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Många lokala aktörer upplever problem 
med hur upplåtelserna fungerar i dags-
läget och vill ha större inflytande för 
mer hållbara upplåtelser. Girjasdomen 
signalerar att lokal förvaltning är ett al-
ternativ. I Arjeplog finns det sedan länge 
goda erfarenheter av lokal samverkan och 
forskning visar att lokal förvaltning som 
utgår från förutsättningarna i ett område 
ofta leder till en långsiktigt hållbar för-
valtning. Med en lokal samverkansmodell 
som fokuserar på hållbara lösningar kan 
infekterade konflikter undvikas.

Att utveckla samverkan och lokal förvalt-
ning är prioriterade åtgärder beslutade 
i kommunens Lokala utvecklings- och 
översiktsplan, Sametingets Livsmiljöpro-
gram, Regionala utvecklingsstrategin och 
i linje med Silvermuseets forsknings- och 
utvecklingsarbete.

OM PROJEKTET
Varför

Hur man kan jaga småvilt 
och fiska i fjällen är en viktig 
fråga för oss i Arjeplog. Det 
påverkar renskötsel, besöks
näring, övrigt näringsliv och 
livsmiljön för oss som lever 
och verkar här. 



Alla lokala aktörer som berörs av upplå-
telserna, samebyar, besöksnäring, jägare, 
fiskare och andra intresserade, ska bjudas 
in till dialog och samverkan. Vilka är våra 
förutsättningar och behov? Hur skulle vi 
vilja ha det?  Vad är viktiga värden?

Arbetet ska vara inkluderande, lärande 
och präglas av respekt för olika synsätt. 
Det ska genomsyras av bottom-up per-
spektiv – ”Vad vill vi som bor här ha”? En 
öppen dialogprocess som deltagarna får 
utforma utifrån sina behov.

Andra förutsättningar och underlag ska 
sammanställas. Hur fungerar det i nuläget 
i Arjeplog och Norrbotten, i andra län 
och på andra håll? Rättsliga frågeställ-
ningar ska identifieras och analyseras. Vi 
ska lära oss mer om olika upplåtelsemo-
deller, samverkan, historia samt ekono-
miska och ekologiska förutsättningar. 
Olika experter och kunskapsbärare ska 
anlitas för föreläsningar både digitalt och 
på plats. 

Utifrån de lokala förutsättningarna 
ska sedan förslag på modeller för lokal 
förvaltning tas fram för brett rådslag i 
styrgrupp, arbetsgrupper och allmänna 
möten.

Hur

Rádestit betyder att rådgöra 
på pitesamiska. Ett omfat
tande rådslag är stommen i 
projektet. 



Till sin hjälp finns en styrgrupp med re-
presentanter för de som berörs av upplå-
telserna som samebyar, näringsliv, jägare 
och fiskare. Arbetsgrupper med intresse-
rade ortsbor bildas under arbetets gång.  
Referensgrupper med lokala intressenter 
engageras, liksom regionala och nationel-
la experter och berörda. Projektet bekos-
tas av Silvermuseet, Region Norrbotten, 
Sametinget, Länsstyrelsen, Argentis AB 
samt Maskaure, Ståkke, Svaipa, Semi-
sjaur-Njarg och Luokta Mavas samebyar.

Vem

Silvermuseet är projektägare 
och dess personal ansva
rar för genomförandet av 
 projektet. 

Projektmålet är att det, vid projekttidens 
slut i maj 2023, tagits fram förslag på 
möjlig framtida organisation för upplåtel-
ser av småviltsjakt och fiske ovan odlings-
gränsen i Arjeplogs kommun. 

Mål

Det övergripande mål pro
jektet vill bidra till på längre 
sikt är en hållbar lokal för
valtning av småviltsjakt och 
fiske i Arjeplogsfjällen.



FRÅGOR OCH SVAR
Vilka marker omfattas av 
projektet? 

Projektet omfattar bara upplåtelser av 
jakt och fiske på statligt förvaltad mark 
väster om odlingsgränsen inom Arjeplogs 
kommun. Privat mark ingår inte.

Ingår älgjakten? Nej, älgjakten ingår inte. Det handlar 
endast om upplåtelser för småviltsjakt 
och fiske. 

Vad åtar jag mig om jag del
tar i projektet? 

Ett deltagande är en möjlighet att påver-
ka, föra fram synpunkter och erfaren-
heter så att de kommer med i kartlägg-
ningen.  Man åtar sig inte att ställa sig 
bakom något färdigt förslag eller framtida 
åtgärd bara för att man intervjuas, deltar i 
styrgrupp, arbetsgrupp, annan samverkan 
eller projektaktivitet.

Varför genomförs projektet 
innan utredningen av ren
skötsellagstiftningen är klar?

Projektet och utredningen är parallella 
processer, men med olika avgränsning 
och innehåll. Att utreda upplåtelser i 
lokal samverkan ingår inte i utredningen. 
Rádestit kan ge lokala aktörer en bra 
plattform oavsett vilka eventuella föränd-
ringar utredningen kommer att föreslå. 
Styrgruppen avgör om projektet ska söka 
kontakt och ge inspel till utredningen.

??
??
?

???



??
??

Domen från 2020 innebär att Högsta 
domstolen beslutat att det är Girjas same-
by, inte staten, som har rätt att besluta om 
upplåtelser av småviltsjakt och fiske. Den 
kan ses som den utlösande faktorn för 
Rádestit då den signalerar att länsstyrel-
sen kan få släppa förvaltningen till lokala 
aktörer och att samebyarna bör få större 
inflytande. Men ett liknande projekt 
skulle förmodligen ändå kommit i gång 
i Arjeplog enligt Kommunfullmäktiges 
antagna målsättningar från 2018.  Under 
lång tid har många olika lokala aktörer 
önskat större lokalt inflytande över för-
valtningen. 

Varför satsas statliga medel 
på ett sådant här projekt när 
man inte vet vad utredning
en kommer fram till? 

Rádestit har som nämns ovan ett annat 
innehåll än utredningen. Projektet ska 
utveckla samverkansforum, former och 
metoder för konstruktiv dialog och konflikt-
lösning vid målkonflikter och utveckla lokal 
förvaltning av natur- och kulturmiljöer i 
linje med den regionala utvecklingsstra-
tegin som ligger till grund för fördelning 
av regionala statliga projektmedel. 

Vad är Girjasdomen och vad 
betyder den för Rádestit?

?

Forts. frågor och svar

???



Nej, projektet innebär inget sådant ställ-
ningstagande från Silvermuseet och dess 
styrelse. De fem samebyar i Arjeplogs 
kommun som har mark ovan odlings-
gränsen tog initiativ och kontaktade 
Silvermuseet. De vill få större inflytande 
över hur upplåtelserna görs, men vill även 
att andra intressen är med och utveck-
lar framtidens förvaltningssystem. För 
Silvermuseet är det helt naturligt att driva 
ett projekt som utvecklar en lokal för-
valtningslösning för småviltsjakten och 
fisket.  Projektet är ett sätt att göra forsk-
ningen om hur landskapen förvaltats och 
förvaltas relevant i dagens samhälle.

Har Silvermuseet som 
projektägare tagit ställning i 
rättighetsfrågan och menar 
att samebyarna i Arjeplogs 
kommun ska ha ensamrätt 
att upplåta jakt och fiske?

Genomförande ingår inte i projektet. För-
slag på möjliga framtida upplåtelse-mo-
deller tas fram som kan ge underlag för 
aktörerna att fatta beslut om och hur man 
vill gå vidare för att åstadkomma en lokal 
förvaltning. Men det steget ingår inte i 
projektet. Att delta i projektet innebär 
inte att man binder upp sig att gå vidare 
eller ställa sig bakom något förslag.  

När blir det förändringar av 
upplåtelserna?

Nej, alla lokala intressenter ska ges möj-
lighet att delta och påverka. Det handlar 
exempelvis också om dig som har en livs-
stil där jakt och fiske bidrar till livskvali-
tet, naturupplevelser och hälsa.

Är det bara renskötselns 
och besöksnäringens behov 
och ökade inflytande som 
är utgångspunkt och ska 
diskuteras?

Forts. frågor och svar



Det handlar om att vi tar del av varandras 
olika perspektiv, behov, erfarenheter, 
kompetens och resurser. Sen kan vi 
använda den kunskapen och förståel-
sen för att få samsyn, samordna oss och 
samhandla för att lösa krångliga frågor.  
Genom det uppnås resultat som gynnar 
det gemensamma och som vi inte kunnat 
nå på egen hand utan samverkan.

Vad menas med samverkan i 
projektet? 

De har alla möjligheter att delta och föra 
fram sina synpunkter och erfarenheter. 
Utgångspunkten är att alla olika lokala 
aktörers och intressenters behov och för-
utsättningar ska belysas och finnas med i 
processen.

Hur kan samer utanför 
same byarna och bofasta 
ovan odlingsgränsen delta?

Forts. frågor och svar

Det ska kartläggas i projektet och hand-
lar både om sociala, ekonomiska och 
ekologiska delar. Vilka hållbarhetsvärden 
och utgångspunkter är viktiga för olika 
aktörer? Hur kan en framtida upplåtel-
semodell främja företagande, renskötsel, 
livskvalitet, miljömål, jämställdhet…? 
Hur kan vi gemensamt hitta modeller 
som bidrar till en hållbar resursanvänd-
ning och ett gott liv i Arjeplog? 

Hållbar förvaltning vad 
innebär det? 

??
??
?

???



—
Hör av dig om du vill delta eller har fler funderingar.

Alla behövs - välkommen!

Välkommen att delta!  
Kontakta oss

Ingela Edholm Forsberg, projektledare:
ingela.forsberg@silvermuseet.se 

073  091 73 24  
0961-145 00

Malin Brännström, museichef och juridisk rådgivare:
Malin.brannstrom@silvermuseet.se 

070 649 29 84
0961 145 00


