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Remissvar till Konsultation i frågor som rör det samiska folket. 
 
Sveaskog tillstyrker inte förslaget. 
 
Utredningen av förslagets konsekvenser är helt ofullständig och baseras på lösa antaganden av 
framtida scenarion. Konsultationsplikten kommer att innebära konsekvenser av en mycket större 
omfattning än vad som beskrivs, framförallt för skogsbruket.  
 
Konsekvenserna kommer att yttra sig som drastiska minskningar av utbudet av skogsråvara, vilket 
i sin tur begränsar möjligheterna att bedriva skogsindustri i främst norra Sverige. Som en följd av 
förslaget ser vi stora risker för kommande nedläggningar av industriverksamheter, vilket medför 
avsevärda negativa effekter för sysselsättningen i området. Renskötsel bedrivs från fjäll till kust 
inom hela renskötselområdet – inte bara i fjällnära skogar. Därigenom påverkas allt skogsbruk 
inom hela renskötselområdet av en eventuell konsultationsplikt.  
 
Förslaget till konsultation kommer att utgöra ett hot mot äganderätten och alla markägares 
möjlighet att bruka sin skog på ett ekonomiskt och biologiskt hållbart sätt. Konsultation i 
skogsbruksfrågor kommer att bli en konsultation rörande principiella rättigheter att bruka marken. 
Konsultationen ska dessutom genomföras med tredje part (Skogsstyrelsen) och inte med 
markägaren.  
 
Vilka rättigheter ska väga tyngst när en sameby motsätter sig avverkningar och andra 
skötselåtgärder hos markägare? Vem ersätter den inskränkning av brukanderätten som 
markägaren kommer att utsättas för? Skogsstyrelsen måste ha tydliga ramar för beslut i de 
principfrågor som kommer att uppstå. 
Den konsultation som föreslås kommer att skapa osäkerhet kring brukanderätten samt sänka 
värdet på fastigheter och skog i norra Sverige.  
 
Samråd inom renskötselområdet sker idag i stor utsträckning för många olika typer av 
verksamheter som kan påverka samerna intressen. Dagens samråd har som syfte att hitta 
lösningar för brukandet som möjliggör samexistens. För samråd gällande skogsbruksfrågor finns 
en modell framtagen som syftar till att samerna ska ges tillfälle att påverka skötseln i ett tidigt 
skede.   

 
Konsultationsplikten ska enligt förslaget omfatta allt ”av särskild betydelse för samerna” där 
samerna ges tolkningsföreträde. Konsultationsplikten kan inte accepteras så länge en ”rimlig 
avgränsning” inte kan definieras. Nuvarande skrivning innebär att konsultation kan krävas i frågor 
där endast enstaka individer av den samiska befolkningen berörs. Enligt förslaget ska samernas 
ståndpunkt tillmätas stor betydelse när beslut fattas.  
   
En mer seriös och uttömmande analys av konsekvenserna måste göras innan beslut om 
lagändring tas. Som förslaget ser ut idag blir följderna av konsultationen en rättsosäkerhet för de 
sakägare som kommer att beröras. 
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