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Yttrande över remissen Ds 2017:43 – Konsultation i frågor som rör det 
samiska folket, Ku2017-01905/DISK 
 
Vi avstyrker förslaget i sin helhet. 

Utredningen kan inte läggas till grund för lagstiftning, då den uppvisar omfattande brister 
samtidigt som förslagen medför mycket långtgående konsekvenser utan att några sådana har 
belysts.  

Vidare förespeglas felaktigt att internationella åtaganden och kritik mot Sverige skulle 
innebära att de långtgående förslagen är nödvändiga. Vi anser inte att några internationella 
åtaganden eller framförd kritik innebär att Sverige är förpliktigade att införa en så omfattande 
reglering som i det remitterade förslaget.  

Vi menar att dialog och samverkan mellan människor och företag behöver ske lokalt och på 
frivillig grund i ömsesidig respekt. Lagstiftning i linje med promemorians förslag motverkar 
detta och skapar tvärtom ökade motsättningar. 

I övrigt ställer vi oss helt bakom LRF :s och LRF Skogsägarnas remissyttrande. 

Marie Wickberg, 
Kommunikationschef Mellanskog  

REMISSYTTRANDE  

Regeringen, Kulturdepartementet 

ku.remissvar@regeringskansliet.se 
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