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Utgångspunkter
En stor andel av Sveriges kända och potentiella mineralfyndigheter är belägna inom det
område som omfattas av renskötselrätt enligt rennäringslagen. Utvinning av mineral är
nödvändigt för civiliserat mänskligt liv och måste bedrivas där fyndigheter finns. Renskötsel är en civil rättighet och en kultur som enligt regeringsformen ska främjas och
som är en väsentlig eller rent av avgörande verksamhet för samernas rättigheter som
urfolk. Både renskötsel och mineralutvinning har dokumenterats sedan förhistorisk tid.
Tillgång till mark är avgörande för både gruvdrift och renskötsel.
För gruvdrift är de direkta markanspråken i huvudsak mycket specifika och avgränsade. Renskötsel fordrar stora markområden med funktionella samband, men funktionaliteten kan vara påverkad av ett samlat tryck från olika former av markanvändning.
Tillgången till den mark som fordras i funktionellt hänseende är den huvudsakliga intressekonflikt som finns mellan gruvdrift och renskötsel. Gemensamt för verksamheterna är att de över tid inte bedrivs konstant på en viss plats, även om behoven förstås är helt
olika. Från gruvbranschens sida eftersträvas en kunskapsuppbyggnad och dialog som ger
förutsättningar för att renskötsel och gruvdrift ska kunna bedrivas sida vid sida långsiktigt. Möjligheterna till efterbehandling av gamla gruvområden, för att på sikt kunna fungera som funktionella renskötselområden, är en väsentlig fråga i sammanhanget.
Det behövs ömsesidig kunskap om gruvverksamhet och renskötsel för att en saklig,
god och respektfull dialog ska kunna föras. Kunskapsuppbyggnad och bättre förståelse
för båda näringarna behövs också från övriga delar av samhället såsom media, politiker och allmänhet. Vi ser det som viktigt för en bättre utveckling för såväl gruvnäring
som renskötsel att det sker en förflyttning från dagens i många stycken konflikttyngda
situation till ett läge med högre grad av förtroende och förståelse och där lösningar och
förbättringar står i fokus.

Svemins inställning
Samernas rättigheter till mark

För alla gruvföretag som verkar i landet gäller givetvis att svenska regler ska följas. Det
innebär att de samebyar som berörs av företagens verksamheter är sakägare som ska
omfattas av samråd och hänsynstaganden utifrån de gällande regelverken, i sammanhanget främst minerallagen och miljöbalken.
I rennäringslagen regleras den rätt för samerna att använda mark och vatten till
underhåll för sig och sina renar, där det bland annat ingår rätt till renbete, jakt och fiske
samt rätt att uppföra vissa stugor och anläggningar, rätt att ta skog till bränsle och byggnadsvirke för husbehov samt slöjdvirke. Svemin respekterar dessa rättigheter.
I debatten avhandlas ofta samernas förhållande till internationella urfolksrättigheter
och hur det bör eller ska inverka på de rättigheter som rör markanvändning. De rättsakter
som avses är dels FN organet ILO:s konvention nr 169 och FN:s Urfolksdeklaration från
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2007. Sverige har inte ratificerat ILO 169. Svemin konstaterar att orsaken till detta förefaller vara frågetecken kring konventionens krav gällande markrättigheter i förhållande till
den svenska regleringen. Utifrån båda dokumenten framgår den princip som betecknas
FPIC (Free, prior and informed consent – Översatt: Fritt, informerat samtycke).
Principen om FPIC avser i sammanhanget projekt med betydelse för den mark och de
resurser som omfattas av renskötselrätten (se framförallt artikel 32 i deklarationen om
urfolksrättigheter och artikel 10 och framåt i ILO 169).
Svemins förhållande till samernas rättigheter

De internationella akterna avser staters förhållande till urfolk och riktar sig inte direkt
till enskilda företag. Inom gruvbranschen finns flera företag som idag eftersträvar att
leva upp till de krav som förutsätts inom folkrätten för urfolken, i den mån det är til�lämpligt för företagen. Svemin eftersträvar att detta förhållningssätt ska gälla inom den
svenska gruvbranschen generellt. När dessa rättighetsfrågor ska komma till uttryck i
praktiken finns det en rad tolknings- och tillämpningsfrågor som behöver utvecklas och
förtydligas. Det vore önskvärt med ett gemensamt övergripande arbete mellan gruv- och
rennäring i dessa avseenden, samtidigt som det bör finnas utrymme för enskilda rennärings- och gruvföretag att skapa de förutsättningar som är mest lämpade för dem.
Samiska rättigheter i praktisk tillämpning – nya verksamheter

Den nyttjanderätt till mark som finns genom renskötselrätten ger berörd sameby en
sakägarställning som gör skillnaden i förhållande till andra markrättigheter marginell
i de flesta sammanhang. För gruvverksamheter gäller att det, under de förutsättningar
som anges i minerallagen, ska ges möjlighet till utvinning oavsett vem som äger eller har
rätt att nyttja marken.
Samernas markrättigheter i förhållande till vad som kan uttolkas av ILO 169 är ytterst
en statlig angelägenhet och inte en fråga som gruvbranschen måste ta ställning till. Trots
detta är det Svemins uppfattning att det vore olyckligt med en ratificering av ILO 169.
Skälet är att det skulle tillföra ytterligare osäkerheter till det redan vida tolkningsutrymme som finns och att det är tveksamt om ILO 169 i sin nuvarande form går att genomföra
i svenska förhållanden. I de fall där det behövs regeländringar för att tillgodose samernas rättigheter som urfolk bör det genomföras på nationell nivå.
Tillämpningen av principen om FPIC i praktiken kan komma till uttryck på olika
sätt. Någon entydig juridisk definition finns inte och tolkningarna i olika branscher och
olika delar av världen är varierande. Även i Sverige och i gruvbranschen behöver olika
bolag och samebyar finna sina sätt att verka i syfte att leva upp till principen. Utöver de
internationellt mer vedertagna definitionerna (som inte återges här) gör Svemin dessa
grundläggande tolkningar:
F
 öremålet för samråd är ett markprojekt eller projekt med omgivningspåverkan som
kan ha betydelse för renskötseln mer än tillfälligt (omfattning och tid).
S
 amrådet är vid behov mer omfattande och mer djupgående än vad som förväntas i 6
kap. miljöbalken. Samernas traditionella kunskap är viktig att få ta del av.
I begreppet ”free” ingår att samrådet inte ska innebära någon ekonomisk eller annan
resursmässig börda för berörd sameby. Ersättning ska utgå för att kompensera för det
egna deltagandet i samrådet. Ersättning därutöver får däremot inte betalas.
S
 amråd ska ske så tidigt som möjligt men samtidigt inte så tidigt att det avser projekt
i tidiga idéstadier som sedan inte utvecklas vidare. Kontakt med berörd sameby ska
normalt tas innan samrådshandlingar enligt 6 kap. MB skickas ut.
U
 tredningarna i projektet ska så långt det är möjligt i behövlig grad belysa de delar
som är relevanta för berörd sameby. Representanter för samebyn kan i detta syfte
anlitas i projekt som behövs för att utföra utredningarna.
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Genom hela processen bör överväganden göras i fråga om projektets förutsedda inverkan på samebyns renskötsel i förhållande till projektets betydelse från företags- och
samhällssynpunkt.
Samsyn med berörd sameby gällande faktiska konsekvenser, möjliga skademinimerande åtgärder och relevanta kompensationsåtgärder ska eftersträvas och med detta
som grund också ett samtycke.
För det fall att en gemensam slutsats om att ett projekt kan drivas vidare inte kan uppnås, får frågan prövas i den ordning som är föreskriven för tillståndsprocesserna.
Även för den verksamhet som syftar till att lokalisera utvinningsbara fyndigheter av
mineral – prospektering - ger minerallagen möjligheter till det oavsett andra rättigheter
till marken. Detta är nödvändigt för att effektivt och meningsfullt undersökningsarbete
ska kunna bedrivas. Prospekteringsarbeten är i de flesta fall kortvariga och innebär inte
något ianspråktagande av mark som är av betydelse för renskötseln. Principen om FPIC
rör i normalfallet därför inte dessa verksamheter. Minerallagens bestämmelser om
hänsynstaganden, kommunikation och ersättning vid eventuella skador är utförliga och
framstår för Svemin som tillräckliga och ändamålsenliga när det gäller prospekteringsverksamhet.
En svår fråga generellt när det gäller prospekteringsverksamhet är den oro det väcker
för vad som kan bli följden om en brytvärd mineralfyndighet påträffas. En mycket viktig
fråga för framtiden är att minska den processuella belastning som denna oro medför för
såväl prospekteringsföretag som samebyar och andra. Svemin tror på saklig information och samverkan för detta men utesluter inte att det kan behövas regeländringar som
ännu tydligare än i dag avgränsar prospekteringsprocessen.

För det fall
att en
gemensam
slutsats om
att ett projekt
kan drivas
vidare inte
kan uppnås,
får frågan
prövas i den
ordning
som är föreskriven för
tillståndsprocesserna.

Samiska rättigheter i praktisk tillämpning – pågående verksamheter

För pågående verksamheter gäller miljöbalkens krav på gruvföretagen att följa upp
konsekvenserna av sina verksamheter och att kontinuerligt vidta begränsningar och
försiktighetsmått i de delar som inte blivit reglerade genom gällande tillstånd. Många
bearbetningskoncessioner enligt minerallagen innehåller också villkor om kontinuerliga samråd med berörd sameby. Vare sig så är fallet eller inte är det god praxis att skapa
tydliga kanaler och forum för dialog i syfte att identifiera och åtgärda sådant som behövs. Formerna för samverkan bör vara en fråga för berörda men även här anser Svemin
att samebyn ska kompenseras för sitt egna deltagande.

Medlemsföretagens åtaganden
Svemins medlemsföretag åtar sig att bedriva sitt arbete i enlighet med de rekommendationer som framgår av detta dokument.

Svemin rekommenderar medlemsföretagen
Att eftersträva att uppfylla FPIC i enlighet med Svemins tolkning
Att respektera den samiska kulturen och samernas särskilda rättigheter till land och

vatten
Att bidra till av kunskapsuppbyggnad i fråga om gruvverksamheters påverkan på renskötseln och möjliga åtgärder för att motverka negativa konsekvenser
Att utveckla och förbättra konsekvensbeskrivningar för rennäringen i samband med
projekt där sådana aktualiseras
Att bidra till kunskapsuppbyggnad i samhället om rennäring och gruvnäring
Att bidra till utveckling av förfarandet kring samrådsprocesserna
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Svemins fortsatta arbete

Svemin ser
en rad områden där
det finns
utrymme
för fortsatt
arbete på
branschnivå, både
inom gruvbranschen
och mellan
gruv- och
rennäringen.

Svemin ser en rad områden där det finns utrymme för fortsatt arbete på branschnivå,
både inom gruvbranschen och mellan gruv- och rennäringen, i syfte att nå målet om att
verksamheterna ska kunna bedrivas sida vid sida med mindre konflikt och mer dialog
och framåtsyftande arbete. För närvarande ser vi följande som möjliga och önskvärda
aktiviteter:
Aktiv dialog med samiska intresseorganisationer för såväl renskötsel som andra
kulturformer och myndigheter som verkar inom området
Ömsesidiga utbildningsinsatser (gruvnäring och rennäring)
Verka för en bättre överensstämmelse med urfolksrättigheterna, särskilt samrådsförfarandet, i prövningsprocesserna för gruvverksamheter i den svenska lagstiftningen
Verka för att den principiella frågan om vilka som ska ha rätt till mineralersättning
utreds.
Utveckla gemensamma principer för beräkning av ersättningar för intrång i renskötselrätten tillsammans med företrädare för samiska intressen.
I samverkan med samiska representanter utreda eventuella anpassningsåtgärder som
skulle kunna vara lämpliga.
Verka för att förbättra metodik och arbetssätt för konsekvensanalyser (Ex LKAB:s
metodik för kumulativa effekter, samrådsprocesser, samverkansavtal, forskning om
störningszoner mm)
Stötta medlemsföretagen med vägledningar gällande t. ex. samrådsförfaranden och
konsekvensbeskrivningar.

Svemin är en branschorganisation för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige. Svemin representerar cirka 40 företag med drygt 13 000 anställda inom produktion, prospektering och teknik. Bland medlemsföretagen finns gruvföretag, prospekteringsföretag, kalk- och
cement-företag respektive maskin- och entreprenadföretag. Medlemsverksamheterna förekommer i hela landet, varav gruvorna är lokaliserade till norra Sverige och Bergslagen.
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