraktas
utifrån detta förhållande. 



Tabeallas oaidnit man sakka Ruoºa ∏earuid boa-
zolohku lassánii 1970/80-jagiin. Dasto lea boa-
zolohku fas mannan ma∫ás 1997 rádjai. Maid-
dái ovdal lea boazoolohku rievddadan. Áiggiid
mielde lei boazolohku alimusas jagiin 1910, 1930
ja1955. Alla boazolohku lea goaridan guohtu-
miid ja goappaª riikkaid boazodollui lea buktán
doaibmaváttisvuoπaid.

Dálá konvenªuvdna ii atte vejolaªvuoπa mud-
det dehe reguleret geassejagi guohtumiid anu,
dan bokte ahte mearrida alimus boazologu, ear-
retgo ovtta sajis – Anjavuomis Romssas. Duogá-
Ωin dasa manne alimus boazologu eai bidjan boa-
zolohko-muddema gaskaoapmin, lei dat ahte
konvenªuvdnaguohtuneatnamat Norgga bealde
ledje Ruoºa beali eatnamiid ektui nu, ahte dát ii
orron dárbbaªlaª iige ávkkálaª. Alla boazolohku
muhtin áigodagain, navdojuvvo leat váldosivvan
dasa go guohtumat vuhttojit leat guorban. Go
dasto dilli velá lei nu ahte dat eatnamat maid
ruoºabeali boazodoallu sáhttá Norggas guoπohit
geassejagis, konvenªuvnna mielde, de daid seam-
má eatnamiid fas Norgga beali sápmela∏∏at bes-
set guoπohit dálvet, ja dalle ii leat goabbáge riika
nagodan dárkkistit movt eatnamat guoπohuvvo-
jit obalohkái. Kommiªuvnna mielas ii leat dat
buorre ekologalaª resursageavaheami dáfus, (vrd.
kap. 1.2.1).

Norgga boazodoallu lea daπistaga unnit ja
unnit guoπohan Ruoºabeali guohtuneatnamiin
dálvejagis, muhto eará duogáª manne guohtun-
eatnamat leat adnon eahpedássedit lea ee. go las-
sánan sisabáhkkemat leat gárΩΩidan eatnamiid,
omd leat ∏ázádagaid buππon (Meselefors), álgga-
han vuovdedoalu ja gilván eatnamiid. Go ovtta-
hat duovdagat guoπohuvvojit guovttegearddi ja
dasa lassin leat sisabáhkkemat eatnamiidda sihke
Norggas ja Ruoºas, de dát leat dagahan riidduid
ja dainnalágiin leat boazodoallit massán luohttá-
muªa riikkaid boazodoallohálddahusaide.

¢earut ja orohagat leat gaskaneaset ªiehtadan

geavahit oktasaª guohtumiid maidda goappaªin
beliin lea vuoigatvuohta. ¥iehtadusat eai leat for-
málalaΩΩan dahkkon naªunála dohkkehemiin, ja
ªiehtadusaid ∏uovvoleapmi ii leat leamaª nohka
buorre. Okta ªiehtadus lea almmatge formalise-
rejuvvon 1972 konvenªuvnna rievdademiid ja
lasáhusaid bokte. ¥iehtadus lei Sárevuomi ja
Álddesjávrri orohagaid gaskka. Dát dagahii ahte
konvenªuvdna rievdaduvvui jagis 1984. Dan
rievdadeami vuoπul viiddidedje geassejagi guoh-
tumiid Anjavuomis Norggas, nu ahte Sárevuopmi
beasai doppe guoπohit, ja oππa konvenªuvdna-
guovlu ásahuvvui norggabeali bohccuide Jalkis
Vuoskåives Ruoºas.

3.3.2 Áiddit
Konvenªuvdnii gullá maid áideªiehtadus, mii
mearrida makkár gaskaáiddiid galget cegget nu
ahte konvenªuvnna eananguoπoheami áigumuªat
ollaªuvvet (vrd. kap 3.2). ¥iehtadusas ∏ilgejuvvo
gokko áiddit galget ceggejuvvot, ja vuhtto ∏ielga-
sit ahte boaπus lea soahpamuªa vuoπul, mas
goappaª bealit leat ferten addit ja váldit. 1960 ja
1970-loguin lei eambbo dat jáhkku ahte gaska-
áiddit sáhttet boazodoalus doaibmat lunddolaª
oziid sajis. Ma∫∫il leat sihke boazodoallit ja eise-
válddit eahpidiªgoahtán leago riekta buot gaska-
áiddiid cegget, ja leat go válljen dohkálaª báik-
kiid gokko gaskaáiddiid ceggejit. Muhtin báikkit,
mat ledje válljejuvvon áigeceggen báikin, eai hei-
ven ollinge luonddu dahje muohttaga dáfus, ja
gokko áiddiin ii liv∏∏e leamaª ávki ulbmila
gok∏at. Danne eai ceggejuvvon soames ªihttojuv-
von gaskaáiddit obage muhtin sajiide. Gielddat
ja fylkkagielddat, mat eai lean mielde, eaige
dovdda dáid áideªiehtadusaid mat dahkkojedje,
ja nu eai dovdda ªiehtadusaid duogáΩa, de sidjii-
de lea leamaª váttis ∏uovvolit áideªiehtadusaid.
Kommiªuvdna oaivvilda ahte guohtumiid ráddje-
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3.1 tabealla. Dás oaidnit boazologuid mat dieπuid mielde leat johtán konvenªuvdnaguohtumiidda
Nordlánddas, Tromssas ja Norrland:s ja Västerbotten:s áigodagas 1930–1999. (Lassin bohtet vel ovtta
orohaga bohccot Davvi-Trøndelágas, mat guoπohit geassejagis Jämtlánddas, sullii 4000 bohcco).

Jahki Ruoºa bohccot Romssa bohccot Ruoºa bohccot Nordlándda bohccot
Romssas Ruoºas Nordlánddas Ruoºas

1930 38 000 17 300
1939 31 000 10 000
1949 26 000 12 100
1959 30 000 900 19 200 6 200
1965 24 700 1 100 21 000 3 900
1979 30 300 3 200 51 000 1750
1989 39 500 2 200 57 200 3 500
1999 28 000 560 43 100 3 000
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Översikten visar att renantalet i de svenska same-
byarna ökade i betydande grad på 1970/80-talen.
Efter det har renantalet avtagit fram till år 1997.
Det har också tidigare varit stora variationer med
toppar åren 1910, 1930 och 1955. Ett högt ren-
antal medför ökat betesslitage och ömsesidiga
problem med planeringen.

I den gällande konventionen har man inte sörjt
för reglering av betesbelastningen på sommarbe-
tena genom fastställande av högsta renantal,
bortsett från i ett fall; Anjavassdalen i Troms.
Skälet till att inte använda högsta renantal som
reglerande faktor var att konventionsbetena i
Norge låg så till i förhållande till områdena på
svensk sida att det inte ansågs nödvändigt och
ändamålsenligt. Det periodvis höga renantalet
anses vara huvudorsaken till det registrerade
betesslitaget. Då de svenska sommarbetena i
Norge dessutom, enligt konventionen, kan an-
vändas av norsk renskötsel som vinterbeten har
det inte varit möjligt för någon av parterna att
kontrollera betesbelastningen. Kommissionen
anser detta vara klart olyckligt för ett ekologiskt
resursutnyttjande (jämför kapitel 1.2.1).

Det norska utnyttjandet av vinterbetena i Sve-
rige har varit instabilt och sjunkande, bl.a. på
grund av att arealerna har reducerats genom
direkta ingrepp vid reglering av vattendrag (Me-
selefors) och ökad skogsavverkning och markbe-
redning (Ramsele, Granö, Storsund, Älvsbyn).
Dubbelbetningen och ingreppen i såväl Sverige
som Norge har medfört konflikter och misstro-
ende mellan de berörda rennäringsutövarna i de
två länderna och till misstroende gentemot de
bägge ländernas rennäringsförvaltningar.

Avtal har tecknats mellan samebyar och ren-
betesdistrikt om gemensam användning av mark
som de disponerar tillsammans. Dessa avtal har

inte formaliserats och uppföljningen av avtalen
har inte varit tillfredsställande. I ett fall har ett
initiativ till avtal formaliserats genom ändring av
och tillägg till 1972 års konvention. Avtalet upp-
rättades mellan Saarivuoma sameby och Altevatn
renbetesdistrikt. Detta medförde att konven-
tionen ändrades år 1984 så att sommarbetena
i Anjavassdalen i Norge utökades för Saari-
vuoma och att ett nytt konventionsbetesområde
för norsk ren upprättades i Jalkis Vuoskåive i
Sverige. 

3.3.2 Stängsel
Till konventionen hör även ett stängselprotokoll
som fastställer vilka stängsel som ska uppföras
(jämför kapitel 3.2). Stängseldragningarna be-
skrivs i protokollet och utgör uppenbarligen
kompromisser. Det kan också konstateras att
man under 1960 och 1970-talet generellt hyste en
överdriven tilltro till att stängsel kunde ersätta
mer naturgivna gränser för renskötseln. I efter-
hand har det rått tvivel även bland utövare och
förvaltningar om huruvida alla stängslen skall
sättas upp och skälet för val av stängseldrag-
ningar. I vissa fall har man valt platser där det på
grund av topografi och snöförhållanden inte är
tekniskt möjligt att sätta upp stängsel med den
verkan som man tänkt sig. En del av de avtalade
stängslen har därför inte kommit att sättas upp.
För de berörda intressen på kommun- och länsni-
vå som inte varit involverade i, eller inte haft kän-
nedom om, varför stängslen skall uppföras, har
uppföljningen av protokollet varit problematiskt.
Kommissionen anser att gränsdragningen av
betesområden bör göras så att behovet av stäng-
sel blir så litet som möjligt. 

Tabell 3.1. Antal renar som anmälts som flyttade till konventionsbeten i Nordland, Troms, Norrland
och Västerbotten under perioden 1930–1999. (Till detta kommer renar från ett distrikt i Nord-Trøn-
delag som är på sommarbete i Jämtland – ca 4 000 renar.)

År Antal svenska Antal renar från Antal svenska Antal renar från
renar till Troms Troms till Sverige renar till Nordland Nordland till Sverige

1930 38 000 17 300
1939 31 000 10 000
1949 26 000 12 100
1959 30 000 900 19 200 6 200
1965 24 700 1 100 21 000 3 900
1979 30 300 3 200 51 000 1 750
1989 39 500 2 200 57 200 3 500
1999 28 000 560 43 100 3 000



ma galgá, nu guhkás go lea vejolaª, sáhttit dahkat
áiddiid ceggema haga.

3.3.3 Lobihis guoπoheapmi ja
guoπohandivvadat

Norgga bealde leat má∫gii áªªi ∏uovvolan go
ruoºabeali bohccot leat guhton lobihemiid Norg-
gas, ja leat geatnegahttán máksit guohtundivva-
diid. Váldosivvan dasa lea leamaª go geassejagis
leat guoπohan dálvejagi guohtumiid, muhto
maiddái go guoπohit meaddel áigemeari, ja
guoπohit konseªuvdnaguovlluid olggobealde.
Ruoºas eai leat guohtundivvadat báljo geavahuv-
von dasa go ruoºabeali bohccot leat lobihemit
guhton dain eatnamiin, mat leat várrejuvvon
norggabeali bohccuide. Eaige leat norggabeali
bohccuid lobihis guoπoheapmái ge Ruoºas geava-
han guohtundivvadiid. Kommiªuvnna mielas lea
unohas go guohtundivvadat eai leat geavahuvvon
ovttalágan vugiin goappaª riikkain. Guohtundiv-
vada berre boahtteáiggis mearridit nubbi dain
álbmogiidgaskasaª orgánain maid kommiªuvdna
evttoha ásahit.

3.3.4 Sierralobit
Konvenªuvnna olis lea vejolaª erenoamáª heajos
dálkkiid ja guohtuma geaΩil addit sierralobi
spiehkastit dahje dispensaªuvnna mearriduvvon
guohtunáigodagain. Measta juohke jagi leat boa-
zodoallit ohcan beassat geassejagi guohtumiid
geavahit dálvejagis. Danne mii eahpiditge, lea go
duoπai erenoamáª dilálaªvuoπaid dihte ohcco-
juvvon sierralohpi, nu movt konvenªuvdna goh-
∏oda daid, vai ohccojuvvogo sierralohpi eará hea-
jos beliid geaΩil, mat ∏uoΩΩiledje konvenªuvnna
olis. Dávjá lea váttis diehtit movt dilli duoπai lea.
Eará bealli mii boahtá ovdan, lea dat ahte eallu
lea juo dalle go ohccojuvvo sierralohpi, guohtu-
min dain guovlluin gosa ohcet beassat. Ruoºa
boazodollui leat oalle viidát addán sierralobiid
guoπohit Norgga bealde. Sierralobiid addima
berre sakka gárΩΩidit, muhto duªªefal nu ahte ii
hehtte guoπoheamis luonddueavttuid mielde.
Dáid áªªiid hálddaªeami berre bidjat daidda or-
gánaide maid kommiªuvdna evttoha.

3.3.5 Eananhálddaªeapmi
Areálaid ja luondduvalljodagaid hálddaªeamis
lea mihttomearrin dáhkidit boazoealáhusa dárb-

buid sisabáhkkemiid, huksemiid ja eará geava-
hanberoªtumiid ektui. Vuovdedoallu ja gilvojuv-
von eatnamat (Ruoºas), leat duoπalaª hehttehus-
san boazodollui.
Skohtervuodjimat ja muπui mohtorfievrovuodji-
mat lassánit daπistaga dálvejagi guohtuneatna-
miin. Norggas leat skohtervuodjin-njuolggadusat
∏avgadeappot go Ruoºas, muhto obbala∏∏at ii
suodjal konvenªuvdna doarvái bures goappáge
riika boazodoalu. Dát guoská maiddái bartahuk-
semiidda, astoáiggi meahccevánddardeapmái,
bivdui ja guolásteapmái mat lassánit
konvenªuvdnaguovlluin.

Dálá konvenªuvnna vásáhusat ∏ájehit ahte
goappaª riikkain lea erenoamáª ovddasvástádus,
konvenªuvnna vuoπul, dáhkidit ahte boazodoalu
dárbbut vuhtiiváldojuvvojit vai guohtuneatnamat
eai gárΩΩo, eaige goariduvvo dainnalágiin ahte
heajudahttet konvenªuvnna.

3.3.6 Ráfáidahtton guovllut
Muhtin álbmotmeahcit ja luonddugáhttenguovl-
lut leat biddjon juste guohtuneatnamiidda, ja
dáidda guovlluide sáhttá konvenªuvdna váikku-
hit. Dáin guovlluin sáhttet leat dihtolágan rád-
djejumit, mat eai soaba boazodollui, omd moh-
torfievrovuodjimat, teknihkalaª rusttegat, orrun-
báikkit ja boraspirebivdu. Bajit-Dievaidvuovddi
álbmotmeahcci lea ollásii ruoºabeali boazodoalu
geassejagi guohtuneatnamiin. Dán ráfáidahtton
guovllus leat erenoamáΩit gidden fuomáªumi
mohtorfievrovuodjimii bievlajagis ja gaskaáid-
diid ceggemii.
Dákkár guovlluin berreªii gávdnat buriid ∏ovdo-
siid, ja konvenªuvdna berre biddjot rávan dánlá-
gan gaΩaldagaid ∏oavdimii.

3.3.7 Boraspirehálddaªeapmi
Boraspirehálddaªeapmi ja boraspirevahágiid
buhtadusortnegat leat goabbatláganat dán guovt-
ti riikkas. Danne barget sihke Norgga ja Ruoºa
eiseválddit ∏aπatgaskka ovttas boraspireáªªiid
hálddaªemiin. Goitge leat stuora erohusat njuolg-
gadusain das mainnalágiin sii mearridit boraspi-
reváhágiid, ja movt mákset buhtadusaid. Goap-
paª riikkaid eiseválddit berrejit muddet boraspi-
relogu, vai konvenªuvdnaguovlluin ii leat eamb-
bo boraspire go eará guovlluin dakko lahkosiin.
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3.3.3 Olovligt bete och användning
av betesavgifter

Norska myndigheter har beslutat om betesavgift
vid ett flertal tillfällen på grund av olovlig bet-
ning. Det har framför allt varit fråga om olovlig
betning vintertid inom områden som skall använ-
das för sommarbete, men olovlig betning har
också förekommit vid otillåtna tidpunkter och
utanför konventionsområdena.

Svenska myndigheter har sällan beslutat om
betesavgift, vare sig för olovlig betning av svensk
ren inom områden som avsatts för norskt vinter-
bete eller för olovlig betning av norsk ren på
svensk sida. Kommissionen anser att det är olyck-
ligt att konventionens viktigaste medel mot brott
mot konventionen inte har tillämpats på samma
sätt i de två länderna. Beslut om betesavgift bör i
fortsättningen fattas av ett av de mellanfolkliga
organ som kommissionen föreslår.

3.3.4 Dispenser
Med stöd av konventionen är det möjligt att
lämna dispens från fastställda betesperioder när
extraordinära väder- och betesförhållanden så
påkallar. Ansökan om dispens för vinterbete
inom sommarområden har närmast varit en årlig
företeelse. Det är osäkert om det är extraordinä-
ra förhållanden eller om det är konventionens
brister som varit orsaken till detta. Ett annat pro-
blem har varit att renen vid ansökningstillfället
redan befunnit sig i det område man sökt dispens
för. Dispens har medgetts i relativt stor utsträck-
ning för den svenska renskötseln i Norge. I fram-
tiden bör dispenser reduceras betydligt men inte
utestänga en reglering av hur betet får utnyttjas.
Dessa beslut bör fattas av de mellanfolkliga
organ kommissionen föreslår.

3.3.5 Arealförvaltning
Inom mark- och resursförvaltningen är det ett
självklart mål att säkra renskötselns intressen i
förhållande till ingrepp, utbyggnad och andra
användarintressen. Särskilt så utgör utökad skog-

savverkning och markberedning (i Sverige) en all-
varlig begränsning för renskötseln.

Störningar från fordons- och snöskotertrafik
blir allt större inom vinterbetesområdena. I
Norge är reglerna för snöskotertrafik strängare
än i Sverige. Totalt sett är hänsynen till den ren-
skötsel som omfattas av konventionen inte till-
räckligt beaktad i något av länderna. Detta gäller
också ökningen av stugbyggnation, friluftsliv,
jakt och fiske inom konventionsområdena.

Erfarenheterna av den nuvarande konventio-
nen visar att bägge länderna har ett särskilt
ansvar, i förhållande till konventionen, för att
säkra rennäringens intressen så att betena inte
reduceras eller försämras på ett sätt som under-
gräver konventionen.

3.3.6 Fredningsområden
En del nationalparker och naturskyddsområden
ligger inom de betesområden som omfattas av
konventionen. Inom sådana områden kan restrik-
tioner gälla för utövandet av renskötseln, bl.a.
med avseende på trafik med motorfordon, tek-
niska anläggningar, boplatser och rovdjursjakt.
Övre Dividalens nationalpark ligger i sin helhet
inom sommarbetesområdet för svensk renskötsel.
Inom detta fredningsområde har man i synnerhet
inriktat sig på förhållanden som gäller använd-
ning av terrängfordon på barmark och uppföran-
de av stängsel.

3.3.7 Rovdjursförvaltning
Förvaltningen och ersättningssystemen med avse-
ende på renförluster på grund av rovdjur skiljer
sig åt i de två länderna. Det finns behov av ett
ökande samarbete mellan förvaltningsmyndighet-
erna i Sverige och Norge inom detta område.
Fortfarande föreligger betydande skillnader vad
gäller reglerna för hur rovdjursskador ska fast-
ställas och hur sådana ska ersättas. Båda länder-
nas myndigheter bör reglera antalet rovdjur på
sådant sätt att konventionsområdena inte har ett
högre rovdjurstryck än omgivande områden.



3.3.8 Bohccuid njuovvan ja vuovdin
Lea leamaª hui váttis beassat njuovvat bohccuid
mat leat rasttildan ráji, ja beassat vuovdit dan
bierggu nuppi riikkas. Sivvan dása leat duollo-
mearrádusat ja eará sisafievrridangárΩΩádusat
(importrestriksjoner), ja dasto maiddái goappáge
riikka doarjjaortnegat mat gullet boazodollui,
dasgo dat leat goabbatládje. Dát áªªit leat boazo-
dolliide noaππin sihke barggu dáfus ja ruπala∏-
∏at. Njuolggadusaid ja ortnegiid oktiiovttastaht-
tin dagaªii ovttasbarggu njuovΩileabbun, ja njul-
geªii áªªi moalkás beliid. Njuovvan- ja vuovdin-
vejolaªvuohta dan riikkas gos bohccot leat,
∏oavddáªii dán váttisvuoπa. Vejolaª ekonomalaª
doarjagat riikadásis eai galggaªe leat hehttehus-
san dása. Njuovvanrusttegat, njuovahagat ja
dakkárat, maid boazodoallit searválaga ceggejit
ja geavahit, liv∏∏e ávkin boazodoalu doaibma-
málliide ja vuolidiv∏∏e njuovvan- ja vuovdingo-
luid.

3.3.9 Ovttasbargu Ruoºa ja Norgga
boazodoallohálddaªemiid
gaskkas

Ma∫∫il go 1972 konvenªuvdna doaibmagoπii,
leat boazodoalu bargovuogit ja doaibmamállet
sakka nuppástuvvan. Dat bealit lea váikkuhan
ovttasbarggu. Váttisvuoπat mat ∏atnasit ovttas-
bargui, dahje váilevaª ovttasbargui, navdojuvvo-
jit leat ∏uoΩΩilan dannego ii leat ásahuvvon biste-
vaª ja formálalaª oktavuohta norggabeali ja
ruoºabeali guovllulaª boazodoalloeiseválddiid
gaskka. Sii leat ovttasbargan ja leamaª okta-
vuoπas gaskaneaset duªªefal dihto áªªiin, dávjá
leat dat leamaª erenoamáª áªªit ja váttisvuoπat
maid joπánit fertii ∏oavdit. Dát vuohki lea váik-
kuhan bargovuogi ja áªªiid ∏uovvoleami. Dallego
riikkat vuos leat ovttasbargan, de leat vásihan
dán positiivvalaΩΩan ja ávkkálaΩΩan, muhto okta-
vuohta vásihuvvo dattetge dakkárin mii dáhpá-
huvvá duªªefal muhtomin. Boazodoalloháldda-
husat riikkaid gaskka, sáhttet ieªalddiset váldit

oktavuoπa ja ásahit bissovaª oktavuoπaid ja ovt-
tasbargovugiid, dannego ii leat mihkkege mii dan
hehtteªii. Ovttasbargu ja oktavuohta liv∏∏ii dalle
áibbas earálágan, jus liv∏∏ii orgána mas lea geat-
negasvuohta dáid doaimmaide.

3.3.10  “Det faste utvalg”
“Det faste utvalg” (“Bistevaª lávdegoddi”) lea
leamaª deaºalaª dasa ahte nannet gulahallama,
ja lea leamaª gaskaoapmin gos formála∏∏at leat
digaªtallan movt konvenªuvnna galgá dulkot ja
geavahit. Lávdegoddi lea ∏oagganan guovtte
gearddi jagis, muhto ollu áigi lea adnon guora-
hallat áiddiid. Lávdegoddi lea maiddái atnán
áiggi ságastallat davviruoºa ∏earuid ja Romssa
boazoorohagaid gaskaneas váttisvuoπaid birra,
norggabeali boazodoalu dálvejagi guohtumiid
váttisvuoπaid ruoºabealde, ja konvenªuvnna
geavaheami birra. Kommiªuvnna mielas lea láv-
degoddái leamaª váttisin dat, go das ii leat doar-
vái ja duohta mearridanváldi. Maiddái lávdegod-
di ieª lea dan oaivilis. Nu leatge ollu áªªit mat eai
∏ovdojuvvon, muhto leat meannuduvvon lávde-
gottis má∫gga gearddi. Lávdegoddi lea addán
rávvagiid mat lea bidjan vuoπu sidjiide, geain lei
daidda áªªiide ovddasvástádus. Lea áddejupmi
dasa ahte lávdegoddi ádjána liiggás guhká áªªiid
meannudemiin, ja sivvan lea go lávdegoddi nu
hárve lea ∏oahkis.

3.3.11  Loahppanamuheamit
Go Norga ja Ruoººa geavahit konvenªuvdna-
mearrádusaid goabbatládje, lea áibbas vissasit
mielddisbuktán váttisvuoπaid. Gal vedjet dáid
riikkaid boazodoalloeiseválddit beaivválaª bar-
godilis vuoruhan ovddemussii ieΩaset riikka boa-
zodolliid beroªtumiid. Jus galgá guorahallat movt
buoremusat hálddaªit boazodoalu ekonoma-
la∏∏at ja ekologala∏∏at, de ferte cuoigut dálá kon-
venªuvnna heajut beliid.
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3.3.8 Slakt och omsättning av ren

Det har till viss del varit mycket svårt att slakta
och omsätta ren i det andra landet när den korsat
gränsen. Detta beror på tullbestämmelser och
andra importrestriktioner men även på att de
nationella bidragssystemen för renskötseln skiljer
sig åt. Detta medför såväl driftsmässiga som kost-
nadsmässiga belastningar för renägarna. En har-
monisering av regelverket skulle utan tvivel
underlätta samarbetet på det praktiska planet
och undanröja irritationsmoment. En rätt för
renskötaren att slakta och omsätta ren i det land
där renen befinner sig skulle lösa problemet.
Nationella bidragssystem behöver inte utgöra
några hinder i detta sammanhang. En etablering
och användning av gemensamma slaktplatser och
slakterier m.m. skulle vara till nytta för rensköt-
selns arbetsmönster och kostnadsdämpande för
slakt- och omsättningsprocessen.

3.3.9 Samarbete mellan svensk och
norsk rennäringsförvaltning

Sedan den gällande konventionen trädde i kraft
år 1972 har renskötseln varit föremål för omfatt-
ande förändringar med avseende på arbetssätt
och arbetsteknik något som har påverkat samar-
betet. Det grundläggande problemet vad gäller
samarbetet, eller bristen på sådant, anses bero på
att det inte funnits några överenskommelser om
fasta och formella kontakter mellan regionala
svenska och norska rennäringsmyndigheter. Kon-
takter och samarbete har endast etablerats för
vissa angelägenheter, och många gånger i situa-
tioner med akuta problem, med de följder detta
haft för planläggning och uppföljning. I de fall
där kontakt och samarbete har etablerats har
detta upplevts som positivt och ändamålsenligt.
Det har inte funnits några hinder för rennärings-
förvaltningarna att på eget initiativ etablera ett
fastare kontakt- och samarbetsmönster. Om ett

organ skulle ha tilldelats en sådan uppgift skulle
kontakterna och samarbetet ha fått en helt annan
karaktär.

3.3.10 Det fasta utskottet
Det fasta utskottet anses ha haft en viktig och
kontaktskapande funktion och har utgjort ett
forum där formella frågor om tolkning och
tillämpning av konventionen dryftats. Utskottet
har sammanträtt två gånger om året. En stor del
av tiden tycks ha ägnats åt att dryfta stängselfrå-
gor. Utskottet har också ägnat mycket tid åt pro-
blemen mellan de nordsvenska samebyarna och
renbetesdistrikten i Troms, problem med de
norska vinterbetena i Sverige samt tillämpningen
av konventionen. Det har varit ett problem för
utskottet att det inte har haft tillräcklig och reell
möjlighet att fatta beslut. Många av utskottets
ärenden har således inte blivit lösta utan åter-
kommit gång efter annan. Utskottet har kommit
med rekommendationer som gett ledning åt dem
som har haft det direkta ansvaret för den aktuel-
la frågan. Det är en uppfattning att ärendebe-
handlingen i utskottet har varit för långsam,
något som har samband med att utskottet har
haft relativt få möten.

3.3.11 Slutkommentar
Det har uppenbarligen orsakat en del problem att
svenska och norska myndigheter har tillämpat
konventionsbestämmelserna på olika sätt. Det
kan hävdas att respektive lands myndigheter i sin
dagliga förvaltning lagt störst vikt vid de egna
renägarnas intressen. Vad gäller förutsättningar-
na för att skapa bästa möjliga ekologiska och
ekonomiska förvaltning av rennäringen kan man
därför inte undgå att peka på de negativa erfa-
renheter man haft av den gällande konventionen. 



4.1 Kommiªuvnna evtto-
husat rádjerasttildeaddji
boazodoalu váste

Dán kapihttalis addojuvvo oanehis oktiigeassu
boazodoalu guohtundárbbus mandáhttaguovllus,
ja namuhuvvojit erenoamáª doaibmadilálaª-
vuoπat. Dárkilis dieπuid gávnnat fágalávdegotti
raporttas (mielddus 1). Mii leat osiide juohkán
nu ahte leat vihta regiovnna. Juohke regiovnnas
leat fas guovllut gos lea lunddolaª oaΩΩut oktii-
heivehuvvon, rádjerasttildeaddji boazodoalu. Dat
guovllut mat addojit nuppi riika boazoorohahkii
dahje ∏errui, goh∏oduvvojit konvenªuvdnaguov-
lun dahje rádjeguohtunguovlun. Geah∏a doahpa-
giid ∏ilgema 4.2.1 oasis. Ieªguπetge konvenªuvd-
naguohtumiid rájit ja rádjeguohtumat ∏ilgejuvvo-
jit ªiehtadusevttohusas (kap 4.3) ja leat merke-
juvvon kártii mii ∏uovvu ªiehtadusa.

4.1.1 Romsa ja davit Norrbotten
regiovdna

Basevuovdi – Geaggán guovlu
Kommiªuvdna oaivvilda dán guovllu guohtumiid
leat dan ªlájas ahte lea boazodollui heivvola∏∏a-
mus ahte ealáhus doaimmahuvvo ovttas ∏uovvo-
vaª guovllus: Basevuovdi – Geaggán – Rostu –
Guhkesvákki/Lágu lulábeali guovlu – Meavkki
nuorttabealli. Dáinna vugiin liv∏∏ii oktasaªdoallu
Geaggáma ∏earus ja Basevuovddi boazooroha-
gas. Go áigi ii leat láddan oktasaªdoalu ásaheap-
mái, fertejit goappaª doalut ∏oavdit váilevaª
guohtuneatnamiid dárbbu, nu guhkás go lea
vejolaª, dainna lágiin ahte lonohallet guohtuneat-
namiid. Geaggámis leat vátnásat eatnamat gos
lea ruonasguohtun maid geassejagis sáhttá guo-
πohit, dannego ruoºabeali várreeatnamiin leat
ollu jalges, vuollegis risse- ja jeageleatnamat ja
giππat bievlagoahtá hui ma∫∫it. Dasa lassin leat
guottetbáikkit liiggás duolbasat ja unnán suodd-
jebáikkit áldduide. Basevuovddi dálvejagi guoh-
tumat lea alla várreeatnamiin, mii dagaha ahte
orohagas váilot eatnamat vuovdeguovllus, mat
liv∏∏e lassi guohtuneanamin go dákkár guohtu-
miidda ªaddá dárbu. Nu váilotge orohagas guovl-

lut gos lea dássedis guohtun dálvejagis. Geaggán
atná guohtuneanamin Dápmot/Rostu konven-
ªuvdnaguovllu, ja Markenesguovllu, juste danne
go dárbbaªa giππa- ja geassejagi guohtuneatna-
miid. Dat evttohuvvon ásahus, namalassii norg-
ga-ruoºa boazoguohtunlávdegoddi, berre mearri-
dit gokko heive cegget áiddi mii boahtá dálá kon-
venªuvdnaáiddi sadjái davil; golmmariika rádje-
mearka – Govdajávri – Kitdalselva. Áidi cegge-
juvvo E6 mielde ¢avkosis (Oteren) Gárgámii
(Nordkjosbotn). Viidáseappot dárbbaªuvvo áidi
Rostujávrris RostuávΩΩi bajit oassái, vai Geaggá-
ma ja Lávnnjetvuomi ∏earut eai ribat mastat.
Basevuovddi dárbu oaΩΩut dássedis dálvejagi
guohtumiid gok∏ojuvvo dainna lágiin go orohat
beassá guoπohit dálvet Saivomuotkkas, mii lea
goappaª bealde “lappmarksgränsena”, eanas
lulábealde Saivomuotka – Ketkesuando. Dát
guovlu ruoºabealde geavahuvvo áigodagas golg-
gotmánu 1.beaivvis – cuo∫ománu 30.beaivái, go
várreboazodoalu guoπohanriekti lea dán guovl-
lus ráddjejuvvon dán áigodahkii. Boazoguohtun-
lávdegoddi sáhttá dán guovllus lobi addit eará
orohahkii, masa konvenªuvdna guoská, guoπohit
Saivomuotkas dálvejagis. Eaktun biddjo maiddái
ahte Guhkesvákki/Lágu johtaleapmi ovddas
ma∫ás Oarje-Finnmárkkus ii váikkut konven-
ªuvdnaguovllu johtalanmálliid ja guohtuneatna-
miid geavaheami.

Evttohus:
Geaggáma ∏errui addojuvvo konvenªuvdna-
guovlu Dolpi, mii lea siskkobealde boazooro-
hagaid Basevuovdi, Rostu ja Meavki.

Basevuovdi boazoorohahkii addojuvvo kon-
venªuvdnaguovlu Saivomuotka, mii lea siskko-
bealde Geaggáma ∏earu. Guoπohanáigodat:
golggotmánu 1. beaivvis – gitta cuo∫ománu
30. beaivái.

Lávnnjitvuopmi – Meavki guovlu
Kommiªuvnna oaivila mielde lea buoremus go
ásahuvvo oktasaªdoallu gaskal guoskevaª doa-
luid ∏uovvovaª guovllus: Lávnnjitvuopmi –
Devddesvárri – Meavki – Nieidavuovdi –
Sálaªvággi. Dálá dilis ii leat vejolaªvuohta dán
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4.1 Kommissionens förslag
till gränsöverskridande
renskötsel

Nedan följer en kort sammanfattning av rensköt-
selns behov av renbete inom mandatområdet och
anmärkningar om särskilda driftsförhållanden.
Ytterligare detaljer finns i sakutskottets rapport
(bilaga 1). Presentationen är uppdelad på fem
regioner, som var och en är indelad i områden
där det är naturligt med en samordnad, gräns-
överskridande renskötsel. Områden som tilldelas
renbetesdistrikt eller sameby i det andra landet
har benämningen konventionsområde eller gräns-
betesområde. Begreppen definieras i kapitel
4.2.1. Gränserna för konventionsområdena och
gränsbetesområdena beskrivs i förslaget till kon-
ventionsområdesprotokollet (kapitel 4.3) och har
också ritats in på kartorna i bilagorna till proto-
kollet.

4.1.1 Regionen Troms och norra
Norrbotten

Området Helligskogen – Könkämä
Kommissionen anser att markerna i området är
av den karaktären att det mest ändamålsenliga
för renskötseln vore att den bedrevs gemensamt i
området Helligskogen – Könkämä – Rosta –
södra delen av Lakselvdal/Lyngsdal – östra delen
av Mauken. Samdrift borde därför etableras
mellan Könkämä sameby och Helligskogen ren-
betesdistrikt. Eftersom tiden inte är mogen för
samdrift måste bägge parters brister ifråga om
betesresurser så långt möjligt undanröjas genom
byte av betesland. Könkämä har begränsade are-
aler med grönbetesvegetation som är möjliga att
nyttja under sommaren. Detta beror på att fjäll-
området på svensk sida domineras av flacka låg-
fjäll med ris- och lavvegetation och barfläcksupp-
komsten sker sent på våren. Vidare är kalvnings-
landen alltför flacka för att ge gott skydd åt
spädkalvar. Helligskogen har vinterbete inom
höglänt fjällområde vilket medför att distriktet

saknar alternativa beten i skogsland när behov av
denna betestyp uppstår. Distriktet saknar således
marker med stabilt vinterbete.

Könkämäs behov av vår- och sommarbete
motiverar att konventionsområdet Tamok/Rosta
samt Markenesområdet disponeras av Könkämä.
Den av kommissionen föreslagna svensk-norska
renbetesnämnden bör besluta om lämplig stäng-
selsträckning för nuvarande konventionsstängsel
i norr; Treriksröset – Govdajávri – Kitdalselva.
Stängsel uppförs utefter E6 från ¢avkkus (Ote-
ren) till Gárgán (Nordkjosbotn). Vidare förelig-
ger behov av stängsel från Rostojávri till övre
delen av Rostadalen för att förhindra samman-
blandningar mellan Könkämä och Lainiovuoma
samebyar. Helligskogens behov av stabilt vinter-
bete uppfylls genom att distriktet disponerar över
vinterbetesområdet Saivomuotka, som ligger på
ömse sidor om lappmarksgränsen i huvudsak
söder om Saivomuotka – Kätkesuando. Detta
område disponeras under tiden den 1 oktober –
den 30 april, eftersom betesrätt för fjällrenskötsel
är begränsad till nyss nämnda tid i området. Ren-
betesnämnden skall kunna tillåta vinterbete i Sai-
vomuokta för annat distrikt i regionen som
berörs av konventionen. Vidare förutsätts att
Lakselvdal/Lyngsdals flyttning till och från Vest-
Finnmark inte påverkar flyttningsmönster och
betesbruket i konventionsområdet.

Förslag: 
Könkämä sameby tilldelas konventionsområ-
det Dolpi inom renbetesdistrikten Helligsko-
gen, Rosta och Mauken.

Helligskogen renbetesdistrikt tilldelas konven-
tionsområdet Saivomuotka inom Könkämä
sameby. Betestid från och med den 1 oktober
till och med den 30 april.

Området Lainiovuoma – Mauken
Kommissionen anser att det mest rationella för
området är att samdrift etableras mellan berörda
parter inom området Lainiovuoma – Devdisfjäl-
let – Mauken – Andersdalen – Tromsdalen. För

KAPITEL 4

Kommissionens förslag



∏ovdosa ∏uovvolit, dannego oktasaªdoallu mield-
disbuktá stuora doaibmarievdadusaid guovllus,
ja dat ferte álggahuvvot doaluid sávaldaga vuo-
πul. Lávnnjitvuomi ∏earus ii leat geassejagis heiv-
volaª guohtuneanan ruoºabealde, dannego dárb-
baªlaª várreeatnamat ja buorit ruonasguohtumat
váilot ruoºabeali duolba ja vuollegis váriin. Goi-
kebáikkiin ªaddet eanas dakkár ªattut, mat gávd-
nojit goike ja eallámuªvátna eatnamiin. Jeagge-
eatnamiin lea unnán ªaddu, eaige ªatta nu má∫g-
galágan ruonasªaddoªlaja. ¢earus lea heajos
guottetbáiki ruoºabealde, dannego giππat bievla
hui ma∫∫it ollu muohttaga geaΩil. Guovllu eat-
namat leat dakkárat gos ii báljo bievlla. Meavkki
boazoorohagas leat liiggás unnán dálvejagi guoh-
tumat orohaga siskkobealde, dannego guovllus
leat unnán jeageleatnamat. Dainna lea dát oro-
hat, earret Davvi-SáΩΩá ja Ráidná orohagaid,
guoπohan dálvejagis Devddesváris. Dát guoπo-
heapmi ii rihko dálá konvenªuvnna, muhto muh-
tin áigodagaid guhtojuvvo guovttegeardánit ja nu
lea guovllu guohtunkvalitehta guhkit áigái lea-
maª dohkkemeahttun dilis. Lávnnjitvuopmi
dárbbaªa giππa- ja geassejagiguohtumiid, ja
danne addojuvvo ∏errui konvenªuvdnaguovlu
masa gullet dálá Devddesvárri ja muhtin oassi
Hávgavuomi konvenªuvdnaguovllus. Nu movt
namuhuvvon Basevuovddi – Geaggáma guovllu
oktavuoπas, dárbbaªuvvo áidi Rostujávrris ja
gitta RostuávΩΩi bajit oassái. Dálá konvenªuvd-
naáidi Gorvvejávrris (Kårvejaure) Dievaidvuov-
dái bisuhuvvo nu movt lea. Meavkki dálveguoh-
tumiid dárbu gok∏ojuvvo muhtin muddui dan
bokte go orohat beassá guoπohit Skaitelandet/
Antti-guovllu eatnamiid bajábeali oasi. Meavkki
guovlu ruoºabealde geavahuvvo áigodagas golg-
gotmánu 1. beaivvis – cuo∫ománu 30.beaivái, go
várreboazodoalu guoπohanriekti lea dán guovl-
lus ráddjejuvvon dán áigodahkii. Guhkes geográ-
falaª gaska ja dálá guoπohanvuohki dahká dan
ahte Davvi-SáΩΩá boazoorohahkii ii leat áige-
guovdil dálvejagi guohtuneatnamiid atnit Ruoºas.

Evttohus:
Lávnnjitvuomi ∏errui addojuvvo konvenªuvd-
naguovlu Likká, mii lea Dievaidvuovddi boa-
zoorohagas.

Meavkki boazoorohahkii addojuvvo oassi
Skaitelandet/Antti konvenªuvdnaguovlu, mii
lea siskkobealde Muoná ja Sattajärvi ∏earuid.
Guoπohanáigodat: golggotmánu 1. beaivvis –
gitta cuo∫ománu 30. beaivái.

Stálonjárga – Sárevuopmi guovlu
Kommiªuvnna oaivila mielde lea dán guovllu
boazodollui buoremus ásahit oktasaªdoalu gas-
kal Sárevuomi ∏earu ja Stálonjárgga boazooroha-
ga ∏uovvovaª guovllus: Sárevuopmi – Anjavuop-
mi – Álddesjávri orohat davábealde Álddesjávrri
(Altevatnet) – Fagerfjellet – Stálonjárga. Nuppás-
tusat, maid evttohuvvon ∏ovdosat mielddisbuk-
tet dálá doaibmadillái, árvvoªtallojuvvojit leat
vejolaΩΩan álggahit almmá guhkes nuppástuhttin-
áigodaga haga. Almmatge ferte oktasaªdoalu
vuoπus leat ∏earu ja orohaga ieΩaset sávaldat álg-
gahit dán vuogi, vai bargu lihkostuvvá. Go ii leat
vuoππu ásahit oktasaªdoalu dál vuos, fertejit
goappaª doalut váilevaª guohtuneatnamiid dárb-
bus lonohallat guohtuneatnamiid. Sárevuomis
váilu guohtunªládja ja várreeanan mii attáªii
buori geassejagi guohtuma, dan seammás go
guovlu ii leat anihahtti guottetbáikin, dannego
bievla easka ma∫∫il guotteha. Stálonjárggas lea
unnán jeageleanan orohagas, iige dát eanan
gov∏∏a eambbogo giππa- ja ∏ak∏aguohtuma
dárbbu. Sárevuopmi dárbbaªa giππa- ja geasseja-
gi guohtuneatnamiid, ja danne addojuvvo Sáre-
vuopmái konvenªuvdnaguovlu, mas eanas eatna-
mat leat Álddesjávrri boazoorohaga siskkobeal-
de, dan oasis mii lea jávrriid Álddesjávri ja Le-
nesjávrri (Leinavatn) davábealde. Guovlu ráddje-
juvvo oarjjabeali ná: Gaskasjåkka gierragis
Álddesjávrris – Gaedgis∏ohkka (Kirkestinden) –
Gaedgisvuovdi (Kirkesdalen) ja nuorttabeali lea
riikarádji. Stálonjárgga boazoorohat oaΩΩu oasi
konvenªuvdnaguovllus Skaitelandet/Anttis, ja
∏ak∏a- ja árradálvvi guoπohanrievtti Álddesjávr-
ri oarjjabeali oasis. Stálonjárgga guovlu ruoºa-
bealde sáhttá adnojuvvot áigodagas golggotmá-
nu 1.beaivvis – cuo∫ománu 30. beaivái, go juo
várreboazodoalu guoπohanriekti lea dán guovl-
lus ráddjejuvvon dán áigodahkii. Dálá konven-
ªuvdnaáidi, mii manná Gorvvesjávrris Dievaid-
vuovdái, doalahuvvo. Galgá ceggejuvvot kon-
venªuvdnaáidi Gaskasjåkka oivoªis Álddesjávrris
ja mannat Gaedgis∏ohka rápmi oarjjadavábealde
Tindtjørna. Norgga-ruota boazoguohtunlávde-
goddi mearrida gokko áidi galgá ceggejuvvot.
Ovdalaª konvenªuvdnaáidi njeidojuvvo Man-
nan∏earu guovllus, earret dat gaskaáidi, mii
manná Gai∏aluovttas ¢uovzavárrái, dat fievrri-
duvvo siskkáldas ∏earuáidin.

106
Evttohus



107
Betänkande

närvarande saknas förutsättningar för en sådan
lösning eftersom samdrift medför betydande
omläggning av driften i området. En sådan
omläggning av driften måste bygga på direkt öns-
kemål från de berörda. Lainiovuoma sameby
saknar lämpliga sommarland på svensk sida
eftersom frodigt grönbete och behövliga höjdlä-
gen saknas i den flacka svenska lågfjällsterräng-
en. Fastmarken domineras av typiska växtsam-
hällen för torr och näringsfattig marktyp. Myr-
markerna domineras av mager vegetation utan
högre grönbetesvärde. Samebyn har dåliga kalv-
ningsland på svensk sida då barfläcksbildning
sker sent på våren på grund av den jämnt förde-
lade snön. Området har inte sådan topografi som
gynnar barfläcksuppkomst. Mauken renbetes-
distrikt har alltför begränsad tillgång till vinter-
bete inom distriktet då arealer med lavvegetation
är små i området. Detta förhållande medförde att
distriktet, förutom distrikten Nord-Senja och
Reinøya, har haft vinterbete inom Devdisfjället.
Detta betesutnyttjande har inte varit i strid med
gällande konvention, men har resulterat i period-
vis dubbelbetning och därmed långsiktigt en
ohållbar situation för beteskvalitén i området. 

Lainiovuomas behov av vår- och sommarbete
motiverar en tilldelning av ett konventionsområ-
de som består av nuvarande Devdisfjäll och delar
av Havgavuopmi konventionsområde. Som
nämnts under Helligskogen-Könkämä föreligger
behov av stängsel från Rostojávri till övre delen
av Rostadalen. Nuvarande konventionsstängsel
från Gorvvejávri (Kårvejaure) till Dieváidvuovdi
(Dividalen) bibehålles. Maukens behov av visst
vinterbete uppfylls genom att distriktet dispone-
rar över del av bete i Skaitelandet/Anttisområdet.
Detta område disponeras under tiden den 1 okto-
ber till den 30 april, eftersom betesrätt för fjäll-
renskötsel är begränsad till nyss nämnda tid i
området. Avstånd och nuvarande betesbruk gör
det inaktuellt med vinterbete för Nord-Senja ren-
betesdistrikt i Sverige.

Förslag:
Lainiovuoma sameby tilldelas konventionsom-
rådet Likká inom Dividalen renbetesdistrikt.

Mauken renbetesdistrikt tilldelas konventions-
området Skaitelandet/Anttis inom samebyarna
Muonio och Sattajärvi. Betestid från och med
den 1 oktober till och med den 30 april.

Området Hjerttind – Saarivuoma
Kommissionen anser att samdrift mellan Saari-
vuoma sameby och Hjerttind renbetesdistrikt
inom området Saarivuoma – Anjavassdalen –
Altevatn norr om Altevatnet – Fagerfjellet –
Hjerttind är den mest rationella lösningen för
renskötseln i området. Förändringar i drifts-
mönstret från dagens förhållanden till föreslagen
lösning bedöms som möjliga att genomföra utan
någon längre omställningsperiod. En samdrifts-
lösning förutsätter dock direkta önskemål från
samebyn och distriktet för att samarbetet skall ha
förutsättningar att lyckas. Eftersom förutsätt-
ningar för samdrift inte föreligger för närvarande
måste bägge parters brister i fråga om betesland
lösas genom markbyten. Saarivuoma saknar
vegetation och höjdlägen som ger gott sommar-
bete, samtidigt är området olämpligt som kalv-
ningsland eftersom barfläckar uppkommer först
efter kalvningstiden. Hjerttind har begränsad lav-
vegetation inom distriktet, som inte räcker till
mer än vår- och höstbetet. Saarivuomas behov av
vår- och sommarland motiverar att samebyn till-
delas ett konventionsområde inom huvuddelen
av Altevatn renbetesdistrikt som ligger norr om
sjöarna Altevatnet och Lenesjávri (Leinavatn).
Området avgränsas i väster av linjen Gaskasjåk-
kas utlopp i Aldesjávri (Altevatnet) – Gaedges-
∏åkka (Kirkestinden) – Gaedgesvuovdi (Kirkes-
dalen) och i öster av riksgränsen. Hjerttind tillde-
las del i konventionsområdet Skaitelandet/Anttis-
området samt höst- förvinterbetesrätt i västligas-
te delen av Altevatn. Hjerttinds område på svensk
sida disponeras under tiden den 1 oktober till den
30 april, eftersom betesrätt för fjällrenskötsel är
begränsad till nyss nämnda tid i området. Nuvar-
ande konventionsstängsel från Gorvvejávri till
Dieváidvuovdi bibehålles. Konventionsstängsel
uppförs från Gaskasjåkkas utlopp i Aldesjávri till
branten av Gaedges∏åkka nordväst om Tindtjör-
na. Stängslets närmare sträckning fastställs av
den svensk-norska renbetesnämnden. Tidigare
konventionsstängsel i Mannan∏earro-området
rivs med undantag av spärrstängslet från Gai∏a-
luokta till ¢uovzavárri som överförs till internt
samebystängsel.



Evttohus:
Sárevuomi ∏errui addojuvvo konvenªuvdna-
guovlu Ánjavuopmi, mii lea siskkobealde Die-
vaidvuovddi ja Álddesjávrri boazoorohagaid.

Stálonjárgga boazoorohahkii addojuvvo oassi
Skaitelandet/Antti konvenªuvdnaguovllus, mii
lea siskkobealde Muoná ja Sattajärvi ∏earuid.
Guoπohanáigodat: golggotmánu 1. beaivvis –
gitta cuo∫ománu 30. beaivái.

Talma – Gielas guovlu
Kommiªuvnna oaivila mielde lea buoremus boa-
zodollui go ásahuvvo oktasaªdoallu gaskal
Talma ∏earu ja Gielas boazoorohaga ∏uovvovaª
guovllus: Talma – Láirevággi – Gielas. Almmatge
ferte oktasaªdoalu álggaheami vuoππun leat
∏earu ja orohagaid ieΩaset sávaldat, vai ovttas-
bargu lihkostuvvá. Go eai leat eavttut ásahit
oktasaªdoalu dál vuos, fertejit goappaª doalut
váilevaª guohtuneatnamiid dárbbu gok∏at nuppi
riikka guohtuneatnamiiguin.
Talmas lea unnán ruonasguohtun ruoºabealde.
Dilli vearrána velá eambbo go bievlajagi guohtu-
mat juohkásit riikaráji geaΩil nuorta-oarji guvlui.
Dál guoπoha Gielas dálvejagis Duortnusjávrri
oarjjabeali guovllu, ja seammás lea Talmas vuoi-
gatvuohta guoπohit dán seammá guovllu bievla-
jagis. Dát dilli ii leat vuogas guhkit áigái, guovllu
guohtunkvalitehta ja bistevaªvuoπa dáfus. Giel-
lasis váilot heivvolaª guohtuneatnamat siskkálda-
sat orohagas, sihke guohtunªlájaid ja dálkkáda-
gaid geaΩil. Talmas leat unnán bievlajagi guohtu-
mat ja dárbbaªa viidábuª guohtuneatnamiid mat
leat ovtta olis, ja danne addojuvvo ∏errui Láire-
vággiguovlu guohtuneanamin. Dálá konvenªuvd-
naáidi doalahuvvo. Guovlu, mii lea nuorttabeal-
de “lappmarksgränsena”, geavahuvvo áigodagas
golggotmánu 1. beaivvis – cuo∫ománu 30.beai-
vái, go várreboazodoalu guoπohanriekti lea
guovllus ráddjejuvvon dán áigodahkii.

Evttohus:
Talma ∏errui addojuvvo konvenªuvdnaguovlu
Duoddaras, mii lea siskkobealde Álddesjávrri
boazoorohaga.

Gielas boazoorohahkii addojuvvojit Njuora-
vuopmi ja Báhcajeagil konvenªuvdnaguovllut,
mat leat siskkobealde Talma ∏earu, ja oassi
Skaitelandet/Antti, mii lea siskkobealde
Muoná ja Sattajärvi ∏earuid. Guoπohanáigo-
dat: golggotmánu 1. beaivvis – gitta cuo∫o-
mánu 30. beaivái.

4.1.2 Davit Nordlánda ja gaska ja
lulit Norrbotten regiovdna

Skievvá – Gabna – Leaváª – Girjás guovlu
Dán guovllu guohtuneatnamiid juohkáseapmi ja
doaibmadilálaªvuoπat dahket ahte buoremusat
doaimmaªii go ásaha oktasaªdoalu Skievvá boa-
zoorohaga ja Gabna dahje Leaváª ∏earu gaskka,
dan seammás go viiddiiduvvojit eará ∏earuid dálá
guohtuneatnamat. Oktasaªdoalu ásaheapmi
mielddisbuktá Skievvá boazoorohahkii nu stuora
doaibmanuppástusaid, mat dahket váttisin duoh-
tandahkat oktasaªdoalu jurdaga dál vuos. Danne
galgá ohcat eará ∏ovdosiid mat buoremus lágis
vuhtiiváldet ollislaª guohtun- ja doaibmadilálaª-
vuoπaid.

Skievvá nuortalit eananoasis leat lunddolaª
dálvejagi guohtumat. Jagi 1972 konvenªuvnna
vuoπul gulle dát guohtumat orohahkii. Go Lea-
váΩa guohtunguovllut viiddiiduvvojit, dát jáhkki-
mis mielddisbuktá váttisvuoπa geavahit dáid
guohtumiid nu. Sierralágan doaibmadilálaªvuo-
πat dahket ahte ii leat vejolaª viiddidit ∏earu
guohtuneatnamiid ja dan seammás nagodit oaΩ-
Ωut heivvolaª rájiid, earretgo dalle jus bidjá ráji
oalle guhkás oarjjás. Dát sierralágan doaibmadi-
lálaªvuoπat dolvot dan ∏ovdosii ahte vállje oaΩ-
Ωut buriid rájiid ja guoπohanáigodagaid, vaikko
vel dát ráddjege Skievvá vejolaªvuoπa guoπohit
dálvejagis dán eananoasis. Dánne evttoha kom-
miªuvdna viiddidit dán golmma guoskevaª ∏earu
konvenªuvdnaguohtumiid. Rájit, mat evttohuv-
vojit biddjot Girjása ja LeaváΩa konvenªuvdna-
guovlluid váste, vuhtiiváldet Skievvá dárbbuid,
vai orohat ain ovddasguvlui sáhttá guoπohit
Norddalenis. Dát guohtunguovlu lea orohahkii
mávssolaª, ja leage áibbas dárbbaªlaª vai orohat
sáhttá doalahit sierra doalu.

Kommiªuvnna evttohusain ªaddet heivvolaª
rájit dán guovllus, earret ovtta sajis, namalassii
LeaváΩa konvenªuvdnaguovllu nuortadavit rádji.
Dáinna evttohusain ii dárbbaªge ªat dálá kon-
venªuvdnaáiddiid ja daid sáhttá jávkadit.
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Förslag:
Saarivuoma sameby tilldelas konventionsom-
rådet Ánjavuopmi inom renbetesdistrikten
Dividalen och Altevatn.

Hjerttind renbetesdistrikt tilldelas del i kon-
ventionsområdet Skaitelandet/Anttis inom
samebyarna Muonio och Sattajärvi. Betestid
från och med den 1 oktober till och med den
30 april.

Området Talma – Gielas
Kommissionen anser att det mest ändamålsenliga
för renskötseln är att samdrift etableras mellan
Talma sameby och Gielas renbetesdistrikt inom
området Talma – Salvasskardet – Gielas. En sam-
driftslösning förutsätter dock direkta önskemål
från samebyn och distriktet för att det skall ha
förutsättningar att lyckas. Eftersom förutsätt-
ningar för samdrift inte föreligger för närvarande
måste bägge parters brister i fråga om betesland
åtgärdas med betesområden i det andra landet.

Talma har begränsad tillgång på grönbete på
svensk sida. Situationen försämras ytterligare av
att barmarksbeteslanden klyvs i öst–västlig rikt-
ning av riksgränsen. Området väster om Torne-
träsk nyttjas i dag av Gielas för vinterbete samtid-
igt som Talma har rätt till barmarksbete i
området. Denna situation är långsiktigt olämplig
med tanke på renbetets kvalité och hållbarhet i
nämnda område. Gielas saknar användbara vin-
terbeten inom distriktet både med hänsyn till
vegetation och till klimat. Talmas begränsade
barmarksbete och behov av enhetliga marker
motiverar att samebyn tilldelas Salvasskardet-
området. Nuvarande konventionsstängsel bibe-
hålls. Området öster om lappmarksgränsen dis-
poneras under tiden den 1 oktober – den 30 april,
eftersom betesrätt för fjällrenskötsel är begränsad
till nyss nämnda tid i området.

Förslag:
Talma sameby tilldelas konventionsområdet
Duoddaras inom Altevatn renbetesdistrikt.

Gielas renbetesdistrikt tilldelas konventions-
områdena Njuoravuopmi och Báhcajeagil
inom Talma sameby samt del i konventions-
området Skaitelandet/Anttis inom samebyarna
Muonio och Sattajärvi. Betestid i det sistnämn-
da området är från och med den 1 oktober till
och med den 30 april.

4.1.2. Regionen norra Nordland och
mellersta och södra Norrbotten

Området Skjomen – Gabna – Laevas – Girjas
Fördelningen av betesresurserna och driftsförhåll-
andena inom området är sådan att det mest
ändamålsenliga är en samdrift mellan Skjomen
renbetesdistrikt och Gabna eller Laevas sameby,
samtidigt som de övriga samebyarna får sina
nuvarande betesområden utökade. Samdrift
skulle innebära så stora driftsmässiga förändring-
ar för Skjomen att sådan svårligen kan realiseras
idag. Man får därför söka andra lösningar, som i
så hög grad som möjligt tar hänsyn till de sam-
mantagna betes- och driftsförhållandena.

Den östliga delen av Skjomen renbetesdistrikt
har naturliga betingelser för vinterbete. Enligt
1972 års konvention var denna resurs förbehåll-
en distriktet. En utökning av Laevas betesområde
kommer skenbart att komma i konflikt med en
sådan arealanvändning. På grund av speciella
driftsförhållanden är det emellertid inte möjligt
att utöka samebyarnas betesarealer och samtidigt
få funktionella gränser, utan att dra gränserna
relativt långt västerut. Specifika driftsmässiga
förhållanden talar därför för en lösning med
bättre gränser och betestider, även om det redu-
cerar Skjomens möjlighet till vinterbete i områ-
det. Kommissionen föreslår därför utökade kon-
ventionsbeten för de tre berörda samebyarna.
Den gränsdragning som föreslås för Girjas och
Laevas konventionsområde tar hänsyn till Skjo-
mens behov så att distriktet fortsättningsvis kan
använda Norddalen. Detta är ett betesområde
som är mycket viktigt för distriktet och som är
avgörande för att det ska kunna fortsätta som
självständig enhet.

Med undantag av delar av den nordöstliga
gränsen för Laevas konventionsområde kommer
kommissionens förslag att leda till mer funktio-
nella gränser inom området. Detta innebär i sin
tur att befintliga konventionsstängsel inte längre
blir nödvändiga och kan rivas. 



Evttohus:
Gabna ∏errui addojuvvo konvenªuvdnaguovlu
Beatnakvuopmi, mii lea siskkobealde Skievvá
boazoorohaga.

Leaváª ∏errui addojuvvo konvenªuvdnaguovlu
Nuorjonjunni, mii lea siskkobealde Skievvá
boazoorohaga.

Girjás ∏errui addojuvvo konvenªuvdnaguovlu
Skávhlá, mii lea siskkobealde Skievvá ja Frost-
isen boazoorohagaid.

Frostisen – Girjás – Baste – Unna∏earoª guovlu
Rájit, mat gustojit dálá boazoguohtunkonven-
ªuvnna vuoπul, eai leat doaibman, ja dat gaska-
áiddit, maiguin galge buoridit rájiid, leat muhtin
muddui doaibman áibbas nuppeládje. Ja ahte
eará rádjeáiddiid hukset, ii datge mielddisbuvtte
ma∫gelágan doaibmevaª ∏ovdosiid dán guovllus.
Jus sirdá dálá guoπohanrájiid nuortalii, masset
∏earut, mat guoπohit dakko lahkosiin, mávssolaª
osiid etnamiin mat adnojit bárisgeasi guohtumin.
Go sirdá rájiid oarjelii, ii buvtte dát seammá uno-
has váikkuhusaid Frostisen boazoorohahkii. Dálá
dilálaªvuoπain sii eai geavat nu ollu guohtuneat-
namiid, mat leat oarjjabeali dálá rájiid. Go rádji
lea oarjelis, dáhkida dát kommiªuvnna oaivila
mielde dan ahte ∏earut ain besset ieΩaset deaºa-
la∏∏amus bárisgeasi guohtuneatnamiidda. Dan
seammás leat heivvolaª rájit buohkaide ávkin.
Jus Frostisen dárbbaªa guohtuneatnamiid dáin
guovlluin, berre ªiehtaduvvot oktasaªdoallu Baste
∏earu ja Frostisen boazoorohaga gaskka. Evtto-
husa eaktun lea ahte buot dálá konvenªuvdna-
áiddit jávkaduvvojit.

Evttohus:
Baste ∏errui addojuvvo konvenªuvdnaguovlu
Bávgi, mii lea siskkobealde Frostisen boazo-
orohaga.

Unna∏earos ∏errui addojuvvo konvenªuvdna-
guovlu Slaphenjárga, mii lea siskkobealde
Frostisen boazoorohaga.

Girjás ∏errui addojuvvo konvenªuvdnaguovlu
Skávflá, mii lea siskkobealde Frostisen ja
Skievvá boazoorohagaid nu movt daddjon
Skievvá – Gabna – Leaváª – Girjás guovllu
oasis.

Hápmir – Sirkás guovlu
Vásáhusat ∏ájehit ahte beaivválaª dilis ii doaim-
ma dat bures go riikarádji lea guohtunrádjin ja
dasa lassin velá leat rádjeáiddit.

Rádjeguovllu duovdagiin, Linájávrri nuortta-
bealde, leat hui buorit guohtuneatnamat. Dáid
guohtuneatnamiid ii sáhte dáhkidit Hápmir boa-
zoorohaga atnui dan bokte ahte ráji bidjá nuor-
talii Sirgása ∏earu rájiid siskkobeallái. Nuppi bea-
lis lea vejolaª bidjat ráji oarjelii dainna lágiin ahte
caggá Sirgása bohccuid beassamis Gjerdalenii,
mii boahtá ªaddat Hábmirii mávssolaª guohtun-
guovlun boahtteáiggis. Danne kommiªuvdna evt-
toha ahte dán guovllus ásahuvvo oππa konven-
ªuvdnaguovllu Sirgása ∏errui.

Guohtumiid ja doaibmadilálaªvuoπaid mielde
heive oktasaªdoalu ásahit Hápmira ja Sirgása
gaskka, dain eananosiin Hápmiris mat leat davá-
bealde Hellemobotn. Kommiªuvdna ii dieπe leat-
go guoskevaª áªªebealit ªiehtadallan dákkár ovt-
tasbarggu, ja nu ii leatge duogáª ovddidit njul-
gestaga evttohusaid oktasaªdoalu hárrái. Danne
berre dát guovlu biddjot konvenªuvdnaguovlun
Sirgása ∏errui.

Dán guovtti konvenªuvdnaguovllu gaskka,
duovdagiin mat leat riikaráji lahkosiin, adnojuv-
vo vuoππun ahte goappaª siiddat oΩΩot vuoigat-
vuoπa guoπohit guohtuneatnamiid ráji lahkosiin.
Dat mearkkaªa ahte Hápmir oaΩΩu vuoigatvuoπa
guoπohit Sirgása guohtumiid ja nuppeládje. Dálá
dilálaªvuoπa ektui mearkkaªa rádjeguoπoheap-
mi, mas Ruonasvákki mielde manná rádji, dan
ahte Sirgása ∏earu bárisgeasiguohtumat ráddje-
juvvojit mihá vuohkkaseappot. Doaibmadilálaª-
vuoπaid dáfus lea buoret bidjat ráji oarjelii,
muhto dat fas mielddisbuktá ahte guhtojuvvo
guovttegeardánit guovlluin mat leat mávssolaª
jeagelguohtumat Hápmirii. Rádjeguoπoheapmi
lea Hápmirii vuosttaΩettiin ávkin doaibmadilá-
laªvuoπaid dáfus.

Evttohus:
Hápmir boazoorohahkii addojuvvo rádjeguoh-
tunguovlu Ruonas, mii lea siskkobealde Sirgá-
sa ∏earu. Guoπohanáigodat: skábmamánu 1.
beaivvis – guovvamánu 28/29. beaivái.

Sirgása ∏errui addojuvvo konvenªuvdnaguovlu
Máhtunjárgga ja Lijná, mii lea siskkobealde
Hápmira boazoorohaga.

Sirgása ∏errui addojuvvo rádjeguohtunguovlu
Runasvágge, mii lea siskkobealde Hápmir boa-
zoorohaga. Guoπohanáigodat: miessemánu 1.
beaivvis – ∏ak∏amánu 30. beaivái.
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Förslag:
Gabna sameby tilldelas konventionsområdet
Beatnakvuopmi inom Skjomen renbetesdi-
strikt.

Laevas sameby tilldelas konventionsområdet
Nuorjonjunni inom Skjomen renbetesdistrikt.

Girjas sameby tilldelas konventionsområdet
Skávhlá inom renbetesdistrikten Skjomen och
Frostisen.

Området Frostisen – Girjas – Baste – Sörkaitum
De gränser som gäller enligt den befintliga renbe-
teskonventionen har inte fungerat och de spärr-
stängsel som skulle göra gränserna bättre har
delvis motverkat sitt syfte. Alternativa gräns-
stängsel skulle inte innebära några funktionella
lösningar inom detta område.

Om man flyttar de befintliga betesgränserna
längre österut så kommer de berörda samebyarna
att förlora betydande delar av sina högsommar-
beten. En flyttning av gränserna längre västerut
får inte samma negativa konsekvenser för Frosti-
sen renbetesdistrikt. Såsom förhållandena förelig-
ger idag så använder man sig inte i någon väsent-
lig grad av betena väster om de befintliga gräns-
erna. En gräns längre västerut skulle enligt kom-
missionens uppfattning säkerställa att samebyar-
na fortsättningsvis får tillgång till sina viktigaste
högsommarbeten, samtidigt som alla parter får
fördelen av funktionella gränser. Om Frostisen
får behov av beten inom dessa områden bör en
samdrift etableras mellan Baste sameby och
Frostisen. Förslaget förutsätter att alla befintliga
konventionsstängsel rivs.

Förslag:
Baste sameby tilldelas konventionsområdet
Bávgi inom Frostisen renbetesdistrikt.

Sörkaitum sameby tilldelas konventionsområ-
det Slahpenjárgga inom Frostisen renbetes-
distrikt.

Girjas sameby tilldelas konventionsområdet
Skávhlá inom renbetesdistrikten Frostisen och
Skjomen (som nämnts ovan under området
Skjomen – Gabna – Laevas – Girjas).

Området Hábmer – Sirkas
Erfarenheterna har visat att den gällande lösning-
en med riksgränsen som betesgräns i kombina-
tion med gränsstängsel inte fungerar i praktiken.

I gränsområdet öster om Linájávri finns platser
med mycket goda beten. Det är inte realistiskt att
sörja för att dessa beten kan användas av
Hábmer renbetesdistrikt genom att gränsen dras
längre österut och in i Sirkas sameby. Å andra
sidan är det möjligt att dra gränsen längre väster-
ut på ett sådant sätt så att man förhindrar att ren
från Sirkas kommer ner i Gjerdalen, som i fram-
tiden kommer att utgöra ett viktigt betesområde
för Hábmer. Kommissionen föreslår därför att ett
nytt konventionsområde upprättas för Sirkas i
detta område.

Sett utifrån betes- och driftsförhållandena är
det upplagt för samdrift mellan Hábmer och
Sirkas inom de delar av Hábmer som ligger norr
om Hellemobotn. Kommissionen känner inte till
att några förhandlingar förts mellan de berörda
parterna om en sådan lösning och har inte under-
lag för att främja konkreta förslag om sådan sam-
drift. Området bör därför bli ett konventionsom-
råde för Sirkas.

Inom området längs riksgränsen mellan de två
nämnda konventionsområdena förutsätts bägge
parter få rätt till gränsbete. Det innebär i så fall
en rätt för Hábmer till beten i Sirkas och tvärt-
om. I förhållande till dagens situation skulle ett
gränsbete med avgränsning längs Ruonasvággi
innebära en naturligare avgränsning av Sirkas
högsommarbete. Rent driftsmässigt hade en lös-
ning med gränsdragning längre västerut varit
bättre, men skulle ha inneburit dubbelbete i
områden som utgör viktiga lavbetesområden för
Hábmer. För Hábmer blir vinsten med gränsbete
först och främst av driftsmässig karaktär. 

Förslag:
Hábmer renbetesdistrikt tilldelas gränsbe-
tesområdet Ruonas inom Sirkas sameby. Betes-
tid från och med den 1 november till och med
den 28/29 februari.

Sirkas sameby tilldelas konventionsområdena
Máhtunjárgga och Lijná inom Hábmer renbe-
tesdistrikt.

Sirkas sameby tilldelas gränsbetesområdet
Ruonasvágge inom Hábmer renbetesdistrikt.
Betestid från och med den 1 maj till och med
den 30 september.



Storskog/Sjunkfjell – Duorbun guovlu
Dán guovllus leat Duorbun ∏earru ja Storskog/
Sjunkfjell boazoorohat ásahan ovttasbarggu mii
lea doaibman bures. Dát doaimmai, vaikko dan
konvenªuvnnas, mii dál lea fámus, ledje dihto
eavttut. Rádjeáidi mii ceggejuvvui, doaimmai
nuppeládje go lei ulbmil, ja dat gaikojuvvui
áªªebeliid oktasaª soahpamuªain. Kommiªuvdna
atná deaºalaΩΩan joatkit álggahuvvon ovttasbar-
gu, muhto seammás oaivvilda dán dárbbaªit for-
máliseret, vai dáhkida vuoigatvuoπaid goappaª
áªªebeliide. Dát lea deaºalaª maiddái dalle jus
eambbo áªªebealit vel leΩΩet.
Duorbuna dáfus sáhttá measta dadjat ahte leat
doarvái guohtumat dálá guohtuneatnamiid rájiid
siskkobealde. Riikarádji ii leat lunddolaª rádjin
ja dahká váttisvuoπaid. Duorbuna vuoππodárbu
lea oaΩΩut lunddolaª oazi oarjjabealis dain guovl-
luin mat leat Olmmáijie∫a (Blåmannsisen) davá-
bealde ja nuortabealde Siidasjávrri (Sisovatnet).

Storskog/Sjunkfjell váttisvuohtan leat dálvejagi
guohtumat, dat leat gárΩΩit ja sáhttet jiek∫ut. Dát
dilli dahká ahte sii fertejit ieªguπetlágan málle
mielde doaibmat, dávjá gáidat eret riiddoguovl-
lus. Siidas ja Rago leat guokte guohtunguovllu
ráji lahkosiin gos dálvejagis guoπoha. Geavatlaª
dilis ii leat goittotge vejolaª garvit dan ahte veahá
guhtojuvvo guovttegeardánit Siiddasjávrri guovl-
lus, muhto Rago guohtuneatnamiidda ii nu álkit
ribat ealu bievlajagis. Topográfalaª dilli váikkuha
ahte ferte johtit Ruoºa ráji siskkobeallái ovdalgo
sáhttá johtit Ragoi. Dálvejagis, go dán guovllus
guoπoha, ii doaimma riikarádji lunddolaª oahcin
nuorttabealde.

Evttohus:
Duorbuna ∏errui addojuvvo rádjeguohtun-
guovlu Sijddás, mii lea siskkobealde Storskog/
Sjunkfjell boazoorohaga. Guoπohanáigodat:
miessemánu 1. beaivvis – gitta juovlamánu 15.
beaivái.

Storskog/Sjunkfjell boazoorohahkii addojuvvo
rádjeguohtunguovlu Rastesvárre, mii lea sisk-
kobealde Duorbuna ∏earu. Guoπohanáigodat:
juovlamánu 15. beaivvis – gitta cuo∫ománu
30. beaivái.

Duorbun – Balvatn – Luokta-Mavas – Semisjaur-
Njarg g uovlu
Balvatn boazoorohagas leat guokte vuoππovát-
tisvuoπa. Vuosttaª lea dáhkidit dálvejagi guohtu-
miid, ja nubbi lea oaΩΩut lunddolaª ja oadjebas
ráji nuorttasguvlui, vuoh∏∏an Luokta-Mavas

∏earu guvlui. Dán golmma ∏earus váilot maddái
lunddolaª oazit oarjjásguvlui, jus riikaráji bidjá
vuolggan. Go árvvoªtallá eatnamiid hámi ja
muohtadilálaªvuoπaid, leat buohkat ovttaoaivilis
dasa ahte gaskaáiddiid ceggen riikaráji guora, ii
jáhkkimis liv∏∏e goittotge nagodan ∏oavdit dáid
váttisvuoπaid.
Kommiªuvdna evttoha ain doalahit Balvatn
davágeaΩehagas konvenªuvdnaguovllu, muhto
viiddidit dan oarjjás. Dát buorida kommiªuvnna
oaivila mielde ∏earuid doaibmadilálaªvuoπaid.
Lulil lea lunddolaª rádjin Loamejávri, ja guovllus
leat dalle rájit sihke Duorbuna ja Luokta-Mavas
guvlui. Vaikko vel dálá dilis leage Duorbun gii
duohtavuoπas geavaha guovlluid davábealde
Pieskehaure, leat dát formálala∏∏at oassin Luok-
ta-Mavas ∏earus. Movt dán guovllu galgá geava-
hit, lea siskkáldas áªªin Ruoºas, ja danne kommi-
ªuvdna vuordá ahte konvenªuvdnaguovlu ªaddá
oktasaªguovlun dán guovtti ∏errui. Go cegge gas-
kaáiddi Pieskehaures Muotkejávrái, de caggá
bohccuid mannamis dávit guovllus ja daidda eará
eatnamiidda Balvatn boazoorohagas.

Balvatn ja Luokta-Mavas leat juohke jagi ªieh-
tadan veahá earaládje atnit guohtumiid go dálá
konvenªuvnnas lei eaktun biddjon. Kommiªuvn-
na mielas lea mávssolaª joatkit ovttasbargguin ja
ovdánahttit dán oktasaªdoallun. Dálvejagi- ja
geassejagiguohtumiid váilevaªvuoπa ferte goittot-
ge dáhkidit konvenªuvdnaguovlluiguin. Danne
evttoha kommiªuvdna ahte Balvatn doalaha
Älvsbyn konvenªuvdnaguovllu nu movt dál lea,
ja lassin oΩΩot maiddái Sandön konvenªuvdna-
guovllu. Guoπohanáigodat galgá leat golggotmá-
nu 1.beaivvis cuo∫ománu 30.beaivái, go boazo-
doalu guoπohanriekti dán guovllus lea dán áige-
mearrái biddjon. Viidáseappot evttohuvvo ahte
Luokta-Mavas doalaha dán oasi dálá konven-
ªuvdnaguovllus, mii lea davábealde Balvatnet.

Kommiªuvdna evttoha maiddái ahte Semis-
jaur-Njarg doalaha dan eananoasi seammá dan
guovllus maid sii dál geavahit. Davábeali rádji
evttohuvvo galgat mannat Balvatn rájis riikarád-
jái. Rádjeáidi berre doalahuvvot. Guovlu ja rád-
djejupmi doaibmá nu movt lei oaivvilduvvon, iige
dalle oainne kommiªuvdna dárbbaªlaΩΩan rievda-
dit dálá dilálaªvuoπaid.

Evttohus:
Duorbuna ja Luokta-Mavas ∏earuide addojuv-
vo oktasaª konvenªuvdnaguovlu Sálla, mii lea
siskkobealde Balvatn boazoorohaga.

Luokta-Mavas ∏errui addojuvvo konvenªuvd-
naguovlu Doarro, mii lea siskkobealde Balvatn
boazoorohaga.
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Området Storskog/Sjunkfjell – Tuorpon
Inom detta område har ett samarbete etablerats
mellan Tuorpon sameby och Storskog/Sjunkfjell
renbetesdistrikt, som har fungerat bra. Detta
trots de förutsättningar som den gällande kon-
ventionen lade grunden till. Det gränsstängsel
som uppfördes fungerade mot sitt syfte och revs i
samförstånd mellan alla parter. Kommissionen
anser det vara viktigt att det etablerade samarbe-
tet kan fortsätta, men hyser samtidigt den upp-
fattningen att det föreligger ett behov av en for-
malisering som säkerställer parternas rättigheter.
Detta gäller inte minst med avseende på en even-
tuell tredje part.

Vad Tuorpon beträffar kan man i huvudsak
säga att betena i tillräcklig grad ligger inom deras
befintliga betesområden. Problemet är att riks-
gränsen inte är en naturlig gräns. Byns behov är
därför primärt att få en naturlig avgränsning mot
väster i områdena norr om Olmmáijiek∫a (Blå-
mannsisen) och öster om Siidasjávri (Sisovatnet). 

För Storskog/Sjunkfjell är huvudproblemet
vinterbetena, såväl med avseende på total mängd
som vad gäller säkerhet mot nedisning. Detta gör
att man måste växla mellan olika alternativ, van-
ligtvis utifrån avståndet från kusten. Siidas och
Rago är två sådana alternativa vinterbetesområ-
den i gränsområdena. I praktiken är det inte möj-
ligt att förhindra ett visst dubbelbete i områdena
vid Siidasjávri, medan Rago är bättre skyddat
mot bete på barmark. Topografiska förhållanden
gör att man blir beroende av flyttning genom Sve-
rige för att nå Rago. Vid vinterbete inom dessa
områden utgör riksgränsen inte en naturlig
avgränsning åt öster. 

Förslag:
Tuorpon sameby tilldelas gränsbetesområdet
Sijddás inom Storskog/Sjunkfjell renbetesdi-
strikt. Betestid från och med den 1 maj till och
med den 15 december.

Storskog/Sjunkfjell renbetesdistrikt tilldelas
gränsbetesområdet Rastesvárre inom Tuorpon
sameby. Betestid från och med den 15 decem-
ber till och med den 30 april.

Området Tuorpon – Balvatn – Luokta-Mavas –
Semisjaur-Njarg
Balvatn renbetesdistrikt har två grundläggande
problem. Det ena är att säkerställa vinterbeten
och det andra är en naturlig och säker gräns åt
öster, i första hand mot Luokta-Mavas sameby.

De tre samebyarna saknar också naturliga grän-
ser åt väster med utgångspunkt från riksgränsen.
Utifrån en utvärdering av terräng och snöförhål-
landen råder det enighet om att det är orealistiskt
att tro att spärrstängsel längs riksgränsen kan
lösa dessa problem. 

Kommissionen föreslår att det fortsättningsvis
ska finnas ett konventionsområde i den nordliga
delen av Balvatn, men med en utökning åt väster.
Kommissionen anser att detta medför förbättrade
driftsförhållanden för samebyarna. Den naturliga
avgränsningen åt söder blir Loamejávri, och
området kommer därför att gränsa mot både
Tuorpon och Luokta-Mavas. Även om Tuorpon
idag är den reella användaren av områdena norr
om Pieskehaure så utgör det formellt en del av
Luokta-Mavas. Det blir en intern angelägenhet i
Sverige hur området ska användas och kommis-
sionen förutsätter därför att konventionsområdet
görs till ett gemensamt område för de två same-
byarna. Ett spärrstängsel från Pieskehaure till
Muotkejávri förhindrar renströvning från detta
nordliga område och in i resten av Balvatn.

Balvatn och Luokta-Mavas har träffat årliga
avtal som innebär ett annat betesbruk än det som
förutsätts i den gällande konventionen. Kommis-
sionen anser det vara viktigt att detta samarbete
fortsätter och utvecklas vidare till en samdrift.
Bristande tillgång till vinter- respektive sommar-
beten måste emellertid åtgärdas med hjälp av
konventionsområden. Kommissionen föreslår
därför att Balvatn behåller Älvsbyns konven-
tionsområde som det är idag, samtidigt som de
därutöver får Sandöns konventionsområde.
Betestiden är från och med den 1 oktober till och
med den 30 april eftersom det inte föreligger rätt
till renskötsel i området utanför den tiden. Vidare
föreslås att Luokta-Mavas behåller den del av det
nuvarande konventionsområdet som ligger norr
om Balvatnet.

Kommissionen föreslår vidare att Semisjaur-
Njargs sameby behåller den del av samma om-
råde som de använder idag. Gränsen åt norr före-
slås gå från Balvatn till riksgränsen. Gränsstängs-
let bör behållas. Området och avgränsningen fun-
gerar som förutsatt och kommissionen ser därför
ingen anledning att ändra gällande förhållande. 

Förslag:
Samebyarna Tuorpon och Luokta-Mavas till-
delas gemensamt konventionsområdet Sálla
inom Balvatn renbetesdistrikt.

Luokta-Mavas sameby tilldelas konventions-
området Doarro inom Balvatn renbetesdistrikt.



Semisjaur-Njarg ∏errui addojuvvo konven-
ªuvdnaguovlu Gráddas, mii lea siskkobealde
Balvatn boazoorohaga.

Balvatn boazoorohahkii addojuvvo konven-
ªuvdnaguovlu Älvsbyn, mii lea siskkobealde
Luokta-Mavas ∏earu ja Sandön olggobealde
Bihtama (Johkamohki ∏earuid oktasaª dálveja-
gi eatnamat). Guoπohanáigodat: golggotmánu
1. beaivvis – gitta cuo∫ománu 30. beaivái.

Semisjaur-Njarg – Saltfjell guovlu
Saltfjell boazoorohagas leat guokte váttisvuoπa
mat measta gullet oktii. Nuppi bealis leat sis liig-
gás unnán dálvejagi guohtuneatnamat, ja nuppi
dáfus lea dettolaª oassi dálá dálveguohtumiin rii-
karáji lahka. Dát lea geologalaª beliid ja dálkká-
dagaid dihte. Doaibmamállet dagahit ahte dáid
guohtuneatnamiid guhtot ruoºabeali bohccot,
mat leat ráji lahka, dannego ∏earuin eai leat lund-
dolaª oazit oarjjabealde. Kommiªuvdna ii jáhke
vejolaΩΩan váttisvuoπa ∏oavdit dainna jus gaska-
áiddiid cegge riikaráji guora. Nu gártáge ahte
rádjeguovlluin guhtojuvvo sihke bievlajagis ja
dasto dannego bohccot bázadit várreduovdagiid-
da dálvái.
Nuppi bealis leat Semisjaur-Njarg ∏earus valljit
dálvejagi guohtumat. Go juo obbala∏∏at leat val-
ljit geassejagi guohtumat Saltfjell:s, lea kommi-
ªuvnna oaivila mielde buorre vejolaªvuohta ása-
hit oktasaªdoalu. Dat guoská erenoamáΩit dalle
jus geassejagis sáhttá guoπohit oarjjabealde dálá
konvenªuvdnaguovlluid. Ja rádjelagas eatnamiid
sáhtáªii geavahit dalle jus dálvejagis hedjonit
guohtundilálaªvuoπat. Oktasaªdoalut sáhtáªedje
dahkkot ieªguπetge doaluid gaskkas, geat servet
ja gávnnahit ieΩaset ∏ovdosiid siskkobealde ollis-
laª servvolaªvuoπa. Dán vuoπul lea kommi-
ªuvdna doaibmeva∏∏at geah∏∏alan o∏∏odit ovt-
tasbargoªiehtadusaid. Kommiªuvnna áigemeriid
siskkobealde ii lean dát vejolaª. Almmatge lea
jáhkkimis ahte boahtteáiggis bargojuvvo dáiguin
jurdagiiguin, dannego kommiªuvnna oaivila
mielde eai boaπe makkárge eará ∏ovdosat nu
bures buorrin buohkaide.
Dálá dilálaªvuoπas evttoha kommiªuvdna ahte
Semisjaur-Njarg oaΩΩu rádjeguohtumiid mat vás-
tidit dálá konvenªuvdnaguovlluide. Dasa lassin
oaΩΩu guovllu mii lea nuorttabealde E6 ja davá-
bealde Dibunvákki (Dypendalen). Guovlu lea
dasto visot dat eatnamat mat leat E6 ja riikaráji
gaskkas. Rádjeguoπoheami guoπohanáigodat
berre leat miessemánu 1. beaivvis golggotmánu
31.beaivái.

Kommiªuvdna evttoha maiddái ahte Saltfjell
oaΩΩu dálvejagi guohtumiid Bureå-Sikeå guovl-
luin. Guovlu sáhttá adnot áigodagas golggotmá-
nu 1.beaivvis cuo∫ománu 30.beaivái, dannego
boazodoalu guoπohanriekti dán guovllus lea dán
áigodahkii mearriduvvon. Dán guovllus eai leat
nu viiddis eatnamat go dat mii lei vuoππun dálá
konvenªuvdnaguovllus Storsund. Dát dilli ferte
dagahit dan ahte ásahuvvo rádjeguoπoheapmi
Saltfjell váste Semisjaur-Njarg ∏earu orjjeªlulá-
beali eananosiin ja Svaipa ∏earu orjjeªdavábeali
eananosiin, dannego Saltfjell gillá dasa lassin
vahága das go Semisjaur-Njarg rádjeguoπoheap-
mi maiddái fátmmasta orohaga nuorttadavábea-
li eananosiid. Guoπohanáigodat dáin rádjeguoh-
tumiin berre ráddjejuvvot áigodahkii skábmamá-
nu 1.beaivvis cuo∫ománu 30.beaivái.

Evttohus:
Semisjaur-Njarg ∏errui addojuvvo oktasaª rád-
jeguohtunguovlu Svanjgá, mii lea siskkobealde
Saltfjell boazoorohaga. Guoπohanáigodat:
miessemánu 1. beaivvis golggotmánu 31.beai-
vái.

Saltfjell boazoorohahkii addojuvvojit konven-
ªuvdnaguovllut Bureå-Sikeå, mat leat siskko-
bealde Malå ja Gran ∏earuid. Guoπohanáigo-
dat: golggotmánu 1.beaivvis cuo∫ománu
30.beaivái.

Saltfjell boazoorohahkii addojuvvo rádjeguoh-
tunguovlu Násavárri, mii lea siskkobealde
Semisjaur-Njarg ja Svaipa ∏earuid. Guoπoha-
náigodat: skábmamánu 1.beaivvis cuo∫ománu
30.beaivái

4.1.3 Helgelándda ja Västerbottena
regiovdna

Sváipa – Gran – Ildgruben – Saltfjell guovlu
Sváipa ja Gran ∏earuin lea oktasaªdoallu giπa
rájis dasságo rátkkaªit dálvesiiddaide. Danne
ferte kommiªuvnna evttohus, mii guoská bievla-
jagiguohtumiidda, leat oktasaª dáidda ∏earuide.
Sihke Sváipas ja Granas lea unnán jeageleanan
dálvejagi guohtuneatnamiin. Váikkuhus das lea
ahte bohccuid ferte ∏ak∏adálvvi caggat vuollá-
dagaide ja lagas vuovdeeatnamiidda, ja doalahit
ealu nu oarjin go vejolaª, vai hehtte liiggás garra-
sit guoπoheami ∏ak∏adálvvi eatnamiin bievla-
áigodagas.

Gran ∏earus váilot alla várreeatnamat ruonas-
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Semisjaur-Njarg sameby tilldelas konventions-
området Gráddas inom Balvatn renbetes-
distrikt.

Balvatn renbetesdistrikt tilldelas konventions-
områdena Älvsbyn inom Luokta-Mávas same-
by och Sandön utanför Luleå (gemensamt vin-
terbetesområde för Jokkmokks samebyar). Be-
testid från och med den 1 oktober till och med
den 30 april.

Området Semisjaur-Njarg – Saltfjell
Renskötseln i Saltfjell renbetesdistrikt har två
huvudproblem som delvis hänger samman. Å ena
sidan har man en klar underkapacitet när det
gäller vinterbeten. Å andra sidan är en betydande
del av de befintliga vinterbetena lokaliserade till
områdena vid riksgränsen. Detta hänger samman
med geologiska och klimatiska förhållanden.
Driftsmässiga förhållanden gör att dessa beten
blir utsatta för betning från angränsande same-
byar eftersom de saknar naturliga gränser åt
väster. Kommissionen anser det inte vara realis-
tiskt att förutsätta att spärrstängsel längs riks-
gränsen ska kunna lösa dessa problem. Gränsom-
rådena kommer därför att utsättas för betning
både på bar mark och till följd av att ren blir kvar
i fjällregionen också under vintersäsongen. 

Semisjaur-Njarg har god tillgång på vinterbe-
ten. Eftersom det totalt sett finns riklig tillgång
på sommarbeten på Saltfjellet så finns det enligt
kommissionens uppfattning här goda förutsätt-
ningar för samdrift. Det gäller inte minst om
sommarbetet kan förläggas väster om de nuvar-
ande konventionsområdena. Gränsområdena
kan då utnyttjas som alternativa vinterbeten när
betesförhållandena blir svåra. I så fall kunde sam-
driften genomföras i olika driftsgrupper som var
och en skulle hitta sina lösningar inom en större
gemenskap. Mot denna bakgrund har kommis-
sionen arbetat aktivt för att få till stånd samar-
betsavtal. Inom de tidsramar kommissionen haft
till sitt förfogande har detta dock inte varit möj-
ligt. Man kan ändå anta att man i framtiden
kommer att arbeta vidare med dessa frågor efter-
som alla andra lösningar enligt kommissionens
bedömning kommer att utgöra sämre alternativ
för alla parter. 

Utifrån den nuvarande situationen föreslår
kommissionen att Semisjaur-Njarg får ett gräns-
betesområde som motsvarar det gällande kon-
ventionsområdet med tillägg av området öster
om E6:an och norr om Dibunvágge. Området

kommer då att omfatta hela området mellan
E6:an och riksgränsen. Rätten till gränsbete bör
avse tiden den 1 maj till den 31 oktober. 

Vidare föreslår kommissionen att Saltfjell till-
delas vinterbeten i Bureå–Sikeå. Området dispo-
neras under tiden den 1 oktober till den 30 april
eftersom renskötselrätten begränsar sig till den
tiden för området. Detta område har en något
lägre kapacitet än vad som förutsattes i det nuvar-
ande konventionsområdet Storsund. Detta, till-
sammans med det faktum att Saltfjell kommer att
förlora område genom att gränsbetet för Semis-
jaur-Njarg också omfattar de nordöstra delarna
av distriktet, bör få som konsekvens att ett gräns-
bete etableras för Saltfjell i de sydvästliga delarna
av Semisjaur-Njarg och de nordvästliga delarna
av Svaipa. Betestiden i detta gränsbetesområde
bör avse tiden den 1 november till den 30 april.

Förslag:
Semisjaur-Njarg sameby tilldelas gränsbe-
tesområdet Svanjggá inom Saltfjell renbetes-
distrikt. Betestid från och med den 1 maj till
och med den 31 oktober.

Saltfjell renbetesdistrikt tilldelas konventions-
området Bureå-Sikeå inom Malå och Grans
sameby. Betestid från och med den 1 oktober
till och med den 30 april.

Saltfjell renbetesdistrikt tilldelas gränsbetesom-
rådet Násavárre inom samebyarna Semisjaur-
Njarg och Svaipa. Betestid från och med den 1
november till och med den 30 april.

4.1.3 Regionen Helgeland och
Västerbotten

Området Svaipa – Gran – Ildgruben – Saltfjell
Svaipa och Grans samebyar bedriver gemensam
renskötsel från våren och fram till uppdelningen
i vintergrupper. Detta betyder att kommissionens
förslag som gäller barmarksbetesland måste vara
gemensamma för dessa byar. Både Svaipa och
Gran har begränsade lavbeten på vintermarker-
na. Följden blir att renarna måste hållas i låg-
fjällsområdet och angränsande skogsland under
förvintern och att man för undvikande av alltför
hård belastning på förvinterlanden under bar-
markstiden håller sig så långt västerut som
möjligt.



guohtuneatnamiid lahkosiin. Stuora oassi várre-
eatnamiin leat lulábealde Vindel-elven, ja doppe
joga duohken ii soaba Gran ∏earru guoπohit
geassejagis. Dasa lassin juohká riikarádji guoh-
tuneatnamiid mat lunddola∏∏at gullet oktii.

Go dán guovtti ∏errui viiddida konvenªuvdna-
guovllu oarjjáslulás, sáhtáªii geahppánit guoπo-
heapmi Saltfjell oarjelulábeali eatnamiin. Dáid
dilálaªvuoπaid ja váilevaªvuoπaid dihte, mat leat
∏ilgejuvvon, leage Sváipa ja Gran ∏earuin oktasaª
konvenªuvdnaguovlu gaskal Junkaravari (Jun-
kerfjellet) ja Nasa gitta Dundaravuome (Dunder-
landsdalen) radjái oarjin. Nuorttal galgá rádji
mannat Guobªagura (Kvepsendalen) ja Ran evt-
tohuvvon konvenªuvdnaguovllu bokte.

Dálá konvenªuvdnaáidi galgá doalahuvvot ja
vaikko oπastuvvot. Kaldvatnet rájis bajás Guob-
ªagura mielde. Dasto galgá ceggejuvvot áibbas
oππa áidi davábeallái Ardekfjellet riikaráji radjái
dakko gokko Gran ja Ran ∏earurádji álgá. Kon-
venªuvdnaáiddis sáhttá njeaidit dan oasi mii
manná Guobªagura bajabeali oasis Blerekelva
radjái Virvassdalenis.

Gran ja Sváipa konvenªuvdnaguovlu berre las-
sieanamin geavahit rádjeguohtunguovllu. Muh-
tun oassi bohccuin mat bálgalit Junkerfjell:i
báhkkan, vigget luksa go gáluda. Rádjeguoπo-
heapmi galgá ráddjejuvvot áigodahkii suoidne-
mánu 1. beaivvis – borgemánu 15. beaivái, vai
vuhtiiváldá Ildgruben jeagelguohtumiid Kaldvatn
bokte.

Nu movt ovdalis namuhuvvon, lea Saltfjell:s
dat váttisvuohta go guoπoha Nasa-guovllus, de
ribaha bohccuid ruoºabeallái. Váttisvuoπa ∏oav-
dimii evttoha kommiªuvdna ahte Saltfjell oaΩΩu
rádjeguohtuma Nasafjell lahkosiin, ja das gusket
muhtin eananoasit Sváipa ja Semisjaur-Njarg eat-
namiidda. Dán birra logat Saltfjell- Semisjaur-
Njarg oasis.

Evttohus:
Sváipa ja Gran ∏earuide addojuvvo oktasaª
konvenªuvdnaguovlu Junkaravárri, mii lea
siskkobealde Ildgruben ja Saltfjell boazooro-
hagaid.

Sváipa ja Gran ∏earuide addojuvvo oktasaª
rádjeguohtunguovlu Gitnetjahke, mii lea sisk-
kobealde Ildgruben boazoorohaga. Guoπoha-
náigodat: Suoidnemánu 1. beaivvis – borgemá-
nu 15. beaivái.

Saltfjell boazoorohahkii addojuvvo rádjeguoh-
tunguovlu Násavárrie, mii lea siskkobealde
Semisjaur-Njarg ja Sváipa ∏earuid nu movt
daddjon Semisjaur-Njarg – Saltfjell guovllu
oasis.

Ildgruben – Ran – Ubmeje guovlu
Kommiªuvdna oaivvilda leat buoremussan ásahit
oktasaªdoalu Ildgruben boazoorohaga ja Ubmeje
∏earu gaskka. Evttohus heivehuvvo nu ahte dák-
kár oktasaªdoallu sáhtáªii ásahuvvot.

Ildgrubenis leat unnán dálvejagi guohtuneat-
namat, ja dat veaháª eatnamat mat leat, lea hui
eahpeasihkkarat dálkkádagaid geaΩil. Junkerfjell,
mii lea orohaga davimus oassi, ja fas lulimus
oassi, mii lea lulábealde Okstindan, eai adno,
dannego lunddolaª hehttehusat sirrejit daid eat-
namiid eret orohaga guovddáª guohtunguovlluin.
Orohaga guovddáªguovlluin, mat leat nuortta-
bealde geainnu E79, váilot buorit oazit nuortta-
bealis. Danne evttoha kommiªuvdna ahte Ildgru-
ben oaΩΩu guokte konvenªuvdnaguovllu dálvejagi
guohtuneanamin Ruoºas, ja vel rádjeguohtun-
guovllu Øver-Uman davábealde. Rádjeguohtun-
guovllu berre ráddjet gaskaáiddiin. Konvenªuvd-
naguovlluid guoπohanáigodat berre leat golggot-
mánu 1. beaivvis – cuo∫ománu 30. beaivái, dan-
nego boazodoalu guoπohanriekti lea mearriduv-
von dán áigodahkii.

Ubmeje ∏earu dálvejagi guohtuneatnamiin lea
unnán jeageleanan. Dát mielddisbuktá ahte
∏earru ferte ∏ak∏adálvvi orrut bievlajagieatna-
miin ja gaskajohtolagas nu guhká go vejolaª. Rii-
karájis Artsfjell guovllus eai leat lunddolaª oazit
mat cagget ovttaskas bohccuid, ja seammás lea
eananhápmi dakkár ahte ii sáhte cegget doallevaª
áiddiid. Ruonasguohtun lea buorre ja leat maid-
dái báikkit gokko lea jeagelguohtun gos sáhttá
guoπohit, erenoamáΩit ma∫∫i∏av∏∏a/árradálvvi.
Danne evttoha kommiªuvdna viiddidit dálá
Spjeltfjelldal konvenªuvdnaguovlu ja váldit Ild-
grubenis visot dan eananoasi, mii lea lulábealde
Okstindan. Oarjjabealde berre guovlu ráddjejuv-
vot áiddiin gaskal Okstindan ja Reevahtse (Røss-
vatnet ). Konvenªuvdnaáidi gaskal Graesiejaevrie
(Grasvatnet ) ja Okstindjiehki doalahuvvo.

Ran ∏earu geassejagi guohtuneatnamiin ja
muhtin osiin ∏ak∏a – ja giππajagi guohtuneatna-
miin, eai leat lunddolaª oazit mat cagget bohc-
cuid johtaleami. Lea ceggejuvvon guhkes rádjeái-
di mii galggaªii easttadit masttademiid ránnjá-
∏earuiguin. Goittotge gávdnojit gaskkat gokko
áidi ii doala ovttaskas bohccuid, dannego luond-
dudilálaªvuoπat dagahit ahte ii leat vejolaª cegget
doallevaª áiddi. Dákkár guovlu lea Ammarfjellet,
rámªo várreguovlu, masa ∏earu rádji dahká
juogu. Dan seammás lea Vindel-elven buorre
lunddolaª oahci mii golgá davábeali guovllu. Ran
dálá geassejagi guohtuneatnamiin váilot alla vár-
reeatnamat, erenoamáΩit geasseguovdil eatna-
miid lahkosiin. Danne evttoha kommiªuvdna
ahte dát konvenªuvdnaguovllu, mii gullá Gran:i,
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Inom Gran är avsaknaden av höjdlägen i
anslutning till användbara grönbeten påtaglig. En
stor del av höjdlägena ligger söder om Vindel-
älven och har således inget praktiskt värde för
Grans sommarrenskötsel. Vidare delar riksgrän-
sen sammanhängande betesmarker.

En utökning av konventionsområdet för de två
samebyarna åt sydväst kan reducera betestrycket
på de sydostliga delarna av Saltfjellet. Nu redo-
visade förhållanden och brister motiverar ett
gemensamt konventionsområde för Svaipa och
Gran mellan Junkaravárri (Junkerfjellet) och
Nasa fram mot Dundraravuobme (Dunderlands-
dalen) i väster. I öster kan området begränsas av
Guobªagurras (Kvepsendalens) och Rans före-
slagna konventionsområde.

Befintliga konventionsstängsel bör behållas
och eventuellt förnyas från Kaldvatnet och upp
längs Guobªagurra. Därefter bör ett helt nytt
stängsel anläggas norr om Ardekfjellet fram till
riksgränsen där samebygränsen mellan Gran och
Ran börjar. Den del av konventionsstängslet som
i dag går från den övre delen av Guobªagurra till
Blerekelva i Virvassdalen kan rivas.

Konventionsområdet för Gran och Svaipa bör
kombineras med ett gränsbetesområde. En del av
den ren som under värmeperioder drar upp i Jun-
kerfjellet drar åt söder när det blir kyligare.
Gränsbetet bör begränsas till tiden den 1 juli till
den 15 augusti av hänsyn till Ildgrubens lavbeten
vid Kaldvatn.

Som tidigare nämnts så har Saltfjell renbetes-
distrikt svårigheter med att nyttja betet i Nasa-
området utan att renarna går över på svensk sida.
För att komma till rätta med detta problem har
kommissionen föreslagit att Saltfjell får ett gräns-
betesområde vid Nasafjäll som omfattar delar av
Svaipa och Semisjaur-Njarg. Detta redovisas
under bedömningen av Saltfjell – Semisjaur-
Njarg.

Förslag:
Samebyarna Svaipa och Gran tilldelas gemen-
samt konventionsområdet Junkaravárri inom
renbetesdistrikten Ildgruben och Saltfjell.

Samebyarna Svaipa och Gran tilldelas gemen-
samt gränsbetesområdet Gitnetjahke inom Ild-
gruben renbetesdistrikt. Betestid från och med
den 1 juli till och med den 15 augusti.

Saltfjell renbetesdistrikt tilldelas gränsbetesom-
rådet Násavárre (se ovan under området Se-
misjaur-Njarg – Saltfjell).

Området Ildgruben – Ran – Ubmeje
Kommissionen anser att det mest rationella är
samdrift mellan Ildgruben renbetesdistrikt och
Ubmeje sameby och kommer i sitt förslag föreslå
att en sådan driftsform skall kunna etableras.

Ildgruben har brist på vinterbeten samtidigt
som den begränsade resursen är osäker på grund
av klimatförhållanden. Den nordligaste delen,
Junkerfjellet, och den sydligaste delen av distrik-
tet, området söder om Okstindan, nyttjas inte
eftersom naturhinder gör dessa delar av distriktet
åtskilda från de centrala delarna av betesmarker-
na. Den del av de centrala områdena som ligger
öster om väg E 79 saknar god avgränsning åt
öster. Kommissionen föreslår mot denna bak-
grund att Ildgruben tilldelas två konventionsom-
råden för vinterbete i Sverige och ett gränsbe-
tesområde norr om Över-Uman. Gränsbetesom-
rådet bör som nu avgränsas med ett spärrstäng-
sel. Betestiden i konventionsområdena bör vara
från och med den 1 oktober till och med den 30
april eftersom renskötselrätten i området är be-
gränsad till samma tid.

Ubmeje har en låg andel lavmark inom vinter-
landet. Detta innebär att samebyn måste uppe-
hålla sig så länge som möjligt inom barmarks-
och mellanområdet under förvintern. Riksgrän-
sen i Artfjällsområdet saknar naturhinder mot
renströvning samtidigt som terrängen inte gör det
möjligt att bygga effektiva stängsel. Grönbetet är
av god kvalitet samtidigt som det också finns are-
aler med lavvegetation som speciellt kan nyttjas
sen höst/tidig vinter. Kommissionen föreslår
därför att det befintliga konventionsområdet
Spjeltfjelldal utökas till att omfatta hela den del
av Ildgruben som ligger söder om Okstindan.
Området bör avgränsas i väster genom att ett
stängsel uppförs mellan Okstindan och Reevhtse
(Røssvatnet). Konventionsstängslet mellan Grae-
siejaevrie (Grasvatnet) och Okstindbreen behålls.

Rans samebys gränser för hela sommarbe-
tesområdet och delar av höst- och vårlanden
saknar naturhinder mot renströvning. Omfattan-
de gränsstängsel har uppförts för att förbättra
situationen och förhindra sammanblandningar
med grannbyar. Trots detta finns sträckor där
renströvning över gränsen inte går att förhindra
då terrängförhållandena är olämpliga för att få
till ett fungerande stängsel. Ett sådant område är
Ammarfjället, ett sammanhängande höglänt fjäll-
område som delas av bygränsen samtidigt som ett
gott naturhinder genom Vindelälven rinner norr
om området. Inom nuvarande sommarland har
Ran påtaglig brist på höjdlägen, särskilt i anslut-



addojuvvo Ran ∏errui, nu ahte Ran rádji lea
Guobªagura guvlui. Rádjeáidi, mii lea oarjjabeal-
de ja davábealde dán konvenªuvdnaguovllu,
∏ilgejuvvo Sváipa ja Gran konvenªuvdnaguovllu /
rádjeguohtunguovllu oasis.

Evttohus:
Ran ∏errui addojuvvo konvenªuvdnaguovlu
Árdagasvárri, mii lea siskkobealde Ildgruben
boazoorohaga.

Rana ∏errui addojuvvo guoπohanvuoigatvuoh-
ta dan eananoasis Ammarfjell-guovllus gitta
Vindel-elven radjái, mii lea siskkobealde Gran
∏earu.

Ubmeje ∏errui addojuvvo konvenªuvdnaguov-
lu Ovle-vuelie, mii lea siskkobealde Ildgruben
boazoorohaga.

Ildgruben boazoorohahkii addojuvvojit kon-
venªuvdnaguovllut Vännäs, mii lea siskkobeal-
de Ran ja Ubmeje ∏earuid, ja vel Bjännberg,
mii lea siskkobealde Vapsten ja Ubmeje ∏earu-
id. Guoπohanáigodat : Golggotmánu 1. beaiv-
vis –cuo∫ománu 30. beaivái.

Ildgruben boazoorohahkii addojuvvo rádje-
guohtuneanan Gierkietjahke, mii lea siskko-
bealde Ubmeje ∏earu. Guoπohanáigodat: Birra
jagi.

Byrkije – Vapsten – Vilhelmina norra guovlu
Kommiªuvnnas lea dat ipmárdus ahte Byrkije
boazoorohaga ja Vilhelmina norra ∏earu ovttas-
bargu lea doaibman bures. Áªªebealit leat soah-
pan siskkáldasat lonohallat dálvejagi guohtun-
eatnamiid Lögden-guovllus (maid Byrkije lea
geavahan) ja Meselefors/Hälla. Orohat ja ∏earru
bargaba dan ala ahte o∏∏odit lagat ovttasbarggu
ja kommiªuvnna evttohus láh∏á dilálaªvuoπa
dasa.

Kommiªuvnna oaivila mielde lea guovllu
vuπolaª váttisvuohtan dat go riikarádji ii ∏uovo
lunddolaª oziid mat ráddjejit guohtumiid guovl-
lus. Dasa lassin leat guohtuneatnamat, daid
ieªguπetge boazodoaluide, juohkásan dainna
lágiin ahte guohtunªlájat dain eatnamiin, eai
gov∏∏a juohke jagiáiggi guohtundárbbu, ja nu
leat váileva∏∏at.

Byrkijes leat unnán jeagelguohtumat orohaga
siskkobealde, ja dasa lassin leat dát eahpesihkka-
rat dálkkádagaid geaΩil. Orohagas lea valljit ruo-
nasguohtun. Guovllu, mii lea davábealde Unker-
vatnet, ii sáhte báljo adnot ovttas eara eatnamii-

guin orohagas, dannego lunddolaª oazit sirrejit
dán eananoasi eret.

Vapstenis váilot measta oalát lunddolaª oazit
oarjjabealde, mii mielddisbuktá váttisvuoπaid.
Nubbi heittot bealli lea go ruonasguohtuneatna-
miin eai leat bálganbáikkit geassejagis báhkkan.
¢earus leat buorit dálvejagi guohtumat geasseja-
gi guohtumiid ektui.

Vilhelmina norra dálvejagi guohtuneatnamat
leat buorit, muhto fas veahá unnán geassejagi
guohtuneatnamat. ¢earus váilot bálganbáikkit
geassejagi guohtunguovllus.

Dan ovdii go váilot guohtuneatnamat, ja vai
o∏∏oªii buoret rájiid, berre dahkkot mearrádus
ahte ásahit konvenªuvdnaguovlluid ja rádje-
guohtunguovlluid Norggas Vapsten ja Vilhelmi-
na norra ∏earuide, seammás go Byrkije oaΩΩut
dálvejagi eatnamiid Ruoºas. Guovlu (Lögdeå),
mii addojuvvo Byrkije, berre oaΩΩut guoπohanái-
godaga golggotmánu 1. beaivvis – cuo∫ománu
30. beaivái, go boazodoalu guoπohanvuoigatvu-
ohta lea biddjon dán áigodahkii.

Kommiªuvnna evttohus mielddisbuktá ahte
sáhttá gaikut dan áiddi mii lea Vapstena dálá
konvenªuvdnaguovllu oarjjabeali oasis. Dálá
konvenªuvdnaguovlu davábealde Daarneg jávrri
(Daningen) berre leat rádjeguohtunguovlun, ja
guohtunáigodat miessemánu 1. beaivvis – golg-
gotmánu 31. beaivái. Dálá áiddi oaΩΩu njeaidit.
Berre baicca ceggejuvvot oππa áidi mii ∏uovvu
oππa oarjja- ja lulábeali ráji joganjálbmái Daar-
neg jávrris. Guovllu lulimus oasis berrejit áiddit
doalahuvvot nu movt leat dál.

Evttohus:
Vapsten ∏errui addojuvvo konvenªuvdnaguov-
lu Vaekie, mii lea siskkobealde Byrkije boazo-
orohaga.

Byrkije boazoorohahkii addojuvvo konven-
ªuvdnaguovlu Lögdeå, mii lea siskkobealde
Vilhelmina norra ∏earu. Guoπohanáigodat:
Golggotmánu 1. beaivvis – cuo∫ománu
30.beaivái.

Vilhelmina norra ∏errui addojuvvo konven-
ªuvdnaguovlu Raajnese, mii lea siskkobealde
Byrkije boazoorohaga.

Vilhelmina norra ∏errui addojuvvo rádjeguoh-
tun eanan Råaksoentjahke, mii lea siskkobeal-
de Byrkije boazoorohaga. Guoπohanáigodat:
Miessemánu 1. beaivvis – golggotmánu 31.
beaivái.
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ning till goda högsommarbeten. Kommissionen
föreslår därför att delar av det konventionsområ-
de som i dag lagts till Gran överförs till Ran, så
att Ran får en gräns mot Guobªagurra. Gräns-
stängslet väster och norr om detta konventions-
område har nämnts under konventionsområdet/
gränsbetet för Svaipa och Gran.

Förslag:
Rans sameby tilldelas konventionsområdet
Árdagavárri inom Ildgruben renbetesdistrikt. 

Rans sameby tilldelas vidare renbetesrätt inom
den del av Ammarfjällsområdet fram till Vin-
delälven som ligger inom Grans sameby.

Ubmeje sameby tilldelas konventionsområdet
Ovle-vuelie inom Ildgruben renbetesdistrikt.

Ildgruben renbetesdistrikt tilldelas konven-
tionsområdena Vännäs inom samebyarna Ran,
Ubmeje och Vapsten samt Bjännberg inom
samebyarna Ubmeje och Vapsten. Betestid från
och med den 1 oktober till och med den 30
april.

Ildgruben renbetesdistrikt tilldelas gränsbe-
tesområdet Gierkietjahke inom Ubmeje same-
by. Betestid hela året.

Området Byrkije – Vapsten – Vilhelmina norra
Kommissionen har intryck av att samarbetet
mellan Byrkije renbetesdistrikt och Vilhelmina
norra sameby har fungerat bra. Parterna har
blivit eniga om ett internt byte av vinterbetesom-
rådena i Lögdeåområdet (som Byrkije har dispo-
nerat) och Meselefors/Hälla. Distriktet och same-
byn arbetar för att etablera ett närmare samarbe-
te och kommissionens förslag främjar detta.

Enligt kommissionens förmenande utgör det
ett genomgående problem inom området att riks-
gränsen inte sammanfaller med en naturlig av-
gränsning av renbetena inom området. Dessutom
råder en obalans mellan dessa byar och distrikt
vad gäller sammansättningen av de olika säsongs-
betestyperna.

Byrkije har bristande tillgång på lavbeten inom
distriktet som dessutom är osäkra på grund av
klimatförhållanden. Distriktet har god tillgång på

grönbete. Området norr om Unkervatnet är svårt
att samutnyttja med övriga delar av distriktet
eftersom det avskiljs av naturhinder. 

Vapstens stora svaghet är avsaknad av naturlig
gräns i väster. En annan begränsning för optimalt
nyttjande av grönbetet är bristen på höjdlägen
inom sommarlandet. Samebyn har goda vinterbe-
tesresurser i förhållande till barmarksbetet.

Vilhelmina norra har goda vinterbeten men
något knappa sommarbeten. Samebyn har stor
brist på höjdlägen inom sommarbetesområdet. 

För att undanröja brister i fråga om betesmark
och uppnå mer ändamålsenliga gränser bör kon-
ventionsområden och gränsbetesområden fast-
ställas i Norge för Vapsten och Vilhelmina norra,
samtidigt som Byrkije tilldelas vinterområden i
Sverige. Betestiden i Byrkijes vinterbetesområde
(Lögdeå) bör fastställas till perioden den 1 okto-
ber till den 30 april eftersom renskötselrätten är
begränsad till denna tid.

Kommissionens förslag kommer att innebära
att det stängsel som står längs den västliga delen
av Vapstens nuvarande konventionsområde kan
rivas. Det nuvarande konventionsområdet norr
om sjön Daarnege (Daningen) bör få status som
gränsbetesområde med betestid från och med den
1 maj till och med den 31 oktober. Det befintliga
stängslet kan rivas. I stället bör ett nytt stängsel
uppföras längs de nya västliga och sydliga gräns-
erna till utloppet från insjön Daningen. I den
södra delen av området görs inga förändringar i
stängseldragningar.

Förslag:
Vapstens sameby tilldelas konventionsområdet
Vaekie inom Byrkije renbetesdistrikt.

Byrkije renbetesdistrikt tilldelas konventions-
området Lögdeå inom Vilhelmina norra same-
by. Betestid från och med den 1 oktober till
och med den 30 april.

Vilhelmina norra sameby tilldelas konven-
tionsområdet Raajnese inom Byrkije renbetes-
distrikt. 

Vilhelmina norra sameby tilldelas gränsbetes-
området Råaksoentjahke inom Byrkije renbe-
tesdistrikt. Betestid från och med den 1 maj till
och med den 31 oktober. 



Byrkije – Vilhelmina södra – Frostvikens norra
guovlu
Riikarádji guovllus ii ∏uovo lunddolaª oziid.

Sihke Vilhelmina södra ja Frostvikens norra
∏earuin leat hui viiddis jeageleatnamat dálvejagi
guohtunguovlluin. Goappaª ∏earuin leat buorit
bievlajagi guohtumat, das mii guoská ªaddodilá-
láªvuoπaide, muhto váilot bálganbáikkit geasse-
jagi eatnamiin. Kommiªuvdna evttohage Vilhel-
mina södra ja Frostvikens norra ∏earuide oktasaª
konvenªuvdnaguovllu Byrkije boazoorohagas
seammá rájiiguin go dálá konvenªuvnnas.

Áidi dárbbaªuvvo hehttet stuorát masttade-
miid.

Evttohus:
Vilhelmina södra ja Frostvikens norra ∏earuide
addojuvvo oktasaª konvenªuvdnaguovlu Jitne-
men, mii lea siskkobealde Byrkije boazooro-
haga.

4.1.4 Davvi-Trøndelága ja davágeaΩi
Jämtlándda regiovdna

Østre-Namdal – Frostvikens norra – Jiingevaerie
guovlu
Guovllu davit oasis evttoha kommiªuvdna ahte
Østre-Namdal boazoorohat doalaha Leipikvatt-
net (Baime) ja Blåsjøkilen (Praahkoe) konven-
ªuvdnaguovlluid nu movt dálá konvenªuvnnas.
Dáin guovlluin lea boazodoallu lobálaª birra jagi.
ErenoamáΩit Leipikvattnet lea deaºalaª guohtun-
eanamin orohahkii. Evttohuvvon konvenªuvdna-
guovllut eai ∏oavdde dan váttisvuoπa go váilot
lunddolaª oazit riikaráji bokte. Danne evttoha
kommiªuvdna dasa lassin ásahit rádjeguohtumiid
daidda eará báikkiide riikaráji bokte. Dán guovl-
lus ii leat lohpi doaimmahit boazodoalu áigo-
dagas miessemánu 1. beaivvis – ∏ak∏amánu 30.
beaivái, nu ahte rádjeguohtumiid guoπohanvuoi-
gatvuohta ferte ráddjejuvvot daidda eará áiggiide
jagis. Eahpelunddolaª oziid váttisvuohta ii ∏oav-
dasuva vel dainna, dannego Østre-Namdal geav-
aha rádjelagas guohtuneatnamiid norggabealde
riikaráji giπa rájis ja guoπoha doppe gitta skáb-
mii. Danne evttohuvvo ahte eiseválddit barget
guoπohanáigodaga viiddidemiin nu ahte lea lohpi
guoπohit birra jagi dan guovllus mii ii leat birra-
jagi guohtuneanamin.

Guovllu lulimus oasis oaivvilda kommiªuvdna
ahte dat ovttasbargoªiehtadus mii lea álggahuv-

von gaskal Østre-Namdal ja Jiingevaerie ∏earu
galgá leat vuoππun. Østre-Namdal boazodoalus
váilot dálvejagi guohtumat dain eananosiin main
lea rádji Jiingevaerie guvlui, ja ∏errui lea fas áib-
bas dárbbaªlaª oaΩΩut várreguohtumiid norgga-
bealde riikaráji. Guovllus váilot maiddái lunddo-
laª oazit mat cagget ∏earu bohccuid johtaleami
várreeatnamiidda oarjjabealde riikaráji. Danne
evttoha kommiªuvdna bidjat guovllu konven-
ªuvdnaguovlun ja ahte Østre-Namdal oaΩΩu dál-
vejagi guohtuneatnama Ruoºas ovttasbargoªieh-
tadusa mielde (ªiehtadus formáliserejuvvo).

Dán evttohusa vuoππun lea ahte dálá gaskka-
áiddit doalahuvvojit. Vásáhusaid vuoπul berre
maiddái árvvoªtallat rádjeáidedárbbu Loarte
boazoorohaga guvlui badjel Lauvsjøvola.

Evttohus:
Østre-Namdal boazoorohahkii addojuvvojit
konvenªuvdnaguovllut Bajme, mii lea siskko-
bealde Frostvikens norra ∏earu, ja Praahkoe,
mii lea Frostvikens norra ∏earus.

Østre-Namdal boazoorohahkii addojuvvo rád-
jeguohtunguovlu Jorm, mii lea Frostvikens
norra ∏earus. Guoπohanáigodat: Golggotmá-
nu 1. beaivvis – cuo∫ománu 30. beaivái.

Jiingevaerie ∏errui addojuvvo konvenªuvdna-
guovlu Mealhkoe, mii lea siskkobealde Østre-
Namdal boazoorohaga.

Østre-Namdal boazoorohahkii addojuvvo geo-
gráfalaª ii-dárkkistuvvon vuoigatvuohta dálve-
guohtuneatnamii Jiingevaerie ∏earus, nu movt
boazoorohaga ja ∏earu ovttasbargoªiehtadusas
lea sohppojuvvon.

Loarte – Jovnevaerie – Njaarke guovlu
Nu movt regiovnnas muπuige, váilot dán guovl-
lus lunddolaª oazit mat buktet váttisvuoπaid.
Váttisvuoπa buhttemii huksejit rádjeáiddiid.
Áiddi gaskal Loarte boazoorohaga ja Jovnevaerie
∏earu lea muhtin ∏ázádatbuoπudeaddji sihke
ceggen ja ortnegisdoalahan. Áiddi gaskal Loarte
ja Njaarke lea ∏earru ieª sihke máksán ja ortne-
gisdoalahan. Dát áiddit doibmet bures go buoh-
tastahttá má∫ggain eará rádjeáiddiin.

Kommiªuvnnas ii leat evttohus rádjerasttil-
deaddji boazodollui dán guovllus. Eaktun lea
ahte rádjeáiddit ain doalahuvvojit ortnegis ja
buoriduvvojit, vaikko dainna lágiin ahte buore-
but atnit ávkki luonddus.
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Området Byrkije – Vilhelmina södra –
Frostvikens norra
Riksgränsen i området följer inga naturhinder. 

Både Vilhelmina södra och Frostvikens norra
samebyar har stora arealer med lavvegetation
inom vinterbetesmarkerna. Bägge samebyarna
har goda barmarksbetesmarker ifråga om växt-
lighet men stor brist på höjdlägen inom sommar-
landet. Kommissionen föreslår därför ett gemen-
samt konventionsområde för Vilhelmina södra
och Frostvikens norra i Byrkije renbetesdistrikt
med samma avgränsning som i den gällande kon-
ventionen. 

Stängsel är nödvändigt för att undvika omfatt-
ande sammanblandningar. 

Förslag:
Samebyarna Vilhelmina södra och Frostvikens
norra tilldelas gemensamt konventionsområdet
Jitnemen inom Byrkije renbetesdistrikt. 

4.1.4 Regionen Nord-Trøndelag och
norra Jämtland

Området Østre-Namdal – Frostvikens norra –
Jiingevaerie
I den nordliga delen av området föreslår kom-
missionen att Østre-Namdal renbetesdistrikt
behåller Leipikvattnets (Bajme) och Blåsjökilens
(Praahkoe) konventionsområden som i den gäll-
ande konventionen. I dessa områden är rensköt-
sel tillåten hela året. Speciellt Leipikvattnet är
viktigt som bete för distriktet. Detta förslag till
konventionsområden löser emellertid inte de pro-
blem man har med att det inte föreligger naturli-
ga avgränsningar längs riksgränsen eller konven-
tionsområdena. Kommissionen föreslår därför
dessutom att ett gränsbetesområde etableras i
övriga områden längs riksgränsen. Renskötsel i
detta område är inte tillåten under tiden den 1
maj till den 30 september, varför betesrätten i
gränsbetesområdet måste begränsas till den åter-
stående delen av året. Problemet med onaturliga
gränser är ändå inte löst eftersom Østre-Namdal
nyttjar de angränsande områdena på den norska
sidan om riksgränsen från vår- till och med tidiga
vinterbeten. Det föreslås därför att myndigheter-
na arbetar vidare med att utöka betestiden till att
gälla hela året för det område som inte är hel-
årsbete.

I den sydligaste delen av området anser kom-
missionen att det redan ingångna samarbetsavta-
let mellan Østre-Namdal och Jiingevaerie sameby
skall vara vägledande. Den delen av renskötseln i
Østre-Namdal som gränsar till Jiingevaerie sak-
nar vinterbeten, medan samebyn å sin sida är helt
beroende av högfjällsbete på den norska sidan
om riksgränsen. Det finns heller inte naturliga
gränser som kan förhindra att ren från samebyn
drar in i högfjällsområdet på västsidan av riks-
gränsen. Kommissionen föreslår därför att områ-
det blir ett konventionsområde och att Østre-
Namdal ges vinterbete i Sverige enligt samarbets-
avtalet. Kommissionen anser att parterna senare
kan få sitt samarbetsavtal formaliserat av den
svensk-norska renbetesnämnden.

Detta förslag bygger på att befintliga gräns-
stängsel behålls. På basis av erfarenheter bör man
även utvärdera behovet av gränsstängsel mot
Loarte renbetesdistrikt över Lauvsjövola.

Förslag:
Østre-Namdal renbetesdistrikt tilldelas kon-
ventionsområdena Bajme inom Frostvikens
norra sameby och Praahkoe i Frostvikens
norra sameby.

Østre-Namdal renbetesdistrikt tilldelas gräns-
betesområdet Jorm i Frostvikens norra same-
by. Betestid från och med den 1 oktober till
och med den 30 april.

Jiingevaerie sameby tilldelas konventionsområ-
det Mealhkoe inom Østre-Namdal renbetes-
distrikt.

Østre-Namdal tilldelas en geografiskt ospecifi-
cerad rätt till vinterbete i Jiingevaerie i över-
ensstämmelse med samarbetsavtalet mellan
renbetesdistriktet och samebyn.

Området Loarte – Jovnevaerie – Njaarke 
Som i övrigt i regionen är problemet i detta
område bristen på naturliga gränser. Här löses
detta delvis med hjälp av gränsstängsel. Stängslet
mellan Loarte renbetesdistrikt och Jovnevaerie
sameby har uppförts och underhålls av en vatten-
dragsreglerare. Stängslet mellan Loarte och
Njaarke sameby har finansierats och underhålls
av samebyn. Jämfört med många andra gräns-
stängsel fungerar dessa stängsel bra. 

Kommissionen har inget förslag till gränsöver-
skridande renskötsel inom detta område. Det för-



Skjækerfjell – Gálpe – Færen guovlu
Skjækerfjell boazoorohaga ja Gálpe ∏earu gaskka
lea dat njárga, mii lea Torrö davábealde, áidna
báiki gokko ii leat rádjeáidi. Jus galgá nagodit
caggat Skjækerfjell bohccot mannamis dáidda
eatnamiidda, ferte hukset áiddi maiddái dakko.
Gálpe ∏errui lea váttis dán guovllu geavahit guoh-
tuneanamin ja seammás gártet máiddái áidegolut
stuorrát. Danne evttoha kommiªuvdna ahte
Skjækerfjell oaΩΩu rádjeguohtuma dán guovllus,
ja guoπohanáigodaga birra jagi.

Færen boazoorohagas leat guokte vuoππovát-
tisvuoπa. VuosttaΩettiin váilot sihkkaris dálvejagi
guohtuneatnamat. Nuppádassii váilot lunddolaª
oazit riikaráji bokte. Dasa lassin dievasmahttá
Middagsfjellet várreeananguohtumiid oarjelis.
Gálpe lea rádjeáiddi ceggen dannego Færena
davábeali guovllus ii doaimma riikarádji lunddo-
laª oahcin. Lea lunddolaª ahte Gálpe ja Færen
lonuhiv∏∏iiga guohtuneatnamiid dainna lágiin
ahte Færen o∏∏oªii guoπohanrievtti Middagsfjell-
guovlluin ja Gálpe fas o∏∏oªii guovllu mii lea
davabealde geainnu 72. Middagsfjellguovllus ii
leat guoπohanriekti birra jagi, ja fas Færenis leat
ieªguπetlágan ipmárdusat dasa movt boahtteáig-
gis galgá guohtumiid geavahit. Vaikko liv∏∏ii
lunddolaª, doaibmavuogi ja eanangeavaheami
vuoπul, de ii goittotge kommiªuvdna evttot rád-
jerasttildeaddji boazodoalu Færen ja Gálpe váste.

Evttohus:
Skjækerfjell boazoorohahkii addojuvvo rádje-
guohtunguovlu Laadth-gielas, mii lea siskko-
bealde Gálpe ∏earu. Guohtunáigodat: Birra
jagi.

4.1.5 Lulli – Trøndelága ja lulágeaΩi
Jämtlándda regiovdna

Earret Essand ja Handölsdalen guovlluide, ii evt-
tot kommiªuvdna eará guovlluide rádjerasttil-
deaddji boazodoalu. Dat lea dannego leat eahpe-
∏ielga riektedilálaªvuoπat muhtun guovlluin. Jus
riektedilálaªvuoπat ∏ielggaduvvojit, berre árvvoª-
tallat rievdadit guoπohan – ja doaibmadilálaª-
vuoπaid. Kommiªuvdna bidjá eaktun ahte norg-
ga-ruoºa boazoguohtunlávdegoddi árvvoªtallá
guovllu guohtun- ja doaibmadilálaªvuoπaid.

Essand – Handölsdalen guovlu
Doaibmadilálaªvuoπat riikaráji bokte leat vuoπ-
πun go kommiªuvdna evttoha Handölsdalen ∏er-
rui rádjeguohtunguovllu Saantenjaevrie (Essand-
sjøen) guvlui, ja Essand boazoorohat oaΩΩu fas
rádjeguohtunrievtti davvelis. Muhtin eananosiin
dán guovllus ii leat lohpi guoπohit birra jagi, nu
ahte guoπohanáigodat dán guovllus ªaddá golg-
gotmánu 1. beaivvis – cuo∫ománu 30. beaivái.
Eahpelunddolaª oziid váttisvuohta ii ∏oavdasuva
vel dainna, dasgo Essand guoπoha rádjelagas
guovllus eará áigodagaid. Danne evttohuvvo ahte
eiseválddit barget guoπohanáigodaga viiddide-
miin nu ahte ∏ák∏amánus vel beassá guoπohit
dan guovllus gos ii leat guoπohanáigodat birra
jagi.

Evttohusa vuoππun lea ahte dálá rádjeáiddit
njeidojuvvojit, ja ceggejuvvo oππa áidi Nesjøen:is
Nedalsjøn rádjái.

Evttohus:
Essand boazoorohahkii addojuvvo rádjeguoh-
tunguovlu Enan, mii lea siskkobealde Hand-
ölsdalen ∏earu. Guoπohanáigodat : Geassemá-
nu 1. beaivvis – juovlamánu 31. beaivái. Dán
guvlui, mii lea olggobealde Handölsdalen
∏earu birrajagiguohtumiid, biddjo guoπohan-
áigodat golggotmánu 1. beaivvis – cuo∫ománu
30. beaivái.

Handölsdalen ∏errui addojuvvo rádjeguohtun-
guovlu Bealjehkh, mii lea siskkobealde Essand
boazoorohaga. Guoπohanáigodat: Miesse-
mánu 1. beaivvis – golggotmánu 31.beaivái.

4.2 Norgga ja Ruoºa
boazodoalu oππa
konvenªuvdna –
Kommiªuvnna evttohus

Kommiªuvdna lea ovttajienala∏∏at soahpan ∏uov-
vovaª konvenªuvnna dainna jáhkuin ahte dárb-
baªuvvojit oππa ∏ovdosat vai hálddaªeapmi,
dárkkisteapmi ja ovdáneapmi doaibmá rádjerast-
tildeaddji boazodoalu buorrin. Buohkaide boah-
tá ávkin go mearrádusortnegiid ja bealakeahtes
mearrádusaid ásaha dainnalágiin ahte lea heive-
hanmunni. Visot dálá konvenªuvnna vásáhusat
∏ájehit dan guvlui ahte konvenªuvdna sáhttá buo-
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utsätts att gränsstängslen också fortsättningsvis
underhålls och görs mer effektiva, eventuellt
genom bättre utnyttjande av terrängen.

Området Skjækerfjell – Kall – Færen
Den enda delen av Skjækerfjell renbetesdistrikt
och Kalls sameby som inte har gränsstängsel är
halvön norr om Torrön. För att det ska gå att för-
hindra att ren från Skjækerfjell drar in i detta
område måste stängsel uppföras också här. Om-
rådet kan svårligen nyttjas som bete av Kall sam-
tidigt som kostnaderna för stängsel blir höga.
Kommissionen föreslår därför att Skjækerfjell får
gränsbete i området men betestid hela året. 

Færen renbetesdistrikt har två grundläggande
problem. Det ena är brist på varaktigt säkra vin-
terbeten och det andra avsaknad av naturliga
gränser längs riksgränsen. Därutöver komplette-
rar Middagsfjellet högfjällsbetena längre väster-
ut. Kalls problem med en naturligt avgränsad
riksgräns i den nordliga delen av Færen avhjälps
med gränsstängsel. Det hade varit naturligt för
Kall och Færen att byta betesområden med var-
andra så att Færen fick betesrätt i Middagsfjell-
området och Kall fick området norr om väg 72.
Det föreligger inte betesrätt i Middagsfjellområ-
det året runt, medan det i Færen finns olika upp-
fattningar om det framtida betesbruket. Även om
det vore naturligt med tanke på driftsmönster och
betesbruk vill kommissionen därför inte föreslå
gränsöverskridande renskötsel för Færen och
Kall.  

Förslag:
Skjækerfjell renbetesdistrikt tilldelas gränsbe-
tesområdet Laadth-gieles inom Kalls sameby.
Betestid hela året.

4.1.5 Regionen Sør –Trøndelag och
södra Jämtland

Förutom området Essand och Handölsdalen så
föreslår kommissionen inga andra områden med
gränsöverskridande renskötsel. Detta samman-
hänger med att oklara rättsförhållanden är för
handen i vissa områden. Om ett klarläggande av
rättsförhållandena sker bör förändringar av
betes- och driftsförhållandena utvärderas. Kom-
missionen förutsätter att den svensk-norska ren-
betesnämnden då utvärderar betes- och driftsför-
hållandena inom området. 

Området Essand – Handölsdalen
Till följd av driftsförhållandena längs riksgränsen
föreslår kommissionen gränsbete mellan riks-
gränsen och Saantenjaevrie för Handölsdalens
sameby, medan Essand renbetesdistrikt på mot-
svarande sätt har rätt till gränsbete längre norrut.
En del av detta område är inte helårsbete. Inom
detta område är betestiden från och med den 1
oktober till och med den 1 maj. Problemet med
onaturliga gränser har därför inte lösts eftersom
Essand betar i angränsande områden under andra
tider. Det föreslås därför att myndigheterna arbe-
tar vidare med att utöka betestiden till att också
omfatta september månad för det område där det
inte är helårsbete.

Detta förslag förutsätter att existerande gräns-
stängsel rivs och att ett nytt stängsel uppförs från
Nesjøen till Nedalssjön.

Förslag:
Essand renbetesdistrikt tilldelas gränsbetesom-
rådet Enan inom Handölsdalens sameby.
Betestid från och med den 1 juni till och med
den 31 december. I området utanför Handöls-
dalens samebys helårsbete är betestiden från
och med den 1 oktober till och med den 30
april.

Handölsdalens sameby tilldelas gränsbetesom-
rådet Bealjehkh inom Essand renbetesdistrikt.
Betestid från och med den 1 maj till och med
den 31 oktober.

4.2 Kommissionens förslag
till en ny konvention
mellan Sverige och
Norge om renskötsel

Kommissionen har enhälligt stannat för nedan-
stående konvention utgående från en övertygelse
om att nya lösningar krävs för att effektivera för-
valtningen, bevakningen och befrämjandet av det
gränsöverskridande renbetet. Alla parter drar
nytta av flexibla beslutsmekanismer och oväldiga
avgöranden. Erfarenheterna av den nu gällande
konventionen visar entydigt att det finns rum för



riduvvot, ja beaivválaª ∏aπaheapmi sáhttá dahk-
kot doaibmeva∏∏abun daid mearrádusaid hárrái
mat vurdojuvvojit doaibmat 30 jagi.

Kommiªuvdna lea barggustis vásihan movt ser-
vodaga rievddalmas dilli addá eahpesihkkaris
dovddu maiddái rádjerasttildeaddji boazodollui.
Danne dárbbaªuvvoge riikkaidgaskasáª eiseváldi,
mii ovttastahttá ieªguπetlágan oaiviliid ja sáhttá
áªªiid mearridit joπánit, áªªebeliid dáhttuma
vuoπul ja maiddái ieªheanalis.

Kommiªuvdna lea ohcan davviriikalaª ovdago-
vaid main sáhttá váldit vuoπu, ja gávnnai doaib-
mevaª ovdagovaid, ovdamearkka dihte ruoºa-
suoma rádjejogaªiehtadus Durdnoseanu váste.
Mii oaidnit almmatge dárbbaªlaΩΩan ásahit
guokte orgána, vai earuha dan hálddaªeami mii
daπistaga doaimmahuvvo ja dainna lágiin ∏oav-
dit riidoáªªiid. Dáinnalágiin sáhttet áªªebealit
guoddalit dehe váidit dahkkon áªªemearrádusaid
áªªedovdi orgánii, eaige dárbbaª áªªi vuodjit riik-
kaid duopmostuoluid bokte. Konvenªuvdna-
teavstta hápmi deavdá Eurohpa-konvenªuvnna
mearrádusaid.

Vaikko vel davviirikalaª dásis eai leatge riik-
kaidgaskasaª ∏ovdosat nu dábála∏∏at, de mii álm-
matge ákkastallat dánlágan ∏ovdosa ásaheami,
go galgá buoridit boazdoalu eavttuid norgga-
ruoºa riikaráji guora. Boazoguohtumiid oaidnin-
bealis eai leat riikarájit lunddolaª oazit. Danne
sáhttá váttisvuoπaid, mat ∏uoΩΩilit gaskasaª kon-
venªuvnna beaivválaª dilis, buoremusat ∏oavdit
riikkaidgaskasaª orgánain, mas leat loahpalaª
mearridanváldi. Dán vuogi sáhttá maiddái vuo-
πuªtit obbalaª sámepolitihkalaª vuhtiiváldimiin:
sámi eamiálbmoga árbevirolaª rádjerasttildeapmi
ja sámi ásahusaid rah∏amus das ahte o∏∏odit ovt-
taiduvvi, davviriikalaª ∏ovdosiid mat leat ávkin
olles sámi álbmogii, geah∏akeahttá guπe riikii
sápmela∏∏at gullet.

Konvenªuvdnateavttas leat ollu evttohusat
maid ulbmilin lea nannet árbevirolaª doaibmamál-
liid maid lea leamaª váttis doalahit miehtá 1900-
logu, gitta dan rájis go riikarádji biddjui. Boazo-
doallu riikaráji guoras doaibmá bures dalle, jus
boazodoallit ásahit viiddis ja lagas ovttasbarggu;
báikkála∏∏at ja rastá rájiid. Ovttasbargu sáhttá
má∫ggaládje dahkkot. Dat sáhttet leat ovttasbar-
goªiehtadusat oanehis áigái, dahje oktasaªdoallu
muhtin áiggiid jagis, dahje vaikko miehtá jagi.
Kommiªuvdna lea dál barggadettiin fuomáªan
∏ielgasit ahte dárbbaªuvvojit oππa njuolggadusat
maid vuoπul addo vejolaªvuohta, ja mat movttii-
dahttet, ovttasbargui. Danne leat dán evttohusas
oasit mat berrejit rahpat vejolaªvuoπaid oππa
doaibmamálliide. Muhtimat gártet smiehttat

oππavugiid, ja muhtin sajiin dárbbaªuvvo lotna-
huvvat buolva ovdalgo rádjerasttildeaddji boazo-
doallu sáhttá doaimmahuvvot oππa vugiiguin
mat buoridit ealáhusa ovdáneami. Kommiªuvnna
ságastallamat boazodolliiguin leat muhtin sajiin
bidjan álggu dakkár bargguide mat daπistaga
bohciidahttet oππa ovttasbargovugiid rastá riika-
ráji. Konvenªuvdnaevttohusa mearrádusat sáht-
tet doarjut dánlágan bargguid, ja dat evttohuv-
von orgánat sáhttet mearrádusaid dahkamiin
doaibmevaª vugiin leat doarjjan ovttasbargguide.

4.2.1 Konvenªuvdna – evttohus
Norgga ja ruoºa ráππehusat leat, norgga-ruoºa
boazoguohtunkommiªuvnna evttohusa vuoπul,
ªiehtadallan rádjerasttildeaddji boazodoalu birra
ja soahpan ∏uovvovaª mearrádusaid:

Kap 1. Vuoππoprinsihpat

Art. 1
Sápmela∏∏at leat álbmot, geat álgoáiggiid rájis
leat birgejumiset dihte, bohccuideasetguin rastti-
dan daid eatnamiid mat dálá áiggis leat riikarád-
jin Norgga ja Ruoºa gaskka. Konvenªuvnna ulb-
milin lea seailluhit, ovddidit ja ovdánahttit rádje-
rasttildeaddji boazodoalu sápmela∏∏aid várás
geat dárbbaªit guohtuneatnamiid nuppi riikkas.

Art.2
Konvenªuvdna gusto guovlluide maid ∏earut ja
boazoorohagat atnet ávkin, dahje sáhttet atnit
ávkin dan nuppi riikkas ja dat guovllut mat
namuhuvvojit 8. ja 9. artihkkaliin. Konvenªuvd-
na gusto ∏earu miellahttui dahje boazoorohaga
doalloovttadahkii.

Art. 3
Konvenªuvdna galgá ovddidit ja ovdánahttit riik-
kaid, ∏earuid ja boazoorohagaid ovttasbarggu,
nu maiddái ovttaskas boazodolliid ovttasbarggu.

Konvenªuvdna galgá doaimmahuvvot beaivvá-
laª dilis nu ahte dát ii hehtte oππa doallovugiid
mat leat lunddola∏∏at servodaga obbalaª ovdá-
neami vuoπul.

Art. 4
Konvenªuvnna geavaheamis galgá ulbmilin leat
dat ahte guoπohit eatnamiid dakkár vugiin mii
addá guhkit áigái vuoπu ekologalaª, ekonomalaª
ja kultuvrralaª bistevaª boazodollui.
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förbättringar och en smidig tillämpning av de
bestämmelser som förutsätts vara i kraft under
trettio år.

Under sitt arbete har kommissionen likaså
konstaterat att de snabba samhällsförändringar-
na utgör ett konstant orosmoment också för det
gränsöverskridande renbetet. Det framstår därför
som viktigt att det finns en mellanstatlig myndig-
het som samordnar ibland divergerande intressen
och fattar snabba avgöranden, endera på sakäga-
rens eller på eget initiativ.

Kommissionen har sökt nordiska modeller för
en dylik nyordning och funnit fungerande före-
bilder exempelvis i det svensk-finländska gräns-
älvsavtalet för Torne älv. Dock har det nu ansetts
nödvändigt att inrätta två organ för att skilja på
den löpande förvaltningen och på sättet att lösa
tvister. Detta skapar också möjlighet för sakäga-
re att överklaga beslut till ett sakkunnigt organ
utan rättsprocesser i nationella domstolar. För-
slagen i konventionstexten har utformats så, att
de uppfyller Europakonventionens bestämmelser.

Om också dylika mellanstatliga lösningar inte
är så vanliga ens i nordiskt sammanhang är det
motiverat att förespråka en sådan när man försö-
ker förbättra renskötselns villkor längs den långa
svensk-norska gränsen. Ur renskötselns synpunkt
är riksgränsen oftast ingen naturlig gräns och de
problem som uppstår vid tillämpningen av en
bilateral konvention kan bäst lösas av mellan-
statliga organ med slutlig beslutanderätt. Meto-
den kan även motiveras med allmänna samepoli-
tiska skäl, den samiska ursprungsbefolkningens
traditionella rörlighet över gränserna och de
samiska institutionernas strävanden att åstad-
komma integrerande nordiska lösningar vilka
gagnar hela den samiska befolkningen, oberoen-
de av medborgarskap.

Flera av förslagen i konventionen syftar till att
stärka de traditionella driftmönster som nations-
gränsen försvårat under hela 1900-talet. En ratio-
nell rennäring i gränstrakterna skulle på många
områden förutsätta ett närmare samarbete mellan
renägarna, både lokalt och över gränsen. Dylikt
samarbete kan anta varierande former, det kan
röra sig om kortvariga avtal men även om ett
samgående, samdrift, under delar av året eller
t.o.m. under hela året. Kommissionen har under
arbetets gång konstaterat ett klart behov för nya
bestämmelser som möjliggör och uppmuntrar till
samarbete. Därför innehåller dess förslag element
som borde skapa möjligheter för nya driftsmöns-
ter. På sina håll krävs dock en förändring i tän-
kesätt, i vissa fall generationsskiften innan det

gränsöverskridande renbetet kan bedrivas i nya
former som befrämjar näringens utveckling.
Kommissionens diskussioner med renägarna har
på flera håll satt igång processer som successivt
kommer att resultera i nya samarbetsformer över
gränsen. Den föreslagna konventionens bestäm-
melser kan understödja sådana processer och de
föreslagna organen bör aktivt kunna stödja sam-
arbetssträvanden genom sina beslut.

4.2.1 Förslag till konvention
Den svenska och norska regeringen har, på
grundval av det betänkande som avgivits av den
svensk-norska renbeteskommissionen av år 1997,
fört förhandlingar om den gränsöverskridande
rennäringen och blivit eniga om följande bestäm-
melser:

Kap. 1 Grundläggande principer

Art. 1
Samerna är en folkgrupp som under utövandet av
sin näring sedan urminnes tid har fört sina renar
över det som i dag är riksgränsen mellan Sverige
och Norge. Syftet med denna konvention är att
upprätthålla, främja och vidareutveckla den
gränsöverskridande rennäringen för de samer
som har behov av renbete i det andra landet.

Art. 2
Konventionen är tillämplig på de områden som
sameby eller renbetesdistrikt använder i det
andra landet samt de områden som avses i art. 8
och 9. Konventionens regler gäller för medlem i
sameby eller i driftsenhet i renbetesdistrikt.

Art. 3
Konventionen skall främja och utveckla samar-
betet mellan länderna, samebyar och renbetes-
distrikt samt enskilda renskötare. 

Konventionen skall tillämpas på ett sådant sätt
att den inte hindrar nya driftsformer som är
naturliga med beaktande av den allmänna sam-
hällsutvecklingen.

Art. 4
Vid tillämpningen av konventionen skall målet
vara att betestillgångarna används på ett sätt som
ger ett långsiktigt underlag för en ekologiskt,
ekonomiskt och kulturellt bärkraftig rennäring. 



Art. 5
Rádjerasttildeaddji boazodoallu galgá ∏uovvut
vuoigatvuoπaid ja geatnegasvuoπaid mat gustojit
dan riikkas gos boazodoaluin bargá, jus eará
mearrádusat eai daddjo konvenªuvnnas.

Art. 6
Jus ∏aπahuvvojit doaimmat mat vahágahttet daid
guovlluid mat leat várrejuvvon rádjerasttildeaddji
boazodollui, galget ráππehusat dáhkidit ahte
guohtuneatnamiid darbu gok∏ojuvvo ja dan ahte
lea vejolaªvuohta bargat boazodoaluin rastá rii-
karájiid, dán konvenªuvnna ulbmila vuoπul.

Art. 7
Konvenªuvnna ∏aπaheapmái galget ásahuvvot
goappaª riikkaid várás guokte oktasaª ja bistevaª
orgána; nubbi lea hálddaªanorgána (norgga-
ruoºa boazoguohtunlávdegoddi rádjerasttildead-
dji boazodoalu váste) ja nubbi lea dárkkistan-
goddi (norgga-ruoºa rádjerasttildeaddji boazo-
doalu dárkkistangoddi).

Kap. 2 Boazodoallu nuppi riikkas

Art. 8
Norgga ja ruoºa boazodoallit sáhttet geavahit
nuppi riikka eatnamiid ja ∏ázádagaid boazodol-
lui, nu movt lea mearriduvvon sierra ªiehtadusas
(konvenªuvdnaguovlluªiehtadusas), mii dán kon-
venªuvnnas lea mielddusin. Konvenªuvnnas oaiv-
vilduvvo doahpagiiguin: 

1. konvenªuvdnaguovlu: mearriduvvon duov-
dagat boazoguohtumii, ja daid duovdagiid sáht-
tet duªªefal nuppi riikka boazodoallit geavahit, ja
duovdagiid sáhttá guoπohit almmá eará áigeme-
riin go dat mii daddjo riika lágain, jus eará mear-
rádusat eai daddjo.

2. rádjeguohtunguovlu: mearriduvvon duovda-
gat riikaráji lahkosiin gos nuppi riikka bohccot
besset guohtut dan áigodagas mii ªiehtadusas lea
mearriduvvon.

Art 9
¢earut ja boazoorohagat sáhttet soahpat guoπo-
hanovttasbarggu mii fátmmasta viidábut go art.
8 ja konvenªuvdnasoahpamuª. Ovttasbargu
galgá ovddidit rádjerasttildeaddji boazodoalu
dárbbuid. Ovttasbargu sáhttá duªªefal sohppo-
juvvot dasa mii gullá boazodoalu vuoigatvuoπai-
de, ja sáhttá guoskat duªªefal guovlluide gos
guoskevaª áªªebeliin lea vuoigatvuohta bargat
boazodoaluin riika lágaid mielde dahje dán kon-
venªuvnna vuoπul. Dat oasit soahpamuªas mat
nuppi riikka boazodolliide addet viidát vuoigat-

vuoπaid dahje geatnegasvuoπaid go dát, mat gus-
tojit ieΩas riikka boazodollui, eai leat lobála∏∏at. 

¥iehtadusa galgá boazoguohtunlávdegoddi
dohkkehit, ovdalgo ªiehtadus lea fámus. ¥iehta-
dus ii galgga dohkkehuvvot, jus dagaha mealgat
vahága goalmmát olbmui dahje áªªebeallái. ¥ieh-
tadus galgá sisttisdoallat govttolaª eretcealkin-
eavttuid. Boazoguohtunlávdegoddi galgá guos-
kevaª eiseválddiide addit vejolaªvuoπa cealkit
áªªis.

Dán konvenªuvnna mearrádusat gustojit maid-
dái ovttasbargoªiehtadusaide mat dohkkehuvvo-
jit nuppi laππasa vuoπul.

Kap 3 Rádjerasttildeaddji boazodoalu sierra
njuolggadusat

Art. 10
¢earu miellahttu dahje boazoorohaga doalloovt-
tadat, geat dán konvenªuvnna vuoπul barget
bohccuiguin rastá riikaráji, sis lea vuoigatvuohta:
1. rasttildit riikaráji bohccuideasetguin ja orrut

nuppi riikkas,
2. nuppi riikkas, guovlluin mat boazodollui leat

várrejuvvon art. 8 ja 9 vuoπul, ja ∏uovudettiin
daid njuolggadusaid mat gustojit riika ieΩas
boazodolliide áªªiin mat gusket
a. váldit boaldámuªa ja muoraid boazodoalu

anu váste,
b. cegget rusttegiid dahje viesu maid dárbbaªa

boazodoalus, ja
c. bivdui ja guolásteapmái.

3. boazodoalu anu váste fievrridit nuppi riikii 
a. beatnagiid, heasttaid dahje eará elliid,
b. dárbbaªlaª biergasiid, doallobiergasiid, boa-

zofuoππariid, reaidduid, ja ávdnasiid mai-
guin cegge ja divoda rusttegiid ja dakkáriid,

c. vearjjuid ja báh∏inneavvuid bivdui ∏uokkis
2c mielde,

d. Radiojietnasádden- ja -vuostáiváldinreaid-
duid daid geavahanmearrádusaid vuoπul
mat gustojit nuppi riikkas,

e. Mohtorfievrruid ja meahccevuodjin-moh-
torfievrruid daid geavahanmearrádusaid
vuoπul mat gustojit nuppi riikkas, ja

f. eará biergasiid go daid mat namuhuvvojit
∏uoggáin 3 a–e vuolde.

Art 11
Sutnje gii dán konvenªuvnna vuoπul bargá boa-
zodoaluin rastá riikaráji, gustojit ∏uovvova∏∏at:
1. geaΩotbealjat dahje dovdatmeahttun boazu

galgá fuolahuvvot mearrádusaid vuoπul mat
gustojit dan riikkas gos boazu lea,
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Art. 5
Den gränsöverskridande rennäringen skall bedri-
vas i enlighet med de rättigheter och skyldigheter
som följer av nationell lagstiftning i det land där
rennäringen bedrivs, såvida annat inte anges i
denna konvention.

Art. 6
Om åtgärder vidtas som leder till förfång för de
områden som avsatts för den gränsöverskridande
rennäringen, skall regeringarna trygga behovet av
renbete och möjligheten att bedriva rennäring
över riksgränsen enligt denna konvention.

Art. 7
För tillämpningen av konventionen skall finnas
två ständiga, av länderna gemensamt tillsatta
organ; ett förvaltningsorgan (den svensk-norska
renbetesnämnden för den gränsöverskridande
rennäringen) och ett överprövningsorgan (den
svensk-norska överprövningsnämnden för den
gränsöverskridande rennäringen).

Kap. 2 Rennäring i det andra landet

Art. 8
Svenska och norska renskötare får använda om-
råden i det andra landet för rennäring på sätt som
anges i det särskilda protokoll (konventionsom-
rådesprotokollet) som är fogat till denna konven-
tion. I konventionen avses med
1. konventionsområde: ett gränsbestämt område

för renbetet som bara får användas av det
andra landets renskötare och som får använ-
das utan andra tidsbegränsningar än de som
gäller enligt nationell lagstiftning, såvida inte
annat anges i protokollet,

2. gränsbetesområde: ett gränsbestämt område
utmed riksgränsen där det andra landets renar
får uppehålla sig för betning under den tidspe-
riod som anges i protokollet. 

Art. 9
Sameby och renbetesdistrikt har rätt att ingå
avtal om samarbete om renbetning utöver vad
som framgår av art. 8 och konventionsområdes-
protokollet. Samarbetet skall främja den gräns-
överskridande rennäringens intresse. Samarbets-
avtal får avse endast de i rennäringen ingående
rättigheterna och får endast omfatta områden där

någon avtalspart enligt den nationella lagstift-
ningen eller denna konvention har rätt att bedri-
va rennäring. Avtal gäller inte i de delar det ger
det andra landets renskötare större rättigheter
eller skyldigheter än vad som gäller för rennäring-
en i landet.

Samarbetsavtal skall godkännas av renbetes-
nämnden för att bli gällande. Avtalet får inte god-
kännas om det innebär betydande olägenhet för
tredje person. Avtalet bör innehålla skäliga vill-
kor för uppsägning. Renbetesnämnden skall ge
parter och berörda myndigheter tillfälle att yttra
sig.

Reglerna i denna konvention gäller i tillämpli-
ga delar även samarbetsavtal som godkänts enligt
andra stycket.

Kap. 3 Särskilda regler för den gränsöver-
skridande rennäringen

Art. 10
Medlem i sameby eller i driftsenhet i renbetes-
distrikt som med stöd av denna konvention be-
driver rennäring över riksgränsen har rätt att
1. överskrida riksgränsen med sina renar och

uppehålla sig i det andra landet,
2. i det andra landet inom område som avses i art.

8 eller 9, enligt samma bestämmelser som
gäller för landets egna renskötare,
a. ta bränsle och virke för att använda det i

rennäringen,
b. uppföra anläggningar eller bostad som be-

hövs för rennäringen samt 
c. jaga och fiska,

3. i den mån det behövs för rennäringen, till det
andra landet medföra och använda
a. hundar, hästar eller andra djur,
b. nödvändig utrustning, drivmedel, renfoder,

redskap samt material för uppförande och
underhåll av anläggningar m.m.,

c. vapen och ammunition för jakt enligt punk-
ten 2 c,

d. radiosändare och mottagare med iakttagan-
de av det andra landets bestämmelser vid an-
vändningen,

e. motorfordon och terränggående motorfor-
don med iakttagande av det andra landets
bestämmelser vid användningen samt

f. annan utrustning än som avses under 3 a–e.



2. sihke eallibohccot dahje njuvvojuvvon bohccot
ja boazobuktagat sáhttet fievrriduvvot nuppi
riikii easttatkeahttá sisafievrridan- ja olggos-
fievrridanmearrádusain mat gustojit nuppi
riikkas,

3. eallibohccuid dahje njuvvojuvvon bohccuid,
boazobuktagiid ja biergasiid, nu movt daddjo-
juvvo artihkkalis 10, ∏uokkis 3, sáhttá fievrri-
dit almmá mávssekeahttá vearu, duollu ja div-
vadiid,

4. bohccuid sáhttá njuovvat ja vuovdit nuppi riik-
kas daid mearrádusaid vuoπul mat gustojit dan
riikkas, almmá ahte sisafievrridan- ja olggos-
fievrridanmearrádusat galget hehttet dán, ja 

5. bohccuid fievrrideapmi mohtorfievrruin riik-
kaid gaskka galgá dahkkot dakkár fievrruin
mii lea lobálaª nuppi dáin riikkain.

Son, guhte bargá boazodoaluin rastá riikarájiid,
sáhttá njuovvat bohccuid unnit meari mielde
nuppi riikkas dainna ulbmiliin ahte vuovdit
nuppi riikkas, go bargodilis leat ákkat mat dah-
ket dan heivvolaΩΩan. 

Kap 4. Norgga-ruoºa boazoguohtunlávdegoddi
rádjerasttildeaddji boazodoalu váste

Art. 12
Boazoguohtunlávdegottis galget leat neallje miel-
lahtu mat nammaduvvojit njealji jahkái hávális.
Goabbáge riika nammada guokte miellahtu.
Nubbi sudnos galgá leat boazodoalli geas lea
nana diehtu boazodoalus. Boazoguohtunlávde-
gotti joπiheaddji-doaimma galget riikkat lono-
hallat gaskaneaset juohke jagi. Riikkaid ráππehu-
sat mearridit ovtta ieΩas riikka miellahtuin lávde-
goddái joπiheaddjin.

Juohke miellahttui nammaduvvo várrelahttu
gii deavdá seammá eavttuid go váldo miellahttu,
ja várrelahttu nammaduvvo seammá eavttuiguin
go váldo miellahttu.

Boazoguohtunlávdegoddái galgá biddjot sorjá-
keahtes ∏álli ja dasto lassi bargoveahka nu movt
lávdegoddi oaidná dárbbaªuvvot.

Art. 13
Boazoguohtunlávdegoddi sáhttá ieªheanalis,
dahje ohcamuªa bokte, daid guovlluid váste mat
namuhuvvojit artihkkaliin 8 ja 9, dahkat mearrá-
dusa ∏uovvovaª áªªiin
1. goas guohtumat galget adnojuvvot ja geat gal-

get daid atnit,
2. alimus boazologu mearridit,
3. mearridit giessat eret konvenªuvdnaáiddiid,

4. njuolggadusaid mearridit goas sáhttá johtit
guovlui, eret johtit ja ∏aπa johtit guovllu, ja
njuolggadusaid bisánanbáikkiide ja rusttegiid-
da johtolaga mielde,

5. njuolggadusaid ealuid ∏ohkkemii ja rátkkaªe-
miide, ja

6. njuolggadusaid bearráigeah∏u ja guoπoheami
hárrái

Boazoguohtunlávdegoddi sáhttá maiddái
1. dohkkehit ovttasbargoªiehtadusaid mat dahk-

kojit art. 9 vuoπul
2. addit sierralobiid spiehkastit boazoguohtun-

lávdegotti ieΩas mearrádusain dahje dárkkis-
tangotti mearrádusain dain áªªiin mat dahkko-
jit ∏uoggaid 1–6 vuosttaª laππasa vuoπul,

3. dahkat mearrádusa ruπaid olggosmáksima
birra mat máksojit norgga-ruota oktasaª
foanddas

4. lágala∏∏at ∏állit goh∏∏osiid ja dahkat mearrá-
dusa doaimmaid vuoπul mat gustojit artihkka-
liin 28 ja 29,

5. evttohit oππa konvenªuvdnaáiddiid,
6. evttohit rievdadusaid dahje heaittiheami dak-

kár guovllus mii namuhuvvo artihkkalis 8,
7. evttohit ásahit oππa dákkár guovllu mii namu-

huvvo artihkkalis 8, ja
8. evttohit doaimmaid mat rádjerasttildeaddji

boazodoalu eavttuid buoridit.

Evttohusat mat gustojit nuppi laππasii, ∏uoggát
5–8, galget ovddiduvvot goappaª riikkaid ráππe-
husaide. Ráππehusat galget gulahallat gaskanea-
set, vai sáhttet álggahit ªiehtadallamiid áªªis heiv-
volaª vugiin.

Art. 14
Goappaª riikkaid guovddáª, guovllulaª ja báik-
kálaª eiseválddit galget, ovdalgo dahkkojuvvojit
dakkár mearrádusat mat guoskkahit rádjerasttil-
deaddji boazodoalu, sáddet áªªiid gulaskuddamii
boazoguohtunlávdegoddái.

Art. 15
Boazoguohtunlávdegoddi mearrida áªªiin dahk-
kon mearrádusaid bokte. Go ii leat ovttaoaivil-
vuohta, galgá mearrádus oaΩΩut doarjaga unni-
musat golmma miellahtus. Jus evttohusat eai
oa∏∏o dán maπe jienaid, galgá áªªi sáddejuvvot
dárkkistangoddái.

ÁªªemeannudangaΩaldagain ja lágalaª goh∏∏o-
siin mat ∏állojit artihkkaliid 28 ja 29 vuoπul, lea
joπiheaddjis mearridanváldi oktonassii.

Boazoguohtunlávdegotti dahkan mearrádusaid
sáhttá duªªefal váidit dárkkistangoddái áªªiin
artihkkala 19 ∏uokkis 3 vuoπul.
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Art. 11
För den som med stöd av denna konvention
bedriver rennäring över riksgränsen gäller att
1. ren som är omärkt eller är okänd behandlas

enligt bestämmelser i det land där den finns,
2. levande och slaktade renar och renprodukter

fritt får föras in i det andra landet utan hinder
av in- och utförselbestämmelser,

3. levande och slaktade renar, renprodukter och
vad som nämns i art. 10 punkt 3 får medföras
skatte-, tull- och avgiftsfritt,

4. renar får slaktas och försäljas i det andra
landet med iakttagande av de bestämmelser
som gäller i det landet utan hinder av in- och
utförselbestämmelser samt

5. rentransport med motorfordon mellan länder-
na får ske med fordon som är tillåtet i något
av länderna.

Den som bedriver rennäring över riksgränsen får
slakta ren i det ena landet i mindre omfattning
för avsättning i det andra landet när praktiska
orsaker föranleder detta.

Kap. 4 Den svensk-norska renbetesnämnden
för den gränsöverskridande rennäringen

Art. 12
Renbetesnämnden skall bestå av fyra ledamöter
som utses för en tid av fyra år. Regeringen i
respektive land utser två ledamöter vardera. En
av de två skall vara renskötare med bred känne-
dom om renskötsel. Ordförandeskapet i renbe-
tesnämnden innehas växelvis länderna emellan
för ett år i sänder. Regeringen i vardera landet
förordnar en av det landets ledamöter att vara
ordförande i nämnden.

För varje ledamot utses i den ordning som
gäller för ledamoten en ersättare som uppfyller
de för ledamoten stadgade utnämningskriter-
ierna.

Till renbetesnämndens förfogande skall finnas
en oberoende sekreterare och den ytterligare per-
sonal som nämnden eventuellt kan behöva.

Art. 13
Renbetesnämnden får på eget initiativ eller efter
ansökan, avseende de områden som avses i art. 8
och 9, besluta om
1. när betet får användas och av vilka,
2. högsta renantal,

3. rivande av konventionsstängsel,
4. regler för flyttning till, från och genom sådant

område och regler om anvisande av rastplatser
och anläggningar vid flyttning,

5. regler för samling och skiljning av ren samt
6. regler för tillsyn och bevakning.

Renbetesnämnden får vidare 
1. godkänna samarbetsavtal enligt art. 9,
2. meddela dispens från beslut som renbetes-

nämnden själv eller överprövningsnämnden
meddelat i fråga som avses under första styck-
et 1–6,

3. besluta om utbetalning av medel ur en gemen-
sam svensk-norsk fond,

4. utfärda förelägganden och besluta om åtgär-
der enligt art. 29 och 30,

5. lämna förslag till nya konventionsstängsel,
6. lämna förslag till förändring eller avskaffande

av sådant område som avses i art. 8,
7. lämna förslag till upprättande av nytt sådant

område som avses i art. 8 samt
8. lämna förslag till åtgärder som förbättrar den

gränsöverskridande rennäringens villkor.

Förslag enligt andra stycket punkterna 5–8 skall
tillställas regeringen i vardera landet. Regeringar-
na skall träda i förbindelse med varandra för att
på lämpligt sätt inleda förhandlingar i frågan.

Art. 14
Centrala, regionala och lokala myndigheter i var-
dera landet skall inhämta yttrande från renbetes-
nämnden innan myndigheten fattar beslut i fråga
som kan komma att beröra den gränsöverskri-
dande rennäringen. 

Art. 15
Renbetesnämndens avgörande träffas genom
beslut. Förekommer skiljaktiga meningar gäller
den mening om vilken tre ledamöter förenar sig.
Erhåller ingen mening sådant röstetal skall frågan
hänskjutas till överprövningsnämnden.

I fråga som endast avser beredning av ett
ärende eller utfärdande av ett föreläggande enligt
art. 29 och 30 får ordföranden besluta ensam.

Renbetesnämndens beslut får överklagas till
överprövningsnämnden endast i fråga som avses
i art. 19 punkt 3.

Art. 16
Beslut av renbetesnämnden kan verkställas även
om beslutet överklagas till överprövningsnämn-



Art. 16
Boazoguohtunlávdegotti mearrádusaid sáhttá
bidjat fápmui, vaikko vel váidojuvvojitge dárkki-
stangoddái. Dárkkistangoddi sáhttá mearridit
ahte váidojuvvon mearrádusa fápmuibidjan galgá
ma∫iduvvot

Art. 17
Mielddus, mii ∏uovvu dán konvenªuvnna, sisttis-
doallá boazoguohtunlávdegotti njuolggadusaid.

Kap 5 Norgga-ruoºa dárkkistangoddi
rádjerasttildeaddji boazodoalu váste

Art. 18
Dárkkistangottis galget leat vihtta miellahtu mat
nammaduvvojit njealji jahkái hávális. Goappaª
riikkaid ráππehusat nammadit guokte miellahtu
goabbánai. Dárkkistangotti joπiheaddjin galgá
leat olmmoª gii lea eret goalmmát davviriikkas.
Son galgá leat láhkadovdi (jurista) ja galgá leat
bargan duopmárámmáhis, ja su galget dán guovt-
ti riikka ráππehusat ovttasráπiid nammadit.
Juohke riikka miellahtuin galgá okta leat láhka-
dovdi gii galgá bargan duopmárámmáhis, nubbi
galgá leat boazodoalli geas lea nana diehtu boa-
zodoalus.

Juohke miellahttui, earret joπiheaddjái, nam-
maduvvo várrelahttu seammá eavttuiguin go
váldo miellahttu, ja várrelahttu galgá deavdit
seammá eavttuid go váldo miellahttu.

Dárkkistangoddái galgá biddjot sorjákeahtes
∏álli ja dasto lassi bargoveahka nu movt dárkki-
stangoddi oaidná dárbbaªuvvot.

Art. 19
Dárkkistangoddi meannuda áªªiid maid ∏uovvo-
va∏∏at sáddejit dása:
1. boazoguohtunlávdegoddi, eiseválddit, ∏earut,

boazoorohagat dahje lunddolaª dahje juridih-
kalaª persovdna, gaskavuoπaid birra mat gus-
ket konvenªuvnna rihkkumiidda dahje dán
konvenªuvnna vuoπul dahkan mearrádusaid
badjelduolbmamiidda,

2. boazoguohtunlávdegoddi, dallego lávdegoddi
má∫ggaoaivilvuoπa dihte ii sáhte dahkat mear-
rádusa áªªiin mat gustojit artihkkala 13 vuost-
taª ja nuppi laππasa ∏uoggáin 1–4,

3. ovttaskas olbmot go váidet boazoguohtunláv-
degotti mearrádusa áªªiin mat gustojit Euroh-
pa konvenªuvnna ( skábmamánnu 4. b 1950)
artihkkalis 6 mii gusto olmmoªvuoigatvuoπai-
de ja vuoππo friddjavuoπaide mat suodjalit
olbmo vuoigatvuoπa geah∏∏alit olmmoªvuoi-
gatvuoπaid duopmostuoluin.

4. eiseválddit, ∏earut, boazoorohagat dahje ovt-

taskas olbmot dasa mii gusto konvenªuvnna
dahje ovttasbargoªiehtadusaid geavaheapmái
ja dulkomii, ja 

5. ráππehusat ovttasráπiid.

Dárkkistangoddi sáhttá mearridit buhtadusaid
sturrodaga ja dahkat mearrádusa konvenªuvdna-
divvadiid sturrodagas artihkkaliid 29–31 vuoπul.

Mearrádusa vuosttaª laππasa, ∏uokkis 4 vuo-
πul, eai dagat mearkkaªumi naªunála mearrádu-
said dulkomis. 

Art. 20
Go áªªit meannuduvvojit, galget dárkkistangottis
buot miellahtut oassálastit.

Dárkkistangoddi mearrida áªªiin dahkkon
mearrádusaid bokte. Go lea má∫ggaoaivilvuoh-
ta, de galgá gustot dat oaivil mii oaΩΩu eanemus
jienaid.

ÁªªemeannudangaΩaldagain ja lágalaª goh∏∏o-
siin mat ∏állojit artihkkaliid 29 ja 30 vuoπul, lea
joπiheaddjis oktonassii mearridanváldi.

Dárkkistangotti mearrádusaid ii sáhte váidit.

Art. 21
Dárkkistangotti áªªit, mat gusket buhtadusaide ja
konvenªuvdnadivvadiidda, galget álohii go mear-
rádusat dahkkojit vuoππuduvvot sierralága
vuoπul áªªiin mat sisttisdollet bággejumiid. Dárk-
kistangottis lea ovddasvástádus bearrat kon-
venªuvdnadivvada.

Art. 22
Mielddus, mii ∏uovvu dán konvenªuvnna, sisttis-
doallá dárkkistangotti njuolggadusaid.

Kap. 6 Oktasaª njuolggadusat – norgga-ruoºa
boazoguohtunlávdegoddi rádjerasttil-
deaddji boazodoalu váste ja Norgga-
ruoºa dárkkistangoddi rádjerasttil-
deaddji boazodoalu váste

Art. 23
Lassin mearrádusaide mat sierra daddjojit dán
konvenªuvnnas, sáhttet boazoguohtunlávdegod-
di ja dárkkistangoddi maiddái meannudit áªªiid
ja dahkat mearrádusaid áªªiin maid dán guovtti
riika ráππehusat oktasa∏∏at mearridit. Ráππehu-
sat sáhttet ovttasráπiid gárΩΩidit mearridanválddi
viidodaga mii boazoguohtunlávdegoddái ja dárk-
kistanlávdegoddái lea addon dán konvenªuvnnas.

Art 24
Dat lea goappaª riikkain duopmostuoluid ja eará
eiseváldit ovddasvástádus dieπihit lávdegottiide
áªªiid mat gusket rádjerasttildeaddji boazodollui
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den. Överprövningsnämnden kan förordna att
det överklagade beslutet tills vidare inte skall
gälla.

Art. 17
I bilaga till denna konvention har intagits stadga
för renbetesnämnden.

Kap. 5 Den svensk-norska överprövnings-
nämnden för den gränsöverskridande
rennäringen

Art. 18
Överprövningsnämnden skall bestå av fem leda-
möter som utses för en tid av fyra år. Regeringen
i respektive land utser två ledamöter vardera.
Överprövningsnämnden skall ledas av en person
från ett tredje nordiskt land. Denne skall vara
lagkunnig och erfaren i domarvärv och utses
gemensamt av regeringarna. Av vardera landets
ledamöter skall en vara lagkunnig och erfaren i
domarvärv; den andre skall vara renskötare med
bred kännedom om renskötsel.

För varje ledamot, utom ordföranden, utses i
den ordning som gäller för ledamoten en ersätt-
are som uppfyller de för ledamoten stadgade
utnämningskriterierna.

Till överprövningsnämndens förfogande skall
finnas en oberoende sekreterare och den ytterli-
gare personal som överprövningsnämnden even-
tuellt kan behöva.

Art. 19
Överprövningsnämnden handlägger ärenden som
hänskjuts dit 
1. av renbetesnämnden, myndighet, sameby, ren-

betesdistrikt eller berörd fysisk eller juridisk
person om ärendet gäller överträdelse av kon-
ventionen eller överträdelse av beslut fattat
med stöd av konventionen,

2. av renbetesnämnden när nämnden på grund
av oenighet inte kan fatta beslut i fråga som
avses under art. 13 första och andra stycket
punkterna 1–4,

3. av enskild genom överklagande av renbetes-
nämndens beslut i fråga som enligt art. 6
Europeiska konventionen (d. 4 nov. 1950) om
skydd för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna skall prövas av
domstol, 

4. av myndighet, sameby, renbetesdistrikt eller
enskild gällande tillämpningen eller tolkning-
en av konventionen eller samarbetsavtal samt

5. av regeringarna gemensamt.

Överprövningsnämnden får besluta om ersätt-
ning och konventionsavgift enligt art. 29–32.

Prövning enligt första stycket punkten 4 får
inte avse tillämpning eller tolkning av nationella
bestämmelser.

Art. 20
Vid prövningen av ärende skall samtliga ledamö-
ter i överprövningsnämnden delta. Överpröv-
ningsnämndens avgörande träffas genom beslut.
Förekommer flera meningar skall den mening
gälla som biträds av flertalet av ledamöterna. 

I fråga som endast avser beredning av ett
ärende eller utfärdande av ett föreläggande enligt
art. 29 och 30 får ordföranden besluta ensam.

Mot överprövningsnämndens beslut får talan
inte föras.

Art. 21
Beslut av överprövningsnämnden i fråga om
ersättning och konventionsavgift är omedelbart
verkställbart i respektive land. Överprövnings-
nämnden ansvarar för att konventionsavgiften
indrivs.

Art. 22
I bilaga till denna konvention har intagits stadga
för överprövningsnämnden.

Kap. 6 Gemensamma bestämmelser för den
svensk-norska renbetesnämnden för den
gränsöverskridande rennäringen och
den svensk-norska överprövnings-
nämnden för den gränsöverskridande
rennäringen

Art. 23

Utöver vad som anges särskilt i denna konven-
tion får renbetesnämnden och överprövnings-
nämnden handlägga ärenden och fatta beslut i
frågor som regeringarna bestämmer gemensamt.
Regeringarna kan gemensamt inskränka renbe-
tesnämndens och överprövningsnämndens befo-
genhet enligt denna konvention.

Art. 24
Det skall åligga vederbörande domstolar och
andra myndigheter i vardera landet att underrät-
ta nämnderna om ärende som berör den gräns-
överskridande rennäringen.



Art. 25
Boazoguohtunlávdegoddi ja dárkkistangoddi gal-
get áªªiid meannudettiin doalahit sorjákeahtes-
vuoπa ja bealátkeahtesvuoπa. Go eahpiduvvo
miellahtuid sorjákeahtesvuohta dahje bealátke-
ahtesvuohta ovttaskas áªªis, dalle ii galgga dát
miellahtu oassálastit áªªi meannudeami dahje
mearrádusa dahkama oktavuoπas.

Art. 26
Dat lea goappaª riikkaid eiseválddiid hálddus
addit lobi boazoguohtunlávdegotti ja dárkkistan-
gotti miellahttui, dahje dáid ásahusaid virgái-
biddjon olbmui, dahje áªªedovdái, geat leat nam-
maduvvon artihkkala 27 vuoπul, rasttidit ráji
dan báikkis gokko lea heivvolaª lávdegotti barg-
gu dihte. Biergasat maid lávdegoddi oamasta,
galget juohke dilálaªvuoπas garvit duolloeise-
válddit gieπahallama, ja nu maiddái garvit sisa-
fievrridan- ja olggosfievrridandivvadiid.

Art. 27
Boazoguohtunlávdegoddi ja dárkkistangoddi álg-
gahit buotlágan iskkademiid ja ∏ielggademiid mat
dárbbaªuvvojit, vai dát sáhttet doaimmahit ieΩa-
set geatnegasvuoπaid dán konvenªuvnna ulbmila
mielde. Dát mearkkaªa ee. meahciiskkademiid,
ja goh∏∏ut ∏earuid ja boazoorohagaid ∏oahkki-
miidda.

Boazoguohtunlávdegoddi ja dárkkistangoddi
sáhttet váldit oktavuoπa njuolga eiseválddiiguin
goappaª riikkain ja dainnalágiin bivdit sis veahki.
Go dárbbaªuvvo dalle sáhttet boazoguohtunláv-
degoddi ja dárkkistangoddi atnit áªªedovdiid
veahkkin guorahallat sierralágan ∏ielggadanbarg-
guid.

Art. 28
Sihke boazoguohtunlávdegoddi ja dárkkistan-
goddi ráhkadit juohke jagi ieΩaset sierra buªeahta
mas ∏ájehuvvojit doaimma golut. Golut juoga-
duvvojit ovttamaπe goappaª riikkaide.

Kap. 7 Konvenªuvnna rihkkun

Art.29
Jus nuppi riikka bohccot orrot nuppi riikka
guohtuneatnamiin olggobealde dan lobi mii dán
konvenªuvnna vuoπul lea addojuvvon, dahje
ieΩas riika bohccot orrot dakkár guohtunguovl-
luin mat leat várrejuvvon art. 8 vuoπul, almmá
konvenªuvnna lobi vuoπul, dalle galgá boazo-
eaiggádeaddji farggamusat máhcahit bohccuidis
lobálaª guohtuneatnamiidda. Jus boazoeaiggá-
deaddji ii máhcat bohccuidis, sáhttá boazoguoh-
tunlávdegoddi, su gáibádusa vuoπul gii gillá va-
hága dahje heittotvuoπa guπege láhkái, addit

goh∏∏osa boazoeaiggádeaddjái doalvut bohccui-
dis eret dán guovllus dihto áigemeari sisa. Jus
boazoeaiggádeaddji ii ∏uvoª dán goh∏∏osa, dahká
boazoguohtunlávdegoddi mearrádusa das gii gal-
gá bohcco máhcahit eret boazoeaiggádeaddji
goasttádusain dahje njuovvat dahje vuovdit dan.

Jus riikkaid boazosiiddat masttadit ealuiguin
gaskaneaset, galgá ∏earru dahje boazoorohat
farggamusat dieπihit dán boazoeaiggádeaddjái,
dahje siidii gosa jáhkká bohccuid leat gullevaΩ-
Ωan. Boazoeaiggádeaddjit dahje siida, geat oΩΩot
dihtosii ahte sin bohccot leat earáid guohtuneat-
namiin, galget dakkaviπe go leat rátkkaªan, máh-
cahit bohccuideaset ruovttoluotta. Jus dan nuppi
riikka boazoeaiggádeaddji dahje siiddaolbmot eai
boaπe dan báikái gosa rátkkamat leat dieπihuv-
von, ja bohccot eai sáhte máhcahuvvot almmá
stuora liigebarggu haga, sáhttet dat boazoeaiggá-
deaddjit dahje siida geat bidje ealu gárdái rátk-
kaªeapmái, njuovvat bohccuid ja vuovdit daid
boazoeaiggádeaddji goasttádusain.

Boazoguohtunlávdegoddi sáhttá dahkat mear-
rádusa das ahte riikka eiseválddit galget lágidit
doaimmaid vuosttaª ja nuppi laππasa vuoπul.

Jus ii leaª ªiehtaduvvon eará, dalle lea dan boa-
zoeaiggádeaddjis dahje siiddas gii eaiggáduªªá
bohccuid, geatnegasvuohta máksit buhtadusa
bohccuid fuolaheamis ja máhcaheamis, dahje
njuovvama ja vuovdima ovddas. Go lea má∫gga-
oaivilvuohta buhtadusa sturrodaga hárrái, dalle
galgá dárkkistangoddi dán mearridit.

Art. 30
Boazoguohtunlávdegoddi ja dárkkistangoddi
sáhttet goh∏∏ut boazoeaiggádeaddji dahje siidda,
geat eai ∏uovo dán konvenªuvnna mearrádusaid
dahje geat boazoguohtunlávdegotti ja dárkki-
stangotti mearrádusaid vealtadit, bidjat fápmui
dahje vealtadit bidjamis fápmui dihto doaim-
maid. Go goh∏∏osat eai ∏uvvojuvvo, sáhttá dát
boazoeaiggádeaddji dahje siida geatnegahttojuv-
vot máksit konvenªuvdnadivvada. Goh∏us sáhttá
sisttisdoallat várrehusa das man sturrosaª alimus
konvenªuvdnadivvada dát guoskevaª galgá mák-
sit. 

Jus nuppi riikka bohccot orrot nuppi riikka
guohtuneatnamiin olggobealde dan lobi mii dán
konvenªuvnna vuoπul lea addojuvvon, dahje
ieΩas riika bohccot orrot lobihisvuoπas dakkár
guohtunguovlluin mat leat várrejuvvon art. 8
vuoπul, ja lohpi ii leat addojuvvon konvenªuvnna
vuoπul, sáhttá ∏uovvovaª boazoeaiggádeaddji
dahje siida, goh∏∏ojuvvot máksit konvenªuvdna-
divvada lobihis guoπoheami dihte.

Dat lea dárkkistangoddi mii dahká mearrádu-
sa das ahte konvenªuvdnadivat galgá máksojuv-
vot.
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Art. 25
Renbetesnämnden och överprövningsnämnden
skall vid prövning av ärende vara oavhängig och
opartisk. Föreligger det tvivel om en ledamots
oavhängighet eller opartiskhet i ett särskilt ären-
de skall denne inte delta i handläggningen eller
beslutet.

Art. 26
Det åligger myndigheterna i vardera landet att til-
låta ledamot av eller befattningshavare hos ren-
betesnämnden eller överprövningsnämnden eller
sakkunnig förordnad enligt art. 27 att överskrida
gränsen, varhelst detta är lämpligt för nämnder-
nas arbete. Nämndernas tillhörigheter skall vara
fria från all behandling av tullmyndigheter samt
från in- eller utförselavgift.

Art. 27
Renbetesnämnden och överprövningsnämnden
föranstaltar om de undersökningar och utred-
ningar som påkallas för att de skall kunna full-
göra sina åligganden enligt denna konvention.
Detta innefattar bl.a. undersökningar i fält och
att kalla till möten med samebyar och renbetes-
distrikt.

Renbetesnämnden och överprövningsnämnden
kan träda i direkt förbindelse med myndigheter i
vardera landet och därvid påkalla deras biträde.
Vid behov får renbetesnämnden och överpröv-
ningsnämnden anlita sakkunniga för särskilda
utredningsuppdrag.

Art. 28
Renbetesnämnden och överprövningsnämnden
upprättar var för sig årligen en budget för de
kostnader som uppkommer i anledning av dess
verksamhet. Kostnaderna fördelas lika mellan
länderna.

Kap. 7 Överträdelse av konventionen

Art. 29
Om renar från det ena landet uppehåller sig i det
andra landet utan stöd av denna konvention, eller
renar från det egna landet uppehåller sig inom ett
område som avses i art. 8 utan stöd i konventio-
nen, skall renägaren snarast möjligt återföra
renarna till lovligt betesområde. Om renägaren
inte återför renarna får renbetesnämnden, på
framställning av den som därigenom lider skada
eller olägenhet av någon betydelse, förelägga
renägaren att inom viss tid föra bort renarna.
Följer inte renägaren föreläggandet beslutar ren-
betesnämnden vem som på renägarens bekostnad

skall antingen återföra renarna eller slakta och
försälja dem.

Om det sker sammanblandning av renar från
båda länderna, skall sameby eller renbetesdistrikt
snarast möjligt meddela detta till den renägare
eller den sammanslutning av renägare som kan
antas vara ägare av renarna. Renägare eller sam-
manslutning av renägare som på detta sätt får
kännedom om att renar vistas på annans betes-
område skall, sedan skiljning ägt rum, snarast
möjligt återföra renarna. Uteblir renägare eller
sammanslutning av renägare från det andra
landet som underrättats om skiljning och kan
renarna inte återföras utan väsentlig olägenhet,
får den renägare eller sammanslutning av renäg-
are som ombesörjer skiljningen låta slakta renarna
och försälja dem för ägarnas räkning. 

Renbetesnämnden kan besluta att åtgärder
enligt första och andra stycket skall ombesörjas
av behörig myndighet i landet.

Om inte annat avtalats är den renägare eller
sammanslutning av renägare till vilken renarna
hör skyldig att utge ersättning för renarnas
omhändertagande och återförande eller för slakt
och försäljning. Föreligger oenighet om ersättning-
ens storlek fastställs denna av överprövnings-
nämnden.

Art. 30
Renbetesnämnden och överprövningsnämnden
kan förelägga renägare eller sammanslutning av
renägare, som åsidosätter antingen föreskrift i
denna konvention eller beslut meddelat av renbe-
tesnämnden eller överprövningsnämnden, att
vidta eller underlåta viss åtgärd. Följs inte före-
läggandet kan vederbörande renägare eller sam-
manslutning av renägare åläggas att betala kon-
ventionsavgift. Ett föreläggande skall innehålla
besked om vilken högsta konventionsavgift
vederbörande kan få betala. 

Om renar från det ena landet uppehåller sig i
det andra landet utan stöd av denna konvention,
eller renar från det egna landet uppehåller sig
inom ett område som avses i art. 8 utan stöd i
konventionen, kan vederbörande renägare eller
sammanslutning av renägare åläggas att betala
konventionsavgift för olovlig betning. 

Beslut om att konventionsavgift skall betalas
fattas av överprövningsnämnden.

Art. 31
Konventionsavgiften skall betalas till en gemen-
sam svensk-norsk fond för den gränsöverskridan-
de rennäringen vars medel skall användas till att
lämna ersättning till den sameby eller det distrikt
som berörs av överträdelsen och i övrigt till verk-



Art. 31
Konvenªuvdnadivat galgá máksojuvvot oktasaª
norgga-ruoºa fondii, rádjerasttildeaddji boazo-
doalu váste, ja dát foanda galgá adnot dasa ahte
máksit buhtadusa dan ∏errui dahje boazoorohah-
kii masa rihkkun ∏uohcá, ja muπuige ruhtadit
doaimmaid mat ovddidit rádjerasttildeaddji boa-
zodoalu.

Art. 32
Go mearrida konvenªuvdnadivvada sturrodaga,
galgá dárkkistangoddi deattuhit:
1. muhtin muddui go lobihis guoπoheapmi lea

dahkkon dan vahága maid rihkkun lea mield-
disbuktán guovllu boazodollui, guoskeva∏∏a
vejolaªvuoπa caggat lobihis guoπoheami dáh-
páhuvvama, ja eará dilálaªvuoπaid rihkkuma
oktavuoπas,

2. muhtin muddui go goh∏us ii ∏uvvojuvvo, guos-
keva∏∏a ekonomalaª beliid, vahága maid veal-
tadeapmi dagahii, ja obbala∏∏at dilálaªvuo-
πaid.

Dárkkistangoddi sáhttá mearridit ahte konven-
ªuvdnadivat galgá ollásii loahpahuvvot.

Kap. 8 Sierra mearrádusat

Art. 33
Go ohcá oaΩΩut bealljemearkka, galgá gozihuv-
vot vai mearka lea earálágan go dohkkehuvvon
mearkkat mat leat geavahusas guoskevaª guovl-
lus nuppi riikkas. Goappaª riikkaid mearkagir-
jái∏álihan-eiseválddit galget gulaskuddat nuppi
riikka eiseválddiiguin, ovdalgo mearka dohkke-
huvvo mearkagirjái ∏álihuvvot.

Art. 34
Buhtadusáªªi, mii gieπahallojuvvo nuppi dáin
riikkain dán konvenªuvnna geavaheamis, dahje
go dahkko mearrádus dán konvenªuvnna vuoπul,
sáhttá geah∏∏aluvvot dáid riikkaid naªunála or-
gánaid ja naªunála lágaid vuoπul.

Art. 35
Dát konvenªuvdna boahtá geavahussii dain orgá-
nain ja eiseválddiin mat loaiddastit konvenªuvn-
na sadjái naªunála mearrádusaid bokte. Dat lea
riikkaid geatnegasvuohta dieπihit dákkár rievda-
dusaid birra boazoguohtunlávdegoddái ja dárk-
kistangoddái. 

Kap. 9 Loahppamearrádusat

Art. 36
Go dát konvenªuvdna lea fámus dalle galgá loah-
pahuvvot konvenªuvdna guovvamánu 9. b 1972

gaskal Norgga ja Ruoºa boazoguohtumiid hárrái,
ja ªiehtadus dahkkojuvvon juovlamánu 13.b
1971 gaskal Norgga ja Ruoºa dan hárrái ahte
cegget ja ortnegisdoallat boazoáiddiid dihto saji-
in riikarájis (Jämtándda leanas ja Davvi-Trønde-
lága ja Lulli- Trøndelága fylkkain).

Art. 37
Dát konvenªuvdna galgá dohkkehuvvot ja dohk-
kehanneavvut galget lonuhuvvot X ma∫emusat
cuo∫ománu 30.b. 2002. Dárogielat ja ruoºagie-
lat teavsttat gustojit dássálaga. Konvenªuvnnas
lea sámegilli jorgaluvvon autoriseren gáhppálat.

Art. 38
Konvenªuvdna lea fámus miessemánu 1. beaivvis
2002 ja gusto 30 jagi dán beaivvi rájis. Jus kon-
venªuvdna ii loahpahuvvo ma∫emusat vihtta jagi
ovdalgo áigodat manná lohppii, dalle gusto dát
velá nuppi logi jagi ja galgá ma∫∫il ipmirduvvot
nu ahte dát jotkojuvvo logi jahkái hávális, jus ii
loahpahuvvo ma∫emusat guokte jagi ovdalgo
okta logijagi-áigodat loahpahuvvo.

4.2.2 Mearkkaªumit
konvenªuvndnatekstii

Kap. 1 Vuoππoprinsihpat

Dán kapihttalis ∏ilgejuvvojit vuoππoeavttut ja
árvvoªtallamat ja deaºalaª prinsihpat maid kom-
miªuvdna lea soahpan, ja mat vuhtiiváldojuvvojit
boahttevaª kapihttaliin.

Art 1.
Go 1972-konvenªuvdna vuollái∏állojuvvui, de
Norga ja Ruoººa lonohalle dokumeanttaid main
riikkat ovttasráπiid rávvejedje gaΩaldagain mat
guske sámiid boahttevaª boazodollui nuppi
riikkas. Dán artihkkalis ∏uoΩΩu eanas dat mii lea
∏ilgejuvvon dáid dokumeanttaid 1. ja 2. ∏uoggáin
(3. ∏uoggá sisdoallu gávdno artihkkalis 6). Riik-
kaid oainnut leat dán oktavuoπas nu mearri-
deaddjit ja mávssola∏∏at rádjerasttildeaddji boa-
zodollui ahte dát konvenªuvdna berre maiddái
álggahuvvot sullasaª ulbmil∏ilgehusain.

Dan measta 30 jagis go 1972-konvenªuvdna
lea leamaª fámus lea boazodoallu ovdánan, ere-
noamáΩit teknihkala∏∏at. Dát ovdáneapmi jáhk-
kimis dáidá joatkit. Konvenªuvdna galgá fátm-
mastit boahtteáiggi ja vuhtiiváldit dán.

Art 2.
Geográfala∏∏at gusto konvenªuvdna miehtá
norgga-ruoºa riikaráji, dain guovlluin gos lea
boazodoallu, namalassii lullin Dalarna leana ja
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samhet som främjar den gränsöverskridande ren-
näringen.

Art. 32
Vid bedömningen av konventionsavgiftens stor-
lek skall överprövningsnämnden beakta
1. dels vid olovlig betning den skada överträdel-

sen inneburit för rennäringen i området, veder-
börandes möjlighet att förhindra det olov-
liga uppehållet samt övriga omständigheter
vid överträdelsen,

2. dels när ett föreläggande inte följs den skada
ohörsamheten vållat, vederbörandes ekono-
miska förhållanden samt omständigheterna i
övrigt. 

Överprövningsnämnden kan besluta att någon
konventionsavgift inte skall utgå.

Kap. 8 Särskilda bestämmelser

Art. 33
Vid registrering av renmärke skall tillses att detta
skiljer sig från giltigt märke inom den berörda
regionen i det andra landet. Registreringsmyndig-
heten i respektive land skall höra det andra lan-
dets myndighet innan märke registreras.

Art. 34
En fråga om ersättning som uppkommer i ett
land i anledning av tillämpning eller beslut med
stöd av denna konvention prövas av respektive
lands nationella organ och enligt det landets lag-
stiftning.

Art. 35
Denna konvention är tillämplig på organ eller
myndighet som träder i dess ställe genom natio-
nella beslut. Det åligger vederbörande land att
informera renbetesnämnden och överprövnings-
nämnden om sådana ändringar.

Kap. 9 Slutbestämmelser

Art. 36
När denna konvention träder i kraft skall kon-
ventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och
Norge om renbetning samt protokollet den 13
december 1971 mellan Sverige och Norge om
uppförande och underhåll av renstängsel utmed
vissa delar av riksgränsen (Jämtlands län och

Nord-Trøndelag och Sør-Trøndelag fylker) upp-
höra att gälla.

Art. 37
Denna konvention skall ratificeras och ratifika-
tionsinstrumenten utväxlas i X senast den 30 april
2002. De svenska och norska texterna äger lika
vitsord. En auktoriserad översättning av konven-
tionen till samiska bilägges denna konvention.

Art. 38
Konventionen träder i kraft den 1 maj 2002 och
gäller i trettio år från den dagen. Om konventio-
nen inte sägs upp senast fem år före utgången av
den perioden gäller den ytterligare tio år och skall
senare anses förlängd för tio år åt gången om den
inte sägs upp senast två år före utgången av den
löpande tioårsperioden. 

4.2.2 Kommentarer till konventionen

Kap. 1 Grundläggande principer

I detta kapitel redovisas grundläggande förutsätt-
ningar och värderingar samt viktiga principer
som kommissionen enats om och som präglat de
efterföljande kapitlen.

Art. 1
I samband med att 1972 års konvention under-
tecknades utväxlade Sverige och Norge skrivelser
där länderna gemensamt gav vägledande syn-
punkter i fråga om samernas framtida renbetning
i det andra landet. Denna artikel motsvarar i
huvudsak vad som nämns i punkterna 1 och 2 i
denna skriftväxling (innehållet i punkten 3 åter-
finns i artikel 6). Ländernas synpunkter härvidlag
är av så grundläggande och avgörande betydelse
för den rennäring som bedrivs över riksgränsen
att en avsiktsförklaringen av motsvarande bety-
delse bör upprepas i och inleda denna konven-
tion. 

Under de snart trettio år 1972 års konvention
har varit gällande har rennäringen utvecklats,
inte minst tekniskt. Det kan förutses att denna
utveckling kommer att fortgå. Konventionen
skall främja och beakta denna utveckling. 

Art. 2
Geografiskt gäller konventionen utmed hela den
svensk-norska gränsen där det förekommer ren-



Hedmarkku fylkka rájes davás Norrbotten leana
ja Romssa fylkka rádjái. Njuolggadusat gustojit
dain guovlluin nuppi riikkas maid ∏earru dahje
boazoorohagat sáhttet atnit ávkin, ja dain guovl-
luin nuppi riikkas maid konvenªuvnna vuoπul
sáhttá atnit ávkin, muhto mat ieªguπetge sivaid
geaΩil almmatge eai ane. Ávkin atnimiin oaivvil-
duvvo maiddái dat go guovlluid atnet lobihis-
vuoπas.

Konvenªuvdna fátmmasta olbmuid geat riik-
kaid naªunála lágaid mielde sáhttet bargat
bohccuiguin. Sii goh∏oduvvojit konvenªuvdna-
teavsttas ∏earu miellahttun dahje olmmoΩin gii
gullá muhtin boazoorohaga doalloovttadahkii.

Art. 3
¢earuid ja boazoorohagaid ovttasbargu rastá
rájiid lea eanas háviid eaktun dasa ahte sáhttet
guoπohit eatnamiid dakkár vugiin mii guhkit
áigái addá bistevaª vuoπu boazodollui, ekologa-
la∏∏at, ekonomala∏∏at ja kultuvrrala∏∏at. Kom-
miªuvdna lea mearkkaªan ahte sápmela∏∏at
daπistaga dáhttot eambbo ovttasbargat, ja kon-
venªuvnna vuoπul lea ∏earuin ja boazoorohagain
dát vejolaªvuohta. 

Jus boazodoalus rivdet doallovuogit, de ii galg-
ga konvenªuvdna hehttet dáid ovdáneamis lund-
dola∏∏at.

Art. 4
Boazodoallu lea sámi kultuvrra vuoππun. Go
galgá sihkkarastit boazodoalu boahtteáiggi, lea
deaºalaª fuolahit ahte Norggas ja Ruoºas guoπo-
huvvojit eatnamat govttola∏∏at. Dát lea leamaª
mávssolaª barggadettiin oππa konvenªuvnnain.
Mihttomearrin berre leat ahte konvenªuvnna
geavahit dáinna jurdagiin boahtteáiggis.

Art. 5
Kommiªuvnna vuoππojurdda lea leamaª ahte sus,
gii bargá bohccuiguin nuppi riikkas, galget leat
seammá vuoigatvuoπat ja geatnegasvuoπat go
riikka ieΩas boazodolliin. Nubbi vuoππojurdda
lea leamaª, nu guhkás go vejolaª, váldit eret háld-
datlaª hehttehusaid maid riikkarádji mielddis-
buktá rádjerasttildeaddji boazodollui.

Konvenªuvnna njuolggadusat galget gustot
ovdalii go ovttaskas riikkaid gustovaª boazodoal-
lolágat. Naªunála lágat leat lassin konvenªuvnna
mearrádusaide nuppi riikka sápmela∏∏aid ja
bohccuid birra, jus eará ii daddjo konvenªuvnna
mearrádusain, iige boaπe ovdan dáid mearrádu-
said ulbmiliin.

Art. 6
Dán artihkkala sisdoallu gávdno daid doku-
meanttaid 3. ∏uoggás, mat leat namuhuvvon 1.

artihkkalis.
Jus ∏aπahuvvojit doaimmat mat vahágahttet

guohtunguovlluid mat leat várrejuvvon nuppi
riikka boazodolliide, lea guoskevaª riikkaid
ráππehusain geatnegasvuohta, buoremus lági
mielde, lágidit sidjiide guohtuneatnamiid ja fuo-
lahit ahte lea vejolaª bargat boazodoaluin.

Art. 7
1972-konvenªuvnna smávit rievdadusat gáibi-
dedje ahte Stuoradiggi ja Riikkabeaivvit dahke
mearrádusaid. Mii leat vásihan ahte lea ádjánan
guhká rievdadallat dálá konvenªuvnna, ja dainna
bargojuvvui ollu, eaige rievdadusat leat addán
daid bohtosiid máid háliideimmet. Dát ii leat
leamaª ávkin boazodollui, iige leat ovddidan ovt-
tasbarggu rastá riikkaráji. Nu movt servodat
muπuige, de maiddái boazodoallu ovdána.
Danne berre oππa konvenªuvnna ásahit dainna
lágiin ahte das lea heivehanmunni ja várri rievda-
dit ja heivehit daπi mielde go boazodoallu ja ser-
vodat rievdá. Nu leage sávahahtti ahte muhtin
muddui sáhttá konvenªuvnna rievdadallat almmá
dan haga ahte Stuoradiggi ja Riikkabeaivvit
dárbbaªit dahkat mearrádusaid. 

Kommiªuvdna evttoha ahte ásahuvvojit guok-
te orgána mat galget mearridit áªªiin main lea
gullevaªvuohta konvenªuvdnii. Nubbi lea háld-
daªanorgána mii goh∏oduvvo boazoguohtunláv-
degoddin, ja nubbi ges lea duopmostuollosulla-
saª orgána ja goh∏oduvvo dárkkistangoddin. Dát
orgánat oΩΩot muhtun muddui mearridanválddi,
nu ahte ráππehusaid meannudeapmái biddjojit
duªªefal dakkár áªªit main lea stuorát meark-
kaªupmi.

Kommiªuvdna lea vásihan ahte ii leat luohttá-
muª nuppi riikka hálddaªaneiseválddiid ja dan
nuppi riikka boazodolliid gaskkas; muhtun mud-
dui soaitá leat nu maiddái riikkaid hálddaªaneise-
válddiid gaskkas. Jus galgá luohttit dasa ahte
boahttevaª konvenªuvdna ∏uvvojuvvo, lea mávs-
solaª ahte gávdnojit orgánat mat olbmuid mielas
leat bealátkeahttát, ja mat sáhttet joπánit váldit
áªªi ovdan go ∏uoΩΩilit nággoáªªit mat gusket
konvenªuvdnii.

Norga ja Ruoººa dohkkehedje (ratifiserejedje)
jagis 1952 Eurohpa konvenªuvnna mii gusto
olmmoªvuoigatvuoπaid ja vuoππo friddjavuo-
πaid suodjaleapmái. Konvenªuvnna 1. artihkkala
mielde galget dat riikkat mat leat dohkkehan
konvenªuvnna dáhkidit juohke oktii, gii lea sin
duopmoválddi vuolde, daid friddjavuoπaid ja
vuoigatvuoπaid mat ∏uΩΩot konvenªuvnnas. Dán
konvenªuvnna 6. artihkal láh∏á vuoigatvuoπa
geah∏∏alit áªªiid duopmostuolu ovddas. Dát
vuoigatvuohta lea ee. nággoáªªiin olbmo siviila
vuoigatvuoπaid dahje geatnegasvuoπaid birra.
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skötsel, dvs. från Dalarnas län och Hedmark
fylke i söder till Norrbottens län och Troms fylke
i norr. Reglerna gäller inom de områden i det
andra landet som en sameby eller renbetesdistrikt
använder och de områden i det andra landet som
får användas med stöd av konventionen men som
av olika skäl inte nyttjas. Med “använder” menas
också olovligt nyttjande av marker.

Konventionen är tillämplig på personer som
enligt den nationella lagstiftningen i respektive
land får bedriva rennäring. Dessa har i konven-
tionstexten benämnts medlem i sameby eller per-
soner som tillhör driftsenhet i renbetesdistrikt. 

Art. 3
Samarbete över riksgränsen mellan samebyar och
renbetesdistrikt är i de flesta fall en förutsättning
för att betestillgångarna skall kunna användas på
ett sätt som ger ett långsiktigt underlag för en
ekologiskt, ekonomiskt och kulturellt bärkraftig
rennäring. Kommissionen har registrerat en ökad
vilja till samarbete och den föreslagna konventio-
nen förbättrar samebyarnas och renbetesdistrik-
tenas möjlighet till samarbete.

Om det inom rennäringen uppstår ändrade
driftsformer skall inte konventionen hindra en
sådan naturlig utveckling.

Art. 4
Rennäringen är av grundläggande betydelse för
den samiska kulturen. För att säkra rennäringens
framtid är det viktigt att tillse att betesområden i
Sverige och Norge utnyttjas rationellt. Detta har
varit viktigt i arbetet med en ny konvention.
Målet bör vara att den framtida tillämpningen av
konventionen görs i samma anda.

Art. 5
En utgångspunkt för kommissionen har varit att
den som bedriver renskötsel i det andra landet
skall ha samma rättigheter och skyldigheter som
det landets renskötare har. En annan utgångs-
punkt har varit att så långt möjligt ta bort de
administrativa hinder som riksgränsen medför
för en gränsöverskridande renskötsel.

Uppstår det konflikt mellan konventionen och
den i vartdera landet gällande rennäringslagstift-
ningen skall konventionens regler ha företräde.
Nationell lagstiftning gäller i tillämpliga delar
utöver konventionen beträffande samer och renar
från det andra landet om annat inte framgår av
konventionens bestämmelser eller följer av syftet
med dessa bestämmelser. 

Art. 6
Denna artikel har sin motsvarighet i punkten 3 i
den under art. 1 omnämnda skriftväxlingen. 

Sker det ingrepp i områden som avsatts för det
andra landets rennäringsutövare är respektive
lands regering förpliktad att på bästa sätt trygga
deras behov av bete och möjligheter att utöva
rennäring.

Art. 7
Mindre ändringar av 1972 års konvention har
krävt beslut av Riksdag och Storting. Av erfaren-
het vet vi att de ändringar som företagits av gäl-
lande konvention har tagit lång tid, varit arbets-
krävande och tyvärr inte givit önskat resultat.
Detta har inte varit till gagn för rennäringen och
inte främjat samarbetet över gränsen. Liksom
samhället i övrigt utvecklas rennäringen. En ny
konvention skall därför vara så flexibel och dynam-
isk att den kan anpassas till de förändringar
som sker inom rennäringen och samhället i
övrigt. Det är därför önskvärt att vissa föränd-
ringar kan komma till stånd utan att Riksdag och
Storting skall behöva fatta beslut i frågan. 

Kommissionen har erfarit att det råder en miss-
tro mellan administrativa myndigheter i det ena
landet och renskötare i det andra landet; kanske
i viss mån också mellan ländernas administrativa
myndigheter. För nödvändig tilltro till en kom-
mande konventions efterlevnad är det viktigt att
det finns organ som upplevs opartiska och som
kan agera snabbt i uppkommande konventions-
tvistefrågor.

Kommissionen föreslår att det inrättas två
gemensamma organ med uppgift att besluta i
frågor med anknytning till konventionen. Det är
dels ett förvaltningsorgan kallat renbetesnämn-
den, dels ett domstolsliknande organ kallat över-
prövningsnämnden. Till dessa organ överlåtes
viss beslutanderätt så att det enbart är frågor
av större vikt som kräver behandling av reger-
ingarna.

Den europeiska konventionen angående skydd
för de mänskliga rättigheterna och de grundläg-
gande friheterna har ratificerats av Sverige och
Norge år 1952. Enligt konventionens art. 1 skall
de länder som ratificerat konventionen garantera
var och en som befinner sig under deras jurisdik-
tion de fri- och rättigheter som anges i konven-
tionen. I art. 6 denna konvention regleras rätten
till domstolsprövning. Denna rätt föreligger bl.a.
beträffande sådana förfaranden som gäller tvis-
ter om någons civila rättigheter eller skyldighe-



Dákkár soahpatmeahttunvuoπaid galgá álo beas-
sat geah∏∏alit duopmostuolu ovddas. Danne evt-
toha kommiªuvdna ahte dárkkistangottis galgá
leat dakkár ∏ohkiidus ja dákkár áªªemeannu-
deapmi mii deavdá Eurohpakonvenªuvnna duop-
mostuollogáibádusaid.

Kap. 2 Boazodoallu nuppi riikkas

Dán kapihttalis leat njuolggadusat dasa gos, ja
makkár eavttuid vuoπul, norgga ja ruoºa boazo-
doallit sáhttet atnit nuppi riikka eatnamiid boa-
zodollui.

Art. 8
Konvenªuvdnaguovlluªiehtadusas leat guohtun-
eatnamat, maid nuppi riikkas sáhttá atnit, geo-
gráfala∏∏at ráddjejuvvon. ¥iehtadusas ∏ilgejuvvo
maiddái guhte ∏earru dahje boazoorohat sáhttá
atnit guovllu.

Konvenªuvnnas gávdnojit guovttelágan guovl-
lut: konvenªuvdnaguovllut ja rádjeguohtunguovl-
lut.

Konvenªuvdnaguovlu lea geográfala∏∏at rádd-
jejuvvon guovlu nuppi riikkas, várrejuvvon duª-
ªefal dan ∏errui dahje dan boazoorohahkii mas
leat vuoigatvuoπat atnit guovllu boazodollui.
Guovllu várrema ulbmilin lea hehttet ahte guov-
lu ii guoπohuvvo guovttegeardánit. Guovttegear-
dánit guoπoheapmi ii leat ekologala∏∏at dohkke-
hahttii. Kommiªuvdna lea ieΩas mávssola∏∏amus
mihttomeriid searvái bidjan dan ahte eastadit
dákkár guoπohemiid, nu bures go vejolaª. Jus
konvenªuvdnaguovllus lea ásahuvvon ovttasbar-
goªiehtadus, vrd. art. 9, de sáhttet ovttasbargo-
siiddat guoπohit guovllus ovttasráπiid. ¢earru
dahje boazoorohat galgá ∏uovvut riikka lágaid.
Konvenªuvdnaguovlu lea seammá go mii 1972-
konvenªuvnnas goh∏oduvvo konvenªuvdnaguov-
lun, áidna erohus lea ahte dál leat guovllut várre-
juvvon duªªefal sidjiide, geain lea vuoigatvuohta
atnit guovllu.

Rádjeguohtunguovlu lea geográfala∏∏at rádd-
jejuvvon dan guovlu nuppi riikkas maid ∏earru
dahje boazoorohat beassá atnit boazodoalus.
Guovllu rájit sáhttet mannat guhkás nuppi riikka
sisa. Rájit leat biddjon dainna lágiin, vai oaΩΩu
nu lunddolaª oziid go vejolaª. Dainna lágiin
garvá dakkár rájiid máid ii sáhte doallat, ja de ii
dárbbaª nu ollu áiddiid. Rádjeguohtunguovlluid
ulbmil lea gok∏at guohtuneatnamiid ja bálgan-
báikkiid dárbbu, muhto dat ∏ájehit maiddái ahte
riikarájit eai doaimma rádjin bohccuide. Dáinna
vugiin sáhttá eatnamiid geavahit ekologala∏∏abut
ja ekonomala∏∏abut. Lea áigemearri goas guovl-
luid oaΩΩu atnit, iige leat duªªe okta ∏earru/boa-
zoorohat mii beassá atnit guovllu. Dan áiggi go

∏earus dahje boazoorohagas ii leat vuoigatvuoh-
ta atnit guovllu, de sáhttá eará ∏earru dahje boa-
zoorohat guoπohit guovllus, jus sis lea naªunála
lágaid mielde vuoigatvuohta atnit guovllu. Dát
ii ∏uovo dan prinsihpa ahte eastadit guovtte-
geardánit guoπoheami, muhto kommiªuvdna
dohkkeha ahte guovttegeardánit guoπoheapmi
sáhttá dáhpáhuvvat muhtun muddui. Guovllut,
dahje muhtun eananoasit, leat mávssola∏∏at sihke
ieΩaset ja nuppi riikka boazodollui. Kommiªuvd-
na ii doaivvo guovttegeardánit guoπoheami goit-
totge ªaddat váttisvuohtan.

Rádjeguohtunguovlu sáhttá leat mielde ovttas-
bargoªiehtadusas, vrd. 9. art. Rádjeguohtun-
guovlu lea sullii seammá go 1972-konvenªuvnna
konvenªuvdnaguovllut main lei guoπohanáige-
mearri, ja mat eai lean várrejuvvon duªªefal
nuppi riikka boazodolliide.

Art. 9
Riikarádji lea dálá dilis hehttehussan ∏earuide ja
boazoorohagaide ásaheamis ovttasbarggu das
movt guohtuneatnamiid galgá guoπohit govtto-
la∏∏at. Dan seammás lea kommiªuvdna meark-
kaªan ahte boazodoallit áiggoªedje ja dáhtoªedje
eambbo ovttasbargat.

Muhtun sajiin riikaráji bokte lea ásahuvvon
ovttasbargu mii lea dagahan ahte ∏earru dahje
boazoorohat guoπoha eatnamiid nuppi riikkas
vaikko konvenªuvdna ii atte dán vejolaªvuoπa.
Boahtteáiggis berre movttiidahttit ja addit vejo-
laªvuoπaid ovttasbargat riikkarájiid rastá. Rádje-
rasttildeaddji boazodoallu berre oaΩΩut vejolaª-
vuoπaid ieª váldit ovddasvástádusa dás, dainna
lágiin oΩΩot eaktodáhtola∏∏at ovttasbargat riika-
ráji rastá. Galgá leat vejolaª, konvenªuvnna
vuoπul, diktit ∏earuid ja boazoorohagaid soahpat
ovttasbarggu. Dáinna lágiin sáhttet sávvamis
boahtteáiggis ªaddat oππa doallovuogit ja oππa
jurddaªanmállet rádjerasttildeaddji boazodoalus.

¥iehtadus galgá sisttisdoallat guoπohanovttas-
barggu ja sáhttá fátmmastit visot dan guovllu gos
∏earus ja boazoorohagas lea vuoigatvuohta bar-
gat bohccuiguin. Dát mearkkaªa ahte dákkár
ªiehtadusat maiddái sáhttet fátmmastit dan dahje
daid konvenªuvdna- ja rádjeguohtunguovlluid
maid ∏earus dahje boazoorohagas lea vuoigat-
vuohta atnit. Áªªebealit mearridit ieΩa man viid-
dis ovttasbargu galgá leat. Dákkár ovttasbargu
sáhttá doaibmat ieªguπetláhkái, omd. áibbas
oktasaª boazodoallu, dahje duªªe muhtun siiddat
ovttasbarget dahje duªªe soames áigodagain jagis
ovttasbarget. Ovttasbargoªiehtadus galgá sisttis-
doallat duªªefal daid vuoigatvuoπaid mat boazo-
doalus leat. Eaktun dasa go galgá sáhttit atnit
dáid vuoigatvuoπaid lea ahte soahpamuª meark-
kaªa ahte lea vuoigatvuohta boazodollui. Dainna
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ter. Sådana tvister skall alltid kunna prövas av
domstol. Kommissionen föreslår därför att över-
prövningsnämnden skall ha en sådan samman-
sättning och ett sådant förfarande att den uppfyl-
ler Europakonventionens krav på domstol.

Kap. 2 Rennäring i det andra landet

Detta kapitel innehåller regler om var och under
vilka förutsättningar svenska och norska rensköt-
are får nyttja land- och vattenområden i det
andra landet för renbetning. 

Art. 8
I konventionsområdesprotokollet är de betesom-
råden som får utnyttjas i det andra landet avgrän-
sat geografiskt. Protokollet anger också vilken
sameby eller vilket renbetesdistrikt som får ut-
nyttja ett visst område.

Det finns två typer av områden i konventionen:
konventionsområden och gränsbetesområden. 

Ett konventionsområde är ett geografiskt
avgränsat område i det andra landet som är
exklusivt för den sameby eller det renbetesdistrikt
som har rätt att nyttja området. Områdena skall
vara exklusiva för att dubbelbetning skall kunna
undvikas. Dubbelbetning är utifrån en ekologisk
synpunkt vanligtvis inte försvarbar. Ingår kom-
missionsområdet i ett samarbetsavtal enligt art. 9
kan samarbetspartnerna bruka området gemen-
samt. Samebyn eller renbetesdistriktet måste följa
den nationella lagstiftningen. Ett konventionsom-
råde kan sägas motsvara det område som kalla-
des konventionsområde i 1972 års konvention
med den skillnaden att området nu i samtliga fall
får nyttjas exklusivt av den som har rätt att nyttja
området.

Ett gränsbetesområde är ett geografiskt av-
gränsat område i det andra landet som en sameby
eller renbetesdistrikt har rätt att utnyttja för ren-
betning. Gränserna för området kan gå långt in i
det andra landet. De är dragna på detta sätt för
att få bästa möjliga naturliga gräns. Därmed und-
viks gränser som inte kan efterhållas och mini-
merar behovet av stängsel. Avsikten med ett
gränsbetesområde är bl.a. att tillfredsställa beho-
vet av renbete och höjdlägen men är också ut-
tryck för att riksgränsen inte fungerar som gräns
för renen. Detta leder till en mer ekologisk och
ekonomisk renbetning. Utnyttjandet är tidsbe-
gränsat och är sålunda inte föremål för ett exklu-
sivt nyttjande. Under den period då sameby eller
renbetesdistrikt inte har rätt att nyttja området
kan detta således nyttjas av andra som enligt den

nationella lagstiftningen har rätt att använda det
för renbetning. Detta strider mot principen om
att undvika dubbelbetning men kommissionen
accepterar att dubbelbetning får förekomma i en
viss utsträckning. Dessa områden eller delar av
dem är emellertid särskilt viktiga för såväl det
egna som det andra landets rennäring. Kommis-
sionen tror dock inte att dubbelbetning kommer
att bli ett stort problem. 

Ett gränsbetesområde kan ingå i ett samarbets-
avtal enligt art. 9. Ett gränsbetesområde kan
sägas motsvara det konventionsområde som
enligt 1972 års konvention fick utnyttjas endast
under viss period och som inte var exklusivt för
det andra landets renskötare. 

Art. 9
Riksgränsen utgör i dag ett hinder för samebyar
och renbetesdistrikt att etablera ett samarbete så
att betestillgångarna utnyttjas rationellt. Samti-
digt har kommissionen registrerat en tilltagande
önskan och vilja till samarbete.

På några ställen utmed riksgränsen har det eta-
blerats samarbete som lett till att en sameby eller
ett renbetesdistrikt utnyttjat bete i det andra
landet utan stöd av konventionen. En sådan vilja
att samarbeta över riksgränsen bör främjas och
ges bättre möjligheter i framtiden. Den gräns-
överskridande rennäringen bör få möjlighet att ta
ett eget ansvar genom att ett frivilligt samarbete
över riksgränsen tillåts. Det skall vara möjligt att
med stöd av konventionen låta samebyar och
renbetesdistrikt träffa avtal om samarbete. På
detta sätt kan man förhoppningsvis i framtiden
få se nya driftsformer och ett nytänkande inom
den gränsöverskridande rennäringen.

Avtalet skall gälla samarbete om renbete och
får omfatta hela det område där samebyn och
renbetesdistriktet har rätt att bedriva rennäring.
Det innebär att sådana avtal också kan inkludera
det eller de konventions- och gränsbetesområden
som en sameby eller renbetesdistrikt har rätt att
nyttja. Parterna bestämmer själva hur omfattande
samarbetet skall vara. En sådan samverkan kan
variera alltifrån helt gemensam renskötsel till att
avse vissa grupper eller samverkan under delar av
året. Samarbetsavtalet får endast omfatta de rät-
tigheter som ingår i rennäringen. En förutsättning
för att åtnjuta dessa rättigheter är dock att avta-
let innebär rätt till renbete i första hand. Således
är det inte möjligt att exempelvis enbart avtala
om rätt till virke eller rätt till jakt. Det skall inte
vara möjligt att ge motparten större rättigheter
eller skyldigheter i rennäringen än vad parten
själv har. 

Ett samarbetsavtal blir inte gällande förrän det



lágiin ii leat ovdamearkka dihte vejolaª soahpat
duªªe muorra∏uollama- dahje bivdinvuoigat-
vuoπaid birra. Ii galgga leat vejolaª addit nuppi
áªªebeallái viidát vuoigatvuoπaid dahje geatne-
gasvuoπaid go áªªebealis alddis leat. 

Ovttasbargoªiehtadus ii leat fámus ovdalgo
boazoguohtunlávdegoddi dan dohkkeha. Go árv-
voªtallet ªiehtadusa de galget vuhtiiváldit kon-
venªuvnna vuoππoprinsihpaid. Ovttasbargoªieh-
tadus ii galgga dagahit mealgat vahága goalmmát
áªªebeallái. Vai lávdegoddi sáhttá dán doarvái
bures árvvoªtallat, de galget áªªebealit ja guoske-
vaª eiseválddit beassat cealkit áªªis. Muhtun dáh-
páhusain sáhttá dárkkistangoddi gártat mearridit
áªªis (geah∏a 19. artihkkala 2. ∏uoggá).

Konvenªuvnna njuolggadusat gustojit áªªebe-
liide geat sohpet guoπohanovttasbarggu.

Kap. 3 Rádjerasttildeaddji boazodoalu sierra
njuolggadusat

Dán kapihttala sierra njuolggadusaid ulbmil lea
geahpidit boazodoalli johttima bohccuidisguin
riikaráji rastá ja buoridit vejolaªvuoπa bargat
bohccuiguin nuppi riikkas.

Art. 10
Dán artihkkala vuoigatvuoπat sáhttet leat dárb-
baªla∏∏at vai nuppi riikka boazodoallu sáhttá
buriin vugiin bargat bohccuiguin. Almmatge lea
eaktun ahte vuoigatvuoπat adnojit boazodoalus,
ja ahte dáid atnet olbmot geat barget bohccui-
guin. Vuoigatvuoπat gustojit konvenªuvdna- ja
rádjeguohtunguovlluin ja dain guovlluin gos leat
soahpan guoπohanovttasbarggu.

Vuoigatvuohta rasttildit riikkaráji bohccuiguin
mearkkaªa vuoigatvuoπa rasttildit ráji buot dain
báikkiin gokko dát lea lunddolaª. Naªunálalágat
mearridit dan mii guoská vuoigatvuoπaide váldit
boaldámuªa ja muoraid, bivdit ja guolástit, ceg-
get rusttegiid dahje viesu. 

Boazobarggus adnojit ieªguπetlágan veahkke-
neavvut. Dát leat namuhuvvon 3. ∏uoggás. Jus
rádjerasttildeaddji boazodoalu galgá govttola∏∏at
sáhttit doaimmahit goappaª bealde riikkaráji, de
ferte dáid veahkkeneavvuid beassat fievrridit ráji
rastá álkis vugiin. Dan sivas go lea veadjemeaht-
tun diehtit makkár veahkkeneavvut leat lunddo-
la∏∏at boahtteáiggis, lea f ∏uoggás obbalaª mear-
rádus mainna sáhttá fátmmastit dárbbaªlaª riev-
dadusaid. Eaktun sáhttit atnit oππa veahkke-
neavvuid lea ahte dat dárbbaªuvvojit boazobarg-
gus.

Art. 11
Lea vuogas ahte geaΩotbealjat dahje dovdat-
meahttun boazu galgá fuolahuvvot daid mearrá-

dusaid vuoπul mat gustojit dan riikkas gos boazu
lea. Dovdatmeahttun boazu mearkkaªa bohcco
mii lea merkejuvvon, ja mas lea dakkár mearka
man eai dovdda ieªguπetlágan sivaid geaΩil. 

Rádjerasttildeaddji boazodoallu vásiha muhtin
váttisvuoπaid go njuvvet bohccuid ránjjáriikkas.
Váttisvuoπaid dagahit ee mearrádusat mat gus-
ket gálvvuid sisafievrrideapmái, vearro-, duollo-
ja divatmearrádusat ja ieªguπetlágan naªunála
doarjjaortnegat. Konvenªuvnna njuolggadusat
addet ∏earuide ja boazoorohagaide, main lea
rádjerasttildeaddji boazodoallu, vejolaªvuoπaid
fievrridit eallibohccuid ja njuvvojuvvon bohccuid
ja boazobuktagiid nuppi riikii almmá mávsse-
keahttá vearu, duollu ja divvadiid, ja nu ahte sisa-
fievrridan- ja olggosfievrridanmearrádusat eai
hehtte sin. Konvenªuvdna addá maid vejolaªvuo-
πaid njuovvat ja vuovdit bohccuid nuppi riikkas
dan riikka njuolggadusaid mielde. Maiddái neav-
vuid maid dárbbaªit boazodoalus sáhttet fievrri-
dit ráji rastá mávssekeahttá vearu, duollu ja div-
vadiid.

Norggas ja Ruoºas ii leat álo seammá biergo-
haddi. Ii leat áigumuª addit rádjerasttildeaddji
boazodollui vejolaªvuoπa válljet gávppálaª
ákkaiguin goappá riikkas sii áigot njuovvat.

Mohtorfievru, mainna lea lobálaª fievrridit
bohccuid nuppi dáin riikkain, galgá maid sáhttit
adnot nuppi riikkas go ulbmilin lea fievrridit
bohccuid riikkaid gaskka.

Kap. 4 Norgga-ruoºa boazoguohtunlávdegod-
di rádjerasttildeaddji boazodoalu váste

Dán kapihttalis ∏uΩΩot álbmotgaskasaª orgána
mearrádusat. Kommiªuvdna lea válljen goh∏odit
orgána norgga-ruoºa boazoguohtunlávdegoddin.
Dát lea hálddatlaª orgána mii kommiªuvnna evt-
tohusa mielde galgá addit vejolaªvuoπaid riikkai-
de ovttasbargat go konvenªuvdna geavahuvvo.

Art. 12 
Boazoguohtunlávdegottis galget leat njeallje miel-
lahtu mat nammaduvvojit njealji jahkái hávális.
Lea deaºalaª ahte boazoguohtunlávdegottis eai
leat liiggás ollu miellahtut ja ahte miellahtut eai
molsaªuva menddo dávjá. Lávdegoddi galgá
joπánit dahkat mearrádusaid ja gozihit ieªguπet
áªªiid.

Goabbáge riikka nammada guokte miellahtu,
ja joπiheaddji-doaimma lonohallet riikkat gaska-
neaset juohke jagi. Lea deaºalaª ahte buot miel-
lahtut dovdet boazobargguid bures. Okta miel-
lahttu goappáge riikkas galgá leat boazodoalli
geas lea nana diehtu boazodoalus.

Juohke miellahtus galgá leat persovnnalaª vár-
relahttu. Dáidet ∏uoΩΩilit bealátvuohtagaΩalda-
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godkänts av renbetesnämnden. Vid värderingen
av avtalen skall de grundläggande principerna för
konventionen iakttas. Ett samarbetsavtal får inte
innebära en betydande olägenhet för tredje per-
son. För att nämnden skall ha fullgott underlag
för att avgöra denna fråga skall parter och berör-
da myndigheter beredas tillfälle att inkomma
med yttrande. Under vissa förhållanden kan det
bli överprövningsnämnden som får avgöra frågan
(se art. 19 punkten 2).

Konventionens regler gäller för de parter som
ingått ett samarbetsavtal. 

Kap. 3 Särskilda regler för den gränsöver-
skridande rennäringen

Syftet med de särskilda reglerna i detta kapitel är
att underlätta renskötarens flyttning med sina
renar över riksgränsen och möjligheten att bedri-
va rennäring i det andra landet. 

Art. 10
Gemensamt för rättigheterna i denna artikel är
att de kan behövas för att renskötseln i det andra
landet skall kunna bedrivas rationellt. En förut-
sättning är dock att rättigheterna skall utnyttjas i
renskötseln och av personer som bedriver aktiv
rennäring. Rättigheterna gäller inom konven-
tions- och gränsbetesområden samt områden där
samarbetsavtal råder.

Med rätt att överskrida riksgränsen med ren
menas rätt till överskridande av riksgränsen på
alla de ställen där detta är naturligt. När det
gäller rätten att ta bränsle och virke, jaga och
fiska samt uppföra anläggningar eller bostad
gäller den nationella lagstiftningen.

En aktiv rennäring förutsätter användning av
en rad hjälpmedel av olika karaktär. Dessa är
uppräknade i punkt 3. Om den gränsöverskrid-
ande rennäringen skall kunna bedrivas rationellt
på båda sidor om gränsen är det en förutsättning
att dessa hjälpmedel kan föras över gränsen på
ett smidigt sätt. Eftersom det är omöjligt att
förutse vilka hjälpmedel som kommer att vara
naturliga i framtiden har det i punkten f tagits
med en generell bestämmelse som kan användas
för att fånga upp behövliga ändringar. En förut-
sättning för att nya hjälpmedel skall kunna
användas är att de är nödvändiga i den praktiska
rennäringen.

Art. 11
När det gäller omärkt eller okänd ren är det
praktiskt att sådana renar behandlas enligt de
regler som gäller i det land där renen faktiskt

befinner sig. Med okänd ren menas ren som är
märkt men där märket av olika skäl icke kan
identifieras.

Den gränsöverskridande rennäringen möter i
dag på en del praktiska problem gällande slakt
av ren i grannlandet. Problemen hänger bl.a.
samman med regler om importskydd, skatte-,
tull- och avgiftsregler samt olika nationella
bidragsregler. Konventionens regler ger samebyar
och renbetesdistrikt som bedriver en gränsöver-
skridande renskötsel möjlighet dels att skatte-,
tull- och avgiftsfritt samt utan hinder av in- och
utförselbestämmelser föra in levande och slakta-
de renar samt renprodukter till det andra landet,
dels att slakta och sälja ren i det andra landet
enligt det landets regler. Även sådan utrustning
som behövs i rennäringen får tas med skatte-,
tull- och avgiftsfritt.

Priserna i Sverige och Norge kan komma att
variera. Det är inte meningen att den gränsöver-
skridande rennäringen, i spekulationssyfte, skall
kunna välja i vilket land slakt skall ske.

Ett motorfordon som är tillåtet i ett av länder-
na för transport av ren skall kunna användas
också i det andra landet när avsikten är att flytta
ren mellan länderna. 

Kap. 4 Den svensk-norska renbetesnämnden för
den gränsöverskridande rennäringen

I detta kapitel ges de grundläggande bestämmel-
serna för det mellanfolkliga organ som kommis-
sionen valt att kalla den svensk-norska renbetes-
nämnden. Det är ett organ av förvaltningskarak-
tär som enligt kommissionens förslag skall till-
skapas för samverkan mellan staterna vid
tillämpning av konventionen.

Art. 12
Renbetesnämnden skall bestå av fyra ledamöter
som utses för en tid av fyra år. Det är viktigt att
renbetesnämnden inte har för många ledamöter
och att dessa inte byts ut för ofta. Nämnden skall
kunna fatta snabba beslut och följa upp olika
frågor på plats. 

Vardera landet utser två ledamöter och ordför-
andeskapet växlar mellan länderna för ett år i
taget. Det är viktigt att samtliga ledamöter har
god kunskap om praktisk rennäring. En ledamot
från vardera landet skall vara renskötare med
bred kännedom om renskötsel. 

Varje ledamot skall ha en personlig ersättare.
Det kan förutses att det kan uppkomma jävspro-
blem eftersom rennäringen är en liten näring i



gat, go boazodoallu ii leat nu stuora ealáhus
goappáge riikkas. Dán berre erenoamáΩit vuhtii-
váldit go nammada persovnnalaª várrelahtuid.

Boazoguohtunlávdegottis galgá leat sorjákeah-
tes ∏álli. ¢álli berre sáhttit doaibmat maiddái
dárkkistangotti ∏állin. Son berre leat virgáibidd-
jojuvvon, ja bálkáhuvvon goappaª orgánain, ja
sus galgá, ovttas joπiheddjiin, leat ovddasvástá-
dus ráhkkanit áªªiid ovdalgo boazoguohtunláv-
degoddi dahká mearrádusaid áªªiin. Ruoºa-suoma
rádjejohkakommiªuvnna ∏állingotti ásaheapmi
berre leat mállen movt lágidit ∏álli bargguid ja
virgáibidjangaskavuoπa. Kanturbargoveaga gal-
gá bidjat virgái jus lea dárbu.

Art. 13
Dán ártihkkalis ∏ilgejuvvojit dat áªªeªlájat main
boazoguohtunlávdegoddi sáhttá mearridit. Dáid
áªªiid sáhttá boazoguohtunlávdegoddi ieªheana-
lis dahje earáid ohcama bokte váldit ovdan.

Vuosttaª laπas
Váldonjuolggadus lea ahte ∏earru dahje boazoo-
rohat atná guovllu daiguin ráddjemiiguin maid
konveªuvdnaguovllu ªiehtadus dahje ovttasbar-
goªiehtadus namuhit. Guokte vuosttaª ∏uoggá
gieπahallet vuoππogaΩaldaga das movt konven-
ªuvdna- dahje rádjeguohtunguovlu sáhttá adnot.

Boazoguohtunlávdegoddi sáhttá addit sierralo-
biid guohtunáigodagaide. Dalle lea sáhka gaska-
boddosa∏∏at rievdadit guohtunáigodagaid. Láv-
degoddi sáhttá maiddái rievdadit bisteva∏∏at daid
guohtunáigodagaid mat leat mearriduvvon kon-
venªuvnnas. Dán sáhttet dahkat omd. go oidnet
ahte ovdalaª mearrádus ii doaimma ulbmiliid
mielde, dahje go naªunála njuolggadusat eará-
huvvet nu ahte rievdadeapmi lea vejolaª.

Jus muhtun guovlu ii geavahuvvo guhkes áigái,
de lea lunddolaª ahte boazoguohtunlávdegoddi
ieªheanalis váldá ovdan gaΩaldaga gii galgá beas-
sat atnit guovllu. Duogáª dasa manne guovlu ii
leat geavahuvvon guhkes áigái, adno vuoππun go
mearrida galgágo guovllu juohkit oππasit. Dák-
kár oππasit juohkin sáhttá mearkkaªit ahte eará
∏earru dahje eará boazoorohat beassá atnit
guovllu. Jus mearridit juohkit boazoorohagaid
dahje ∏earuid oππasit, de lávdegoddi sáhttá mear-
ridit gii galgá oaΩΩut ovtta dahje eambbo guovl-
luid.

Konvenªuvnnas ii mearrit alimus boazologu
konvenªuvdna- ja rádjeguohtunguovlluin. Jus
∏uoΩΩila dakkár dilálaªvuohta, ahte ªaddá dárb-
baªlaª mearridit boazologu, de lea lávdegottis
váldi mearridit dan. Mearrádus ii berre gustot
daπi guhkit áigodahkii go lea dárbbaªlaª.

Jus doaibmavuogit rivdet, sáhttet dálá kon-
venªuvdnaáiddit, mat leat ceggejuvvon, ªaddat

dárbbaªmeahttumin dahje hehttehussan. Lávde-
goddi sáhttá goalmmát ∏uoggá mielde mearridit
giessat dákkár áiddiid eret. Nu lea maid lobihis
áiddiid dáfus. Ovdal go mearrida, de berrejit
guoskevaª áªªebealit beassat cealkit áªªis.

Njealját ∏uokkis guoská go ferte johttit eará
∏earu dahje eará orohaga guovlluid ∏aπa beassan
dihte konvenªuvdna- dahje rádjeguohtunguovl-
luide. Mearrádus fátmmasta buotlágan johtimiid,
maiddái vázzima. Boazoguohtunlávdegoddi sáht-
tá mearridit johtingeainnuid ja dán oktavuoπas
maiddái mearridit bisánanbáikkiid ja rusttegiid
mat dárbbaªuvvojit johttimis.

Obbalaª njuolggadusat bohccuid ∏ohkkemis ja
rátkimis leat 29. artihkkalis. Konvenªuvnnas ii
leat almmatge vejolaª stivret buot smávit áªªiid ja
danne lea boazoguohtunlávdegottis, viπát ∏uoggá
mielde, vejolaªvuohta dahkat eará mearrádusaid
dárbbu mielde.

Bearráigeah∏∏an- ja guoπohannjuolggadusat
leat mearriduvvon naªunála lágain. Jus garrasit
njuolggadusat dárbbaªuvvojit, de sáhttá boazo-
guohtunlávdegoddi mearridit daid viπát ∏uoggá
vuoπul.

Nubbi laπas
Vuosttaª gitta njealját ∏uoggáin ∏uΩΩot áªªit main
boazoguohtunlávdegoddi sáhttá mearridit, ja mat
eai njulgestaga váikkut konvenªuvdna- ja rádje-
guohtunguovlluid.

Viπát ∏uoggás gitta ∏ih∏∏et ∏uoggái gieπahal-
lojuvvojit dan maπe stuora áªªit, mat sáhttet
guoskkahit ollu áªªebeliid, ja danne lea lunddolaª
ahte ráππehusat mearridit dáin áªªiin. Danne lea
lávdegottis duªªefal evttohanvuoigatvuohta dáin
áªªiin. Gávccát ∏uokkis ∏ájeha ahte dát logahal-
lan ii leat dievaslaª, ja ∏uokkis rahpá vejolaªvuo-
πa fátmmastit áigeguovdilis dárbbuid.

Art. 14
Dán artihkkala mielde galgá boazoguohtunlávde-
goddi leat gulaskuddanásahus buot áªªiin mat
gusket rádjerasttildeaddji boazodollui.

Art. 15
Boazoguohtunlávdegoddi mearrida áªªiin mear-
rádusaid bokte. Vai sáhttet dahkat mearrádusa,
de galget golbma miellahtu jienastit seammáláh-
kái. Jus dát ii leat vejolaª, de dárkkistangoddi
mearrida áªªi.

Muhtun áªªiin sáhttá joπiheaddji mearridit
gulakeahttá eará miellahtuid. Dát leat mearrá-
dusat mat leat dahkkon áªªeráhkkanahttimis.
Ággan lea go dát leat álkis áªªit main eai leat
má∫ggaoaivilvuoπat, ja maid lea dárbbaªlaª jo-
πánit mearridit. Áªªi loahpalaª mearrádusa dah-
ká álo ollislaª lávdegoddi. Lágalaª goh∏∏osiin
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länderna. Denna fråga bör uppmärksammas när
man utser personlig ersättare. 

Renbetesnämnden skall ha en oberoende sekre-
terare. Sekreteraren bör kunna fungera som
sekreterare även i överprövningsnämnden. Denne
bör vara anställd och avlönad av de båda orga-
nen och skall, tillsammans med ordföranden, ha
ansvaret för beredningen av olika ärenden inför
renbetesnämndens beslut. Den ordning som finns
inom den svensk-finska gränsälvskommissionen
beträffande sekretariatet bör kunna vara vägle-
dande för sekreterarens arbetsuppgifter och
anställningsförhållanden. Kontorspersonal kan
anlitas om behov anses föreligga.

Art. 13
I denna artikel räknas de sakfrågor upp som kan
komma under renbetesnämndens avgörande.
Dessa frågor kan renbetesnämnden ta upp på
eget initiativ eller efter ansökan.

Första stycket
Huvudregeln är den att en sameby eller ett renbe-
tesdistrikt utnyttjar ett område med de eventuel-
la begränsningar som anges i konventionsområ-
desprotokollet eller ett samarbetsavtal. De två
första punkterna behandlar grundläggande frå-
gor om hur ett konventions- eller gränsbetesom-
råde får användas. 

Vad gäller betestider kan renbetesnämnden
meddela dispenser. Det är då fråga om mer till-
fälliga ändringar av betestider. Nämnden kan
också företa mer permanenta ändringar av de
tider som är beslutade i konventionen. Detta kan
t.ex. vara fallet då man konstaterar att ett tidiga-
re beslut inte är ändamålsenligt och nationella
regler ändras på ett sådant sätt att förändring är
möjlig.

När det gäller frågan om vem som får använda
ett sådant område är det naturligt att renbetes-
nämnden på eget initiativ tar upp denna fråga om
ett område inte använts under en längre period.
Beroende på orsakerna kan det då finnas skäl att
omdisponera området. En sådan omdisponering
kan innebära att en annan sameby eller annat
renbetesdistrikt får använda området. Om det
beslutas om ny indelning av renbetesdistrikt eller
samebyar kan nämnden besluta vem som skall till-
erkännas ett eller flera områden.

Konventionen har inte fastställt högsta renan-
tal inom konventions- och gränsbetesområdena.
Skulle det uppstå en situation som likväl gör det
tvunget att reglera renantalet får nämnden fatta
sådant beslut. Beslutet bör inte gälla längre än
nödvändigt.

Ändrade driftsförhållanden kan leda till att
befintliga konventionsstängsel blir onödiga eller
är till hinder. Nämnden kan enligt tredje punkten
bestämma att sådana stängsel skall rivas. Detta
gäller också olovligt uppförda stängsel. Före ett
sådant beslut bör berörda parter höras. 

Punkt fyra gäller när flyttningar måste företas
inom en annan samebys eller annat renbetes-
distrikts område för att nå ett konventions- eller
gränsbetesområde. Bestämmelsen omfattar alla
typer av flyttning, även till fots. Renbetesnämn-
den får besluta om vägar för flyttning och i sam-
band därmed anvisa för flyttningen nödvändiga
rastplatser och anläggningar. 

Generella regler om samling och skiljning av
ren finns i art. 29. Det är dock inte möjligt att i en
konvention reglera alla detaljer och renbetes-
nämnden har därför, enligt femte punkten, möj-
lighet att vid behov besluta om andra regler. 

Tillsyns- och bevakningsregler finns i den
nationella lagstiftningen. Skulle behov uppkom-
ma av strängare regler kan renbetesnämnden
besluta om detta med stöd av femte punkten. 

Andra stycket
Under punkterna ett till fyra upptas frågor som
renbetesnämnden har möjlighet att fatta beslut i
och vilka inte direkt berör konventions- och
gränsbetesområden. 

Vad gäller punkterna fem till sju gäller detta så
stora intressen, och kan ha betydelse för så
många parter, att det är naturligt att regeringar-
na beslutar i dessa frågor. Nämnden har därför
bara möjlighet att lämna förslag till beslut i dessa
frågor. Punkten åtta visar att uppräkningen inte
är uttömmande utan ger utrymme för att täcka
relevanta behov.

Art. 14
Renbetesnämnden skall vara remissinstans i alla
frågor som berör den gränsöverskridande rennär-
ingen. 

Art. 15
Renbetesnämnden fattar sina avgöranden genom
beslut. För att ett beslut skall kunna fattas krävs
att tre ledamöter förenar sig om en gemensam
mening. Är detta inte möjligt skall frågan avgöras
av överprövningsnämnden.

I vissa frågor kan ordföranden fatta egna
beslut utan att höra övriga ledamöter. Det gäller
beslut under beredningen av ett ärende. Orsaken
är att detta är enkla och okontroversiella frågor
som är nödvändiga för att en fråga skall kunna
avgöras snabbt. Slutligt beslut i en fråga fattas



mat ∏állojit 28. ja 29. artihkkaliid vuoπul, galgá
joπánit mearridit, ja danne lea deaºalaª ahte
joπiheaddji beassá mearridit oktonassii. Jus goh∏-
∏osa eai ∏uovo, ja lea sáhka konvenªuvdnadivva-
da máksimis, de mearrida dárkkistangoddi áªªis
(geah∏a 19. artihkkala).

Eurohpa konvenªuvnna, olmmoªvuoigatvuo-
πaid ja vuoππo friddjavuoπaid birra (Eurohpa-
konvenªuvdna), 6. artihkkala mielde leat ovttas-
kas olbmuin dihto eavttuid vuoπul vuoigat-
vuoπat geah∏∏alit áªªi duopmostuolu ovddas. Jus
dákkár eavttut gávdnojit, de galgá olmmoª beas-
sat geah∏∏alit áªªi dárkkistangotti ovddas. Das
galgá leat dakkár ∏ohkiidus ja dakkár áªªemean-
nudeapmi ahte deavdá Eurohpakonvenªuvnna
duopmostuollogáibádusaid.

Art. 16
Boazoguohtunlávdegotti mearrádusaid sáhttá
bidjat fápmui, vaikko vel váidojuvvojitge dárk-
kistangoddái. Dárkkistangoddi sáhttá mearridit
ahte váidojuvvon mearrádusa fápmuibidjan galgá
ma∫iduvvot. Njuolggadus ahte mearrádusa sáht-
tá bidjat fápmui vaikko mearrádus leage váido-
juvvon, lea dárbbaªlaª, vai mearrádus mii gáibida
joπánis doaimmaid ii báze fápmuibidjama haga
ja vai áªªebealit eai beasa ma∫idahttit mearrádu-
sa ákkahis váidimiiguin.

Art. 17
Dárkilit njuolggadusat movt boazoguohtunlávde-
goddi galgá doaibmat, ∏ilgejuvvojit sierra mear-
rádusain mat ∏uvvot dán konvenªuvnna.

Kap. 5 Norgga-ruoºa dárkkistangoddi
rádjerasttildeaddji boazodoalu váste

Dán kapihttalis leat álbmotgaskasaª orgána
vuoππomearrádusat. Kommiªuvdna lea válljen
goh∏odit orgána norgga-ruoºa dárkkistangoddi
rádjerasttildeaddji boazodoalu váste. Dát orgána
sulástahttá duopmostuolu. 

Art. 18
Dárkkistangottis galget leat vihtta miellahtu mat
nammaduvvojit njealji jahkái hávális. Goabbáge
riikka nammada guokte miellahtu. Nubbi dain
galgá leat láhkadovdi (jurista) gii lea bargan
duopmárámmáhis, ja nubbi galgá leat boazo-
doalli geas lea nana diehtu boazodoalus.

Dárkkistangotti joπiheaddjin galgá leat olm-
moª gii lea eret goalmmát davviriikkas, gii lea
láhkadovdi ja lea bargan duopmárámmáhis. Su
galget dán guovtti riikka ráππehusat ovttasráπiid
nammadit. 

Go dárkkistangoddi galgá doaibmat duopmo-
stuolloorgánan man mearrádusaid ii sáhte váidit,
de lea eaktun ahte eanas miellahtut leat láhka-
dovdit. Goappaª riikkaid láhkadovdi miellahtuid
bokte dáhkiduvvo dasa lassin ahte dárkkistan-
gottis leat dárbbaªlaª dieπut naªunála lágain.
Dat guokte eará naªunála miellahtu galgaba
fuolahit ahte dárkkistangottis lea dárbbaªlaª
diehtu boazodoalloáªªiin.

Juohke miellahtus galgá leat persovnnalaª vár-
relahttu. Dáidet ∏uoΩΩilit bealátvuohtagaΩalda-
gat, go boazodoallu ii leat nu stuora ealáhus
goappáge riikkas. Dán berre erenoamáΩit vuhtii-
váldit go nammada persovnnalaª várrelahtuid.

Dárkkistangottis galgá leat sorjákeahtes ∏álli
(geah∏a 12. artihkkalis).

Art. 19
Dán artihkkalis ∏uΩΩot áªªit main dárkkistangod-
di sáhttá mearridit. Jus dárkkistangoddi galgá
sáhttit meannudit áªªiid, de ferte soames ovddidit
áªªiid dárkkistangoddái.

Dárkkistangoddi meannuda áªªiid mat gusket
konvenªuvnna rihkkumii dahje konvenªuvnna
vuoπul dahkan mearrádusaid rihkkumii. ¢uoΩΩu
maiddái gii sáhttá sáddet áªªi dárkkistangoddái.
Dárkkistangoddái sáhttá duªªefal de sáddet áªªi
jus áªªi guoská dasa gii dan sádde.

Jus ii gártta dakkár eanetlohku mii daddjo 15.
artihkkalis, de galgá dárkkistangoddi mearridit
áªªi, vrd. nuppi ∏uoggá. Dainna lágiin gártta
dahkkojuvvot mearrádus buot áªªiin máid álb-
motgaskasaª orgánat meannudit.

Eurohpakonvenªuvnna 6. artihkkal addá ovt-
taskas olbmuide vuoigatvuoπa geah∏∏alit áªªi
duopmostuolu ovddas dihto eavttuid vuoπul.
Kommiªuvdna lea gávnnahan ahte dát eavttut
fátmmastit muhtun áªªiid maid boazoguohtun-
lávdegoddi sáhttá mearridit. Dárkkistangottis lea
dakkár ∏ohkiidus ja dakkár áªªemeannudeapmi
ahte gok∏á dáid gáibádusaid. Dáid áªªiid sáhttá
goalmmát ∏uoggá mielde váidit dárkkistangod-
dái.

Jus ∏uoΩΩilit soahpatmeahttunvuoπat movt
geavahit dahje movt dulkot konvenªuvnna, dahje
ovttasbargoªiehtadusa, de sáhttá dárkkistangod-
di viπat ∏uoggá mielde geah∏∏alit áªªi. Nu movt
ma∫emus laππasis boahtá ovdan, de ii sáhte
naªunála mearrádusaid geavahit iige dulkot. Dát
mearkkaªa ahte dárkkistangoddi ii sáhte mearri-
dit earaláhkái go naªunála duopmostuolut dahje
eiseválddit leat dahkan áªªis, mii guoská naªu-
nála mearrádusaide.

Viπát ∏uoggás boahtá ovdan ahte ráππehusat
sáhttet ovttasráπiid mearridit ahte rievttálaª áªªi
galgá dárkkistangoddi mearridit. Lea sáhka dak-
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alltid av nämnden gemensamt. När det gäller
utfärdande av föreläggande enligt art. 29 och 30
som kan kräva en snabb handläggning är det vik-
tigt att ordföranden får besluta ensam. Om ett
föreläggande inte följs och det uppkommer fråga
om att betala konventionsavgift är det överpröv-
ningsnämnden som beslutar i frågan (se artikel
19).

Enligt art. 6 i den europeiska konventionen
angående skydd för de mänskliga rättigheterna
och de grundläggande friheterna (Europakonven-
tionen) har enskilda personer under vissa förut-
sättningar en rätt till prövning av domstol. Före-
ligger sådana förutsättningar skall vederbörande
kunna få sin sak prövad av överprövningsnämn-
den som har en sådan sammansättning och ett
sådant förfarande att den uppfyller Europakon-
ventionens krav på domstol.

Art. 16
Beslut fattade av renbetesnämnden får verkställas
även om det överklagas till överprövningsnämn-
den. Överprövningsnämnden kan bestämma att
det överklagade beslutet inte får verkställas tills
vidare. Denna regel är nödvändig för att ett
beslut som kräver skyndsamma åtgärder inte
skall bli verkningslöst och för att parterna inte
skall kunna fördröja beslut genom grundlös över-
klagan.

Art. 17
Närmare regler om hur verksamheten inom ren-
betesnämnden skall bedrivas upptas i en särskild
stadga som skall finnas som en bilaga till denna
konvention.

Kap. 5 Den svensk-norska överprövnings-
nämnden för den gränsöverskridande
rennäringen 

I detta kapitel ges de grundläggande bestämmel-
serna om det mellanfolkliga organ som kommis-
sionen valt att kalla den svensk-norska överpröv-
ningsnämnden för den gränsöverskridande ren-
näringen. Det är ett organ av domstolsliknande
karaktär.

Art. 18
Överprövningsnämnden skall bestå av fem leda-
möter som utses för en tid av fyra år. Vardera
landet utser två ledamöter. Den ena skall vara
lagkunnig och erfaren i domarvärv och den andre
skall vara renskötare med bred kännedom om
renskötsel. Överprövningsnämnden skall ledas av

en person från ett tredje nordiskt land som skall
vara lagkunnig och erfaren i domarvärv. Denne
utses gemensamt av länderna. 

Eftersom överprövningsnämnden skall funge-
ra som ett domstolsorgan, vars beslut inte skall
vara överklagbart, är det en förutsättning att fler-
talet ledamöter är jurister. Genom de båda länd-
ernas juristledamöter garanteras dessutom att
överprövningsnämnden har nödvändig kunskap
om den nationella lagstiftningen. De två övriga
nationella ledamöterna skall se till att det finns
behövlig kunskap i rennäringsfrågor.

Varje ledamot skall ha en personlig ersättare.
Det kan förutses att det kan uppkomma jävspro-
blem eftersom rennäringen är en liten näring i
länderna. Denna fråga bör uppmärksammas när
man utser personlig ersättare. 

Överprövningsnämnden skall ha en oberoende
sekreterare (se ovan under art. 12).

Art. 19
Denna artikel innehåller en uppräkning av de
frågor överprövningsnämnden kan fatta beslut i.
Gemensamt för samtliga frågor är att det krävs
initiativ från någon för att en fråga skall kunna
avgöras av överprövningsnämnden. 

Överprövningsnämnden handlägger ärenden
som gäller överträdelser av konventionen eller
beslut fattade med stöd av konventionen. Vidare
anges vilka som kan hänskjuta en sådan fråga till
överprövningsnämnden. Man kan hänskjuta en
fråga till överprövningsnämnden endast om
saken angår vederbörande. 

Uppnås inte sådan majoritet i renbetesnämn-
den som anges i art. 15 skall frågan, enligt punk-
ten två, avgöras av överprövningsnämnden. På
detta sätt får samtliga frågor som skall behandlas
av de mellanfolkliga organen ett avgörande.

Art. 6 i Europakonventionen ger enskilda per-
soner under vissa förutsättningar en rätt till pröv-
ning av domstol. Kommissionen har gjort den
bedömningen att vissa av de frågor som renbetes-
nämnden har rätt att besluta om faller in under
dessa kriterier. Överprövningsnämnden har en
sådan sammansättning och ett sådant förfarande
att den uppfyller dessa krav. Dessa frågor kan
enligt tredje punkten överklagas till överpröv-
ningsnämnden.

Uppstår oenighet om tillämpningen eller tolk-
ningen av konventionen eller ett samarbetsavtal
kan frågan enligt punkten fem prövas av över-
prövningsnämnden. Som framgår av sista stycket
får denna prövning inte avse tillämpningen eller
tolkningen av nationella bestämmelser. Det inne-
bär att nämnden inte kan göra en annan bedöm-



kár áªªiin máid dárkkistangoddi muπui ii sáhte
mearridit.

Nuppi laππasis boahtá ovdan ahte dárkkistan-
goddi sáhttá mearridit buhtadusaid ja konven-
ªuvdnadivvadiid birra, vrd. 29.–32. artihkkaliid.
Dáid njuolggadusaid geavahusa birra ∏ilgejuvvo
dáin gullevaª artihkkaliin.

Art. 20
Jus dárkkistangottis galgá leat mearridanváldi, de
fertejit buot vihtta miellahtu oassálastit. Jus eai
boaπe ovtta oaivilii, mearriduvvo áªªi dan oaivi-
la vuoπul mii oaΩΩu eanemus jienaid.

Muhtun áªªiin sáhttá joπiheaddji mearridit
okto, gulakeahttá eará miellahtuid. Dát leat
mearrádusat mat leat dahkkon áªªeráhkkanahtti-
mis. DuogáΩin galget leat dakkár álkis áªªit, main
ii leat má∫ggaoaivilvuohta, ja maid dárbbaªa
hoahpus/joπánit mearridit. Álohii galgá leat ollis-
laª dárkkistangoddi mii dahká loahpalaª mearrá-
dusa áªªis. Lágalaª goh∏∏osiin, mat ∏állojit 29. ja
32. artihkkaliid vuoπul, galgá joπánit mearridit
ja danne lea deaºalaª ahte joπiheaddji beassá
mearridit oktonassii. Jus goh∏∏osa eai ∏uovo, ja
∏uoΩΩila gaΩaldat galgágo konvenªuvdnadivat
máksojuvvot, de galgá ollislaª dárkkistangoddi
mearridit áªªis.

Dárkkistangotti mearrádusaid ii sáhte váidit.
Dainna lágiin ii sáhte dárkkistangotti mearridan
áªªi váidit naªunála duopmostullui. Jus nup-
pástuvvet mávssolaª eavttut, de lea vejolaª áªªi
fas oππasit geah∏∏alit dárkkistangottis. 

Art. 21
Dárkkistangotti mearrádusain, áªªiin mat gusket
buhtadusaide ja konvenªuvdnadivvadiidda, galgá
leat sierra láhkavuoππu bággemiid ∏aπahit. Jus
soames gáibida dákkár mearrádusa rievdaduv-
vot, de dárkkistangoddi sáhttá ma∫idit fápmui-
bidjama.

Dárkkistangottis lea ovddasvástádus gozihit
ahte konvenªuvdnadivvadat máksojuvvojit. Jus
divat ii máksojuvvo máksináigemearrái, de lea
dárkkistangottis ovddasvástádus bearrat kon-
venªuvdnadivvada. Buhtadusmearrádusaid galgá
vuoigaduvvon olmmoª bearrat. 

Art. 22
Dárkilit njuolggadusat dasa movt dárkkistangod-
di galgá doaibmat, ∏ilgejuvvojit sierra njuolgga-
dusain mat ∏uvvot dán konvenªuvnna mielddu-
sin.

Kap. 6 Oktasaª mearrádusat norgga-ruoºa
boazoguohtunlávdegotti rádjerasttil-
deaddji boazodoalu váste ja norgga-
ruoºa dárkkistangotti rádjerasttildeaddji
boazodoalu váste 

Art. 23
Dán artihkkala ulbmil lea ahte dát guokte riikka
galget heivvolaª vugiin sáhttit bidjat dahje váldit
eret doaimmaid mat leat biddjon boazoguohtun-
lávdegoddái dahje dárkkistangoddái, dallego
goappaª riikkaid ráππehusat leat ovttaoaivilis.

19. artihkkala viπát ∏uoggás leat konkrehtalaª
rievttálaª nákkut, mat gusket dán guovtti riikka
gaskasaª rádjerasttildeaddji boazodollui, ja máid
ráππehusat sirdet lávdegottiide. Ráππehusat sáht-
tet maid 23. artihkkala vuoπul sirdit eará áªªiid
boazoguohtunlávdegoddái dahje dárkkistangod-
dái. Sáhttá leat sáhka ovttaskas áªªis dahje ahte
lávdegottiid váldi viiddiduvvo dahje gárΩΩiduvvo
bissova∏∏at. Dán guovtti lávdegottis galgá leat
erenoamáª máhttu ja diehtu rádjerasttildeaddji
boazodoalus. 

Art. 24
Lávdegottit dárbbaªit diehtit buot áªªiid birra
mat gusket rádjerasttildeaddji boazodollui. Dan-
ne galget duopmostuolut ja eará eiseválddit dieπi-
hit lávdegottiide go dát gieπahallet dákkár áªªiid.

Art. 25
Dán artihkkala doahpagat sorjákeahtes ja bealát-
keahtes fertejit dulkojuvvot Eurohpaduopmo-
stuolu (olmmoªvuoigatvuoπaid váste) bargodá-
biid mielde. Oaneha∏∏at sáhttá dadjat ahte sorjá-
keahtes- doahpagiin lea áigumuªªan eastadit eah-
pevuoiggalaª váikkuheami ja doaba bealátkeah-
tes mearkkaªa ahte áªªiid meannudettiin ii galgga
dáhttut iige háliidit vuoruhit muhtin áªªebeali
ovdaliigo nuppi. Miellahttu gii ii deavdde dáid
eavttuid ii galgga oassálastit áªªeráhkkanahttimis
iige mearrádusa dahkamis. Dát sáhttá leat áige-
guovdil dannego sihke boazoguohtunlávdegottis
ja dárkkistangottis galget leat boazodoallit miel-
lahttun. Dakkár miellahttu dieπusge ii sáhte oas-
sálastit áªªeráhkkaneamis dallego áªªi guoská su
∏errui dahje boazoorohahkii.

Art. 26
Vai boazoguohtunlávdegotti ja dárkkistangotti
miellahtut, ja earát geat barget áªªiin, galget sáht-
tit bargat doaibmeva∏∏at, de galgá dáin olbmuin
leat vuoigatvuohta rasttildit ráji gokko sin mielas
lea dárbbaªlaª. Neavvut, mat gullet lávdegottiide,
ja mat dárbbaªuvvojit sin barggus, galget maid
sáhttit fievrriduvvot nuppi riikkii beroªkeahttá
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ning än den som nationella domstolar eller myn-
digheter gjort i en fråga som gäller nationella
bestämmelser.

Av femte punkten framgår att regeringarna
gemensamt kan bestämma att en rättslig fråga
skall avgöras av överprövningsnämnden. Det
handlar om frågor som annars inte kan avgöras
av nämnden. 

I andra stycket anges att överprövningsnämn-
den får besluta om ersättning och konventions-
avgift enligt art. 29–32. För tillämpningen av
dessa regler se nedan under respektive artikel.

Art. 20
För att överprövningsnämnden skall vara besluts-
för måste samtliga fem ledamöter delta. Uppnås
inte enighet avgörs frågan genom majoritetsbe-
slut.

I vissa frågor kan ordföranden fatta egna
beslut utan att höra övriga ledamöter. Det gäller
beslut under beredningen av ett ärende. Orsaken
är att detta är enkla och okontroversiella frågor
som är nödvändiga för att en fråga skall kunna
avgöras snabbt. Slutligt beslut i en fråga fattas
alltid av nämnden gemensamt. När det gäller
utfärdande av föreläggande enligt art. 29 och 30
som kan kräva en snabb handläggning är det vik-
tigt att ordföranden får besluta ensam. Om ett
föreläggande inte följs och det uppkommer fråga
om att betala konventionsavgift är det överpröv-
ningsnämnden gemensamt som beslutar i frågan.

Överprövningsnämndens beslut kan inte över-
klagas. Sålunda kan en fråga som avgjorts av
överprövningsnämnden inte överklagas till natio-
nell domstol. Om det inträffar ändrade förutsätt-
ningar av betydelse är det möjligt att få en fråga
prövad på nytt av överprövningsnämnden.

Art. 21
Överprövningsnämndens beslut i frågor om
ersättning och konventionsavgift kan verkställas
omedelbart. Om enskild begär omprövning av ett
sådant ärende har överprövningsnämnden möj-
lighet att meddela att dess tidigare beslut inte får
verkställas tills vidare.

Överprövningsnämnden har ansvaret för att
konventionsavgiften betalas. Betalas inte denna
inom rätt tid ansvarar överprövningsnämnden
för att konventionsavgiften drivs in. Beslut om
ersättning drivs in av den som tillerkänts ersätt-
ning.

Art. 22
Närmare regler om hur verksamheten inom över-
prövningsnämnden skall bedrivas upptas i en

särskild stadga som skall finnas som en bilaga till
denna konvention.

Kap. 6 Gemensamma bestämmelser för den
svensk-norska renbetesnämnden för den
gränsöverskridande rennäringen och
den svensk-norska överprövnings-
nämnden för den gränsöverskridande
rennäringen.

Art. 23
Syftet med denna artikel är att länderna på ett
smidigt sätt skall kunna tillföra eller frånta ren-
betesnämnden eller överprövningsnämnden upp-
gifter när regeringarna i de bägge länderna är
överens i frågan.

I art. 19 punkten 5 är det konkreta rättsliga
tvister mellan länderna som överlämnas av reger-
ingarna i en fråga som berör den gränsöverskrid-
ande renskötseln. Regeringarna kan vidare med
stöd av art. 23 överlåta andra frågor till renbe-
tesnämnden eller överprövningsnämnden. Det
kan gälla en enskild fråga eller att nämndernas
myndighetsområde utökas eller inskränks perma-
nent. Dessa nämnder kommer ha en särskild ex-
pertis på gränsöverskridande rennäringsfrågor. 

Art. 24
Det är viktigt att nämnderna är informerade om
alla de frågor som gäller den gränsöverskridande
rennäringen. När domstolar och andra myndig-
heter handlägger sådana frågor skall därför
nämnderna underrättas.

Art. 25
Begreppen oavhängig och opartisk i denna artikel
har den betydelse som de fått genom Europa-
domstolens (för mänskliga rättigheter) praxis.
Kortfattat kan sägas att oavhängig tar sikte på att
utesluta möjligheten av obehörig påverkan och
opartisk syftar på att det inte får finnas någon
önskan eller benägenhet att gynna en part fram-
för en annan. Ledamot som inte uppfyller dessa
kriterier skall inte delta i handläggningen eller
beslutet. Denna fråga kan bli aktuell eftersom det
såväl i renbetesnämnden som i överprövnings-
nämnden skall ingå renskötare. En sådan leda-
mot kan inte delta i handläggningen av ärende
som berör dennes sameby eller renbetesdistrikt.

Art. 26
För att renbetesnämndens och överprövnings-
nämndens ledamöter och andra befattningshava-



duollonmearrádusain ja sisa- ja olggosfievrridan-
divvadiid mearrádusain.

Art. 27
Vai lávdegottit galget sáhttit doaimmahit barggu-
set konvenªuvnna mielde, de berrejit dát ieªhea-
nalis beassat ∏aπahit dárbbaªlaª iskkademiid ja
∏ielggademiid. Ovdal go áªªis sáhttá mearridit, de
soaitá leat dárbbaªlaª geah∏adit dahje earaláhkái
iskkadit báikkálaª diliid. Áªªeráhkkanettiin sáht-
tá boazoguohtunlávdegoddi dárbbaªit dahkat
iskkademiid seammaládje go dán áiggi dahket
goappaª riikkaid boazodoallohálddahusat. Boa-
zoguohtunlávdegoddi soaitá maid dárbbaªit vea-
há bearráigeah∏∏at guovlluid gos váruha váttis-
vuoπaid sáhttit ∏uoΩΩelit.

Sihke boazoguohtunlávdegoddi ja dárkkistan-
goddi sáhttet dárbbaªit váldit oktavuoπa Norgga
dahje Ruoºa eiseválddiin oaΩΩun dihte dieπuid
muhtin áªªis. Danne berrejit lávdegottit sáhttit
njuolga gulahallat norgga ja ruoºa eiseválddiiguin
ja oaΩΩut áªªedovdiid veahkkin sierra ∏ielggadan-
bargguide.

Art. 28
Goappaª riikkain lea geatnegasvuohta juolludit
doarvái ruπa lávdegottiid doaimmaide. Sihke
boazoguohtunlávdegoddi ja dárkkistangoddi gal-
get ráhkadit jahkásaª buªeahta. Golut galget juo-
gaduvvot ovttamaπe goappáge riikkii.

Kap. 7 Konvenªuvnna rihkkun

Art. 29
Dát artihkal gieπahallá njuolggadusaid go bohc-
cot guhtot lobihemit guovllus, ja go ealut mastta-
dit lobálaª dahje lobihis guovllus. Fuomáªuhtto-
juvvo ahte boazoguohtunlávdegoddi sáhttá
spiehkastit dáin njuolggadusain mat ∏uvvot dás
ma∫∫elis, ja sáhttá maid mearridit sierra bearrái-
geah∏∏an- ja guoπohannjuolggadusaid jus muhtin
guovllus orru dát leamen dárbbaªlaª (geah∏a 13.
artihkkala vuosttaª laππasa, 5. ja 6. ∏uoggáid).

Vuosttaª laπas gieπahallá go bohccot leat lobi-
hemit guovllus, juogo nuppi riikkas dahje kon-
venªuvdna- dahje rádjeguohtunguovllus. Jus boa-
zoguohtunlávdegoddi galgá ∏állit lágalaª goh∏∏u-
sa, de ferte muhtun, gii lea vaháguvvan, fuomá-
ªuhttit lávdegoddái bohccuid lobihis guohtuma.
Dasa sáhttet leat má∫ggalágan sivat go bohccot
leat lobihis guovllus, sáhttet diπola∏∏at dolvon
bohccuid lobihis guovlui dahje ovttaskas bohccot
soitet bázadan joπidettiin. Dákkár rihkkumiid
berre ieªguπetge láhkái meannudit. Go lávdegod-
di galgá árvvoªtallat galgágo ∏állit goh∏∏osa, ja
makkár goh∏∏osa galgá ∏állit, de ferte vuhtiiváldit

dan vahága maid lobihis guohtun lea dagahan.
Danne galgá son, gii váidá áªªi, muitalit makkár
vahágiid ja heittotvuoπaid lobihis guohtun lea
mielddisbuktán.

Nubbi laπas gieπahallá daid beliid go ealut leat
masttadan lobálaª dahje lobihis eatnamiin nuppi
riikkas dahje konvenªuvdna- dahje rádjeguohtun-
guovllus.

Boazoguohtunlávdegoddi sáhttá mearridit ahte
eiseválddit, juoppá riikkas, galget ∏aπahit goh∏-
∏osiid mat leat mearriduvvon vuosttaª ja nuppi
laππasa vuoπul. Riikkat galgetge danne ovdagih-
tii juo mearridit makkár eiseválddiiguin boazo-
guohtunlávdegoddi ja dárkkistangoddi sáhttet
váldit oktavuoπa. 

Son, gean ovddasvástádus lea gozihit ahte
bohccot máhcahuvvojit ruovttoluotta, dahje gii
njuovvá ja vuovdá bohccuid, sáhttá soahpat boa-
zoeaiggádeddjiin man stuora buhtadus galgá
máksojuvvot dán barggu ovddas. Jus áªªebealit
eai boaπe ovttaoaivilii, de mearrida dárkkistan-
goddi áªªi.

Art. 30
Go konvenªuvdna rihkkojuvvo, lea dábála∏∏a-
mus rá∫ggáªtusvuohki siiviilarievttálaª ªlájas. Go
muhtun ii ∏uovo goh∏∏osiid dahje mearrádusaid,
dahje guoπoha lobihisvuoπas, de addo vejolaª-
vuohta su geatnegahttit máksit konvenªuvdna-
divvada. Dát divat lea muhtun muddui buhtadus
dan vahága ovddas maid rihkkun sáhttá leat da-
gahan, ja muhtun muddui fas ekonomalaª rá∫g-
gáªtus mas lea ulbmil eastadit dákkár dáhpáhu-
said.

Vuosttaª laπas gieπahallá makkár goh∏∏osiid
lávdegottiid sáhttet fápmuibidjat go konvenªuvd-
na rihkkojuvvo, earret fal lobihis guoπoheami,
mii gieπahallojuvvo nuppi laππasis. Rihkkumat
sáhttet leat ieªguπetláganat ja rá∫ggáªtusaid ferte
heivehit daid mielde. Konvenªuvdna ii mearrit
makkár rá∫ggáªtusat leat vejola∏∏at. Goh∏∏osat
sáhttet sisttisdoallat goh∏∏umiid ahte galgá juoga
bargojuvvot, dahje maiddái gieldit juoidá barga-
mis. Lávdegottit sáhttet ieΩa mearridit heivvolaª
goh∏∏osa. Goh∏∏osis galgá boahtit ovdan ahte jus
dat ii ∏uvvojuvvo, de sáhttet geatnegahttojuvvot
máksit konvenªuvdnadivvada.

Go lobihisvuoπas guoπohit, sáhttá dárkkistan-
goddi mearridit konvenªuvdnadivvada, vaikko
goh∏∏us ii leat ∏állojuvvon. 32. artihkkalis leat
mearrádusat maid galgá vuhtiiváldit go mearrida
konvenªuvdna divvada sturrodaga.

Art. 31
Ásahuvvo oktasaª norgga-ruoºa foanda masa
konvenªuvdnadivat galgá máksojuvvot. Oassi ru-
πain galgá máksojuvvot buhtadussan dan ∏errui
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re samt sakkunniga skall kunna utföra sitt arbete
på ett ändamålsenligt sätt skall dessa ha rätt att
överskrida gränsen där de finner det lämpligt.
Nämndernas tillhörigheter som behövs i deras
arbete skall vara fria från all behandling av tull-
myndigheter samt från in- eller utförselavgift.

Art. 27
För att nämnderna skall kunna fullgöra sina åligg-
anden enligt konventionen bör de efter eget
bestämmande få utföra nödvändiga undersök-
ningar och utredningar. Innan ett ärende avgörs
kan det bli aktuellt att företa syn på platsen eller
annan undersökning av lokala förhållanden. Be-
träffande renbetesnämnden kan det bli fråga om
utredande verksamhet vid handläggning av ären-
den i likhet med vad som förekommer i dag i ren-
näringsförvaltningarna i de bägge länderna. För
renbetesnämndens del kan det också bli aktuellt
att utöva viss tillsyn i områden där problem kan
förväntas uppkomma.

För såväl renbetesnämnden som överpröv-
ningsnämnden kan det finnas behov av att hän-
vända sig till en myndighet i Sverige eller Norge
för att inhämta upplysningar i en viss fråga.
Nämnderna bör därför fritt kunna kommunicera
med svenska och norska myndigheter och får
anlita sakkunniga för särskilda utredningsupp-
drag. 

Art. 28
Det åligger de båda länderna att bevilja nämnd-
erna tillräckliga medel för deras verksamhet.
Renbetesnämnden och överprövningsnämnden
skall var för sig upprätta en årlig budget. Kostnad-
erna skall fördelas lika mellan länderna.

Kap. 7 Överträdelse av konventionen

Art. 29
Reglerna i denna artikel behandlar när ren uppe-
håller sig på olovligt område samt när ren sam-
manblandas på lovligt eller olovligt område. Det
skall noteras att renbetesnämnden har möjlighet
att besluta om avvikelser från reglerna nedan och
dessutom besluta om särskilda tillsyns- och be-
vakningsregler om det anses behövligt i något
område (se art. 13 första stycket punkterna 5
och 6).

Det första stycket behandlar frågan om när ren
uppehåller sig olovligt antingen i det andra landet
eller i ett konventions- eller gränsbetesområde.

För att renbetesnämnden skall vidta åtgärder
krävs att någon som lider skada eller olägenhet
av betydelse uppmärksammar nämnden på den
olovliga närvaron. Det olovliga närvaron kan
bero på många olika orsaker, alltifrån medveten
flyttning in på olovligt område till att enskilda
strörenar blir kvar efter en flyttning. Sådana
överträdelser bör behandlas olika. Vid värdering-
en om och vilka åtgärder som skall vidtas bör
nämnden ta hänsyn till den skada eller olägenhet
den olovliga närvaron medför. Den som anmäler
förhållandet skall därför uppge vilken skada och
olägenhet det olovliga närvaron medför.

Det andra stycket reglerar fall då samman-
blandning av ren skett på lovligt eller olovligt
betesområde i det andra landet eller i ett konven-
tions- eller gränsbetesområde. 

Renbetesnämnden kan besluta att myndighet i
endera landet skall ombesörja åtgärder enligt
första och andra stycket. Länderna skall därför
på förhand bestämma vilka myndigheter som
renbetesnämnden och överprövningsnämnden
kan använda sig av.

Den som ansvarar för att ren återförs eller
slaktar och försäljer ren kan komma överens med
renägaren om vilken ersättning som skall utgå för
dessa åtgärder. Kommer inte parterna överens
avgörs frågan av överprövningsnämnden.

Art. 30
Vid överträdelser av konventionen är den väsent-
liga reaktionen av civilrättslig art. När någon åsi-
dosätter föreskrift eller beslut eller betar olovli-
gen ges möjlighet att ta ut en konventionsavgift.
Denna avgift är en kombination av gottgörelse
för den skada som överträdelsen kan ha innebu-
rit och ekonomisk sanktion i avskräckande syfte. 

Det första stycket behandlar, med undantag av
olovlig betning som behandlas i andra stycket,
vilka åtgärder nämnderna får vidta i anledning av
överträdelser av konventionen. Överträdelserna
kan vara av olika karaktär och reaktionerna
måste anpassas till dessa. Konventionen reglerar
inte vilka typer av reaktioner som kan komma i
fråga. Det kan vara frågan om att någon skall
vidta eller underlåta en viss åtgärd. Nämnderna
får själv besluta om lämplig åtgärd. Av förelägg-
andet skall det framgå att om detta inte följs kan
vederbörande få betala konventionsavgift. 

Vid olovlig betning kan överprövningsnämn-
den, utan att föreläggande har utfärdats, besluta
om konventionsavgift. I art. 32 finns bestämmel-
ser om vilka faktorer som skall påverka konven-
tionsavgiftens storlek.



dahje boazoorohahkii masa rihkkun ∏uohcá, ja
nubbi oassi galgá adnot eará doaimmaide mat
ovddidit rádjerasttildeaddji boazodoalu. Eaktun
máksit ruπa ∏errui dahje boazoorohahkii lea ahte
foanddas lea ruhta. Vaháguvvon ∏earru dahje
boazoorohat galgá ∏ájehit, makkár vahága rihk-
kun lea daguhan ∏errui dahje boazoorohahkii.
Son, gean lohket dagahan vahága, galgá beassat
cealkit áªªis.

VuosttaΩettiin lea sáhka das ahte ∏ájehit mak-
kár liigegoluid ∏earru dahje boazoorohat leat gil-
lán, dahje makkár sisaboaπu leat massán, rihk-
kuma geaΩil. Berre maiddái leat vejolaª, muhtun
oktavuoπain, mearridit buhtadusa árvvoªteami
vuoπul go lea dáhpáhuvvan lobihis guoπoheapmi
ja heittotvuohta.

Art. 32
Dán artihkkalis leat njuolggadusat das makkár
beliid dárkkistangoddi galgá vuhtiiváldit go
mearrida konvenªuvdnadivvada sturrodaga.

Vuosttaª laπas gieπahallá lobihis guoπoheami.
Dárkkistangoddi galgá vuosttaΩettiin vuhtiiváldit
vahága maid rihkkun lea dagahan guovllu boa-
zodollui. Divat galgá leat dan maπe allat ahte
buhtte dan vahága maid rihkkun lea mielddis-
buktán. Jus ii leat vejolaª álkis vugiiguin meroª-
tallat man stuora vahága guoπoheapmi lea mield-
disbuktán, de ferte vahága sturrodaga mearridit
árvvoªteami vuoπul. Dasto galgá lávdegoddi vuh-
tiiváldit makkár vejolaªvuoπat guoskevaª áªªe-
bealis leat hehttet lobihis guohtuma. Obbala∏∏at
sáhttá dadjat ahte boazodoalus ferte rehkenastit
ahte soames ovttaskas bohccot guhtot lobihis
guovllus. Dát dáhpáhuvvá erenoamáΩit dain
guovlluin gos eai leat lunddolaª oazit. Boazodoal-
li, gii vieΩΩá ruovttoluotta bohccuidis mat leat
lobihis eatnamis, ovdal liiggás guhkes áigi vássá,
ii berre geatnegahttojuvvot máksit konvenªuvd-
nadivvada. Loahpa loahpas galget eará bealit
vuhtiiváldojuvvot rihkkuma oktavuoπas. Jus
omd. ∏ájehuvvo ahte rihkkun dáhpáhuvvá dihto-
dáhtola∏∏at, jeavddala∏∏at, dahje ahte rihkkun
dáhpáhuvai go ieΩa ledje rahpan áiddi, de galgá
dát váikkuhit divvada sturrodaga nu ahte lea
balddihahtti ovdamearkan. Jus rihkkuma duogá-
Ωat leat dakkár dilálaªvuoπat maid olbmot eai
sáhte váikkuhit, omd. eahpedábálaª ja váttis
dálkkádagat dahje eará sullasaª áªªit leat sivvan,
de dát berre geahpidit divvada. 

Nubbi ∏uokkis gieπahallá dilálaªvuoπaid go
goh∏us ii ∏uvvojuvvo, ja makkár bealit de galget

váikkuhit divvada sturrodaga. Vahága viidodat
ja eará dilálaªvuoπaid vuhtiiváldin maid rihkkun
dagaha gieπahallojuvvo ovddit laππasis. Go
goh∏∏osa eai ∏uovo, de galgá divvada sturrodaga
mearrideamis maiddái vuhtiiváldit guoskevaª
áªªebeali ekonomalaª dili. Goh∏∏osiid ulbmil lea
dábála∏∏at njulget dilálaªvuoπa. Danne galgá div-
vada sturrodaga árvvoªtallat ovttaskas olbmo
dahje ∏earu dahje baozoorohaga ekonomalaª dili
ektui.

Go konvenªuvdnadivat mearriduvvo, de ferte
leat gorrelaªvuohta dan ja rihkkuma gaskkas.
Lávdegoddi sáhttá mearridit ahte ii geatnegahte
máksit guoπohandivvada.

Kap. 8 Sierra mearrádusat

Art. 33
Rádjerasttildeaddji boazodollui lea mávssolaª
ahte bohccuid bealljemearkkat leat dan maπe
ieªguπetláganat ahte ∏ielgasit oaidná mearkkas
gii bohcco eaiggáduªªá. Jus ovttasbargu rastá ráji
galgá doaibmat, de galget dát eiseválddit geat
mearkagirjái ∏álihit mearkkaid, dárkkistit ahte
oππa mearka ii leat ovdala∏∏as juo anus dán
guovllus. Ovttasbargu riikkaid gaskka galgá viid-
diduvvot mearkkaid girjái∏áliheami oktavuoπas.
Dán artihkkala mielde galgá nuppi riikka beallje-
mearkkaid girjái∏álihaneiseváldi vieΩΩat cealká-
muªa nuppi riikka girjái∏álihaneiseválddis, ovdal-
go oππa mearka ∏álihuvvo girjái. Vurdojuvvo
ahte gulaskuddanásahusaid oaivilat deattuhuv-
vojit.

Art. 34
Jus naªunála eiseváldi dahká mearrádusa mii
guoská ovttaskas olbmo opmodahkii, sáhttá dát
mearkkaªit ahte guoskevaª olbmos lea vuoigat-
vuohta naªunála lágaid mielde oaΩΩut buhtadusa
daid doaimmaid ovddas mat leat ∏aπahuvvon su
opmodagas. Seammaládje berre maiddái leat
boazoguohtunlávdegotti ja dárkkistangotti dah-
kan mearrádusaid dáfus. Dákkár áªªiid galget
naªunála orgánas geah∏∏aluvvot ja riikkaid
lágaid mielde.

Art. 35
Dan áigodagas go 1972-konvenªuvdna lea doaib-
man, leat Norgga ja Ruoºa hálddahusat rievdan.
Ovdamearkka dihte leat Ruoºa “lantbruksnämn-
den” ja Norgga “reindriftsinspektør” heaittihuv-
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Art. 31
Det skall inrättas en gemensam svensk-norsk
fond till vilken konventionsavgiften skall betalas.
Medlen skall användas dels till att lämna ersätt-
ning till den sameby eller det renbetesdistrikt som
berörs av en överträdelse, dels i övrigt i verksam-
het som främjar den gränsöverskridande rennä-
ringen. En förutsättning för att medel skall kunna
betalas ut till en sameby eller ett renbetesdistrikt
är att det finns tillgång på medel i fonden. Det
ankommer på den drabbade samebyn eller ren-
betesdistriktet att visa vilken skada överträdelsen
inneburit för byn eller distriktet. Den som ut-
pekats att ha vållat skadan skall höras.

Främst handlar det om att visa vilka ökade
kostnader eller uteblivna intäkter överträdelsen
har fört med sig för byn eller distriktet. Det bör
också vara möjligt att i vissa fall utge en scha-
blonmässig gottgörelse för intrång och olägenhet.

Art. 32
I denna artikel finns regler om vilka faktorer
överprövningsnämnden skall beakta när den
bestämmer konventionsavgiftens storlek. 

Första punkten reglerar olovlig betning. Över-
prövningsnämnden skall för det första beakta
den skada överträdelsen inneburit för rennärin-
gen i området. Avgiften skall vara så hög att den
räcker till att ersätta den skada överträdelsen
inneburit. Om det inte är möjligt att med enkla
metoder redovisa betesskadans storlek får skadan
uppskattas till ett skäligt belopp. För det andra
skall nämnden beakta vederbörandes möjligheter
att förhindra det olovliga uppehållet. Rent all-
mänt kan sägas att man i renskötselsammanhang
måste räkna med en viss renströvning på olovligt
område. Detta gäller särskilt i regioner där det
saknas naturliga gränser. En renskötare som
inom rimlig tid hämtar och vänder ren som kom-
mit in på olovligt område bör därför i allmänhet
inte drabbas av konventionsavgift. Slutligen skall
övriga omständigheter vid överträdelsen beaktas.
Om man kan konstatera att överträdelsen t.ex. är
avsiktlig, sker regelmässigt, eller möjliggjorts av
att man öppnat upp hindrande stängsel skall
detta påverka avgiften i avskräckande syfte. Sker
överträdelsen på grund av omständigheter som är
svåra att råda över, t.ex. ovanligt ogynnsamma
väderförhållanden eller liknande bör detta vara
förmildrande. 

I andra punkten regleras det förhållandet att
ett föreläggande inte följs och vilka omständighe-

ter som då skall beaktas vid bedömningen av
avgiftens storlek. När det gäller vilken skada
ohörsamheten vållat och hänsynen till omstän-
digheterna i övrigt hänvisas till vad som anförts i
föregående stycke. När ett föreläggande inte följs
skall man vid bestämmandet av avgiftens storlek
också beakta vederbörandes ekonomiska förhåll-
anden. Avsikten med ett föreläggande är i de
flesta fall att åstadkomma en rättelse av ett miss-
förhållande. Avgiftens storlek måste därför avvä-
gas mot den enskildes eller samebyns eller renbe-
tesdistriktets ekonomiska förhållande. 

När konventionsavgiftens storlek fastställs
skall den stå i proportion till överträdelsens art.
Omständigheterna vid överträdelsen kan vara
sådana att nämnden avstår från att ålägga kon-
ventionsavgift.

Kap. 8 Särskilda bestämmelser

Art. 33
Det är av stor betydelse för den gränsöverskrid-
ande rennäringen att renmärken skiljer sig från
varandra på ett sådant sätt att det klart går att
avgöra vem som äger en ren. För att samarbetet
skall fungera över riksgränsen måste de myndig-
heter som registrerar renmärken kontrollera att
ett nytt märke skiljer sig från ett redan befintligt
märke inom regionen. Ett utvidgat samarbete
mellan länderna måste därför komma till stånd
vid registrering av renmärke. Enligt denna artikel
skall registreringsmyndigheten i ett land höra det
andra landets registreringsmyndighet innan nytt
renmärke registreras. Det förutsättes att det läggs
stor vikt vid den hörda myndighetens synpunk-
ter.

Art. 34
Om en nationell myndighet fattar ett beslut som
berör enskilds egendom kan detta innebära att
den enskilde enligt den nationella lagstiftningen
har rätt till ersättning för intrång. Motsvarande
bör gälla beslut fattade av renbetesnämnden och
överprövningsnämnden. Sådana frågor skall prö-
vas av nationella organ och enligt det landets
lagstiftning.

Art. 35
Under den tid 1972 års konvention varit i kraft
har det inträtt förändringar inom förvaltningarna



von, ja doaimmat mat gullet dáidda 1972-kon-
venªuvnna mielde leat sirdojuvvon “leanastivrii”
ja “boazodoalloagronomii”. Muhtun ∏aπahuv-
von rievdadusat leat maiddái mielddisbuktán
rievdadusaid daidda lágaide gokko konven-
ªuvdna lea dahkkon naªunála láhkan. Muhtun
oktavuoπain eai leat rievdadan 1972-konven-
ªuvnna, namalassii eai leat soahpan oππa ªiehta-
dusa Norgga ja Ruoºa gaskkas dan birra ahte
rievdadit 1972-konvenªuvnna. Ruoºas lea naªu-
nála duopmostuollu hilgon mearrádusaid mat
konvenªuvnna mielde leat dahkkon eiseválddis
mii ii namuhuvo 1972-konvenªuvnnas (rievdadus
lea ∏aπahuvvon duªªe naªunála lágain). Vai nu
ii dáhpáhuva boahtteáiggis, lea dát artihkal vál-
don mielde konvenªuvdnii. Artihkal galgá maid
geavahuvvot orgánaid ektui, omd. jus ∏earru
dahje boazoorohat naªunála mearrádusaid bokte
oΩΩot eará namaid dahje eará organisaªunvuogi. 

Kap. 9 Loahppamearrádusat

Dán kapihttalis leat mearrádusat dohkkeheami
(ratifiserema), fápmuibidjama j.e birra.

Art. 36
Dát konvenªuvdna boahtá 1972-konvenªuvnna
sadjái ja ªiehtadusa sadjái maid Norga ja Ruoººa
sohpe juovlamánu 13. beaivvi 1971, ja mii gusto
boazoáiddiid ceggema ja ortnegisdoallama hárrái
muhtun sajiin riikkaráji mielde (Jämtlandda
leana ja Davvi-Trøndelága ja Lulli-Trøndelága
fylkkat).

Art. 37
Dán artihkkala mielde galgá konvenªuvdna
dohkkehuvvot ja dohkkehanneavvut galget lonu-
huvvot dihto báikkis ovdal cuo∫umánu 30.
beaivvi 2002. Nugo dábála∏∏at, de gustojit dáro-
giel ja ruoºagiel konvenªuvdnateavsttat dássála-
ga. Sámegiel jorgaleapmi addá sápmela∏∏aide
vejolaªvuoπa lohkat konvenªuvnna ieΩaset gillii.

Art. 38
Konvenªuvdna galga biddjot fápmui miessemánu
1. beaivvi 2002 go 1972-konvenªuvdna heaitá
doaibmamis. Konvenªuvdna galgá, nu movt dálá
konvenªuvdna, gustot golbmalogi jagi. Oππa ort-
net lea evttohuvvon, ahte konvenªuvdna dan
ma∫∫el gusto vel logi jagi, dahje guhkit, jus ii cel-
kojuvvo eret.

4.2.3 Evttohuvvon lávdegottiid
mearrádusat

Lávdegottiid oktasaª mearrádusat

Kantuvra ja bargoveahka

§ 1
Boazoguohtunlávdegottis ja dárkkistangottis
galgá leat oktasaª kantuvra báikkis mii lea leanas
dahje fylkkas gos boazoguohtunkonvenªuvdna
gusto. Báikki mearridit dán guovtti riikka ráππe-
husat ovttasráπiid. Lávdegottiin galgá leat boas-
ta∏ujuhus goappaª riikkain. 

Dat riika gos kantuvra lea, háhka ja goasttida
heivvolaª kanturlanjaid.

§2
Lávdegottiin lea oktasaª ∏álli ja bargoveahka, jus
dat lea. Lávdegottiid joπiheddjiin lea ovddasvás-
tádus ráhkkanahttit ieΩaset áªªiid. Joπiheaddji
ovddasvástádus lea fuolahit ahte bargit doaim-
mahit bargguideaset ja ahte áªªit, mat leat boah-
tán lávdegoddái, meannuduvvojit daπistaga. Vir-
gáibidjaneavttut leat seammaláganat go eará alm-
molaª ásahusaid virgeolbmuin dan riikkas gos
bargit leat biddjojuvvon virgái.

¢álli ii sáhte ráhkkanahttit áªªi dárkkistangoπ-
πái, jus lea seammá áªªi ráhkkanahttán boazo-
guohtunlávdegoddái. Dárkkistangotti joπiheadd-
ji mearrida movt dáid áªªiid galgá ráhkkanahttit.

Lávdegottiid miellahtut ∏oahkkanit go guoske-
vaª joπiheaddjit leat goh∏∏on ∏oahkkimii ja
veahkkin ráhkkanahttet muhtun áªªii.

Ekonomalaª hálddaªeapmi

§3
Ráππehusat mearridit ovttasráπiid dárkkistan-
gotti joπiheaddji doaibmabuhtadusa, ja mátke-
ja biebmobuhtadusa máksomeriid. Lávdegottiid
eará miellahtuid doaibmabuhtadusa, ja mátke- ja
biebmobuhtadusa máksomeriid mearrida miel-
lahtuid ruovtturiikka ráππehus. 

§ 4
Eará golut, mat gusket lávdegottiid doaimmaide,
máksojuvvojit das ma∫∫il go joπiheaddji lágida
máksima. Dákkár ulbmiliid váste galgá juollu-
duvvot doarvái ruhta lávdegottiide. Ruhtajuollu-
deami, masa dábála∏∏at goappaª riikkat leat
máksán ovttamaπe, galgá dat eiseváldi olggos-
máksit maid riikka ráππehus mearrida ma∫∫il go
lávdegoddi lea addán rehkega.
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i Sverige och Norge. Exempelvis har lantbruks-
nämnderna i Sverige och reindriftsinspektør i
Norge upphört och dess uppgifter enligt 1972 års
konvention övertagits av länsstyrelsen och
reindriftsagronomen. Vissa av de förändringar
som inträtt har endast medfört ändringar i den
lagstiftning där konventionen gjorts till nationell
lag. Däremot har man i något fall underlåtit att
göra en förändring i 1972 års konvention, dvs.
inte träffat ett nytt avtal mellan Sverige och
Norge om förändring av 1972 års konvention. I
Sverige har nationell domstol underkänt beslut
enligt konventionen fattad av myndighet som inte
omnämns i 1972 års konvention (ändringen har
endast gjort i den nationella lagstiftningen). För
att undvika ett liknande förhållande i framtiden
har denna artikel tagits in i konventionen. Arti-
keln äger också tillämpning på organ, t.ex. om
sameby eller renbetesdistrikt genom nationella
beslut skulle få annat namn eller annan organisa-
tionsform.

Kap. 9 Slutbestämmelser

Detta kapitel innehåller bestämmelser om ratifi-
cering, ikraftträdande m.m.

Art. 36
Denna konvention ersätter 1972 års konvention
samt protokollet den 13 december 1971 mellan
Sverige och Norge om uppförande och underhåll
av renstängsel utmed vissa delar av riksgränsen
(Jämtlands län och Nord-Trøndelag och Sør-
Trøndelag fylker). 

Art. 37
Enligt denna artikel skall konventionen ratifice-
ras och ratifikationsinstrumenten utväxlas på en
bestämd plats senast den 30 april 2002. På sed-
vanligt sätt äger den svenska och norska konven-
tionstexten lika vitsord. Den samiska översätt-
ningen gör det möjligt för samernas att läsa kon-
ventionen på eget språk.

Art. 38
Konventionen skall träda i kraft den 1 maj 2002
då 1972 års konvention löper ut. Konventionen
skall liksom den nu gällande vara i kraft i trettio
år. Ett förslag till nyordning är att konventionen
därefter skall gälla för ytterligare tio år, eller
längre, om den inte sägs upp. 

4.2.3 Förslag till stadgar för den
svensk-norska renbetes-
nämnden och den svensk-
norska överprövningsnämnden

Gemensamma bestämmelser för nämnderna

Kansli och personal

§ 1
Renbetesnämnden och överprövningsnämnden
skall ha ett gemensamt kansli på en ort som ligger
i ett län eller fylke där renbeteskonventionen är
tillämplig. Orten bestäms av båda regeringarna
gemensamt. Det skall finnas en postadress i båda
länderna.

Erforderliga lokaler för kansliet tillhandahålles
och bekostas av det land där kansliet är beläget.

§ 2
Sekreterare och eventuell övrig personal skall
vara gemensam för de båda organen. Det ankom-
mer på ordföranden i respektive nämnd att leda
och övervaka beredandet av ärenden. Ordföran-
dena skall se till att den anställda personalen full-
gör sina åligganden samt att förekommande
ärenden kommer under behandling utan dröjs-
mål. I fråga om anställningsvillkor i övrigt skall i
tillämpliga delar gälla vad lagen i det land där
den anställda har sitt hemvist stadgar beträffande
den som är anställd i offentlig tjänst.

Sekreteraren får inte handlägga ett ärende i
överprövningsnämnden som han tidigare hand-
lagt i renbetesnämnden. Ordföranden i överpröv-
ningsnämnden bestämmer hur dessa ärenden
skall handläggas hos överprövningsnämnden.

Annan ledamot av nämnderna skall efter kal-
lelse av sin respektive ordförande delta i nämn-
dens sammanträden samt i förekommande fall
biträda vid beredande av ärenden.

Ekonomisk förvaltning

§ 3
Arvode och resekostnads- och traktamentsersätt-
ning till ordföranden i överprövningsnämnden
bestäms av båda regeringarna gemensamt. För
övriga ledamöter i nämnderna bestäms arvode
samt grunderna för resekostnads- och trakta-
mentsersättning av regeringen i hemlandet.



§ 5
Lávdegottiid rehketdoalu galgá sáddet guoskevaª
departementii, ja dat galgá dárkkistuvvot nu
movt ráππehusat ovttasráπiid mearridit.

Obbalaª áªªemeannudannjuolggadusat

§ 6
Áªªebáhpirat ja eará cealkámuªat mat bohtet láv-
degottiide, sáhttet leat ∏állojuvvon juogo dáro-
ruoºa- dahje sámegillii. Njálmmálaª ªiehtadalla-
miin sáhttet atnit daid seammá gielaid. Jus dárb-
baªuvvo jorgalit dahje dulkot, de lávdegottit
mákset goluid.

Lávdegottiid ∏oahkkingirjjiid ja mearrádusaid
galget dilálaªvuoπaid mielde ∏állit ovtta dahje
eanet gielaide.

§ 7
Lávdegottiid miellahtuin, virgáibiddjojuvvon
bargiin ja earáin, geat bálkáhuvvojit bargat, lea
jávohuªªangeasku mearrádusaid birra maid láv-
degottiid dahje daid joπiheaddjit leat dahkan,
gitta dasságo mearrádus lea almmuhuvvon doh-
kálaª vugiin.

Lávdegottiid áªªeráhkkanahttimat eai leat alm-
mola∏∏at. Njálmmálaª ªiehtadallamat leat alm-
mola∏∏at. Mearrádusat leat almmola∏∏at dakka-
viπe go lávdegotti miellahtut leat dan vuollái-
∏állán.

§ 8
Miellahtuide geat oassálastet áªªeráhkkanahtti-
mis, dahje leat mielde dahkamis loahpalaª mear-
rádusa áªªis, gustojit ∏uovvovaª bealátvuohta-
njuolggadusat:
a) guoskevaª olmmoª ii galgga ieª leat áªªebealli
b) guoskevaª olmmoª ii galgga leat náitalan/ovt-

tasássi ovttainge áªªebeliin, iige galgga leat
áªªebeali eamisogalaª iige náittosdili bokte
vulosmanni- ja bajásmanni linjjás, dahje doar-
rásmanni linjjás gitta oambeliid/vilbeliid rád-
jái.

c) guoskevaª olbmos ii galgga leat virgáibidjan-
gaskavuohta iige makkárge eará alebuª/vuole-
buªvuoπa gaskavuohta áªªebeliin

d) eai galgga leat sierra dilálaªvuoπat mat dahket
ahte hedjona luohttámuª dasa ahte guoskevaª
olmmoª lea sorjákeahtes ja bealátkeahtes.

§9
Áªªebealit sáhttet ohcat ja oaΩΩut nuvttá riekte-
veahki, daid eavttuid vuoπul mat gustojit sin
guoskevaª riikkain, sihke boazoguohtunlávde-
gotti áªªiide ja dárkkistangotti áªªiide.

§ 10
Áªªebáhpirat ja eará cealkámuªat galget ∏álala∏-
∏at dieπihuvvot áªªebeliide ja eiseválddiide maid-
da áªªi guoská, mat fas bealisteaset galget vástidit
ahte leat vuostáiváldán báhpiriid. Jus vássá vahk-
ku nu ahte dákkár duoπaªtus ii leat boahtán láv-
degoddái, de galgá dát dieπihuvvot riikka stevd-
netvihttana bokte. Erenoamáª dilálaªvuoπain
sáhttá dieπáhusa almmuhit unnimusat ovtta
aviissas maid dan guovllus dábála∏∏at lohket.

§ 11
Mearrádusain, maid sáhttá váidit, lea golbma
vahku váidináigemearri. Váidin∏álus galgá leat
boahtán dárkkistangoddái dán áigodaga áiggis.

Boazoguohtunlávdegotti mearrádusat

§ 12
Áªªi, mii ovddiduvvo boazoguohtunlávdegoddái,
galgá sisttisdoallat dieπuid mat dárbbaªuvvojit,
jus galgá sáhttit mearridit áªªis. Jus lávdegoddi
gávnnaha ahte áªªebáhpirat leat váileva∏∏at
ma∫ge láhkái, galgá lávdegoddi addit ohccái
dihto áigemeari divvut boasttuvuoπa. Jus boast-
tuvuoπat eai divvojuvvo, de adnojuvvo ahte áªªi
ii leat ovddiduvvon.

§ 13
Jus boazoguohtunlávdegotti gávnnaha ahte áªªi
ii gula lávdegotti bargosuorggi siskkobeallái, de
galgá hilgut áªªi. Jus áªªi ii hilgojuvo, de dát
dieπihuvvo buot áªªevuostebeliide maid diehtá,
ávΩΩuhusain vástidit dihto áigemearrái.

Jus dárbbaªuvvo, de galget áªªebáhpirat sádde-
juvvot maiddái daidda eisevalddiide maidda áªªi
guoská guoskevaª riikkain, vaikko dát eai adno-
juvvo leat áªªebeallin.

§ 14
Lávdegotti áªªeráhkkaneapmi galgá leat ∏álalaª.
Erenoamáª oktavuoπain sáhttá lávdegoddi mear-
ridit njálmmála∏∏at ráhkkanahttit áªªi.

§ 15
Joπiheaddji galgá dakkaviπe hilgut áªªi jus:
a) áªªi ii leat ovddidan lunddolaª dahje juridih-

kalaª persovdna, mas lea doarvái gullevaª-
vuohta áªªái

b) lea dakkár áªªi maid lávdegoddi ii sáhte mean-
nudit

Mearrádusaid dán láππasa mielde dahká joπi-
headdji oktonassii, muhto daid sáhttá váidit ollis-
laª lávdegoddái.
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§ 4
Utbetalningar avseende andra kostnader för
nämndens verksamhet görs efter godkännande
från nämndernas ordförande. För detta ändamål
skall erforderlig budget göras tillgänglig för
nämnderna. Budgeten skall, i regel med lika be-
lopp från båda länderna, efter rekvisition från
nämnden utbetalas av den myndighet i respektive
land som regeringen i landet bestämmer.

§ 5
Nämndernas räkenskaper skall skickas till aktu-
ellt departement i respektive land. Om revision
bestämmer regeringarna i de båda staterna ge-
mensamt.

Allmänna handläggningsregler

§ 6
Ansökningar och andra handlingar som inges till
nämnderna kan vara avfattade antingen på svens-
ka, norska eller samiska språket. Vid muntlig
överläggning kan något av dessa språk användas.
I den mån översättning eller tolkning är påkallad
verkställes den genom nämndens försorg.

Nämndernas protokoll och beslut skall efter
omständigheterna avfattas på ettdera eller flera
språk.

§ 7 
Vad nämnderna eller dessas ordförande beslutat
får ej av ledamot av nämnden eller av den som
tjänstgör hos nämnden yppas förrän beslutet i
vederbörlig ordning meddelats. 

Den förberedande handläggningen av ett
ärende är inte offentlig. Muntlig förhandling
skall dock vara offentlig. Ett beslut blir offentligt
när det har undertecknats av samtliga ledamöter. 

§ 8
För de ledamöter som är med vid förberedandet
av ett ärende, eller som är med och fattar slutligt
beslut i ärendet, gäller följande jävsregler:
a) vederbörande får inte själv vara part i ärendet,
b) vederbörande får inte vara gift med eller

sambo till någon som är part i ärendet eller
vara släkt eller i svågerskap i upp- eller nedstig-
ande led eller i sidled inbegripande kusin,

c) vederbörande får inte stå i ett anställningsför-
hållande eller ett annat över- eller underordnat
förhållande till en part i ärendet,

d) det får inte föreligga sådana särskilda omstän-
digheter som innebär att tilltron till vederbör-
andes oavhängighet och opartiskhet minskar.

§ 9
Parter kan söka och få rättshjälp, i enlighet med
de bestämmelser som gäller i respektive land, för
frågor som behandlas vid såväl renbetesnämnden
som överprövningsnämnden. 

§ 10
Ansökningar och övriga handlingar skall över-
sändas till parterna och berörda myndigheter,
vilka i sin tur är skyldiga att bekräfta att de mot-
tagit dessa. Om bekräftelse av mottagandet inte
inkommit inom en vecka så skall handlingarna
delges vederbörande genom nationell delgiv-
ningsmyndighet. Om särskilda omständigheter
föreligger kan delgivningen ske genom kungörel-
se i minst en tidning som är allmänt läst inom
området.

§ 11
Beträffande de beslut som är överklagbara gäller
en klagotid på tre veckor. Överklagandeskriften
skall vara inkommen till överprövningsnämnden
inom denna tid. 

Förfarandet vid renbetesnämnden

§ 12
En ansökan till renbetesnämnden skall innehålla
de uppgifter som med hänsyn till omständigheter-
na påkallas för bedömande av den fråga som
ansökan avser. Finner nämnden att ansökan är
ofullständig i något avseende, skall den förelägga
sökanden att inom viss tid bota bristen vid även-
tyr, om det försummas, att ansökningen förfaller.

§ 13
Om renbetesnämnden finner ansökan vara av
den beskaffenhet att det icke tillkommer nämn-
den att pröva den skall den avvisas. Avvisas inte
ansökan delges den alla kända motparter med
erinran att svara inom viss tid. 

Om så erfordras skall ansökan även delges
berörda myndigheter i respektive land, även om
dessa inte är att betrakta som parter.

§ 14
Handläggningen i nämnden skall vara skriftlig. I
särskilda fall kan nämnden besluta om muntlig
handläggning.

§ 15
Ordföranden skall avvisa ansökan direkt om
a) den inte gjorts av fysisk eller juridisk person

med tillräcklig anknytning till ärendet eller
b) den avser något som inte kan behandlas av

nämnden. 



§ 16
Go áªªeráhkkanahttin loahpahuvvo, de galgá
∏álalaª mearrádus dahkkot farggamusat.

Dárkkistangotti mearrádusat

§ 17
Dárkkistangotti miellahttu galgá, ovdalgo álgá
ámmáhii, leat dahkan duopmárváli, dahje leat
cealkán duopmárdáhkádusa ieΩas ruovtturiikkas.

§ 18
Dárkkistangotti áªªi berre sisttisdoallat
a) guoskevaª áªªebeliid ja eiseválddiid nama ja

∏ujuhusa nu ∏ielgasit go vejolaª,
b) dilálaªvuoπaid maid atná alccesis doarjjan
c) duoπaªtusaid, ja
d) ∏uo∏∏uhusa maid ovddida.

Jus áªªebáhpirat leat váileva∏∏at, de galgá lávde-
gotti joπiheaddji addit sutnje, gii ovddida áªªi,
áigemeari divvut váilevaªvuoπaid. Jus váilevaª-
vuoπat eai leat divvojuvvon mearriduvvon áigái,
de adnojuvvo ahte áªªi ii leat buktojuvvon mean-
nudeapmái.

§ 19
Joπiheaddji galgá dakkaviπe hilgut áªªi jus:
a) áªªi ii leat ovddidan lunddolaª dahje juridih-

kalaª persovdna mas lea doarvái gullevaª-
vuohta áªªái

b) lea dakkár áªªi maid lávdegoddi ii sáhte mean-
nudit

Mearrádusaid dan láππasa mielde dahká joπi-
headdji oktonassii, muhto daid sáhttá váidit ollis-
laª lávdegoddái.

§ 20
Áªªi dieπihuvvo áªªebeliide maid diehtá, ja sii
oΩΩot cealkináigemeari. Dát cealkámuª galgá sist-
tisdoallat dan mii ∏ilgejuvvo §18 vuosttaª laππa-
sis, bustávain b–d.

Jus dárbbaªuvvo, galget áªªebáhpirat maiddái
sáddejuvvot daidda eiseválddiide maidda áªªi
guoská guoskevaª riikkain, vaikko dát eai leat
áªªis áªªebealit.

§ 21
Go cealkináigemearri vássá meaddel, de joπi-
headdji mearrida galgá go gieπahallat áªªi ∏ála-
la∏∏at vai njálmmála∏∏at. Go leat stuora ja/dahje
deaºalaª áªªit, dahje go okta áªªebeliin dan gáibi-
da, de berrejit dábála∏∏at dollojuvvot njálmmálaª
ªiehtadallamat.

Jus áªªi meannuduvvo ∏álala∏∏at, de oΩΩot
buot áªªebealit dihto áigemeari buktit dadja-

muªaid. Jus áªªi meannuduvvo njálmmála∏∏at, de
sohpet ªiehtadallamiid áiggi ja báikki. ¥iehtadal-
lamiid ovdal, sáhttá joatkit ráhkkanahttit áªªi,
muhto galgá leat geargan vahku ovdal ªiehtadal-
lamat álggahuvvojit.

Jus ii goabbáge áªªebealli boaπe ªiehtadalla-
miidda, de sáhttá lávdegoddi juogo meannudit
áªªi dahje hilgut dan.

Jus lávdegoddi oaivvilda ahte áªªi ii leat doar-
vái bures ∏uvgejuvvon, sáhttá dát vieΩΩat eambbo
∏uvgehusaid áªªái.

§ 22
Áªªeráhkkaneamis mearrida joπiheaddji okto.
Mearrádusaid sáhttá, jus dat loahpahit áªªi dahje
muhtun osiid áªªis, váidit ollislaª lávdegoddái.

§ 23
Njálmmálaª ªiehtadallamiidda bohtet dábála∏∏at
áªªebealit, vihttanat ja áªªedovdit persovnna-
la∏∏at. Geavatlaª sivaid geaΩil, sáhttá sin baicca
dutkat telefuvnna bokte. Erenoamáª oktavuoπain
sáhttá lávdegoddi dohkkehit ∏álalaª raporttaid.

Ovdalgo sáhttá ∏ilgehusa addit, de galgá mui-
talit nama, riegádanbeaivvi, ∏ujuhusa, virggi ja
makkár oktavuohta lea áªªebeliide. Dasto sii nev-
vojuvvojit muitalit duoπaid.

Áªªebealit goh∏∏ot ieΩa ieΩaset vihttaniid ja
áªªedovdiid ªiehtadallamiidda, ja sis lea ovddas-
vástádus dáid goluin.

Lávdegottis lea ovddasvástádus daidda duoπaª-
tangoluide maid ieª álggaha.

§ 24
Go ∏álalaª áªªeráhkkanahttin dahje njálmmálaª
ªiehtadallamat leat loahpahuvvon, de galgá ∏ála-
laª mearrádus dahkkot nu joπánit go vejolaª.

§ 25
Go konvenªuvdnadivat lea almmuhuvvon, de
galgá juolludit 21 beaivvi áigemeari máksit div-
vada. 

§ 26
Loahpahuvvon áªªi sáhttá oππasit ovdandivvut
go
a) mearrádus lea dahkkon nu ahte muhtin

áªªebealli ii beassan cealkit áªªis dahje ii beas-
san oassálastit njálmmálaª ªiehtadallamiin, ja
áªªebealli sáhttá duoπaªtit ahte sus lei dohká-
laª jávkanágga,

b) leat ovdanboahtán oππa dilálaªvuoπat mat
∏ielgasit ∏ájehit ahte mearrádus lea boastut,
dahje

c) mearrádusa vuoππun leat áªªemeannudan-
boasttuvuoπat, mat leat váikkuhan mearrá-
dusa.
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Avgörandet härvidlag träffas av ordföranden
ensam, men kan överklagas till den samlade
nämnden. 

§ 16
När handläggningen har avslutats skall skriftligt
beslut meddelas snarast möjligt. 

Förfarandet vid överprövningsnämnden

§ 17
Ledamot av överprövningsnämnden skall innan
han träder i tjänst avlägga domared eller domar-
försäkran i sitt hemland.

§ 18
En ansökan till överprövningsnämnden bör inne-
hålla
a) så fullständiga uppgifter som möjligt om be-

rörda parters och myndigheters namn och
adresser,

b) de omständigheter som åberopas,
c) bevisuppgifter och
d) det yrkande som görs gällande.

Om ansökan är ofullständig skall nämndens ord-
förande förelägga sökanden att inom viss tid bota
bristerna. Om bristerna inte åtgärdas inom fris-
ten är ansökan att anse såsom ej inkommen.

§ 19
Ordföranden skall avvisa ansökan direkt om
a) den inte gjorts av fysisk eller juridisk person

med tillräcklig anknytning till ärendet eller
b) den avser något som inte kan behandlas av

nämnden.

Avgörandet härvidlag träffas av ordföranden
ensam, men kan överklagas till den samlade
nämnden.

§ 20
Ansökan delges de kända parterna med en frist
för yttrande. Sådant yttrande skall innehålla de
uppgifter som anges i § 18 första stycket b–d.

Om så erfordras skall ansökan även sändas till
berörda myndigheter i respektive land, även om
dessa inte är att betrakta som parter.

§ 21 
När fristen för yttrande har löpt ut beslutar ord-
föranden om ärendet skall handläggas skriftligen
eller muntligen. Vid stora och/eller viktiga ären-
den, eller när en av parterna begär det, bör som
huvudregel handläggningen vara muntlig.

Om ärendet handläggs skriftligen får alla
berörda en frist för att inkomma med yttranden.
Om ärendet handläggs muntligen så beslutas om
tid och plats för förhandling. Ytterligare hand-
läggning kan äga rum under tiden fram till den
muntliga förhandlingen, dock inte senare än en
vecka före förhandlingen.

Om båda parter uteblir från förhandlingen får
nämnden antingen pröva saken eller avvisa den.

Om nämnden inte anser ärendet vara tillräck-
ligt utrett kan den inhämta ytterligare upplys-
ningar.

§ 22
Beslut under handläggningen träffas av ordföran-
den på egen hand. Beslut, som innebär att saken
helt eller delvis avslutas, kan överklagas till den
samlade nämnden. 

§ 23
Vid en muntlig förhandling skall som huvudregel
parter, vittnen och sakkunniga inställa sig per-
sonligen. Av praktiska skäl kan förhör i stället
äga rum per telefon. I speciella fall kan nämnden
tillåta skriftliga rapporter.

Den som deltar vid muntlig förhandling skall
uppge namn, födelsedatum, adress, ställning och
eventuell anknytning till part. Därefter skall de
uppmanas att tala sanning.

Parterna kallar själv sina vittnen och sakkun-
niga och svarar för deras kostnader för inställel-
sen. 

Nämnden svarar för kostnader för den utred-
ning som den själv initierar.

§ 24
När den skriftliga eller muntliga handläggningen
avslutats skall skriftligt beslut meddelas snarast
möjligt. 

§ 25
När beslut om konventionsavgift har meddelats
skall fristen för erläggande av avgiften vara tjugo-
en dagar. 

§ 26
I en fråga som avgjorts slutligen kan handlägg-
ningen återupptas om
a) beslutet meddelats utan att en part fått möj-

lighet att uttala sig eller inställa sig vid den
muntlig förhandlingen och parten kan visa att
han/hon hade giltig frånvaro,

b) om nya omständigheter framkommer som
klart visar att beslutet var felaktigt eller

c) om det har förekommit handläggningsfel som
har haft betydelse för beslutet.



Norgga-ruoºa foandda njuolggadusat
rádjerastildeaddji boazodoalu váste 

§ 27
Norgga-ruoºa foandda hálddaªeami njuolggadu-
said mearridit ráππehusat ovttasráπiid, boazo-
guohtunlávdegotti dieπiheami ma∫∫il.

4.3 Kommiªuvnna evttohus
– konvenªuvdnaguovllu-
ªiehtadus

Kommiªuvdnaevttohusa art. 8 vuoπul galgá ása-
huvvot sierra ªiehtadus man goh∏oda “konven-
sjonsområdeprotokoll” (konvenªuvdnaguovllu-
ªiehtadus). ¥iehtadus válddáha formálaª mearri-
duvvon rájiid, ja guoπohanáigodagaid go dat
dárbbaªuvvojit, daidda konvenªuvdnaguovlluide
ja rádjeguohtunguovlluide mat evttohuvvojit ása-
huvvot Norggas ja Ruoºas, vrd. kap 4.1. Guovl-
lut ∏ilgejuvvojit evttohusa kártagirjjáΩis (kárttat
1–46). Geográfalaª namat maid ªiehtadusas gea-
vahit, leat váldon almmolaª kárttain; Norggas
leat Statens kartverk (Stáhta kártadoaimmahaga)
M-711 kárttat ja Ruoºas leat Lantmäteriet “Röda
Kartan”. Koordináhtat ∏ujuhit kárttaide.

4.3.1 Romssa ja Norrbottena
davágeaΩi regiovdna

Dolpi konvenªuvdnaguovlu Geaggáma ∏earu
váste
Davil: Riikarájis golmmariika rádjemearkkas,
Golddajávrri ja Govdajoga mielde gitta Govda-
jávrái, ja das viidáseappot ∏ázádaga mielde ¢aza-
jávrái, dán jávrri mielde davimus luovtta rádjái
(koord. X469568, Y7676869), das jogaΩa mielde
Siktaguras ja Gaskasuorggis dohko ¢oaigidan-
vuovddijohkii (Kitdalselva), dán joga mielde
Omasvutnii (Storfjord), vuona mielde ja ¢iek∫a-
leanu mielde (Signaldalelva) gitta geidnui E6, ja
dasto dán geainnu Gárgámii (Nordkjosbotn), das
Bahccavuona mielde (Ballsfjorden) Gárgámis
Sørkjosenii. Oarjin: Njuolga linjjás Kjoselva oi-
voªiª (koord. X431426, Y7680211) Stuorajávrri
(Storvatnet) davimus luovtta rádjái (koord.
X432918, Y7675123), Stuorajávrri mielde gitta
lulimus luovtta rádjái (koord. X432776,
Y7672860), das viidásit njuolga linjjás Ándor-

jávrri oarjedavimus luovtta rádjái (koord.
X431195, Y7670635), dán jávrri mielde lulimus
luktii (koord. X432113, Y7669074), das njuolga
linjjás Svensborgselva njálbmái Geatkejávrris,
das viidásit Geatkeeanu mielde Øverbygd rádjái.
Lulil: Målselva Øverbygd rájis Vuolit Rostojáv-
rái, viidásit Rostoeanu mielde Rostojávrái (Store
Rostavatn) ja dán jávrri mielde gitta riikarádjái
Riksrøys 287 bokte. Nuortan: Riikarádji Rosto-
jávrri rájis golmmariika rádjemerkii. 

Guovllu rájit leat merkejuvvon kárttas 1.

Saivomuotka konvenªuvdnaguovlu Basevuovddi
boazoorohaga váste
Guoπohanáigodat: golggotmánu 1.beaivvis cuo-
∫ománu 30.beaivái.

Oarjin: Muonioälv rájis Kallojärvi buohta
(koord. X1803302,Y7584460), njuolga linjjás
dán jávrri badjel Kuoppajärvái (koord.
X1802225,Y7584192), viidásit das njuolga linj-
jáid mielde Hanhijärvet (koord. X1798927,
Y7580498) – Jupukkajärvi (koord. X1800327,
Y7577443) – Kelojärvi (koord. X1797065,
Y7575356) – Kalattomajärvi (koord. X1796943,
Y7570336) – Nuulankijärvi (koord. X1800089,
Y7567695) – Rukojärvi (koord. X1803242,
Y7564670). Lulil: ¢ázádat Rukojärvi rájis badjel
Rukolompolo gitta dan rádjái gos jogaª rasttida
vuovdegeainnu mii manná Tervaharjut (koord.
X1804708,Y7565997), das njuolga linjjá mielde
Heinäjärvet (koord. X1813433,Y7564896), das
njuolga linjjá mielde Muodosjärvái (koord.
X1816746,Y7565990) ja gitta geaidnu 400
rádjái Kahtovaara buohta (koord. X1815013,
Y7570293). Nuortan og davil: Geaidnu 400
ma∫emus namuhuvvon báikkis gitta buohta
Noijanpolanvaara (koord. X1815688,
Y7570436), dán báikkis njuolga nuorttas Muo-
nioälv rádjái(koord. X1803962,Y7584601), vii-
dásit Muonioälv mielde gitta Kallojärvi buohta.

Guovllu rájit leat merkejuvvon kárttas 2.

Likká konvenªuvdnaguovlu Lávnnjitvuomi
∏earu váste
Davil: Rostojávrris Riksrøys 287, Rostoeanu
mielde Vuolit Rostojávrái, dán jávrri mielde ja
Rostojoga bokte dasságo jogat manne oktii Die-
váideanuin (Divielva) Rostanes bokte. Oarjin:
Dieváideatnu Rostanes rájis gitta Hávgajoga
oivoªii ma∫emus namuhuvvon jogas. Lulil: Háv-
gajohka Dieváideanu rájis bajás gitta Hávgajávr-
ri oivoªii, das njuolga linjjás Gorvvejavrri
orjjeªdavimus luovtta rádjái riikaráji bokte.
Nuortan: Riikarádji Gorvvejávrris Rostojávrái. 

Guovllu rájit leat merkejuvvon kárttas 3.
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Betänkande

Den svensk-norska fonden för den gränsöver-
skridande rennäringen

§ 27
Regler för förvaltningen av den svensk-norska
fonden fastställ gemensamt av den svenska och
norska regeringen på framställning av renbetes-
nämnden.

4.3 Kommissionens förslag
till konventionsområdes-
protokoll

Enligt artikel 8 i kommissionens förslag till kon-
vention skall det upprättas ett särskilt protokoll
kallat konventionsområdesprotokollet. Detta
protokoll beskriver de formellt fastlagda gränser-
na och i förekommande fall betestider för de
konventionsområden och gränsbetesområden
som föreslås etableras i Sverige och Norge, jfr.
kap. 4.1. Områdena är redovisade i betänkandets
karthäfte (karta 1–46). De geografiska namn som
finns i protokollet är hämtade från officiella
kartor; i Norge kartserien M-711 från Statens
kartverk och i Sverige röda kartan från Lantmä-
teriverket. Koordinaterna refererar till respektive
kartverk.

4.3.1 Regionen Troms och norra
Norrbotten

Dolpi konventionsområde för Könkämä sameby
I norr: Från riksgränsen vid treriksröset utefter

Golddajávri och Govdajohka till Govdajávri,
vidare vattendraget till ¢azajávri, utefter denna
sjö till dess nordligaste vik (koord X469568,
Y7676869), vidare utefter bäcken i Siktagura och
Gaskasuorgi till ¢oalgedanvuovddijohka (Kit-
dalselva), denna älv till Storfjord, längs fjorden
och ¢ieknjaleatnu (Signaldalelva) till väg E6,
vidare utefter nyss nämnda väg till Gárgán
(Nordkjosbotn), vidare Báhccavuotna (Ballsfjor-
den) från Gárgán till Sörkjos. I väster: En rät linje
från Kjoselvas utlopp (koord X431426,
Y7680211) till Stuorajávris (Storvatnets) nordli-
gaste vik (koord X432918, Y7675123), längs
Stuorajávri till dess sydligaste vik (koord

X432776, Y7672860), vidare en rät linje till
Ándorjávris nordvästligaste vik (koord X431195,
Y7670635), denna sjö till dess sydligaste vik
(koord X432113, Y7669074), därifrån en rät
linje till Svensborgselvas utlopp i Geatkejávri,
vidare Geatkeeatnu till Överbygd. I söder: Måls-
elva från Överbygd till Vuolit Rostojávri, vidare
efter Rostoeatnu till Rostojávri (Store Rostavatn)
och denna sjö fram till riksgränsen vid Rr 287. I
öster: Riksgränsen från Rostojávri till treriks-
röset.

Områdets gränser redovisas på karta 1.

Saivomuotka konventionsområde för
Helligskogen renbetesdistrikt
Betestid från och med den 1 oktober till och med
den 30 april.

I väster: Från Muonio älv i höjd med Kallojär-
vi (koord X1803302,Y7584460), en rät linje
över denna sjö till Kuoppajärvi (koord
X1802225,Y7584192), vidare i räta linjer till
Hanhijärvet (koord X1798927,Y7580498) –
Jupukkajärvi (koord X1800327,Y7577443) –
Kelojärvi (koord X1797065,Y7575356) – Kalat-
tomajärvi (koord X1796943,Y7570336) – Nuu-
lankijärvi (koord X1800089,Y7567695) – Ruko-
järvi (koord X1803242,Y7564670). I söder: Vat-
tendraget från Rukojärvi över Rukolompolo
fram till där bäcken korsar skogsvägen till Terva-
harjut (koord X1804708,Y7565997), därifrån en
rät linje till Heinäjärvet (koord X1813433,
Y7564896), vidare rät linje till Muodosjärvi
(koord X1816746,Y7565990) och fram till väg
400 i höjd med Kahtovaara (koord X1815013,
Y7570293). I öster och norr: Väg 400 från nyss
nämnda punkt till i höjd med Noijanpolanvaara
(koord X1815688,Y7570436), från denna punkt
rakt österut till Muonioälv (koord X1803962,
Y7584601), vidare Muonioälv upp till i höjd med
Kallojärvi.

Områdets gränser redovisas på karta 2.

Likká konventionsområde för Lainiovuoma
sameby
I norr: Från Rostojávri vid Rr 287 efter Rosto-
eatnu till Vuolit Rostojávri, längs denna sjö och
Rostojohka till sammanflödet med Dieváideatnu
(Divielva) vid Rostanes. I väster: Dieváideatnu
från Rostanes upp till Hávgajohkas inflöde i nyss
nämnda älv. I söder: Hávgajohka från Dieváid-
eatnu upp till utloppet från Hávgajávri, därifrån
en rät linje till Gorvvejávris nordvästligaste vik
vid riksgränsen. I öster: Riksgränsen från Gorv-
vejávri till Rostojávri. 

Områdets gränser redovisas på karta 3.



Skaitelandet/Anttis konvenªuvdnaguovlu boazo-
orohagaide Gielas, Stálonjárga ja Meavki
Guoπohanáigodat: golggotmánu 1. beaivvis cuo-
∫ománu 30. beaivái.

Oarjin ja lulil: Dan bokte gokko Duortnoseanu
(Torneälv) rasttida lappmarksgränsen gitta dan
rádjái gokko dát rádji rasttisa Myllyjoki, das
njuolga linjjás Järvikaiset (koord. X1774920,
Y7501994) ja viidásit ruovttoluotta Duortnos-
eanu (Torneälv) rádjái, vulos Juopakoski mielde
(koord. X1779438,Y7502732), dán jogas viidá-
sit Paavosaari rádjái (koord. X1812979,
Y7480732) Lehonsuantos. Nuortan: Njuolga
linjjás Paavosaari rájis jávrráΩa rádjái (koord.
X1809124,Y7485839) nuorttadavvelis Saukku-
vuoma ja viidásit Pellijoki (koord. X1809214,
Y7486510), dán jogaª mielde gitta Pellijärvái
(koord. X1800976,Y7492407), dás njuolga linj-
jás Ainettijoki nuortalulimus ∏ihkii (koord.
X1799336,Y7494487), viidásit joga mielde,
Ainettijoki mielde, gitta Lainioälv rádjái, Laini-
oälv mielde bajás Rauvoskoski (koord.
X1790919, Y7518142). Davil: Ma∫emus namu-
huvvon báikkis Lainioälv:s Saarijärvái (koord.
X1789361,Y7517665), viidásit njuolgá linjjás
badjel Tonkijärvi ja Liikamaa gitta dasa gos lapp-
marksgränsen rasttida Duortnoseanu (Torneälv). 

Guovllu rájiid leat merkejuvvon kárttas 4.

Ánjavuopmi konvenªuvdnaguovlu Sárevuomi
∏earu váste
Davil: Riikarájis Gorvvejávrri orjjeªdavimus
luovtta rájis njuolga linjjás Hávgajoga oivoªii
Hávgajávrris, das viidásit Hávgajoga mielde Die-
vaidetnui ja dán eanu mielde Målselva rádjái,
Målselva mielde Gaedgeseanu (Kirkeselva)
oivoªii Øverbygd bokte. Oarjin: Gaedgeseanus
Øverbygd rájis Jordbrua rádjái (koord.
X423356,Y7637210) Gaedgesbaπa bokte, dán
báikkis ja njuolga linjjás Gaedges∏ohkka (Kirkes-
tinden) aláΩii 1677, das viidásit njuolga linjjás
Tindtjørna oarjjimus luovtta rádjái, dás njuolga
linjjás Gaskasjjåkka njálbmái Álddesjávrris.
Lulil: Álddesjávrri mielde ja Lenesjávrri mielde
gitta riikarádjái. Nuortan: Riikarádji Lenesjávrris
Gorvvejávrái. 

Guovllu rájit leat merkejuvvon kárttas 5.

Duoddaras (Láirevággi) konvensjonsområde
Talma ∏earu váste
Davil: Lenesjávri (Leinavatn) riikarájis viidásit
Aldesjávri (Altevatnet) mielde ja Aldesjoga (Bar-
duelva) mielde gitta Sørdalselva oivoªii Øyvoll
bokte. Oarjin: Sørdalselva rájis dan namuhuvvon
oivoªis gokko jogat manne oktii Grensevatnan ja
Riksrøys 272 rádjái riikarájis. Lulil ja nuortan:

Riikarádji Riksrøys 272 rájis (Pålnoröset) Lenes-
jávrái.

Guovllu rájit leat merkejuvvon kárttas 6.

Njuoravuopmi konvenªuvdnaguovlu Gielas
boazoorohaga váste
Lulil: Ruovdemáπi riikarájis jávrráΩiidda (koord.
X1617178,Y7596055) mat leat dakka nuortta-
bealde Tornehamn kapealla. Nuortan: Ma∫emus
namuhuvvon báikkis njuolga linjjás Riksrøys 272
(Pålnoröset) rádjái. Davil ja oarjin: Riikarájis
Riksrøys 272 rájis dan báikái gokko ruovdemáπi
rasttida riikaráji.

Guovllu rájit leat merkejuvvon kárttas 7.

Báhcajeagil konvenªuvdnaguovlu Gielas boazo-
orohaga váste 
Oarjin ja lulil: ¢ázádat Torneträsk – Dáriksrøy-
sajávri – Jiegajávri – Alajávri – Váhkujávri –
Nuorajávri gitta Kallojärvái. Nuortan ja davil:
Kallojärvi rájis ∏ázádaga mielde Lulip Vuolusjáv-
ri – Davip Vuolusjávri, ma∫emus namuhuvvon
jávrri orjjesdavimus luovtta rájis njuolga linjjás
Lulip Stálujávrri nuortalulimus luktii, viidásit
∏ázádaga mielde Lulip Stálujávri – Stálujohka –
Korttojärvi – Torneträsk.

Guovllu rájit leat merkejuvvon kárttas 8.

4.3.2 DavágeaΩi Nordlánda ja gaska
ja lulágeaΩi Norrbotten
regiovdna

Beatnakvuobmi konvenªuvdnaguovlu Gabna
∏earu váste
Davil: Guovllurádji Nordlándda ja Romssa boa-
zoguovllu gaskka riikarájis ruovdemáπi mielde
Gátterat stáªuvdnii. Oarjin: Vuolgá Gátterat stá-
ªuvnnas Ruoidna∏ohkkii (allodat 1360) Ruoid-
najávrri lulimus báikái, dan rájis njuolga linjjás
Beajojiekna rádjái (aláª 1475), das manná njuol-
ga linjjás Váhtte∏ohkkii (aláª 1494), das manná
njuolga linjjás Basejávrri davimus luktii, das fas
manná dan seammá jávrri lulimus luovtta rádjái,
das njuolga linjjás (badjel Basejiekna jiehki) Leir-
vatnet nuorttimus luovtta rádjái, das njuolga linj-
jás allodaga 1379 aláΩii. Lulil: Aláª 1379 rájis
njuolga linjjás jiehki mielde lulábeali Sealggajávr-
ri aláª 1289 rádjái, das njuolga linjjás he∫gge
mielde Ákªu rádjái, das njuolga linjjás badjel
¢unojávrri ja dan jávrri nuorttimus luovtta rád-
jái, das manná dan báikái gokko rádji gaskal
Gabna ja Laevas bohtet oktii riikarájiin Riksrøys
263 bokte. Nuortan: Riikarádji Riksrøys 263
rájis davás dan báikái gos guovllurádji gaskal
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Betänkande

Skaitelandet/Anttis konventionsområde för ren-
betesdistrikten Gielas, Hjerttind och Mauken
Betestid från och med den 1 oktober till och med
den 30 april.

I väster och söder: Från där Torneälv korsar
lappmarksgränsen fram till denna gräns skär
Myllyjoki, därifrån en rät linje till Järvikaiset
(koord X1774920,Y7501994) och vidare åter
till Torneälv nedströms Juopakoski (koord
X1779438,Y7502732), vidare denna älv till Paa-
vosaari (koord X1812979,Y7480732) i Lehon-
suanto. I öster: En rät linje från Paavosaari till en
tjärn (koord X1809124,Y7485839) nordost om
Saukkuvuoma och vidare till Pellijoki (koord
X1809214,Y7486510), denna bäck upp till Pelli-
järvi (koord X1800976,Y7492407), härifrån en
rät linje till Ainettijokis sydöstligaste krök (koord
X1799336,Y7494487), vidare älven Ainettijoki
fram till Lainioälv, efter Lainioälv upp till Rau-
voskoski (koord X1790919, Y7518142). I norr:
Från nämnda punkt i Lainioälv till Saarijärvi
(koord X1789361,Y7517665), vidare en rät linje
över Tonkijärvi och Liikamaa fram till där lapp-
marksgränsen skär Torneälv. 

Områdets gränser redovisas på karta 4.

Ánjavuopmi konventionsområde för
Saarivuoma sameby
I norr: Från riksgränsen vid Gorvvejávris nord-
västligaste vik en rät linje till Hávgajohkas utlopp
ur Hávgajávri, vidare efter Hávgajohka till Die-
váiteatnu och denna älv till Målselva, längs Måls-
elva till Gaedgeseatnus (Kirkeselvas) inflöde vid
Överbygd. I väster: Gaedgeseatnu från Överbyg-
da till Jordbrua (koord X423356, Y7637210) vid
Gaedgesbatta, från denna punkt en rät linje till
Gaedges∏åkkas (Kirkestindens) topp 1677, vidare
en rät linje till Tindtjörnas västligaste vik, här-
ifrån en rät linje till Gaskasjjåkkas utlopp i Al-
desjávri. I söder: Längs Aldesjávri och Lenesjávri
fram till riksgränsen. I öster: Riksgränsen från
Lenesjávri till Gorvvejávri. 

Områdets gränser redovisas på karta 5.

Duoddaras konventionsområde för Talma
sameby
I norr: Lenesjávri (Leinavatn) från riksgränsen
och vidare längs Aldesjávri (Altevatnet) och Al-
desjåkka (Barduelva) fram till Sördalselvas inflö-
de vid Öyvoll. I väster: Sördalelva från nyss
nämnda sammanflöde till Grensevatnan och Rr
272 på riksgränsen. I söder och öster: Riksgrän-
sen från Rr 272 (Pålnoröset) till Lenesjávri.

Områdets gränser redovisas på karta 6.

Njuoravuopmi konventionsområde för Gielas
renbetesdistrikt
I söder: Järnvägen från Riksgränsen till tjärnen
(koord X1617178, Y7596055) strax öster om
Tornehamn kapell. I öster: En rät linje från nyss
angivna punkt till Rr 272 (Pålnoröset). I norr och
väster: Riksgränsen från Rr 272 till den punkt
järnvägen skär riksgränsen.

Områdets gränser redovisas på karta 7.

Báhcajeagil konventionsområde för Gielas ren-
betesdistrikt
I väster och söder: Sjösystemet Torneträsk – Dár-
rajávri – Jiegajávri – Alajávri – Váhkujávri –
Nuorajávri fram till Kallojärvi. I öster och norr:
Från Kallojärvi sjösystemet Lulip Vuolusjávri –
Davip Vuolusjávri, från sistnämnda sjös nord-
västligaste vik en rät linje till Lulip Stálujávris
sydöstligaste vik, vidare sjösystemet Lulip Stálu-
jávri – Stálujohka – Korttojärvi – Torneträsk.

Områdets gränser redovisas på karta 8.

4.3.2 Regionen norra Nordland och
södra och mellersta Norrbotten

Beatnakvuopmi konventionsområde för Gabna
sameby
Mot norr: Områdesgränsen mellan Nordlands
och Troms renskötselsområden från riksgränsen
längs järnvägen till Gátterats station. Mot väster:
Från Gátterats station till Ruoidnaèohkka (höjd
1360) till sydligaste Ruoidnajávri, sedan i rät
linje till Beajojiekna (topp 1475), därifrån i rät
linje till Váhttecohkka (topp 1494), därifrån i rät
linje till den nordligaste viken i Basejávri, där-
ifrån till den sydligaste viken i samma vatten,
därifrån i rät linje (över glaciären Basejiekna) till
den östligaste viken i Leirvatnet, därefter i rät
linje till toppen av höjd 1379. Mot söder: Från
topp 1379 i rät linje längs glaciären söder om
Sealggajávri till topp 1289, därifrån i rät linje
längs fjällsluttningen till Ákªu, därifrån i rät linje
över Cunojávri till denna sjös östligaste vik, där-
ifrån till den punkt där gränsen mellan Gabna
och Laevas möter riksgränsen vid Rr 263. Mot
öster: Riksgränsen från Rr 263 åt norr till den
punkt där områdesgränsen mellan Nordland och
Troms möter riksgränsen vid järnvägen.

Områdets gränser redovisas på karta 9.



Nordlándda ja Romssa bohtet oktii riikarájiin
ruovdemáπi bokte.

Guovllu rájit leat merkejuvvon kárttas 9.

Nuorjonjunni konvenªuvdnaguovlu Laevas
∏earu váste
Davil: Dan báikkis álgá gokko rádji gaskal
Gabna ja Laevas bohtet oktii riikarájiin Riksrøys
263 bokte, viidásit njuolga linjjás Gállan∏ohkkii
(aláª 1171), njuolga linjjás Stohkkenjunnái (aláª
1226 ), das njuolga linjjás oarjjás ¢áihavárrái
(aláª 1381), das jiehki badjel aláΩii 1727 (nuor-
tadavvelis Durmålstind), das manná Rundtuva
rádjái (allodat 474) Sørdalen:s, das njuolga johkii
(koord. X605538,Y7561408). Oarjin ja lulil:
Sørelva mielde Rundtuva buohta, viidásit Kobb-
elva mielde Nuorjjojávrái (Kobbvatnet), das vii-
dásit nuortalulimus luovtta rádjái Nuorjjojávrris,
das manná Nuorjjojoga mielde, Guovdelisjávrri
ja Vanasjávrri mielde dan báikái gos rádji gaskal
Laevas ja Girjas manná oktii riikarájiin Riksrøys
259 bokte. Nuortan: Riikaráji mielde dan báikkis
gokko rádji gaskal Laevas ja Girjas bohtet oktii
riikarájiin Riksrøys 259 bokte, dan báikái gokko
rádji gaskal Gabna ja Laevas bohtet oktii riikará-
jiin Riksrøys 263 bokte.

Guovllu rájit leat merkejuvvon kárttas 10.

Skávhlá konvenªuvdnaguovlu Girjas ∏earu váste
Davil: Nuorjonjuni konvenªuvdnaguovllu lulá-
beali rádji riikarájis Riksrøys 259 bokte Nuorjjo-
jávrái, das ∏ázádaga mielde joganjálbmái Skjo-
menfjorden:i, ja das Skjomenfjordena dasságo
dat nohka. Oarjin: Orohatráji mielde gaskal
Skjomen ja Frostisen boazoorohagaid ja Sørskjo-
men:i, das manná Frostisen boazoorohahkii joga-
oivoªii lulábeali Frostisen-dálu, dan rájis manná
jogaΩa mielde Ruostajiehkkái (Frostisen), njuolga
linjjás jiehki badjel davágeaΩi Bukkevatnet:a
nuorttamus luovtta rádjái, das ∏ázádaga mielde
lulit Bukkevatnet rádjái ja das viidásit Geitvatnet
rádjái. Lulil: Geitvatnet rájis ∏ázádaga mielde
Guovdelasjávrái, dán jávrri mielde Forsvatnet
rádjái ja Siidasjávrái dan báikái gos rádji gaskal
Girjas ja Baste bohtet riikarádjái, viidasit riikará-
ji mielde dan báikái gos orohatrádji gaskal Girjas
ja Laevas bohtet oktii riikarájiin Riksrøys 259
bokte Skjomen boazoorohagas. 

Guovllu rájit leat merkejuvvon kárttas 11.

Bávgi konvenªuvdnaguovlu Baste ∏earu váste
Davil: Skávhlá konvenªuvdaguovllu lulimus rádji
álgá dan báikkis gos rádji gaskal Baste ja Girjas
bohtet riikarádjái Siidasjávri bokte ja manná
Guovdelasjávrái, dasto dán jávrri mielde ja jávrri
oarjeleamos luovtta rádjái. Oarjin: Nuolga linj-
jás dan ceggoseamos he∫gge bokte ja jiehki Isfjel-

let rádjái (aláª 1437), das njuolga linjjás davimus
luovtta rádjái jávrris mas lea allodat 708, ja dás
dán jávrri badjel dan lulimus luovtta rádjái, das
∏ázádaga mielde jávrri bokte, man allodat lea
698, ja ∏ázadaga mielde Austerdalen:i ja vulos
Inner Tysfjorden rádjái. Oarjin: Vuolgá Inner
Tysfjorden rájis ja manná Slábávuodnai (Sørfjor-
den), rastá vuona ja das bajás Baddjejávrái. Lulil:
Vuolgá Baddjejávrris, ∏ázádaga mielde bajás Sad-
jemjávrre nuortamus luovtta rádjái, das njuolga
linjjás aláΩii 1236 mii lea Gihtsejie∫as, das njuol-
ga linjjás badjel jie∫a ja Noaidejávri oarjjimus
luovtta rádjái, das manná dán jávrri mielde Lav-
zejávrái, dan rádjái gos rádji gaskal Baste ja Sör-
kaitum (Unna∏earoª) bohtet riikarádjái. Nuorta:
Riikaráji mielde dan báikái gokko rádji gaskal
Baste ja Girjas bohtet riikarádjái.

Guovllu rájit leat merkejuvvon kárttas 12.

Slahpenjárgga konvenªuvdnaguovlur Sörkaitum
(Unna∏earoª) ∏earu vaste
Davil: Bárgi konvenªuvdnaguovllu lulimus rádji
vuolgá dan báikkis gokko rádji gaskal Baste ja
Sörkaitum (Unna∏earoª) bohtet riikarádjái, ja
manná Inner Tysfjorden:i. Oarjin: Vuolgá Inner
Tysfjorden:is ja nuoris gaskal Hulløya ja nanná-
neatnama (gátti). Lulil: Sisa Mannfjorden:i, Stor-
vatnet, ¢oadnejávri, dan ráji mielde gaskal Háb-
mer ja Frostisen boazoorohagaid ja manná riika-
rádjái (seammá báikkis gokko rádji gaskal Sör-
kaitum ja Sirkas bohtet riikarádjái). Nuortan:
Riikaráji mielde dan báikkis gokko rádji gaskal
Sirkas ja Sörkaitum bohtet riikarádjái ja manná
gitta dan báikái gokko rádji gaskal Baste ja Sör-
kaitum bohtet riikarádjái.

Guovllu rájit leat merkejuvvon kárttas 13.

Ruonas rádjeguohtumat Hábmer boazoorohaga
váste
Guoπohanáigodat: Skábmamánu 1. beaivvis
guovvamánu 28./29. beaivái.

Davil: Riikarájis vuolgá Amasvákkejávrri
bokte, dán jávrri mielde nuortalulimus luovtta
rádjái, das manná njuolga linjjás Rettjatjaure
orjjeªdavimus luovtta rádjái ja das ∏ázádaga
mielde Sibokjávrái, das ∏ázadaga mielde dasságo
dát johka manná oktii jogain mii boahtá Bajka-
sjávrris. Lulil: Joga mielde gitta Bajkasjávrái,
badjel dán jávrri oarjjimus luovtta rádjái, das
nuolga linjjás Ábmeljávrre nuorttimus luovtta
rádjái, dasto dán jávrri mielde ja ∏ázádagas bajás
Slahpejávrái, dán jávrri mielde oarjjimus luovtta
rádjái ja das riikarádjái ja dakko gokko dat rast-
tida Ruonasvakki. Oarjin: Vuolgá Ruonasvakkis
riikaráji mielde Amasvákkejávrái.

Guovllu rájit leat merkejuvvon kárttas 14.

162
Evttohus



163
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Nuorjonjunni konventionsområde för Laevas
sameby
Mot norr: Från den punkt där gränsen mellan
Gabna och Laevas möter riksgränsen vid Rr 263,
vidare i rät linje mot Gállancohkka (topp 1171),
i rät linje till Stohkkenjunni (topp 1226), därifrån
i rät linje mot väster till Cáihavárri (topp 1381),
därifrån över glaciären till topp 1727 (nordost
om Durmalstind), därefter till Rundtuva (höjd
474) i Sørdalen, därefter rakt i älven (koord
X605538, Y7561408). Mot väster och söder:
Längs Sørelva i höjd med Rundtuva, vidare efter
Kobbelva till Nuorjjojávri, vidare till den sydöst-
ligaste viken i Nuorjjojávri, därifrån längs Nuorj-
jojohka, Guovdelisjávri och Vanasjávri till den
punkt där gränsen mellan Laevas och Girjas
möter riksgränsen vid Rr 259. Mot öster: Längs
riksgränsen från den punkt där gränsen mellan
Laevas och Girjas möter riksgränsen vid Rr 259,
till den punkt där gränsen mellan Gabna och
Laevas möter riksgränsen vid Rr 263.

Områdets gränser redovisas på karta 10.

Skávhlá konventionsområde för Girjas sameby
Mot norr: Den sydliga gränsen för Nuorjonjunni
konventionsområde från riksgränsen vid Rr 259
till Nuorjjojávri, därifrån vattendraget till utlop-
pet i Skjomenfjorden, därifrån ut genom Skjo-
menfjorden. Mot väster: Längs distriktsgränsen
mellan Skjomen och Frostisen renbetesdistrikt in
i Sørskjomen, därifrån in i Frostisen renbetes-
distrikt till älvutloppet söder om gården Frost-
isen, därefter längs denna bäck till Ruostajiekha,
i rät linje över isen till den östligaste viken i norra
Bukkevatnet, därifrån vattendraget till södra
Bukkevatnet och vidare till Geitvatnet. Mot
söder: Från Geitvatnet längs vattendraget till
Guovdelasjávri, denna sjö till Forsvatnet och Sii-
dasjávri till den punkt där gränsen mellan Girjas
och Baste möter riksgränsen, vidare längs riks-
gränsen till den punkt där distriktsgränsen mellan
Girjas och Laevas möter riksgränsen vid Rr 259 i
Skjomen renbetesdistrikt. 

Områdets gränser redovisas på karta 11.

Bávgi konventionsområde för Baste sameby
Mot norr: Den sydligaste gränsen för Skávhlá
konventionsområde från den punkt där gränsen
mellan Baste och Girjas möter riksgränsen vid Sii-
dasjávri till Guovdelasjávri, därefter denna sjö till
dess västligaste vik. Mot väster: I rät linje längs
den brantaste fjällsluttningen och glaciären till
Isfjellet (topp 1437), därefter i rät linje till den
nordligaste viken med höjd 708, därefter över
detta vatten till den sydligaste viken, därefter vat-

tendraget via vattnet med höjd 698 och vatten-
draget ner genom Austerdalen ner till Inner
Tysfjorden. Mot väster: Från Inner Tysfjorden till
Slábávuodna (Sørfjorden), över fjorden och
sedan upp Baddjejávrre. Mot söder: Från Badd-
jejávrre, upp efter vattendraget till den östligaste
viken i Sadjemjávrre, därefter i rät linje till topp
1236 i Gihtsejiek∫a, därefter över isen i rät linje
till den västligaste viken i Noaidejavri, därefter
längs denna sjö till Lavzejavri till den punkt där
gränsen mellan Baste och Sörkaitum möter riks-
gränsen. Mot öster: Längs riksgränsen till den
punkt där gränsen mellan Baste och Girjas möter
riksgränsen.

Områdets gränser redovisas på karta 12.

Slahpenjárgga konventionsområde för
Sörkaitum sameby
Mot norr: Den sydligaste gränsen för Bávgi kon-
ventionsområde från den punkt där gränsen
mellan Baste och Sörkaitum möter riksgränsen,
till Inner Tysfjorden. Mot väster: Inner Tysfjor-
den och sundet mellan Hulløya och fastlandet.
Mot söder: In i Mannfjorden, Storvatnet och
¢oadnejávri längs gränsen mellan Hábmer och
Frostisen renbetesdistrikt till riksgränsen. (I
samma punkt som den där gränsen mellan Sör-
kaitum och Sirkas möter riksgränsen.) Mot öster:
Längs riksgränsen från den punkt där gränsen
mellan Sirkas och Sörkaitum möter riksgränsen
och till den punkt där gränsen mellan Baste och
Sörkaitum möter riksgränsen.

Områdets gränser redovisas på karta 13.

Ruonas gränsbetesområde för Hábmer renbetes-
distrikt
Betestid från och med den 1 november till och
med den 28/29 februari.

Mot norr: Från riksgränsen vid Amasvák-
kejávri, i detta vatten till den sydöstligaste viken,
därifrån i rät linje till den nordvästliga viken i
Rätjatjaure, därefter längs vattendraget till
Sibokjávrre, därifrån längs vattendraget till den
punkt där detta löper samman med älven från
Bajkasjávrre. Mot söder: Längs älven fram till
Bajkasjávrre, därefter över denna sjö till den väst-
ligaste viken, därefter i rät linje till den östligaste
viken i Ábmeljávrre, sedan längs detta vatten och
upp efter vattendraget till Slahpejávrre, därefter
detta vatten till den västligaste viken och sedan
till riksgränsen där denna korsar Ruonasvagge.
Mot väster: Från Ruonasvagge längs riksgränsen
till Amasvákkejávri.

Områdets gränser redovisas på karta 14.



Máhtunjárgga konvenªuvdnaguovlu Sirkas
∏earu váste
Davil: Slaphenjárgga konvenªuvdnaguovllu lulit
rádji manná ¢oadnejávrris Mannfjorden:i. Oar-
jin: Hulløysundet mielde gitta Oarjevutnii (Helle-
mofjorden). Lulil: Manná Oarjevuona mielde
Njallajoga oivoªii Vuotnabaπa bokte (Hellemo-
botn), das ∏uovvu dán joga Ávzzejávrái, das leah-
keráiggi Gussajávrái, dán jávrri badjel nuortti-
mus luovtta rádjái, das njuolga linjjás riikarádjái
gokko dat rasttida Válddajávri. Nuortan: Riika-
ráji mielde Valddajávri rájis gitta ¢oadnejávrái.

Guovllu rájit leat merkejuvvon kárttas 15.

Lijná konvenªuvdnaguovlu Sirkas ∏earu váste
Davil: Vuolgá Riksrøys 246 bokte, Sávzzas,
njuolga linjjás Heargejávrri (Reinoksvatnet)
nuorttimus luovtta rádjái, das manná jávrri miel-
de oivoªii. Oarjin: Vuolgá Heargejávrri oivoªis ja
manná Jierdajávrái, das ∏ázádaga mielde, álggos
Juoksajávrái, das fas Gaskajávrriide ja das viidá-
sit Linájávrái ja GorΩajávrái, ja das dán jávrri
lulimus luovtta rádjái, das manná njuolga linjjás
Várreveajekajávrri davimus luovtta rádjái, ja das
orohatrádjái gaskal Storskog ja Hábmer nu movt
dat manná dán jávrái. Lulil: Vuolgá Várreveaje-
kajávrris orohatráji mielde gaskal Storskog ja
Hábmer ja manná Riksrøys 244 rádjái Hurreva-
ris. Nuortan: Davás riikaráji mielde Sávzzas rád-
jái.

Guovllu rájit leat merkejuvvon kárttas 16.

Ruonasvágge rádjeguohtumat Sirkas ∏earu vaste
Guoπohanáigodat: Miessemánu 1. beaivvis ∏ak-
∏amánu 30. beaivái.

Davil: Vuolgá riikarájis Valddajávrri bokte,
manná Máhtunjargga konvenªuvdnaguovllu luli-
mus ráji mielde, dasságo Njallajohka ja Rávga-
johka bohtet oktii. Oarjin: Rávgajoga mielde ja
dán ∏ázádaga mielde Ruonasvasvákkis riikarád-
jái. Nuortan: Vuolgá Ruonasvasvákkis gitta
Valddajávrái.

Guovllu rájit leat merkejuvvon kárttas 17.

Sijddás rádjeguohtumat Tuorpon ∏earu váste
Guoπohanáigodat: Miessemánu 1. beaivvis juov-
lamánu 15. beaivái.

Davil: Vuolgá riikarájis gokko dat johka, mas
joganjálbmi lea Raddujávrris, rasttida ráji (su. 1
km davvelis Riksrøys 241 (koord. X549036,
Y7476070), viidásit dán joga mielde jávrráª 837,
jávrráª 841 ja jávrráª 872 rádjái, dán jávrráΩis
jávrráΩii 866 ja viidásit Loaiddojohka ∏ázádaga
mielde gitta Loiddojávrái (Loytavatnet) ja viidásit

Aivojávrri oarjjimus luovtta rádjái. Oarjin: Aivo-
jávrri oarjjimus luovtta rájis njuolga linjjás láddo
rádjái bajábealde buoπu mii lea Siiddasjávrri
(Sisovatnet), dán jávrri mielde luolimus luovtta
rádjái. Lulil: Vuolgá Siiddasjávrri lulimus luovtta
rájis ja manná Sisovasstinden:i (1411), das dohko
Olmmáilik?a (Blåmannsisen) gitta dan báikái
gokko jiehkis manná okta suorgi Leirsjøen:i, das
Leirsjøen mielde dan báikái gokko rádji gaskal
Storskog/Sjunkfjell ja Balvatn boazoorohagaid
bohtet riikarádjái. Nuortan: Riikarádji.

Guovllu rájit leat merkejuvvon kárttas 18.

Rastesvárre rádjeguohtumat Storskog/Sjunkfjell
boazoorohaga váste
Guoπohanáigodat: Juovlamánu 15. beaivvis cuo-
∫ománu 30. beaivái.

Davil: Ráji mielde gaskal Sirkas ja Tuorpon
∏earuid riikarájis Vastenjaure rádjái ja das Viri-
haure rádjái. Nuortan: Manná Virihaure mielde
gitta johkaoivoªii mii boahtá Gásakjávrris. Lulil:
¢ázádaga mielde Virihaures Gásakjávrre rádjái
ja viidásit ∏ázádaga mielde riikarádjái dakko
gokko ∏ázádat boahtá oktii rájiin gaskal Stor-
skog/Sjunkfjell ja Balvatn boazoorohagaid. Oar-
jin: Riikarádji.

Guovllu rájit leat merkejuvvon kárttas 19.

Sálla konvenªuvdnaguovlu Tuorpon ja
Luokta-Mavas ∏earuid váste
Davil ja oarjin: Vuolgá Leirvatnet rájis gokko
orohatrádji gaskal Storskog/Sjunkfjell ja Balvatn
boazoorohagaid bohtet riikarádjái, ja das orohat-
ráji mielde oarjjás Øvrevatnet rádjái. Lulil: Dán
jávrris ∏ázádaga mielde bajás Langvatnet rádjái,
viidásit ∏ázádaga mielde Loamejávrái ja Muotke-
jávrái dán jávrri nuortalulimus luovtta rádjái, das
viidásit Låmeluobbalii riikaráji bokte. Nuortan:
Riikaráji mielde Låmeluobbalis gitta Leirvatnet
rádjái.

Guovllu rájit leat merkejuvvon kárttas 20.

Doarro konvenªuvdnaguovlu Luokta-Mavas
∏earu váste
Oarjedavil: Riikarájis Gaskajávrri (Mellomvat-
net) bokte, dán jávrri oarjjageah∏ái, das nuolga
linjjás Dårrojav’ri nuorttageah∏ái, das manná
jávrri orjjeªlulimus luovtta rádjái, das njuolga
linjjás Vuop’piluok’ta rádjái, mii lea Baljav’ri:s
(Balvatnet), das jávrri nuorttamus báikái. Lulil:
Baljav’ri nuorttamus báikkis ja njuolga linjjás
Riksrøys 235 rádjái. Nuortan: Álgá Riksrøys 235
rájis ja manná riikaráji mielde Gaskajávrái.

Guovllu rájit leat merkejuvvon kárttas 21.

164
Evttohus



165
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Máhtunjárgga konventionsområde för Sirkas
sameby
Mot norr: Sydgränsen för Slahpenjárgga konven-
tionsområde från ¢oadnejávri till Mannfjorden.
Mot väster: Längs Hulløysundet till Oarjevuotna
(Hellemofjorden). Mot söder: Längs Oarjevuotna
till Njallajohkas utlopp vid Vuotnabahta, däref-
ter denna älv till Ávzzejávri, därifrån dalgången
till Gussajávri, över detta vatten till den östligas-
te viken, därifrån i rät linje till riksgränsen där
denna korsar över Válddajávri. Mot öster: Längs
riksgränsen från Valddajávri till Coadnejávri.

Områdets gränser redovisas på karta 15.

Lijná konventionsområde för Sirkas sameby
Mot norr: Från Rr 246, Sávzzas, i rät linje till den
östligaste viken i Heargejávri, därifrån längs detta
vatten till mynningen. Mot väster: Från myn-
ningen i Heargejávri till Jierdajávri, därefter vat-
tendraget först till Juoksajávri, sedan till Gas-
kajávrrit och vidare till Linájávri och GorΩjávri,
och sedan till den sydligaste viken i denna sjö,
därifrån i rät linje till den nordligaste viken i Vár-
reveajekajávri och därifrån till distriktsgränsen
mellan Storskog och Hábmer så som den är
dragen i denna sjö. Mot söder: Från Várreveaje-
kajávri längs distriktsgränsen mellan Storskog
och Hábmer till Rr 244 på Hurrevarre. Mot
öster: Norrut längs riksgränsen till Sávzzas.

Områdets gränser redovisas på karta 16.

Ruonasvágge gränsbetesområde för Sirkas
sameby
Betestid från och med den 1 maj till och med den
30 september.

Mot norr: Från riksgränsen vid Valddajávri,
längs den sydligaste gränsen för Máhtunjárgga
konventionsområde till den punkt där Njallajoh-
ka och Rávgajohka löper samman. Mot väster:
Längs Rávgajohka och vattendraget i Ruona-
svasvággi till riksgränsen. Mot öster: Från Ruo-
nasvasvággi till Valddajávri.

Områdets gränser redovisas på karta 17.

Sijddás gränsbetesområde för Tuorpon sameby
Betestid från och med den 1 maj till och med den
15 december.

Mot norr: Från riksgränsen där älven med
utlopp i Raddujávvre korsar gränsen (ca 1 km
norr om Rr 241 (koord X549036, Y7476070),
vidare längs denna älv till tjärn 837, tjärn 841
och tjärn 872, från denna tjärn till tjärn 866 och
därefter vidare längs vattendraget Loaiddojohka
till Loiddojávri och vidare till den västligaste

viken i Aivojávri. Mot väster: Från den västligas-
te viken i Aivojávri i rät linje till dammen i Siid-
dasjávri, därefter längs detta vatten till den sydli-
gaste viken. Mot söder: Från den sydligaste viken
i Siiddasjávri till Sisovasstinden (1411), därifrån
över Olmmáilikha till det område där en glaciär-
arm faller ut i Leirsjøen, därifrån längs Leirsjøen
till den punkt där gränsen mellan Storskog/Sjunk-
fjell och Balvatn renbetesdistrikt möter riks-
gränsen.

Områdets gränser redovisas på karta 18.

Rastesvárre gränsbetesområde för Storskog/
Sjunkfjell renbetesdistrikt
Betestid från och med den 15 december till och
med den 30 april.

Mot norr: Längs gränsen mellan Sirkas och
Tuorpon samebyar från riksgränsen till Vasten-
jaure och därifrån till Virihaure. Mot öster:
Längs Virihaure till utloppet för älven från
Gásakjávrre. Mot söder: Längs vattendraget från
Virihaure till Gásakjávrre och vidare längs vat-
tendraget till riksgränsen där vattendraget möter
gränsen mellan Storskog/Sjunkfjell och Balvatn
renbetesdistrikt. Mot väster: Riksgränsen.

Områdets gränser redovisas på karta 19.

Sálla konventionsområde för samebyarna
Tuorpon och Luokta-Mavas 
Mot norr och väster: Från Leirvatnet där
distriktsgränsen mellan Storskog/Sjunkfjell och
Balvatn renbetesdistrikt möter riksgränsen och
därefter längs distriktsgränsen västerut till Øvre-
vatnet. Mot söder: Från detta vatten upp längs
vattendraget till Langvatnet, vidare längs vatten-
draget till Loamejávri och Muotkejávri, till denna
sjös sydöstligaste vik, därefter till Låmeluoppal
vid riksgränsen. Mot öster: Längs riksgränsen
från Låmeluoppal till Leirvatnet.

Områdets gränser redovisas på karta 20.

Doarro konventionsområde för Luokta-Mavas
sameby
Mot nordväst: Från riksgränsen vid Gaskajávri,
över detta vatten till den västra änden, därifrån i
rät linje till den östra änden av Dårrojav’ri, där-
ifrån till sjöns sydvästligaste vik, därifrån i rät
linje till Vuop’piluok’ta i Ballav’ri, därifrån till
den östligaste viken i sjön. Mot söder: Från den
östligaste viken i Ballav’ri i rät linje till Rr 235.
Mot öster: Från Rr 235 längs riksgränsen till
Gaskajávri.

Områdets gränser redovisas på karta 21.



Gráddas konvenªuvdnaguovlu Semisjaur-Njarg
∏earu váste
Davil ja oarjin: Vuolgá Riksrøys 235 bokte Bal-
lavéri nuorttimus luovtta rádjái. Das manná dán
jávrri mielde Skiei’dijoga oivoªii, das manná dán
joga mielde dasságo dát manná oktii Gráddasjo-
gain (Graddiselva). Lulil: Gráddasjoga rájis dan
báikái gokko dát manná rastá riikageainnu 77,
dás manná orohatráji mielde dán geaidnoráigge
riikarádjái. Nuortan: Riikarájis dan báikái gokko
riikageaidnu 77 rasttida riikaráji Riksrøys 235
rádjái.

Guovllu rájit leat merkejuvvon kárttas 22.

Älvsbyn konvenªuvdnaguovlu Balvatn boazo-
orohaga váste
Guoπohanáigodat: Golggotmánu 1. beaivvis cuo-
∫ománu 30. beaivái.

Nuortan ja davil: Piteelven mielde Älvsby gili
rájis das gos geaidnu 94 rasttida joga ja manná
Granselet rádjái (koord. X1706325,Y7311962).
Oarjin ja lulil: Vuolgá Granselet rájis ja manná
njuolga linjjás Stortjärnen rádjái (koord.
X1705861,Y7308721), viidásit manná Åsträsket
lulimus luktii (koord. X1707109,Y7305887), dás
manná njuolga linjjás jávrái Manjärv ja dan oarj-
jimus luktii (koord. X1716608,Y7305259), vii-
dásit njuolga linjjás geaidnoerrui gávpogis Man-
järv, geainnu mielde Manjärv rájis geaidnui 94
mii lea Vistheden buohta, viidásit geaidnu 94
gitta Piteälven rádjái.

Guovllu rájit leat merkejuvvon kárttas 23.

Sandön konvenªuvdnaguovlu Balvatn boazo-
orohaga váste
Guoπohanáigodat: Golggotmánu 1. beaivvis cuo-
∫ománu 30. beaivái.

Sandön sullo mearragátti mielde. 
Guovllu rájit leat merkejuvvon kárttas 24.

Svanjggá rádjeguohtumat Semisjaur-Njarg ∏earu
váste
Guoπohanáigodat: Miessemánu 1. beaivvis golg-
gotmánu 31. beaivái.

Davil: Álgá dan rájis go geaidnu 77 manná rii-
karádjái, das dán geainnu mielde dan báikái
gokko dat rasttida Gráddasjoga, viidásit dán joga
mielde, gaskal Saltfjell ja Balvatn boazooroha-
gaid ráji mielde, dan báikái gos Junkerdalselva
rasttida E6. Oarjin: Das gos Junkerdalselva rast-
tida E6, ja E6 mielde dan báikái gos geaidnu rast-
tida Ståkkåhajoga. Lulil: Dan báikki rájis gos
Ståkkåhajohka rasttida E6 ja viidásit Ståkkåha-
jåhkå mielde dan báikái gos rádji gaskal Semis-
jaur-Njarg ja Svaipa bohtet riikageidnui.

Guovllu rájit leat merkejuvvon kárttas 25.

Bureå-Sikeå konvenªuvdnaguovlu Saltfjell
boazoorohaga váste
Guoπohanáigodat: Golggotmánu 1. beaivvis cuo-
∫ománu 30. beaivái.

Oarjin: Geaidnu E4 mii vuolgá Bureå rájis gos
dat johka, mii boahtá Bodaträsket:is rasttida E4
vulos Djäkneboda rádjái. Lulil: Geaidnu mii
manná Djäkneboda rájis Ratan rádjái. Nuortan
ja davil: Mearragátti mielde Ratan rájis Bureå
rádjái. Dán guovlui gullet maid sullot ja sulloΩat. 

Guovllu rájit leat merkejuvvon kárttas 26.

Násavárre rádjeguohtumat Saltfjell boazo-
orohaga váste
Guoπohanáigodat: Skábmamánu 1. beaivvis cuo-
∫ománu 30. beaivái.

Lulil: Dan rájis gokko Sølvbekken rasttida rii-
karáji, das dán joga mielde Silbajaure rádjái, das
rájis dán jávrri nuortadavimus luovtta rádjái, das
njuolga linjjás Verdejoga oivoªii Laisälvenis.
Nuortan: Njuolga linjá Verdejoga njálmmis Lai-
sälven:s gitta allodat 1047 rádjái, das njuolga
linjjás Riksrøys 230 rádjái Straitastjogas. Oarjin:
Riikarádji

Guovllu rájit leat merkejuvvon kárttas 27.

4.3.3 Helgelánda ja Västerbotten
regiovdna

Junkaravárri konvenªuvdnaguovlu Svaipa og
Gran ∏earuid váste

Davil: Svanjgga rádjeguohtunguovllu lulábeali
rádji riikarájis dakko gokko Ståkkåhajohka rast-
tida riikaráji dan báikái gokko Ståkkåhajohka
golgá Ruovadajohkii (Randalselva). Oarjin: Álgá
dán rájis gokko Ståkkåhajohka golgá Ruovada-
johkii, dasto manná Ruovadajoga mielde vulos
Almlia:i Lasken buohta (koord. X487999,
Y7365398). Lulil: Álgá Ruovadajogas Almlia
bokte ja njuolga linjjás Lasken:i (761), dasto
njuolga linjjás gitta Gruonas∏ohkka (Grønnfjel-
let) alimus aláΩii (1055). Lulil: Ma∫emus namu-
huvvon báikkis ja njuolga linjjás Rismålsfjellet
alimus aláΩii (1122), das viidásit Ju∫kar (Junke-
ren) alimus báikái (1459), das manná Ju∫kar rájis
njuolga linjjás jávrráΩii Guobªagurra (Kvefsenda-
len) (779) ja manná Árdagavári (Ardekfjellet)
buohta, das viidásit davás Árdagavári bokte
njuolga linjjás jávrráΩii 762, das viidásit njuolga
linjjás jávrráΩa oarjjimus báikái 682 ja dasto dan
báikái riikarájis gokko Gran og Ran ∏earuid rádji
álgá. Nuortan: Dan báikkis gokko ∏earuid rádji
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Gráddas konventionsområde för Semisjaur-
Njargs sameby
Mot norr och väster: Från Rr 235 till den östli-
gaste viken i Bálliavrre. Därefter denna sjö till
Skiejddejåhkås mynning, därefter denna älv till
den punkt där den löper samman med Grádda-
sjåhká. Mot söder: Gráddasjåhká till den punkt
där den korsar riksväg 77, därifrån längs
distriktsgränsen längs denna väg till riksgränsen.
Mot öster: Riksgränsen från den punkt där rik-
sväg 77 korsar riksgränsen till Rr 235.

Områdets gränser redovisas på karta 22.

Älvsbyns konventionsområde för Balvatn ren-
betesdistrikt
Betestid från och med den 1 oktober till och med
den 30 april.

I öster och norr: Längs Piteälven från Älvsby
samhälle där väg 94 korsar älven upp till Granse-
let (koord X1706325,Y7311962). I väster och
söder: Från Granselet en rät linje till Stortjärnen
(koord X1705861,Y7308721), vidare till Ås-
träskets sydöstligaste vik (koord X1707109,
Y7305887), härifrån en rät linje till sjön Manjär-
vs västligaste vik (koord X1716608,Y7305259),
vidare en rät linje till vägkorsningen i byn Man-
järv, efter vägen från Manjärv till väg 94 vid Vist-
heden, vidare väg 94 fram till Piteälven.

Områdets gränser redovisas på karta 23.

Sandöns konventionsområde för Balvatn ren-
betesdistrikt
Betestid från och med 1 oktober till och med den
30 april.

Längs strandlinjen av ön Sandön. 
Områdets gränser redovisas på karta 24.

Svanjggá gränsbetesområde för Semisjaur-
Njargs sameby
Betestid från och med den 1 november till och
med den 31 oktober.

Mot norr: Från den punkt där väg 77 möter
riksgränsen, därefter denna väg till den punkt där
den korsar Gráddasjåhka, vidare längs denna älv,
längs gränsen mellan Saltfjell och Balvatn ren-
betesdistrikt, till den plats där Junkerdalselva
korsar E6:an. Mot väster: Från den punkt där
Junkerdalselva korsar E6:an, längs E6:an till den
punkt där vägen korsar Ståkkåhajåhkå. Mot
söder: Från den punkt där Ståkkåhajåhkå korsar
E6:an och vidare längs Ståkkåhajåhkå till den
punkt där gränsen mellan Semisjaur-Njarg och
Svaipa möter riksgränsen.

Områdets gränser redovisas på karta 25.

Bureå/Sikeå konventionsområde för Saltfjell ren-
betesdistrikt
Betestid från och med den 1 oktober till och med
den 30 april.

I väster: Väg E4 från Bureå där ån från
Bodaträsket skär E4:an ner till Djäkneboda. I
söder: Vägen från Djäkneboda till Ratan. I öster
och norr: Strandlinjen från Ratan till Bureå. I
området ingår även utanförliggande öar och skär. 

Områdets gränser redovisas på karta 26.

Násavárre gränsbetesområde för Saltfjell ren-
betesdistrikt
Betestid från och med den 1 november till och
med den 30 april.

I söder: Från den punkt där Sølvbekke korsar
riksgränsen, därefter denna bäck till Silbajaure,
därefter denna sjö till den nordöstligaste viken,
därefter i en rät linje till Verdejåkkås inflöde i
Laisälven. Mot öster: En rät linje från Verdejåk-
kås inflöde i Laisälven till höjd 1047, därefter i en
rät linje till Rr 230 på Straitastjåkkå. Mot väst:
Riksgränsen.

Områdets gränser redovisas på karta 27.

4.3.3 Regionen Helgeland och
Västerbotten

Junkaravárri konventionsområde för same-
byarna Svaipa och Gran
Mot norr: Sydgränsen för Svánjgga gränsbe-
tesområde från riksgränsen där Ståkkåhajåhkå
skär riksgränsen till den punkt där Ståkkåhajå-
hkå löper ut i Ruovadajohka (Randalselva). Mot
väster: Från den punkt där Ståkkåhajåhkå löper
ut i Ruovadajohka, därefter längs Ruovadajohka
ner till Almlia i höjd med Lasken (koord
X487999, Y7365398). Mot söder: Från Ruova-
dajohka vid Almlia i rät linje till Lasken (761),
därefter i en rät linje till högsta toppen på Gruo-
nasèohkka (Grönfjellet) (1055). I söder: Från
nyss nämnda punkt i en rät linje till högsta
toppen av Rismålsfjellet (1122), vidare till högsta
punkten av Ju∫kar (Junkeren) (1459), från
Ju∫kar i en rät linje till tjärnen i Guobªagurra
(Kvefsendalen) (779) i höjd med Árdagavárri
(Ardekfjellet), vidare norr om Ardekfjellet i en rät
linje till tjärn 762, vidare i en rät linje till den
västligaste viken i tjärn 682 och sedan fram till



manná riikarádjái ja viidásit riikaráji mielde Ståk-
kåhajohkii.

Guovllu rájit leat merkejuvvon kárttas 28.

Gitnetjahke rádjeguohtunguovlu Svaipa ja Gran
∏earuid váste
Guoπohanáigodat: suoidnemánu 1. beaivvis bor-
gemánu 15. beaivái.

Davil: Álgá Junkaravárre konvenªuvdnaguovl-
lu lulábeali ráji bokte riikaráji rájis gitta Ruova-
dajohkii Almlia bokte. Oarjin: Ruovadajohka
Almlia bokte gitta dasságo dát manná oktii
Grønnfjellåga:in. Lulil: Álgá das gokko Ruova-
dajohka ja Grønnfjellåga leat oktan johkan ja
manná ma∫emus namuhuvvon joga mielde das-
ságo dat manná rastá Gállajávrri (Kaldvatnet)
geainnu, das manná jávrri mielde Guobªajoga
oivoªii. Nuortan: Guobªajoga mielde jávrráΩii
779.

Guovllu rájit leat merkejuvvon kárttas 29.

Árdagavárri konvenªuvdnaguovlu Ran ∏earu
vaste
Davil ja oarjin: álgá Gran og Svaipa konvenªuvd-
na- ja rádjeguohtunguovlluid rájiin riikaráji rájis
dakko gokko ∏earuid gaskasaª rádji gaskal Gran
ja Ran mannet riikarádjái davábeali Árdagavári,
das viidásit Guobªagura mielde gitta Gállajávrái,
dasto dán jávrri mielde jogaΩa oivoªii mii golggi-
ida Sandtjörndalen:s, dákko namuhuvvon jogaΩa
mielde gitta riikarádjái dakka oarjjabeali Lill-
Uman (koord. X496648,Y7336515). Lulil ja
nuortan: Álgá riikarájis báikkis dakka oarjja-
bealde Lill-Uman ja manná dasságo Gran og Ran
∏earuid rádji manná riikarádjái.

Guovllu rájit leat merkejuvvon kárttas 30.

Ovle-vuelie konvenªuvdnaguovlu Ubmeje ∏earu
váste
Davil: Riikarájis Graesiejavrie (Grasvatnet)
bokte, dasto dán jávrri mielda gitta Oksfjellelva
oivoªii, ja das dán jávrri mielde Bretjørna rádjái
ja dasto Okstindbreen. Oarjin: Okstindbreen
mielde aláΩii 1581 (koord. X468570,Y7319128),
dasto ráji mielde gaskal Ildgruben ja Røssåga
boazoorohagaid njuolga linjjás Gryta rádjái bajá-
geaΩis Steikvassdalen, dasto Steikvasselva mielde
gitte Reevhtse (Røssvatnet) rádjái, ja dán jávrri
mielde Krutåga rádjái. Lulil: Álgá Krutåga ja
Kruvhtegenjaevrie (Krutvatnet) bokte ja ∏ázáda-
ga mielde gitta riikarádjái. Nuortan: Riikarájis
Kruvhtegenjaevrie rájis Graesiejavrie rádjái.

Guovllu rájit leat merkejuvvon kárttas 31.

Vännäs konvenªuvdnaguovlu Ildgruben boazo-
orohaga váste
Guoπohanáigodat: golggotmánu 1. beaivvis –
cuo∫ománu 30. beaivái.

Oarjin: Álgá Sunnasjö gávpogis (koord.
X1672719,Y7113606), geainnu mielde mii man-
ná gávpogiidda Bastuträsk ja Lillarmsjö gitta
geidnui 92 (koord. X1674011,Y7096558). Lulil:
Geaidnu 92 ma∫emus namuhuvvon báikkis
geaidnoerrui (koord. X1682141,Y7096558) mii
manná Eriksborg guvlui, ja viidásit dán geainnu
mielde Holmsjö ja Nyland badjel gitta oaive-
ruovdegeidnui Degermyr bokte (koord.
X1686156,Y7090396), dákko ruovdegeainnu
mielde gitta geaidnoerrui (landeveiskrysset)
(koord. X1691126,Y7093625) Vesterås bokte,
dán geainnu mielde geidnui 92 ja viidásit geainnu
92 mielde gitta Vindelälven rádjái. Nuortan: Vin-
delälven rájis ma∫emus namuhuvvon báikkis
Inbyn rádjái (koord. X1699269,Y7103587), dás
viidásit geainnu mielde badjel Gullsjönäs gitta
geidnui Gullsjö – Ö Stärkesmark (koord.
X1695884,Y7110631), viidásit geainnu mielde
badjel Tallberg gitta Lillsjön rádjái. Davil: Dán
jávrri davágeaΩis (koord. X1693404,Y7111732),
njuolga linjjás Brännan:i (koord. X1689239,
Y7111195), dás njuolga linjjás Nybyn rádjái
(koord. X1684232,Y7112127) Umeälven bokte,
ja dasto viidásit Ramsele badjel njuolga oarjjás
Ramsan:i, dán joga mielde gitta Holmberget
buohta (koord. X1677524,Y7114271), dán
báikkis geainnu mielde gitta langs Sunnansjö
gávpogii.

Guovllu rájit leat merkejuvvon kárttas 32.

Bjännberg konvenªuvdnaguovlu Ildgruben
boazoorohaga váste
Guoπohanáigodat: golggotmánu 1. beaivvis cuo-
∫ománu 30. beaivái.

Oarjin: Álgá geainnus Gräsmyr:s gitta Kallda-
len:ii, das jogaª mii manná Gvorrsjön, dán jávrri
mielde ja Gvorrsjöbäcken mielde gitta Öreälven
rádjái ja joga mielde geidnui E4. Lulil: E4 mielde
Öreälv rádjái geaidnorrui dakka nuorttabeali
Hörnån. Nuortan ja davil: Geaidnu ma∫emus
namuhuvvon geaidnoearus Häggnäs badjel gitta
Bjännberg rádjái, ja Bjännberg rájis manná
Hörnån mielde gitta Frängstorp buohta (koord.
X1694527,Y7077301), dán rájis njuolga linjjás
Småbrännorna rádjái(koord. X1693697,
Y7078091), viidásit geainnu mielde badjel Vibo
gitta Gräsmyr rádjái. 

Guovllu rájit leat merkejuvvon kárttas 33.
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den punkt på riksgränsen där gränsen mellan
Grans och Rans samebyar börjar. Mot öster:
Vidare längs riksgränsen från den punkt där
gränsen mellan samebyarna möter riksgränsen till
Ståkkåhajåhkå.

Områdets gränser redovisas på karta 28.

Gitnetjahke gränsbetesområde för samebyarna
Svaipa och Gran
Betestid från och med den 1 juli till och med den
15 augusti.

Mot norr: Sydgränsen för Junkaravárris kon-
ventionsområde från riksgränsen till Ruovadajo-
hka vid Almlia. I väster: Ruovadajohka från
Almlia till punkten där den löper samman med
Grønnfjellåga. Mot söder: Från den punkt där
Ruovadajohka och Grønnfjellåga löper samman
längs sistnämnda älv till den punkt där den
korsar vägen till Gállajávri (Kaldvatnet), därefter
denna sjö till den punkt där Guobªajohka löper
ut. Mot öster: Längs Guobªajohka till tjärn 779.

Områdets gränser redovisas på karta 29.

Árdagavárri konventionsområde för Ran
sameby
I norr och väster: Längs gränsen för Grans och
Svaipas konventions- och gränsbetesområden
från riksgränsen där samebygränsen mellan Gran
och Ran når riksgränsen norr om Árdagavárri,
vidare efter Guobªagurra till Gállajávri, därefter
denna sjö till den punkt där bäcken från Sand-
tjörndalen löper ut, därifrån längs nämnda bäck
fram till Tverrtjønn (585 m.ö.h.) och därifrån i en
rät linje till riksgränsen strax väster om Lill-
Uman (koord X496648, Y7336515). I söder och
öster: Riksgränsen från en punkt alldeles väster
om Lill-Uman till den punkt där gränsen mellan
Gran och Ran möter riksgränsen.

Områdets gränser redovisas på karta 30.

Ovle-vuelies konventionsområde för Ubmeje
sameby
Mot norr: Från riksgränsen i Graesiejavrie (Gra-
svatnet), därefter denna sjö till den punkt där
Oksfjellelva löper ut, vidare längs denna älv till
Bretjørna och därefter Okstindbreen. Mot väster:
Efter Okstindbreen till topp 1581 (koord
X468570, Y7319128), därefter gränsen mellan
Ildgruben och Røssåga renbetesdistrikt i rät linje
till Gryta i den övre delen av Steikvassdalen,
därefter Steikvasselva fram till Reevhtse (Rös-
svatnet), därefter denna sjö fram till Krutåga.
Mot söder: Krutåga och Kruvhtegenjaevrie

(Krutvatnet) och vattendraget fram till riksgrän-
sen. I öster: Riksgränsen från Kruvhtegenjaevrie
till Graesiejavrie.

Områdets gränser redovisas på karta 31.

Vännäs konventionsområde för Ildgruben ren-
betesdistrikt
Betestid från och med den 1 oktober till och med
den 30 april.

I väster: Från Sunnansjö by (koord X1672719,
Y7113606), vägen över Bastuträsk och Lillarm-
sjö byar framtill väg 92 (koord X1674011,
Y7096558). I söder: Väg 92 från nyss nämnda
punkt till korsningen med väg (koord X1682141,
Y7096558) mot Eriksborg, vidare denna väg
över Holmsjö och Nyland till stambanan vid
Degermyr (koord X1686156, Y7090396), här-
ifrån järnvägen till landsvägskorsningen (koord
X1691126,Y7093625) vid Västerås, denna väg
till väg 92 och vidare väg 92 fram till Vindeläl-
ven. I öster: Vindelälven från nyss nämnda punkt
till Inbyn (koord X1699269,Y7103587), härifrån
vidare vägen över Gullsjönäs fram till vägen
Gullsjö – Ö Stärkesmark (koord X1695884,
Y7110631), vidare vägen över Tallberg fram till
Lillsjön. I norr: Från denna sjös norra ände
(koord X1693404,Y7111732) en rät linje till
Brännan (koord X1689239,Y7111195), härifrån
en rät linje till Nybyn (koord X1684232,
Y7112127) vid Umeälven, vidare vägen över
Ramsele rakt västerut fram till Ramsan, denna å
upp till i höjd med Holmberget (koord
X1677524,Y7114271), från denna punkt längs
vägen fram till Sunnansjö by.

Områdets gränser redovisas på karta 32.

Bjännberg konventionsområde för Ildgruben
renbetesdistrikt
Betestid från och med den 1 oktober till och med
den 30 april.

I väster: Vägen från Gräsmyr till Kalldalen,
därifrån bäcken till Gvorrsjön, vidare längs
denna sjö och Gvorrsjöbäcken fram till Öreälven
och längs älven fram till väg E4. I söder: E4:an
från Öreälv till vägkorsningen strax öster om
Hörnån. I öster och norr: Vägen från nyss
nämnda korsning över Häggnäs till Bjännberg,
från Bjännberg längs Hörnån till i höjd med
Frängstorp (koord X1694527,Y7077301), från
denna punkt en rät linje till Småbrännorna
(koord X1693697,Y7078091), vidare längs
vägen över Vibo till Gräsmyr. 

Områdets gränser redovisas på karta 33.



Gierkietjahke rádjeguohtunguovlu Ildgruben
boazoorohaga váste
Guoπohanáigodat: Birra jagi.

Nuortan: Riikarájis dakka oarjjabeali Lill-
Uman (koord. X1460294,Y7339056), njuolga
linjjás gitta Kåtaviken:ii Över-Uman rádjái. Lulil:
Över-Uman rájis ja riikarádjái. Oarjin: Riikarájis
Över-Uman rájis gitta báikái dakka oarjjabealde
Lill-Uman (koord. X1460294,Y7339056).

Guovllu rájit leat merkejuvvon kárttas 34.

Vaekie konvenªuvdnaguovlu Vapsten ∏earu váste
Davil: Ovle-vuelie konvenªuvdnaguovllu lulábea-
li ráji mielde Kruvhtegenjaevrie rájis gitta Reevht-
se (Røssvatnet) rádjái. Oarjin: Reevhtse mielde
Bjørkåselvas njálmmis merrii, das njuolga linjjás
badjel Aalesjaevrie (Elsvatnet) gitta Åanghkejaev-
rie (Unkervatnet) rádjái Breidablikk bokte. Lulil:
Åanghkejaevrie ja Skardmodalselva gitta riika-
rádjái. Nuortan: Riikarádji Skarmodalselva rájis
gitta Kruvhtegenjaevrie rádjái.

Guovllu rájit leat merkejuvvon kárttas 35.

Lögdeå konvenªuvdnaguovlu Byrkije boazo-
orohaga váste
Guoπohanáigodat: golggotmánu 1. beaivvis cuo-
∫ománu 30. beaivái.

Oarjin: Oaiveruovdegeainnu rájis Lögdeälven
rájis gitta Långviksmon rádjái. Lulil: Geaidnu
Långviksmon:is gitta Långvattsån rádjái (koord.
X1648134,Y7061770), dán joga mielde ja Flygg-
sjön badjel Stor- og Lillhattsjön, ja das viidásit
Hattsjöån mielde Flärke rádjái, dás geaidnu
Hundsjö rádjái, dán jávrri lulábealis (koord.
X1659069,Y7051641) njuolga linjjás Saluböle
rádjái (koord. X1672404, Y7044009) geainnu
E4 bokte. Nuortan: Mearragátti mielde Saluböle
rájis gitta Lögdeälvens njálbmái. Nuortan: Lög-
deälven njálmmis gitta dakko gokko oaiveruov-
degeaidnu rasttida joga.

Guovllu rájit leat merkejuvvon kárttas 36.

Raajnese konvenªuvdnaguovlu Vilhelmina norra
∏earu váste
Davil: njuolga linjá riikarájis Valtanjaure bokte
jávrái luvlie Diehpele (Austre Tiplingen). Oarjin
ja lulil: luvlie Diehpele rájis Simleelva mielde jáv-
rái Råtnan ja viidáseappot ∏ázádaga mielde bijjie
Raentsere (Ransaren) riikaráji bokte. Nuortan:
riikarádji bijjie Raentsere rájis Valtanjaure rád-
jái.

Guovllu rájit leat merkejuvvon kárttas 37.

Råaksoentjahke rádjeguohtunguovlu Vilhelmina
norra ∏earu váste
Guoπohanáigodat: miessemánu 1. beavvis golg-
gotmánu 31. beaivái.

Davil: Riikarájis Skardmoelva bokte ja dán
joga mielde vulos dakko gokko jogaª mii boahtá
Råaktjoentjahke golgá johkii (koord. X468544,
Y7260493). Oarjin: Ma∫emus namuhuvvon
báikkis Skarmoelva:s ja jogaΩa mielde báikái sul-
lii 2 km davábealde Pantdalsklumpen (koord.
X468104,Y7258711), das njuolga linjjás oarjja-
beali Råaktjoentjahke (Rotfjellet) báikái bajimu-
sas Pantdalen (koord. X466494,Y7256476), das
njuolga linjjás Fisklausvatnet davimus luovtta
rádjái, dán jávrri mielde gitta nuortalulimus luk-
tii, dás jogaΩa mielde Daarnege (Daningen) oarj-
jimus luktii. Lulil: namuhuvvon jávrri mielde
nuorttamus luovtta rádjái ja viidáseappot jogaΩa
mielde gitta riikarádjái. Nuortan: Riikarájis
Daarnege rájis gitta Skardmoelva rádjái.

Guovllu rájit leat merkejuvvon kárttas 38.

Jitnemen konvenªuvdnaguovlu Vilhelmina södra
ja Frostvikens norra ∏earuid váste
Davil: Álgá riikarájis jávrri bijjie Raentsere bokte,
∏ázádaga mielde jávrái mas lea allodat 968 dakka
nuorttabealde Goeblehketjahke (Flåfjellet), dasto
dán jávrri mielde oarjelulimus luovtta rádjái.
Oarjin: Namuhuvvon jávrri oarjelulimus luovtta
rájis luksaguvlui bijjie Jitnemenjaevrie lulimus
luovtta rádjái, das njuolga linjjás Såålejaevrie
rádjái, das ∏ázádaga mielde bijjie Sipmehke
(Vestlige Sipmekinnsjøen) rádjái ja viidásit ∏ázá-
daga mielde riikarádjái Sipmekenjaure bokte.
Nuortan: Riikarájis Sipmekenjaure bokte gitta
bijjie Raentsere rádjái.

Guovllu rájit leat merkejuvvon kárttas 39.

4.3.4 Davvi-Trøndelága ja davágeaΩi
Jämtlándda regiovdna

Bajme konvenªuvdnaguovlu Østre-Namdal
boazoorohaga váste
Davil: Álgá Sipmekenjaures riikaráji bokte ja dán
∏ázádaga mielde Sipmekjukke rádjái gokko
manná oktan Gavostjukkiin. Nuortan: Sipmek-
jukke ja Gavostjukke oktasaª jogas ja dasto
ma∫emus namuhuvvoma rájis gitta Leipikvattnet
rádjái. Lulil: Leipikvattnet mielde ráji mielde
Ankarvattnet opmodaga rájis riikarádjái. Oarjin:
dan báikki rájis gokko Ankarvattnet opmoda-
trádji manná oktii riikarájiin ja riikaráji mielde
gitta Sipmekenjávrái.

Guovllu rájit leat merkejuvvon kárttas 40.
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Gierkietjahke gränsbetesområde för Ildgruben
renbetesdistrikt
Betestid hela året.

I öster: Från riksgränsen strax väster om Lill-
Uman (koord X1460294, Y7339056) i rät linje
fram till Kåtaviken i Över-Uman. I söder: Över-
Uman fram till riksgränsen. I väster: Riksgränsen
från Över-Uman till en punkt strax väster om
Lill-Uman (koord X1460294, Y7339056).

Områdets gränser redovisas på karta 34.

Vaekie konventionsområde för Vapstens sameby
I norr: Efter sydgränsen för Ovle-vuelie konven-
tionsområde från Kruvhtegenjaevrie till Reevhtse
(Rössvatnet). I väster: Efter Reevhtse till Bjørkå-
selvas utlopp i sjön, därifrån i en rät linje över
Aalesjaevrie (Elsvatnet) till Åanghkejaevrie (Un-
kervatnet) vid Breidablikk. I söder: Unkervatnet
och Skardmodalselva fram till riksgränsen. I
öster: Riksgränsen från Skarmodalselva till
Kruvhtegenjaevrie.

Områdets gränser redovisas på karta 35.

Lögdeå konventionsområde för Byrkije ren-
betesdistrikt
Betestid från och med den 1 oktober till och med
den 30 april.

I väster: Längs stambanan från Lögdeälven till
Långviksmon. I söder: Vägen från Långviksmon
fram till Långvattsån (koord X1648134,
Y7061770), längs denna å och Flyggsjön över
Stor- och Lillhattsjön, vidare efter Hattsjöån
till Flärke, härifrån vägen fram till Hundsjö,
från denna sjös sydspets (koord X1659069,
Y7051641) i en rät linje till Saluböle (koord
X1672404, Y7044009) vid väg E4. I öster:
Strandlinjen från Saluböle till Lögdeälvens myn-
ning. I norr: Lögdeälven från mynningen fram till
där stambanan korsar älven.

Områdets gränser redovisas på karta 36.

Raajnese konventionsområde för Vilhelmina
norra sameby
Mot norr: En rät linje från riksgränsen vid Val-
tanjaure till sjön luvlie Diehpele (Austre Tiplin-
gen). I väster och söder: Från luvlie Diehpele efter
Simleelva till sjön Råtnan och vidare vattendraget
till bijjie Raentsere (Ransaren) vid riksgränsen. I
öster: Riksgränsen från bijjie Raentsere till Val-
tanjaure.

Områdets gränser redovisas på karta 37.

Råaksoentjahke gränsbetesområde för
Vilhelmina norra sameby
Betestid från och med den 1 maj till och med den
31 oktober.

I norr: Från riksgränsen vid Skardmoelva och
denna älv ner till där bäcken från Råaktjoentja-
hke rinner ut i älven (koord X468544,
Y7260493). I väster: Från nyss nämnda punkt i
Skarmodalselva längs bäcken till en punkt unge-
fär 2 km norr om Pantdalsklumpen (koord
X468104, Y7258711), därifrån i rät linje väster
om Råaktjoentjahke (Rotfjellet) till en punkt
överst i Pantdalen (koord X466494, Y7256476),
därefter i rät linje till den nordligaste viken i Fisk-
lausvatnet, vidare över denna sjö till den sydöst-
ligaste viken, därifrån längs bäcken till den väst-
ligaste viken i Daarnege (Daningen). I söder:
Över nämnda sjö till den östligaste viken och
vidare bäcken fram till riksgränsen. I öster: Riks-
gränsen från Daarnege till Skardmoelva.

Områdets gränser redovisas på karta 38.

Jitnemen konventionsområde för samebyarna
Vilhelmina södra och Frostvikens norra
I norr: Från riksgränsen vid sjön bijjie Raentsere
efter vattendraget till sjön med höjd 968 rakt
öster om Goeblehketjahke (Flåfjellet), därefter
över denna sjö till den sydvästligaste viken. I
väster: Från den sydvästligaste viken i nämnda
sjö rakt söderut till den sydligaste viken i sjön Jit-
nemenjaevrie, därefter i rät linje till Såålejaevrie,
därefter vattendraget till sjön bijjie Sipmehke
(Vestlige Sipmeksjöen) och vidare vattendraget
fram till riksgränsen vid Sipmekenjaure. I öster:
Riksgränsen från Sipmekenjaure till bijjie Raent-
sere.

Områdets gränser redovisas på karta 39.

4.3.4 Regionen Nord-Trøndelag och
nordliga Jämtland

Bajme konventionsområde för Østre-Namdal
renbetesdistrikt
Mot norr: Från Sipmekenjaure vid riksgränsen
och längs detta vatten till Sipmekjukke, till den
punkt där den löper samman med Gavostjukke.
Mot öster: Från den punkt där Sipmekjukke och
Gavostjukke löper samman och därefter längs
den sistnämnda till Leipikvattnet. Mot söder:
Efter Leipikvattnet längs gränsen mot fastigheten
Ankarvattnet till riksgränsen. Mot väster: Från
den punkt där fastighetsgränsen för Ankarvattnet
möter riksgränsen och längs riksgränsen till Sip-
mekenjaure.

Områdets gränser redovisas på karta 40.



Praahkoe konvenªuvdnaguovlu Østre-Namdal
boazoorohaga váste
Nuortasdavás: Álgá Riksrøys 199 bokte, ∏uovvu
Stora Blåsjöns skiftslag ráji mielde gitta Jorms
skiftslag rádjái. Nuortaslulás: Jorms skiftslag ráji
mielde gitta riikarádjái Riksrøys 197 A bokte.
Oarjin: Riikarádji Riksrøys 197A bokte gitta
Riksrøys 199 rádjái.

Guovllu rájit leat merkejuvvon kárttas 41.

Jorm rádjeguohtunguovlu Østre-Namdal boazo-
orohaga váste
Guoπohanáigodat: golggotmánu 1. beaivvis cuo-
∫ománu 30. beaivái.

Davil: Bajme konvenªuvdnaguovllus riikarájis
gitta Leipikvattnet rádjái. Nuortan: Leipikvattnet
rájis, Leipikelven mielde gitta Ankarvattnet rád-
jái, Blåsjön joga mielde, Blåsjöälven, Jorm, Kyck-
lingvattnet, ja joga mielde gitta Kvarnbergsvatt-
net rádjái. Lulil: Kvarnbergsvattnet gitta riika-
rádjái. Oarjin: Riikaráji mielde Kvarnbergsvatt-
net rádjái Riksrøys 197A bokte, Praahkoe kon-
venªuvdnaguovllu nuorttabeali ráji mielde
Riksrøys 199 bokte, ma∫∫il riikaráji dan báikái
gokko Bajme konvenªuvdnaguovllu lulimus rádji
deaivvada riikarájiin.

Guovllu rájit leat merkejuvvon kárttas 42.

Mealhkoe konvenªuvdnaguovlu Jiingievaerie
∏earu váste
Davil: Riikaráji mielde Muruån rájis gitta Muru-
sjøen rádjái, dasto Murusjøen mielde Kveeidet:i,
das viidásit johkii gokko geaidnu 74 rasttida
joga, geaidnu 74 mielde dasságo rasttida Gam-
volbekken, dasto dát johka Kalvika i Sandsjøen
rádjái, Sandsjøen mielde dan ∏ázádaga rádjái mii
lea gaskal Sandsjøen ja Laksjøen. Oarjin: Dakko
gokko geaidnu 756 manná caza badjel, geainnu
756 mielde dakko gokko rasttida Botnbekken,
Lenglingen oarjedavimus luovtta rádjái. Lulil:
Lenglingen mielde Julestraumen rádjái, “strau-
men” ja Ulen ja Rengen mielde riikarádjái. Nuor-
tan: Rengen:is riikaráji mielde Muruån:ii.

Guovllu rájit leat merkejuvvon kárttas 43.

Laadth-gieles rádjeguohtunguovlu Skjækerfjell
boazoorohaga váste
Guoπohanáigodat: Birra jagi.

Nuortasdavás: Riikarájis Holdern bokte, bad-
jel jávrri lulimus luovtta rádjái, Holdersström-
men mielde Torröjen rádjái. Lulil: Torröjen miel-
de badjel Gaunviken ja Gaunan riikarádjái. Oar-
jin: Gaunan:s riikaráji mielde Holderen rádjái.

Guovllu rájit leat merkejuvvon kárttas 44.

4.3.5 Lulli–Trøndelága ja lulágeaΩi
Jämtlándda regiovdna

Enan rádjeguohtunguovlu Essand boazo-
orohaga váste
Guoπohanáigodagat: Muhtin oassi geassemánu
1. beaivvis juovlamánu 31. beaivái (guohtumat
siskkobealde boazoguohtuneatnamiid (renbetes-
fjällen) ja muhtin oassi golggotmánu 1. beaivvis
cuo∫ománu 30. beaivái (guohtumat olggobealde
boazoguohtuneatnamiid renbetesfjällen).

Davil: Das gokko E75 rasttida riikaráji ja vii-
dásit E75 mielde Enkroken rádjái. Nuortan:
Enan mielde ªaldái Sevedholm bokte, dasto
njuolga linjjáid mielde Blåhammarkläppen rád-
jái, dasto Blåhammarskaftet guvlui ja Västre
Endalshöjden guvlui. Lulil: Álgá Västre Endals-
höjden:s njuolga linjjás jávrráΩii 1057 mii lea
Svaaletjahke riikarájis. Oarjin: riikarádji jávrráΩis
1057 gitta E75 rádjái.

Guovllu rájit leat merkejuvvon kárttas 45.

Bealjehkh rádjeguohtunguovlu Handölsdalen
∏earu váste
Guoπohanáigodat: miessemánu 1. beaivvis golg-
gotmánu 31. beaivái.

Davil: Jávrráª 1057 riikarájis Svaaletjahke
bokte, njuolga linjjás dakko gokko Åarkanjohke
manná Saantenjaevrie. Oarjin: Saantenjaevrie
mielde Nesjøen: i ja lulimus luovtta rádjái go Nea
manná merrii. Lulil: Nesjøen nuortalulimus
luovtta rájis Nea ja Ganka ma∫∫il ∏ázádaga miel-
de riikarádjái. Nuortan: Dan báikkis go ∏ázádat
mii boahtá Nedalssjön:s rasttida riikaráji ja rii-
karáji mielde Svaaletjahke rádjái.

Guovllu rájit leat merkejuvvon kárttas 46.
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Betänkande

Praahkoe konventionsområde för Østre-
Namdal renbetesdistrikt
Mot nordost: Från Rr 199 längs gränsen för
Stora Blåsjöns skifteslag till gränsen för Jorms
skifteslag. Mot sydost: Längs gränsen för Jorms
skifteslag till riksgränsen vid Rr 197 A. Mot
väster: Riksgränsen från Rr 197A till Rr 199.

Områdets gränser redovisas på karta 41.

Jorm gränsbetesområde för Østre-Namdal
renbetesdistrikt
Betestid från och med den 1 oktober till och med
den 30 april.

Mot norr: Från Baijme konventionsområde
från riksgränsen till Leipikvattnet. Mot öster:
Från Leipikvattnet och därefter längs Leipikälven
till Ankarvattnet, därefter längs älven till Blåsjön,
Blåsjöälven, Jorm och Kycklingvattnet, och där-
efter längs älven till Kvarnbergsvattnet. Mot
söder: Kvarnbergsvattnet till riksgränsen. Mot
väster: Längs riksgränsen från Kvarnbergsvattnet
till Rr 197 A, därefter längs ostgränsen för Praah-
koe konventionsområde till Rr 199, därefter riks-
gränsen till den punkt där Baijme sydligaste kon-
ventionsgräns möter riksgränsen.

Områdets gränser redovisas på karta 42.

Mealhkoe konventionsområde för Jiingevaerie
sameby
Mot norr: Från riksgränsen längs Muruån till
Murusjöen, därefter Murusjöen till Kveeidet,
vidare till älven där väg 74 korsar älven, väg 74
till den punkt där den korsar Gamvolbekken,
därefter denna bäck till Kalvika i Sandsjöen,
längs Sandsjöen till näset mellan Sandsjöen och
Laksjöen. Mot väster: Från den punkt där väg
756 korsar näset, längs väg 756 till den punkt där
den korsar Botnbekken och till den nordvästliga
viken i Lenglingen. Mot söder: Längs Lenglingen
till Julestraumen, längs strömmen och Ulen och
Rengen till riksgränsen. Mot öster: Från Rengen
längs riksgränsen till Muruån.

Områdets gränser redovisas på karta 43.

Laadth-gieles gränsbetesområde för Skjækerfjell
renbetesdistrikt
Betestid hela året.

Mot nordost: Från riksgränsen vid Holdern
över sjön till den sydligaste viken, därefter längs
Holdersströmmen till Torröjen. Mot söder:
Längs Torröjen över Gaunviken och Gaunan till
riksgränsen. Mot väster: Från Gaunan längs riks-
gränsen till Holderen.

Områdets gränser redovisas på karta 44.

4.3.5 Regionen Sør-Trøndelag och
södra Jämtland

Enan gränsbetesområde för Essand renbetes-
distrikt
Betestid dels från och med den 1 juni till och med
den 31 december (mark inom renbetesfjäll) och
dels från och med den 1 oktober till och med den
30 april (mark utanför renbetesfjäll).

I norr: Från den punkt där E 75:an korsar riks-
gränsen och vidare längs E 75:an till Enkroken.
Mot öster: Längs Enan fram till bron vid Seved-
holm, därefter i räta linjer mot Blåhammarkläp-
pen, därefter mot Blåhammarskaftet och Västre
Endalshöjden. Mot söder: Från Västre Endalshöj-
den i rät linje till tjärn 1057 på Svaaletjahke på
riksgränsen. I väster: Riksgränsen från tjärn 1057
till E 75:an. 

Områdets gränser redovisas på karta 45.

Bealjehkh gränsbetesområde för Handölsdalens
sameby
Betestid från och med den 1 maj till och med den
31 oktober.

Mot norr: Från tjärn 1057 vid riksgränsen på
Svaaletjahke i rät linje till den punkt där Åarkan-
johke faller ut i Saantenjaevrie. Mot väster: Längs
Saantenjaevrie till Nesjøen och den sydöstligaste
viken där Nea faller ut i sjön. Mot söder: Från
den sydöstligaste viken i Nesjøen längs Nea och
Ganka och längs vattendraget till riksgränsen.
Mot öster: Från den punkt där vattendraget från
Nedalssjön korsar riksgränsen och längs riks-
gränsen till Svaaletjahke.

Områdets gränser redovisas på karta 46.
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