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Yttrande över remissen Ds 2017:43- Konsultation i frågor som rör det samiska folket, Ku2017-
01905/DISK 
 
Västerbottens Allmänningsförbund, nedan kallat VAF, är ett samverkansorgan för de fyra 
allmänningsskogarna i Västerbotten. Vi förvaltar gemensamt ägda områden på c:a 134 000 ha mark 
ovan odlingsgräns och ägs av tillsammans drygt 3000 delägare. Dessa delägares privata fastigheter 
står, tillsammans med själva allmänningsskogarna, för i princip allt privat markägande ovan 
odlingsgräns i Västerbottens län. En betydande del av våra delägare är samer och en del av dessa är 
renskötare och medlemmar i sameby.  
 
 
Sammanfattning 
VAF avstyrker förslaget i sin helhet. Vi kan inte se något behov av en samisk konsultation vare sig för 
oss själva direkt eller indirekt för myndigheter som hanterar frågor som berör oss. 
Möjligen kan en utökad konsultation av sametinget vara på sin plats i vissa specifika frågor, främst 
när det gäller kultur, språk etc. När det gäller markanvändningsfrågor bör den huvudsakliga 
kontakten ske med den berörda samebyn. Tvingande kontakter med samiska intresseorganisationer 
är en idé som vi starkt motsätter oss. Däremot ser vi fortsatt positivt på frivilliga samverkansformer.   
Ett exempel på ett väletablerat kontaktforum är den Centrala Samrådsgruppen Rennäring-Skogsbruk 
där representanter för näringarna möts och utbyter erfarenheter. 
 
 
Att vara markägare ovan odlingsgräns-samiskt inflytande-konsultation  
Att vara markägare ovan odlingsgräns är komplicerat. För vår verksamhet krävs redan idag samråd 
med samebyar, länsstyrelse, skogsstyrelse, kommun m.m.  Att samhället nu vill beskära vår 
handlingsfrihet ytterligare genom tvingande konsultationer med samiska grupperingar är att kränka 
vårt självbestämmande ytterligare. För oss är det lokala inflytandet centralt. De lokalt verksamma 
renskötande samerna har goda möjligheter att påverka vad som sker inom våra markområden via 
samråden. Likafullt kan många av de icke renskötande lokala samiska befolkningen också påverka vad 
som sker genom att de faktiskt själva är delägare i allmänningsskogarna. Att blanda in ytterligare 
externt inflytande över vad vi gör, samiskt eller inte, motsätter vi oss kraftfullt. 
 
 
I övrigt ställer vi oss helt bakom LRF:s och LRF Skogsägarnas remissyttrande. 
 
 
 

På uppdrag av Västerbottens Allmänningsförbunds 
styrelse 
 
 
 
 
Anders Pettersson 
förbundssekreterare 
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