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Redaksjonens oppsummering av koreferentens innlegg:

Gruverett som en egen rettsdisiplin er ukjent fra et norsk ståsted. Noen reell betydning har dette 
ikke. Gruveretten møter under enhver omstendighet regler med høyere rang – urfolksretten. 
Urfolksrett springer ut av den menneskerettslige diskusjonen og har tatt store deler av 
prinsippene fra menneskerettighetsdiskusjonen opp i seg, herunder selvbestemmelsesretten. 
Urfolk kan påberope selvbestemmelsesretten. 

I selvbestemmelsesretten ligger retten til å bestemme over folkets egen utvikling, og 
det ligger her en brytning overfor majoritetsfolkets selvbestemmelsesrett. Urfolksrett i Norden 
har i tillegg grunnlovsvern. Det betyr at spørsmålene også må vurderes opp mot grunnlovsregler. 
Lovgivning og praksis må derfor prøves mot disse skrankene. Mineralvirksomhet i 
urfolksområder må skje i tråd med urfolkenes selvbestemmelsesrett, jf. blant annet FN-
konvensjonen om sivile og politiske rettigheter og om økonomiske, sosiale og kulturelle 
rettigheter fellesartikkel 1, ILO-konvensjon nr. 169, praksis fra FNs menneskerettskomité, 
EMRIPs ekspertuttalelser, FNs urfolkserklæring og FNs spesialrapportørs anbefalinger til 
statene og til private selskap.

Er det statene eller mineralselskapene som har forpliktelser? Det er omdiskutert i 
juridisk teori. Referenten forutsetter at det er gitt en tillatelse og foreligger utvinningsrett. 
Urfolksrettighetene vil imidlertid gjelde allerede på planstadiet, det vil si et tidligere tidspunkt 
enn det som er omtalt i referentens innlegg. Så snart det skal lages utvinningspolicy for et 
område, vil rettighetene gjelde.

Hvordan skal man ivareta urfolksrettigheter i nasjonal minerallovgivning? Det er 
allerede utviklet ”allmenne lærer” i urfolksretten og som bygger opp om dette som praktiske 
rettigheter, slik som selvbestemmelsesretten, eiendomsretten mv.

Kan man ha rettsregler som beskytter lokalbefolkningens miljøinteresser som 
motstykke til rettsregler som beskytter urfolksrettigheter? Dette vil være problematisk. 
Lokalbefolkningens interesser vil aldri være sammenfallende med urfolks rettigheter, 
og lokalbefolkningen består ikke bare av urfolk. Det må avklares hvem som representerer 
urfolksinteresser og om det er en urfolksinteresse som representeres. 

Det er ikke bare et statlig ansvar å ivareta menneskerettigheter. Private aktører har 
også et ansvar for å ivareta menneskerettigheter. International Finance Corporation har i 
kommet med uttalelse om aktiviteter i urfolksområder. Denne sier at aktøren skal innhente 
samtykke fra det berørte urfolket før det settes i verk aktiviteter i slike områder.
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***

Oppsummering av seksjonsmøtet ved debattlederen, professor Karin Åhman, Sverige:

Huvudfrågan för debatten rörde den konflikt som finns mellan olika rättsreglers funktion, 
i finsk rätt hur olika allmänna läror kan fungera jämsides, eller med Casper Herlers ord 
sammanjämkas. Laila Vars menade inledningsvis att oavsett om det finns tydliga skillnader 
i rättskulturer mellan olika rättsområden och att de tar tillvara olika hänsyn, är rätten för 
ursprungsfolk till självbestämmande ett mycket dynamiskt rättsområde som inte kan bortses 
från i en sådan diskussion. 

En fråga som betonades var den om skydd för äganderätten som en grundlagsskyddad 
rättighet, som både markägare och ursprungsfolk kan göra anspråk på och hur denna ska lösas 
konkret. I många fall är ägandet föremål för tvist/konflikt. En annan fråga som uppkom rörde 
den om hur ursprungsfolks rätt till deltagande (konsultationsplikten) enligt ILO 169 konkret 
ska komma till uttryck i den inhemska lagstiftningen; ska den utgöra en vetorätt eller en rätt 
till yttrande i frågor rörande bl.a. användningen av mineral. Är rätten till deltagande en effektiv 
rätt? Hur ser den ut i den olika nordiska länderna? Vidare hur ska en konflikt lösas om fråga 
uppkommer om att öppna en ny gruva? Hur ska samtliga intressen som bör tillvaratas balanseras. 
Vilken betydelse ska t.ex. rättsekonomiska intressen ha? Hur bör försiktighetsprincipen inom 
miljörätten komma till uttryck inom gruvrätten; bör den ges en egen innebörd med hänsyn 
till ekonomiska risktaganden? En fråga som diskuterades var slutligen ansvarsfrågan och 
betydelsen av CRS, det vill säga bolagens sociala samhällsansvar. Hur långt bör detta sträcka 
sig inom detta område?

Innlegg fra justitieråd Göran Lambertz, Sverige: 

1. De här frågorna är ovanligt intressanta framför allt för att de rör så vitt skilda intressen. 
Intresseavvägningen är framför allt en politisk fråga, men i juridifieringens tidevarv lär den i 
stor utsträckning hamna hos oss jurister.

2. Hur ska man värdera olika intressen mot varandra? Det är alltid en fråga i 
lagstiftning, och ofta i rättstillämpning. Från intressevärderingssynpunkt är de frågor som kan 
ställas på mineralutvinningsområdet ovanligt tydliga och utslagsgivande. De är intressanta 
också därför att vissa effekter kan mätas tydligt i pengar medan andra inte kan det.

3. Jag tror att man måste integrera effekterna i en samlad bedömning för att kunna 
göra en rättvisande värdering. All lagstiftning handlar om att värdera intressen och effekter 
mot varandra, och här är denna värdering ovanligt viktig. I den svenska Högsta domstolen har 
frågan om värdering av intressen vid mineralutvinning varit aktuell i två mål det senaste året, 
dels ett mål om en kalktäkt i Bunge på Gotland, dels ett mål om en zinkgruva norr om Vättern. 

4. Jag tror att man borde vara öppnare med värderingen av effekterna än man är i 
dag. Man borde inte rädas att försöka sätta uttryckliga värden på miljöeffekter och effekter 
för ursprungsbefolkningen, kanske rentav siffror. Därmed kanske man ska låta rättsekonomin 
spela en större roll än den har i dag i mål om mineralutvinning. 

5. Kanske kan man t.ex. tänka sig att man i ett fall, som gäller frågan om en gruva ska 
tillåtas, sätter ett siffervärde på alla intressen som ska räknas med. Om det samlade värdet av 
all malm från gruvan då är 10 miljarder kronor brutto, 5 miljarder kronor netto, och de positiva 
effekterna i övrigt är värda 500 miljoner kronor under hela brytningstiden, då skulle det i 
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princip fordras för att gruvan ska få öppnas att värdet på förlusterna för miljön och urfolken i 
varje fall inte överstiger 5,5 miljarder kronor samlat under alla de år då effekterna finns.

6. Vid en sådan beräkning kan man konstatera att det spelar stor roll vart intäkterna 
går. Det är från det perspektivet inte givet att inmutningssystemet är bäst. Vid en kalkyl är det 
uppenbart att de positiva effekterna är större om pengarna går till det gemensamma. En gruva 
som inte ska köras igång om den är privat kanske ska öppnas och drivas om den är statlig. Det 
finns andra aspekter på detta, men vid en ren effektkalkyl blir det ett större positivt utfall av en 
gruva ju mer som går till stat och kommun.




