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REGERINGSRÄTTENS
BESLUT
Mål nr
1556-09

meddelat i Stockholm den 2 november 2010

SÖKANDE
1. Handölsdalens sameby
2. Tåssåsens sameby
3. Ruvhten Sijte
Ombud: Advokat Camilla Wikland
Gärde Wesslau Advokatbyrå
Kungstorget 2
411 17 Göteborg
KLANDRAT AVGÖRANDE
Regeringens (Jordbruksdepartementet) beslut den 11 december 2008,
Jo2008/2170, Jo2008/3888, angående användning av medel i Samefonden,
se bilaga
SAKEN
Rättsprövning
___________________
REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Regeringsrätten avvisar ansökningen.

Dok.Id 96489
Postadress
Box 2293
103 17 Stockholm

Besöksadress
Wallingatan 2

Telefon
Telefax
08-561 676 00
08-561 678 20
E-post: regeringsratten@dom.se

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00-12:00
13:00-16:30
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YRKANDEN M.M.

Handölsdalens sameby, Tåssåsens sameby och Ruvhten Sijte yrkar att
Regeringsrätten upphäver regeringens beslut och begär att Regeringsrätten håller
muntlig förhandling i målet. De anför i huvudsak följande. Genom regeringens
beslut har medel som tillhör den samiska befolkningen undandragits samerna.
Regeringens beslut innebär att en del av Samefondens medel blir låsta, vilket
leder till att det finns mindre pengar för samebyarna att nyttja till övriga
angelägenheter som Samefonden finansierar. Beslutet rör därför de enskilda
samebyarnas ekonomiska intressen och påverkar därigenom samebyarnas civila
rättigheter. Dessutom har regeringen indirekt prövat samebyarnas skyldighet att
erlägga ersättning för arrendeavgifter till markägare till ett visst belopp. Enligt
regeringens beslut ska medlen användas till att betala ersättning till privata
markägare för avgifter som samebyarna bestrider betalningsskyldighet för. Av
rennäringsförordningen (1993:384) framgår att ärende om bidrag ur Samefonden
prövas av styrelsen för Samefonden eller av Sametinget. Regeringen har inte
respekterat Samefondens egen styrelse och dess uppdrag. Regeringen har inte
heller respekterat Sametingets enhälligt och demokratiskt fattade beslut att inte
godkänna att Samefondens medel används till arrendeavgifter. Det ska också
särskilt beaktas att renskötseln inte är så bärkraftig att den kan bära de
arrendeavgifter det nu är fråga om. Regeringens beslut står i strid inte bara med
inhemska rättsregler utan också med internationella konventioner och Sveriges
folkrättsliga åtaganden.

SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Enligt 1 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut får en
enskild ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en
prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som
avses i artikel 6.1 i Europakonventionen.

Det klandrade beslutet innebär att hälften av de medel som Statens fastighetsverk
årligen tillför Samefonden ska överföras till en särskild delfond och disponeras av
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Länsstyrelsen i Jämtlands län för finansiering av en del av arrendekostnaden för
vinterbete i länet. Beslutet innefattar inte en prövning av någon enskilds civila
rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i nämnda bestämmelse.
Ansökningen ska därför avvisas.
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