Mål och delmål

Stor
inverk
an
nation
ellt
(ja/nej)

Verksamhet
inom
myndigheten
som avses samt
om den
bedöms vara
tillräcklig
(ja/nej)

Stor
inverkan
internatio
nellt
(ja/nej)

15. Skydda,
återställa och
främja ett
hållbart
nyttjande av
landbaserade
ekosystem,
hållbart bruka
skogar,
bekämpa
ökenspridning,
hejda och vrida
tillbaka
markförstöringe
n samt hejda
förlusten av
biologisk
mångfald

Ja

Sametinget ska
enligt
Sametings
lag (1992:1433)
2 kap 1 §,
4. medverka i
samhällsplaneri
ngen och
bevaka att
samiska behov
beaktas,
däribland
rennäringens
intressen vid
utnyttjande av
mark och
vatten,

Ja

Sametingets
plenum har
antagit ett
livsmiljöprogra
m "Eallinbirás"
samt ett
program för
samisk
traditionell
kunskap
"Àrbediehtu",
vilka ska
genomsyra
Sametingets
arbete både
externt och
internt.
Samerna deltar
på alla nivåer
genom

Verksamhe
t inom
myndighet
en som
avses samt
om den
bedöms
vara
tillräcklig
Sametinget
deltar i
Sveriges
arbete med
konvention
en om
biologisk
mångfald,
CBD,
särskilt
artiklarna
8j och 10c.
Verksamhe
ten
bedöms
inte vara
tillräcklig
eftersom
Sametinget
ännu inte
har
huvudansv
aret för
den
samiska
traditionell
a
kunskapen
och inte
har
tillräckligt
med
resurser
för att
kunna
implement
era ett

Kommentarer

Sametinget har hos
regeringen begärt
att bli utpekad som
fokalpunkt för
artikel 8j CBD,
samiska
traditionella
kunskaper. Artikeln
bedöms ur ett
nationellt
perspektiv vara
viktig för den
framtida
samepolitiken.
Sametinget har
sedan år 1993
legitimitet för att ha
ett autonomt
självstyre men
arbetet hos
regeringen för att
uppfylla
efterlevnaden av
Sveriges åtaganden
enligt
internationella
deklarationer och
konventioner går
långsamt.
Sametinget har
deltagit på COP 12
samt två
arbetsmöten för
artikel 8j i Montreal.
Sametinget anser
att för Sveriges
legitimitet att delta i
det internationella

15.1 Till 2020
bevara,

Ja

deltagande i
Skogsstyrelsens
samrådsgruppe
r. Sametinget
deltar i
Skogsstyrelsens
Nationella
sektorsråd för
skogliga frågor
och regionalt i
Centrala
samrådsgruppe
n för
skogsbrukrennäring.
Även
samebyarna
deltar i den
centrala
samrådsgruppe
n. Samebyarna
har samråd
med
skogsbolagen
och markägare.
Sametinget
deltar i
Naturvårdsver
kets olika
samrådsgruppe
r och
regeringsuppdr
ag för biologisk
mångfald och
ekosystemtjänst
er.
Sametinget
deltar i det
nationella
arbetet med
CBD artiklarna
8j samt 10c.
Verksamheten
bedöms inte
vara tillräcklig.
Sametinget ska
enligt

ordentligt
arbete i
verksamhe
ten.

arbetet med artikel
8j är det
nödvändigt med
Sametingets aktiva
deltagande. För att
Sametinget ska fullt
effektivt delta i
arbetet med artikel
8j ska ansvaret ligga
på Sametinget för
samisk traditionell
kunskap.

Sametingets mål är
"Ett starkt och

återställa och
hållbart
använda
ekosystemtjänst
er, särskilt
skogar,
våtmarker, berg
och torra
områden, i
enlighet med de
skyldigheter
som anges i
internationella
överenskommel
ser.

Sametings
lag (1992:1433)
2 kap 1 §,
4. medverka i
samhällsplaneri
ngen och
bevaka att
samiska behov
beaktas,
däribland
rennäringens
intressen vid
utnyttjande av
mark och
vatten,
Samisk
renskötsel
bidrar till att
bevara och
hållbart
använda
ekosystemtjäns
er i skogar,
våtmarker, berg
och torra
områden.
Renen levererar
ekosystemtjänst
er genom att de
betar och
underhåller
växtlighet,
alltifrån örter
och gräs till
lavar. Renen är
den viktigaste
ekosystemtjänst
en för att
uppfylla
miljökvalitetsm
ålet Storslagen
fjällmiljö, som
betesdjur för att
upprätthålla
storslagenheten
. Enligt

utvecklat samiskt
näringsliv samt en
samhällsplanering
där samiska behov
beaktas, särskilt
rennäringens behov
av mark och
vatten." I arbetet
ingår att besvara
remisser, delta i
olika regerings- och
myndighetsuppdra
g, informera och
föra dialog med
olika aktörer.
Sametinget arbetar
aktivt med insatser
och projekt som
underlättar för
samiska företag,
renskötselföretag
och samebyar att
bedriva
näringsverksamhet
och få utrymme i
samhällsplaneringe
n. All
näringsutveckling
har sin
utgångspunkt i
traditionell samisk
kunskap och en
långsiktigt hållbar
utveckling.
Sametinget har
ingen
myndighetsutövnin
g inom
samhällsplanering,
men medverkar
med sin
expertkunskap i
olika forum. Vi
lyfter ständigt fram
de samiska
näringarnas och
den samiska

Naturvårdsver
kets
utvärdering
kommer
miljökvalitetsm
ålet inte att nås
med befintliga
och beslutade
styrmedel och
åtgärder.
Renskötseln
bidrar till att
uppfylla många
av de andra
miljökvalitetsm
ålen som
riksdagen
beslutat om.

kulturens betydelse
i våra remissvar och
i de samråd vi har
med andra
myndigheter.:
- Sametinget ser det
som ett hinder i att
uppfylla de
miljömål som
antagits samt
internationella
konventioner att
andra myndigheter
i sin tolkning av
miljöbalken 3 kap. 5
§ lägger ett
samhällsekonomisk
t perspektiv i
beslutsfattandet.
Det
samhällsekonomisk
a perspektivet
medför att hänsyn
nästan aldrig tas till
renskötselns behov
och därmed att det
blir svårt att
uppfylla antagna
miljökvalitetsmål.
Sametinget deltog
under 2015 i
regeringsuppdraget
Riksintresseutredni
ngen (M 2014:01).
Sametinget anser
att det är en
paradox att det
beslutas om
uppförande av
vindkraftsparker
inom
renskötselområdet
för att uppfylla
miljömålet
Begränsad
klimatpåverkan,

15.2 Till 2020
främja
genomförandet
av hållbart
brukande av
alla typer av
skogar, stoppa
avskogningen,
återställa
utarmade
skogar och
kraftigt öka
nybeskogninge
n i hela världen

Ja

Sametinget ska
enligt
Sametings
lag (1992:1433)
2 kap 1 §,
4. medverka i
samhällsplaneri
ngen och
bevaka att
samiska behov
beaktas,
däribland
rennäringens
intressen vid
utnyttjande av
mark och
vatten,

samtidigt som man
genom
exploateringarna
ödelägger naturliga
ekosystem och ett
urfolks traditionella
näringar direkt och
indirekt samt
svårigheter att
uppfylla andra
miljömål som
Storlagen fjällmiljö.
Minerallagstiftning
en som utformats i
en kontext där det
inte var viktigt att
hejda förlust av
biologisk mångfald
ser Sametinget som
ett stort hinder att
främja ett hållbart
nyttjande av
landbaserade
ekosystem och
uppfyllande av
miljökvalitetsmålen
inom
renskötselområdet.
Sametinget är med i
Skogsstyrelsens
nationella
sektorsråd för
skogliga frågor
samt centrala
samrådsgrupp
skogsbrukrennäring där
Sametinget aktivt
spelar in sina
synpunkter på ett
hållbart brukande
av skogar.
Sametinget
förespråkar på
möten att det måste
hållas skonsam
markberedning

15.4 Senast
Ja
2030 säkerställa
att bevara
bergsekosystem
en, inklusive
deras biologiska
mångfald, i
syfte att öka
deras förmåga
att producera
nytta som
behövs för en
hållbar
utveckling.

Renskötseln
främjar ett
hållbart
brukande av
skogar och
samebyarna
har i ett otal
decennier
kämpat för att
stoppa
avskogning.
Sametinget ska
enligt
Sametings
lag (1992:1433)
2 kap 1 §,
4. medverka i
samhällsplaneri
ngen och
bevaka att
samiska behov
beaktas,
däribland
rennäringens
intressen vid
utnyttjande av
mark och
vatten,

Bergsekosyste
m med deras
biologiska
mångfald är
viktiga för
renen och
renskötsel. Det
ingår i
Sametingets
uppdrag att
bevaka
rennäringens
intressen och
bevaka att så
mycket bete
som möjligt
finns kvar för

samt att gödsling av
skogar inom
renskötselområdet
inte ska ske.

Sametingets
bevakar
rennäringens
intressen. Detta mål
är svårt att uppfylla
så länge det finns
en politik som
främjar
vindkraftsparker
eftersom
exploatörerna väljer
att exploatera just
bergsekosystemen.

15.5 Vidta
omedelbara och
betydande
åtgärder för att
minska
förstörelsen av
naturliga
livsmiljöer,
hejda förlusten
av biologisk
mångfald och
senast 2020
skydda och
förebygga
utrotning av
hotade arter.

Ja

renskötseln.
Sametinget ska
enligt
Sametings
lag (1992:1433)
2 kap 1 §, verka
för en levande
samisk kultur
och ta initiativ
till
verksamheter
och föreslå
åtgärder som
främjar denna
kultur.

Sametinget
arbetar aktivt
för att hejda
förlusten av
biologisk
mångfald
genom att i sina
remissvar samt
deltagande i
regerings- och
myndighetsupp
drag belysa hur
främst
renskötseln
främjar den
biologiska
mångfalden
och
ekosystemtjänst
er. Ett starkt
och utvecklat
samiskt
närings-liv
samt en
samhällsplaneri
ng där samiska
behov beaktas,
särskilt rennäringens
behov av mark

och vatten.
Sametinget
deltar i
regeringsuppdr
agen
Kommunikations
-satsning om
ekosystemtjänste
r
Riktlinjer och
genomförandepla
n om regionala
handlingsplaner
för grön
infrastruktur
Arbete med
biologisk
mångfald i ett
förändrat klimat
15.6 Främja en
Ja
rimlig och
rättvis
fördelning av
den nytta som
uppstår vid
användning av
genetiska
resurser samt
lämpligt
tillträde till
sådana resurser,
i enlighet med
internationella
avtal.

Sametinget ska
enligt
Sametings
lag (1992:1433)
2 kap 1 §, verka
för en levande
samisk kultur
och ta initiativ
till
verksamheter
och föreslå
åtgärder som
främjar denna
kultur.
Sametinget har
hos regeringen
föreslagit
åtgärden att bli
fokalpunkt för
samisk
traditionell
kunskap,
artikel 8j CBD.
Verksamheten
bedöms inte

Med mer resurser
kan vi arbeta med
detta mål i arbetet
med samisk
traditionell
kunskap enligt
CBD.

vara tillräcklig
för vi har ännu
inte ansvar för
den samiska
traditionella
kunskapen
enligt CBD.
15.8 Senast
2020 införa
åtgärder för att
förhindra
införseln av
invasiva
främmande
arter och
avsevärt
minska deras
påverkan landoch
vattenekosyste
m samt
kontrollera eller
utrota
prioriterade
arter.

Ja

Sametinget ska
enligt
Sametings
lag (1992:1433)
2 kap 1 §,
4. medverka i
samhällsplaneri
ngen och
bevaka att
samiska behov
beaktas,
däribland
rennäringens
intressen vid
utnyttjande av
mark och
vatten,

Sametinget
arbetar aktivt
för att belysa
att
contortatallen
är ett hinder för
renbetet och
renskötseln.
Tallarna växer
tätt och hindrar
marklavar att
växa. Dessutom
är den taggig
som gör
contortaskogar
i det närmaste
ogenomtränglig
a och hindra
renens
naturliga

Contortatallarna
växer tätt och
hindrar marklavar
att växa. Tallarna
har taggiga barr
som gör
contortaskogar i det
närmaste
ogenomträngliga
och hindrar renens
naturliga vandring.
Det växer inget
heller på marken på
grund av att det blir
så tät skog. Det i
sin tur hindrar
renen i att utföra sin
ekosystemtjänst.
Contortatallen visar
sig sprida sig själv.
450-500 000 ha
contortaskog finns
inom
renskötselområdet
och som är
obrukbart.

15.9 Senast
2020 integrera
ekosystemens
och den
biologiska
mångfaldens
värden i
nationella och
lokala
planerings- och
utvecklingsproc
esser, i
strategier för
fattigdomsmins
kning samt i
räkenskaper.

Ja

vandring. Det i
sin tur hindrar
renen i att
utföra sin
ekosystemtjänst
.
Sametinget ska
enligt
Sametings
lag (1992:1433)
2 kap 1 §,
4. medverka i
samhällsplaneri
ngen och
bevaka att
samiska behov
beaktas,
däribland
rennäringens
intressen vid
utnyttjande av
mark och
vatten,

Sametinget
integrerar
livsmiljöprogra
mmet
Eallinbirás och
programmet för
samisk
traditionell
kunskap
Árbediehtu i
sitt arbete.
Sametinget har
tillsammans
med
Skogsstyrelsen
gett möjlighet
för samebyar
att utveckla
planeringsverkt
yg med GPS Renbruksplane
r.

Planeringsverktyget
Renbruksplaner,
RBP, med GPS är
viktiga för att för att
samebyarna ska ha
planeringsverktyg
att kunna samråda
med
exploateringsföreta
g på lika villkor.
Verktyget är viktigt
för samebyarnas
strategier att kunna
bruka markerna
hållbart.
Sametinget har år
2016 tagit över
huvudmannaskapet
för förvaltningen av
renbruksplanernapl
anerna från
Skogsstyrelsen.
Förenklat kan man
säga att RBP visar
hur viktig marken
är, medan iRenmark
översiktligt visar vad
marken används
till.

Sametinget
producerar och
uppdaterar
planeringsunde
rlag genom att
upprätthålla en
geografisk
databas,
iRenmark, samt
färdiga GISkartor som kan
laddas ner på
vår hemsida.
Producerade
kartor över
riksintressen,
strategiska
platser, renens
viktiga
områden och
årstidsland
visar
samebyarnas
markanvändni
ng under ett
normalt
renskötselår.
Underlagen
som Sametinget
inhämtar
baseras på
samebyarnas
traditionella
kunskaper.
Kartorna kan
användas för
enklare
tillståndspliktig
a ärenden.

