
 

 

Nu har domen från Högsta domstolen kommit i målet mellan Girjas sameby och 

svenska staten gällande bättre rätt till småviltsjakt- och fiske m.m. där HD gav  

Girjas sameby rätt. 

”Det är glädjande att domen erkänner och ger genomslag för urminnes hävd. Högsta 

domstolen har även lyft internationella konventioner och lägger stor vikt vid FN:s 

urfolksdeklaration. Domen är ett hårt slag över fingrarna på svenska staten. Domen är ett 

erkännande av samiskt självbestämmande i förhållande till staten. Den kommer dock med 

ett rejält mått av ansvar gentemot alla samer som idag står utanför samebyarna och 

renskötseln - och där man är beroende av jakt och fiske m.m. för utövande av sin kultur, 

matförsörjning och sina liv.  

   HD verkar ha utgått från statens koloniala uppdelning av samer där endast de som 

bedriver renskötsel är de som ges tillgång till de samiska rättigheterna. Man ska komma ihåg 

att staten varit en ständig aktör, som såväl genom kolonial och rasbiologisk lagstiftning som 

genom handling, har försökt förminska markrättigheterna och det samiska folket. Domen 

väcker frågor som ytterligare behöver ses över för att säkerställa att alla samer, vars förfäder 

varit med om att upparbeta den rätt som nu ligger till grund för utgången i målet, även får 

tillgång till den. Där måste arbetet nu ta vid, då Saepmie inte är jämlikt idag vad gäller 

samiska rättigheter. Detta ställer krav på alla företrädare att på allvar ta tag i markfrågan för 

att finna en lösning för alla samer. Hittills har vi inte sett någon större vilja till det, låt oss 

hoppas att det intresset infinner sig nu. Slutligen ger domen i Högsta domstolen större 

förutsättningar för en starkare samisk röst gentemot svenska staten, inte minst i markfrågor, 

vilket vi ser positivt på. Nu återstår att läsa domen ordentligt.” 
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