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Abstract 

This thesis has examines the peculiar Swedish right of practice known as reindeer herding right. 

Reindeer herding right is a right that allows certain persons, a sami who is a member in a sami-

village, right to use some ground for he and his reindeer for pasturage, hunting, fishing and some 

right to take wood. The thesis begins with a historical overview to understand how the reindeer 

herding right has developed until today’s Reindeer husbandry law. The object was to examine 

how wide the reindeer herding right is today and how it may look like in the future. The 

conclusions that could been drawn was that the right is wider then what the Reindeer husbandry 

law claims and that the right is not dependent on this law even if it will disappear or change in the 

future.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 II

Sammanfattning 

Denna uppsats har behandlat den säregna svenska bruksrätten som omnämns som renskötselrätt. 

Renskötselrätten är en rätt som ger vissa personer, en same som är medlem i en sameby, rätt att 

använda vissa marker för underhåll för sig och sina renar främst genom renbete, jakt, fiske och 

visst skogsfång. Uppsatsen börjar med en historisk tillbakablick för att man skall förstå hur 

renskötselrätten utvecklats till dess omfattning i dagens Rennäringslag. Syftet med uppsatsen har 

varit att redogöra för renskötselrättens omfattning idag och även visa på hur den kan komma att 

se ut i framtiden. De slutsatser som kunde dras i uppsatsen var att renskötselrätten är mer 

omfattande än vad Renäringslagen stadgar och ej är beroende av denna lag även om denna skulle 

försvinna eller ändras i framtiden.  
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Förklaringar och förkortningar 

RBL- De olika renbeteslagarna 

RNL- Den nuvarande rennäringslagen  

RNK- Rennäringspolitisk kommittén 
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1. Inledning och metoddiskussion 
1.1 Inledning 

Renskötselrätten är en säregen och omdiskuterad bruksrätt som ger en same som är medlem i en 

sameby vissa rättigheter att använda mark till underhåll för sig och sina renar. Renskötselrätten 

reglerades första gången genom 1886 års Renbeteslag och regleras idag främst genom 

Rennäringslagen (SFS 1971:437).  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur omfattande renskötselrätten är, om den bara regleras av 

det som står i Rennäringslagen eller om den är mer omfattande än så? De frågeställningar jag 

hade tänkt ställa och reda ut är följande: 

1) Vad innebär renskötselrätten? 

2) Hur kan renskötselrätten komma att se ut i framtiden? 

 

1.3 Metod och material 

Metoden jag använder mig av är litteratur studier, som dels består av studier av olika offentliga 

utredningar, rättsfall och övrig litteratur som berör ämnet. Den centrala lagstiftningen på området 

är Rennäringslagen och allt material berör denna på ett eller annat sätt. När det gäller SOU 

1968:16 så bygger Proposition 1971:51 till största del på denna, men ordet renby i SOU:n har 

ersatts av ordet sameby i propositionen och lagstiftningen. 

 

1.4 Avgränsningar 

Jag har valt att i uppsatsen bara koncentrera mig på de paragrafer i Rennäringslagen som är 

intressanta för renskötselrätten, övriga kommer inte alls eller väldigt lite att beröras. Uppsatsen 

kommer heller inte att reda ut eventuella äganderättsfrågor till de marker som berörs av 

renskötselrätten. 

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen kommer att inledas med en historisk bakgrund för att se hur renskötselrätten har 

utvecklats till dagens situation. Frågeställningarna kommer sedan att redas ut i de två följande 

kapitlena  
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2. Historisk bakgrund 
Renskötseln är en näring som i huvudsak så vitt man vet har utövats av samerna. Om inte annat 

så var samerna föregångarna, redan på 1500-talet framgår det av skriftliga källor att samerna ägde 

renar och en kunglig förordning som förbjöd andra att bedriva renskötsel skyddade samerna. 

Renskötseln är en rätt säregen näring som det fodras omfattande betesmarker för att bedriva och 

äganderätten till marken har därför ansetts svår att överföra till renskötseln (Korpijaako-Labba, 

1994, sid 264-265). 

 

Studerar man äldre domstolsavgörande gällande typisk markanvändnings former i Lappmarken 

(främst 1600- och 1700-talen) så ser man att de flesta fallen rör oklarheter kring jakt, fiske och 

renskötsel. Korpijaakko-Labba påpekar också att man kan skilja på innehåll och rättsskydd i 

dessa äganderättsfrågor. Till innehållet räknar man rätten att bestämma över föremålet och bruka 

det (fiskevattnet, jaktmarken, renbetesmarken etc.), medan rättskyddet kan räknas som en sakrätt 

som ger rättsligt skydd för besittning vid bruk av föremålet (Korpijaakko-Labba, 1994, sid 244-

245). 

 

Korpijaakko-Labba visar också att samer har överlåtit eller pantsatt främst jakt- och fiskerätter på 

sina lappskatteland. Hon menar att denna rätt visar att samerna har förfogat över sina marker  

med ”en rätt som var jämförbar med äganderätt” (Korpijaakko-Labba, 1994, sid 302). 

 

Renskötselrätten reglerades för första gången genom 1886 års Renbeteslag och skyddade 

samernas markanvändning för renskötseln gentemot nybyggarna.  

 

Lappen var den som först tog de nordliga trakterna af vårt land i besittning. Innan den 

förste nybyggaren fällde det första trädet i Norrlands skogar var lappen redan där. Under 

århundraden hade landet från kölens fjellrygg till Bottenhafvet varit obestridt nyttjade 

betesmarken för hans renar. Och den förste bessitningstagarens rätt till jorden måste 

anses bättre än den, som senare tillkommit. 
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 Så lyder särskilda utskottets utlåtande från 1886 (SOU 2001:101, sid 107-108). 1886 års 

Renbeteslag ersattes 1898 av en ny som var i bruk till 1928, 1928 års Renbeteslag gällde till 1971 

då dagens Rennäringslag tillkom. Idag (2005) pågår diskussioner om ytterligare en ny 

Rennäringslag men än så länge har inte någon sådan antagits. 

 

Vi vet att samerna redan på 1500-talet var organiserade i lappbyar, detta var stora områden med 

en sorts ”allmänning” där byamedlemmarna jagade och fiskade. Kronan använde dessa områden 

som underlag för sin beskattning. Hur utbredd tamrenskötseln var på denna tid vet man inte 

riktigt, men källorna berättar först om större tamrenhjordar på 1600-talet. Det finns förvisso en 

tidig skriftlig källa från 900-talet som nämner att samerna höll stora tamrenhjordar, men 

norrmannens Ottars berättelse för kung Alfred är oklar och öppen för tolkningar (Lundmark, 

1998, sid 33-35). 

 

I slutet av 1500-talet upprättade kronan det som skulle komma att kallas lappskatteland, ett 

landområde som samerna (oftast en familj/släkt) betalade skatt för. Lappskattelanden kan i det 

närmaste beskrivas som ett hemman som kunde säljas, ärvas, pantsättas etc. som vilken fast 

egendom som helst. Lappskattelanden användes för renskötsel, jakt och fiske. På 1700-talet, då 

nybyggena i Lappmarken ökade kraftigt; drogs den s.k. Lappmarksgränsen upp, ovanför denna 

hade samerna en stark rättslig ställning i teorin (i praktiken kom denna att urholkas). Den sk 

Lappkodicillen från 1751 (som egentligen främst reglerade samernas flyttningar och handel 

mellan Sverige och Danmark-Norge) styrkte att samerna ägde sina lappskatteland och fick sköta 

en del av sin rättsskipning själv (Lundmark, 1998, sid 59, 62 och 65). 

 

Skattelandens och samernas rättsliga skydd kom alltmer under slutet av 1700-talet och under 

1800-talet att urholkas genom en rad domar som nybyggarna i regel vann. Lappmarksgränsen och 

den senare upprättade odlingsgränsen i Lappland visade sig inte heller vara tillräcklig som skydd 

(Lundmark, 1998, sid 73 och 79). 

 

Bertil Bengtsson påpekar också att rättskipningen under 1800-talet allt mer övertogs av 

Länsstyrelserna, så som en statlig myndighet i betydligt större omfattning företrädde staten än 

vad domstolarna hade gjort. Länsstyrelserna verkar ha haft svårare att förstå samernas bruk av 
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markerna och kunna förena denna med det svenska fastighetsrättssystemet än domstolarna 

(Bengtsson, 2004, sid 34-35). 

 

Genom 1886 års Renbeteslag avskaffades slutligen lappskattelanden som rättsobjekt trots 

lappfogdarnas protester. De renskötande samerna fick istället rätt till andel i en lappby, de renlösa 

samerna omfattades inte alls av denna lag och stöttes ut (Lundmark, 1998, sid 105-106). 

 

Som Bengtsson påpekar så innebar denna nyordning på flera punkter en försämring för samernas 

rättsställning även om syftet var att effektivisera renskötsel. Man måste också komma ihåg, 

menar Bengtsson, att 1809 års Regeringsform som då gällde gav ett mycket mer begränsat 

egendomsskydd än 1974 års Regeringsform som gäller idag (Bengtsson, 2004, sid 37). 

 

Genom denna historiska bakgrund har vi sett lappskattelandens uppgång och fall samt lappbyns 

(sameby från 1971) stagnation och återkomst. Detta kan vara av intresse för att förstå 

renskötselrätten, dess innebörd och de problem som kan omgärda den och uppkomsten av 

Rennäringslagen och dess föregångare. 
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3. Vad innebär renskötselrätten? 
Vad innebär då renskötselrätten? Huvuddelen av renskötselrätten finns beskriven i 

Rennäringslagen (SFS 1971:437) men även Högsta Domstolen har i exempelvis NJA 1981 s.1 

(det s.k. skattefjällsmålet) uttalat sig om renskötselrättens omfattning. Men för att återgå till 

Rennäringslagen så kommer jag bara att ta upp de paragrafer som jag anser intressanta för 

renskötselrätten. Läsaren bör också vara uppmärksam på att detta bara är förenklingar av 

lagtexten och för den ordagranna lydelsen så hänvisas till själva lagtexten. 

 

3.1 1971 års Rennäringslag 

Paragraferna 1-14 tar upp om renskötselrättens innebörd och samebyns ändamål.  

RNL 1 § säger att den som är av samisk härkomst har rätt att använda mark och vatten till 

underhåll för sig och sina renar och med detta menas renskötselrätt. Denna grundas på 

urminneshävd. 

RNL 3 § 1pkt säger att renskötsel får bedrivas hela året i Norrbottens- och Västerbottens län 

ovanför odlingsgränsen, samt nedanför denna på statens mark och marker där skogsrenskötsel 

bedrivs, samt på renbetesfjällen i Jämtlands län och övriga områden inom Jämtlands- och 

Kopparbergs län som upplåtits till renbete. 2pkt säger att mellan den 1 okt. 30 april får renskötsel 

även bedrivas nedanför odlingsgränsen inom lappmarkerna samt utanför dessa där renskötsel 

bedrivits av ålder under dessa tider. 

RNL 6§ säger att renskötsel skall bedrivas i samebyar. 

RNL 9 § säger att samebyns ändamål är att ombesörja renskötseln för dess medlemmars räkning 

inom samebyns område, samt att renskötseln skall bedrivas på bästa ekonomiska sätt och att 

samebyn inte får bedriva annan ekonomisk verksamhet än renskötsel. 

RNL 10§ säger bla att samebyn skall företräda medlemmarna i frågor som berör renskötselrätten. 

RNL 11 § säger att medlem i sameby är: 1) same som deltar i renskötsel inom samebyns 

betesområde. 2) same som deltagit i ovanstående och som ej övergått till annat arbete. 3) den som 

är make eller hemmavarande barn till medlem som avses i punkt 1 och 2 eller efterlevande till 

sådan (1993 reviderades RNL och ordet renskötselberättigad ersattes av same). 



 6

RNL 12§ säger att samebyn kan som medlem anta annan same än de stadgas under 11§ och att 

om han vägras medlemskap kan länsstyrelsen ge honom tillstånd till detta om särskilda skäl 

föreligger. 

RNL 13§ säger att renskötande medlem är en medlem som själv eller genom sitt husfolk bedriver 

renskötsel inom samebyn. 

 

Paragraferna 15-25 stadgar renskötselrättens utövande. 

RNL 15 § säger att samebyn får använda sina betesmarker för renbete åt sina medlemmarnas 

behov. Lantbruksnämnden bestämmer högsta renantal och kan om det behövs inskränka 

betesrätten. 

RNL 16 § säger att samebyn får bygga hagar, stängsel eller andra anläggningar (exempelvis 

slakteri) som behövs för renskötseln inom byns område. Vidare får samebyn eller medlem bygga 

hus eller annan byggnad som behövs för renskötseln inom byns område, detta gäller även privat 

mark men ägaren kan anvisa platsen, uppstår tvist om angiven plats beslutar lantbruksnämnden 

om platsen. 

RNL 17 § säger att virke till byggnad enligt 16 § får tas från skog som ligger på samebyns 

område i lappmarkerna eller renbetesfjällen. Medlem får också ta bränsle och slöjdmaterial för 

eget bruk. Sedan följer vissa inskränkningar i denna rätt som gäller utanför lappmarkerna och 

renbetesfjällen. 

RNL 18 § säger att en medlem får ta virke från statlig skog eller allmänningsskog för 

familjebostad. 

RNL 19§ säger att medlem i en sameby får ta bränsle inom annan bys mark om han är där i 

renskötselärenden. 

RNL 20§ säger att i nödfall får samebyn fälla lavbevuxna träd för renfoder. 

RNL 21 § säger att träd avverkade på statens mark eller allmänningsskog behövs ej ges ersättning 

för, annars skall rotvärdes betalas eller förlikning uppnås genom länsstyrelsens försorg. 

RNL 22§ säger att regeringen kan inskränka avverkningsrätten som anges enligt 17 och 18 §§ om 

så är nödvändigt för skogens återhämtning etc.  

RNL 23§ säger att samebyn får förflytta ren mellan olika betesområden. 

RNL 24§ preciserar 23§. 
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RNL 25§ säger att medlem i sameby får jaga och fiska på samebyns marker som hör till 

lappmarkerna eller renbetesfjällen och även till sitt ”uppehälle” på annans samebys mark om det 

sker i samband med renskötselarbete (ingen skillnad görs här mellan privat och statlig mark). 

 

Paragraferna 26-34 tar upp om renskötselrättens upphörande. 

RNL 26 § säger att regeringen kan upphäva renskötselrätten inom ett markområde enligt 

Expropriationslagen 1972:719 2 kap eller av ”annat ändamål av väsentlig betydelse från allmän 

synpunkt”, samt även för område utan ”väsentlig betydelse” för renskötseln för ”allmänt 

ändamål”. Upphävandet kan också bara beröra delar av renskötselrätten eller under en viss tid. 

RNL 27§ säger att om förordnande enligt 26§ sker så kan regeringen föreskriva åtgärder för att 

motverka skada för renskötseln. 

RNL 28§ säger att om skada för renskötselrätten uppstår skall det ersättas och denna tillfaller, om 

det inte drabbar enskild medlem, hälften samebyn och hälften samefonden. 

RNL 29§ säger att förutom ersättning enligt 26-28§§ så gäller även expropriation av särskild rätt 

till fastighet (Lag 1972: 726). 

RNL 30§ säger att den som använder mark enligt 3§ inte får bruka den så ”avsevärd olägenhet” 

uppstår för renskötseln. 

RNL 31§ säger att sameby eller medlem ej får upplåta rättigheter som ingår i renskötselrätten till 

utomstående annat än jakt och fiske till husbehov till den som varit medlem i samebyn. 

RNL 32§ säger att upplåtelse på statens mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen får 

ske om det inte orsakar ”avsevärd olägenhet” för renskötseln (främst jakt- och fiskeupplåtelser). 

RNL 33§ säger att sådan upplåtelse skall prövas av regeringen eller av denna utsedd myndighet 

(oftast länsstyrelsen). 

RNL 34 § säger att om en upplåtelse sker enligt 32 § skall ersättning utgå som delas hälften 

mellan samebyn och samefonden. Om upplåtelsen gäller naturtillgångar skall staten betala 

ersättning för den olägenhet som kan uppstå för renskötseln. 

 

Detta var de för renskötselrätten viktigaste paragraferna i RNL. Hur var då renskötselrätten 

utformad i 1886, 1898 och 1928 års Renbeteslagar? 
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3.2 1886 års Renbeteslag 

Tittar man på 1886 års Renbeteslag så ser man att den inte ordagrant använder sig av ordet 

”renskötselrätt”. Innbörden av de paragrafer i 1886 års RBL är dock ungefär desamma som i 

1971 års RNL. Rätt till att använda sig av mark inom Norrbottens och Västerbottens lappmarker 

och avsatt land i Jäntlands län för renar, rätt till jakt och fiske och att använda sig av skog för eget 

bruk. Några skillnader finns dock. 6 och 7 § § tar upp om omflyttningar eller tvångsomflyttningar 

mellan olika lappbyar, något som 1971 års RNL inte alls tar upp. 8 § i 1886 års RBL är en 

paragraf om renflyttning mellan Sverige och Norge som då var i union (idag ersatt av 

renbeteskonventioner eller 1751 års Lappkodicill). 

 

3.3 1898 års Renbeteslag 

1898 års RBL specificerar mer vilka marker om får användas som renbetesmarker med ett tillägg 

i 1 § 2pkt. Även det som kallas skötesrenar i 1971 års RNL 36§ nämns för första gången i 1898 

års RBL 27§. 

 

3.4 1928 års Renbeteslag 

I 1928 års RBL kallas renskötselrätten för ”rätt till renskötsel” och innefattar i princip det som 

står i 1971 års RNL. Vissa skillnader finns dock som att även avverkning av skog för virke och 

uppförande av stuga (ej kåta) ovanför odlingsgränsen/renbetesfjällen skall anvisas av kronan eller 

allmänningsskogen enligt 45 och 46 § §. I 1928 års RBL innehåller även rätten till renskötseln 

rätt att inneha getter (max 5 per hushåll) enligt 44 §. Detta har försvunnit med 1971 års RNL. 

Skillnader mellan ”fjällapp” och ”skogslapp” görs enligt 2 § något som också har försvunnit. 

Även vissa skillnader finns angående vem som är medlem i en lappby (sameby från 1971) och 

därmed också har rätt till renskötsel. I 8§ 1pkt så är en som ”biträder” vid renskötsel inom 

lappbyn också medlem i denna, detta har senare tagits bort i 1971 års RNL. 

 

Rätten till renskötsel omfattade även enligt 43 § ”odling av mindre omfattning” på kronomark 

eller renbetesfjällen om tillstånd till detta givits och denna inte stör renskötseln. Även rätten till 

jakt och fiske var mer omfattande med 1928 års RBL, då hade enligt 55§ ”fjällapp” och 

”skogslapp” rätt att jaga och fiska inom hela lappmarken inte bara inom samebyns område som i 

1971 års RNL. En annan intressant sak är att i 1928 års RBL så var det stadgat att vissa 
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inskränkningar i rätten till renskötsel inom nationalparkerna kunde förekomma enligt 1§ 2pkt, 

detta regleras numera i nationalparksförordningen. 

 

Som man kan se så har renskötselrätten inte förändrats så mycket från de olika Renbeteslagarna 

till dagens Rennäringslag. Grunden att ha rätt till vissa marker för renbete, rätt att jaga, fiska och 

ta virke och bygga renskötselbostäder/anläggningar är densamma. Vissa rättigheter som 

möjlighet till odling och inneha getter har kan man säga försvunnit med samhällsutvecklingen 

och andra har modifierats. 

 

3.5 Renskötselrätten i grundlagen 

Renskötselrätten omnämnande i grundlagen sker främst i RegF 2:20 som ett undantag från fri 

näringsrätt. Genom skattefjällsmålet (se nedan) så uttalade sig HD att renskötselrätten hade 

samma status i RegF 2:18 som äganderätten, RegF 2:18 säger i sin tur att ingen kan tvingas att 

avstå sin egendom till någon enskild eller det allmänna genom expropriation om det inte krävs för 

att tillgodose ”angelägna allmänna intressen” och ersättning skall i sådana fall utgå. 

 

Bengtsson påpekar att särskilt i samband med upplåtelser är det oklart vilken ställning 

renskötseln har i förhållande till detta. Man måste här utreda om inskränkningar är av ”angelägna 

allmänna intressen” eller om bara en enskild markägare får nytta av det, vid enskilda upplåtelser 

kan man diskutera dess ”allmänna intresse” menar Bengtsson (Bengtsson, 1996, sid 64-69). 

 

3.6 Renskötselrätten i NJA 1981 s.1 

Det s.k. skattefjällsmålet är ett av det mest omfattande rättsfallen i svensk rättshistoria. Tvisten 

mellan flera samebyar (och även enskilda) och staten gällde äganderätten eller vem som hade 

bättre rätt till de s.k. skattefjällen (renbetesfjällen) i Jämtland. Tvisten varade i 15 år mellan 1966 

och 1981 och sameparten förlorade. 

 

Skattefjällsmålet är ett omfattande och komplicerat rättsfall och kommer här bara beskrivas 

översiktligt. Det som är relevant för denna uppsats är främst HD:s uttalande om renskötselrätten. 
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Sameparten hävdade att de hade bättre rätt till marken genom tamboskapsbete, jakt, fiske och 

skogsfång, samt att de hade bebott och besuttit de aktuella markerna och på det sättet skaffat sig 

äganderätt eller åtminstone en bättre rätt än staten. Vidare hävdade de också att de hade en längre 

gående rätt än vad RNL stadgade, dvs. att renskötselrätten var starkare än vad lagen sa. Med en 

starkare rätt skulle samebyarna själva kunna sköta exempelvis jakt- och fiskeupplåtelser och även 

kunna bredda sitt medlemskap utöver vad RNL stadgade. Till skillnad från exempelvis bönderna 

saknade samerna rätt till grustäkt (fanns i 1928 års RBL men togs bort i 1971 års RNL) och 

vattenrätt. 

 

Staten bestred talan och menade att jämtlandssamerna ej hade äganderätt till skattefjällen och att 

de först under 1500- och 1600-talen bosatt sig på dessa till skillnad från i Lappland där de bott 

sedan urminnes tider. Staten menade vidare att RNL reglerade renskötselrätten och att genom 

denna en viss nyttjanderätt tillkommit. Renskötselrätten var vidare en rätt för enskilda samer och 

inte för samebyar som bara är ett sorts organisations- och förvaltningsorgan för denna. 

 

Förutom full äganderätt så yrkade sameparten i HD, om yrkandet på äganderätt ogillas, på s.k. 

åborätt, en sorts ”ständig besittningsrätt med full elasticitet”. Vidare yrkade man monopolrätt på 

skattefjällen till: 1) renbete, 2) jakt, 3) fiske, 4) annat bete än renbete, 5) slåtter, 6) uppodling, 7) 

grustäckt, 8) annan täckt, 9) skogsfång, 10) Flyttningsvägar, 11) mineral, 12) jordägarandel i 

gruva, 13) vattenkraft. 

 

HD menade att enligt RNL så är samernas rätt en brukrätt (renskötselrätten) som på flera ställen 

är inskränkt och har sämre skydd mot myndigheter och markägaråtgärder än jämför bara 

bruksrätter som exempelvis fastighetsbildningsservitut. HD menade vidare att man visst kan 

grunda äganderättsförvärv till herrelös mark mot huvudregelns uppodling, men det krävde 

intensivt och ostört bruk. Dessutom menade HD att historiskt sett så har samerna haft ett starkt 

skydd för renbete, jakt och fiske på skattefjällen, det s.k. skattefjällsbrevet kan dock inte ses som 

en bekräftelse till äganderätten till skattefjällen. HD poängterar att detta mål bara rör 

fjällområdena i Jämtlands län och det kan vara annorlunda någon annanstans men att 

äganderätten i detta fall tillkommer staten. 
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Vidare menade HD att de rättighetstyper som samerna har står äganderätten mycket nära dock så 

lämnades den sk åborätten utan bifall men HD påpekade att det inte är uteslutet att samernas 

bruksrätt kunde ha lika stark ställning och skydd som denna. 

 

När det gäller de punkter (1-13) som sameparten hävdade monopolrätt till. Så menade HD att 

jakt- och fiskerätten även infattade fångst till avsalu och inte bara husbehov. Samerna hade även 

rätt till annat bete än renbete och rätt till slåtter, rätt till uppodling kunde dock ej stödjas genom 

hävd eller annat och rätten till grustäkt, annan täkt, mineral, jordägarandel i gruva och 

vattenkraft, menar HD, tillkommer fastighetsägaren före den som har bruksrätt. Ingen av dessa 

med möjligt undantag grustäkt har dessutom hört till samernas traditionella näringar, grus till 

husbehov kan dock tolkas in i renskötselrätten det visar bl.a. 1928 års RBL som bara har ett 

förbud mot upplåtelse av grustäkt. Rätten till annan täkt får bedömas som rätt till grustäkt då 

dessa reglerats på samma sätt i 1928 års RBL. 

 

RNL, menar HD, ger samerna en monopolrätt till renskötsel. Skogsfånget, som samerna, yrkar på 

gäller bara skog för husbehov och att rätten till flyttvägar skulle vara mer omfattande än vad RNL 

anger kan inte heller bifallas pga. av att denna rätt och dessa flyttvägar ej specificerats närmare. 

Rätten till odling försvann med 1971 års RNL och någon sådan rätt föreligger ej menar HD.  

 

Bruksrätten (renskötselrätten) är, menar HD, vidare skyddat av RegF 2:18 på samma sätt som 

äganderätten mot tvångsförfarande utan ersättning. Bara för att renskötselrätten är reglerad i RNL 

betyder inte att den saknar ett sådant skydd, den kan väl upphävas genom lagstiftning men kan 

inte så länge den utövas fråntas innehavaren genom lagstiftning eller på annat sätt utan ersättning 

enligt RegF 2:18. 

 

Vi har nu sett vad delar av renskötselrätten innebär och NJA 1981 s.1 har visat hur omfattande 

den är. Bl.a. att jakt- och fiske även får ske till avsalu, att den även omfattar annat bete än renbete 

men att den inte omfattar rätt till mineraler, gruvrätt, vattenkraft förutom rätt till grus för 

husbehov. 
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3.7 Renskötselrätten i förarbeten och övriga källor 

I SOU 1968:16, som innehåller förslag till en den nuvarande RNL, kan man hitta hjälp att bättre 

förstå renskötselrättens övriga omfattning.  

 

RNL 1 § säger att den som innehar renskötselrätt är den som är samisk härkomst och far, mor 

eller far- och morföräldrar haft detta som ”stadigvarande” yrke. Vad menas då med detta 

”stadigvarande”? Enligt utredningen så innebär det att de tidigare nämnda har sysslat med 

renskötsel under en inte allt för kort tid och att detta har skett i Sverige. Det behöver dock ej varit 

den huvudsakliga sysselsättningen (SOU 1968:16, sid 60). Man bör dock komma ihåg att här har 

RNL reviderats sedan 1971. Bengtsson menar att det kan behövas rättspraxis för att klargöra vem 

som är same. Även om man kan likställa vem som får rösta enligt sametingslagen med en 

renskötselberättigad enligt RNL så är det slutligen samebyn som bestämmer vem som får vara 

medlem och därmed kunna utöva sin renskötselrätt. Bengtsson påpekar dock att detta är oklart 

(Bengtsson 2004, sid 45). Att reda ut vem som rättsligt är same eller inte är dock inte denna 

uppsats mål. 

 

Tidigare i 1928 års RBL så miste en kvinnlig renskötselrättsinnehavare sin rätt om hon gifte sig 

med någon som inte hade den men nu tänkte man enligt förarbetena att det var att införa ”full 

rättslikställighet mellan könen” och motiverar detta genom om det finns barn i äktenskapet om 

ena parten dör så blir det mer praktiskt på detta sätt. Problemet med omgifte tänkte man enligt 

förarbetena att lösa genom att bägge parterna behåller renskötselrätten, det kan vara rättsligt svårt 

att ta bort en rätt som man redan förvärvat. Denna rätt ska dock inte kunna överföras till ny make 

eller dennes barn, sen finns alltid möjligheten att länsstyrelsen kan upphäva renskötselrätten eller 

bevilja sådan vid ”särskilda skäl”.  Vad detta innebär undviker förarbetena att specificera (SOU 

1968:16, sid 60-61). Även här kan man tänka sig att praxis kan komma att behövas. 

 

När det gäller området där renskötselrätten gäller enligt 3§ RNL så går förarbetena inte så mycket 

in på det utan håller sig i princip till de områden som stadgas enligt 1928 års RBL. Men de 

rättsliga skillnaden mellan fjäll- och skogsrenskötseln har tagits bort (SOU 1968:16, sid 66). 
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Som Bengtsson påpekar har särskilt de s.k. vinterbetesmarkerna nedanför odlingsgränsen som 

stadgas under 3 § 2 pkt vållat problem och tvister med markägare, på åretrunt- markerna som 

stadgas under 3§ 1 pkt så är skyddet starkare. Området nedanför odlingsgränsen är oftast inte 

heller indelat i byaområden utan betesområden något som kan orsaka konflikt mellan olika 

samebyar (Bengtsson 2004, sid 46-47). Detta visas bl.a. i det s.k. Härjedalsmålet då HovR 

fastställde TR:s dom att samebyarna i Härjedalen och Jämtland inte hade sedvanerätt till 

vinterbete på vissa privata marker. HD valde att inte ta upp målet till prövning (Samefolket, nr 5 

2004, sid 9-10). 

 

Renskötselrätten gäller också på obegränsad tid som HD slog fast i NJA 1981 s.1 men den kan 

inskränkas enligt vissa paragrafer i RNL som 15, 22 och 26. Förarbetena menar att detta kan vara 

nödvändigt för att exempelvis inte slita för mycket på renbetesmarkerna särskilt på marker där 

fjäll- och skogsrenskötsel möts. Även andra motiv som sysselsättningsskäl vid exempelvis 

gruvbrytning kan användas för att inskränka renskötselrätten eller delar av den i ett visst område. 

I sådana fall behöver inte markanvändaren ta hänsyn till skador på renskötseln men bör med 

exempelvis stängsel skydda sitt område. Det som kan främst kan komma i fråga för expropriation 

är områden för gruvanläggningar och vattenkraftsutbyggnader däremot ställer man sig mer 

restriktiv gentemot turist- och fritidsanläggningar  (SOU 1968:16, sid 70-73).  

 

Även Bengtsson påpekar detta och säger att det egentligen inte är så märkvärdigt, även 

äganderätten kan inskränkas genom exempelvis expropriation och förutsättningarna är 

densamma. Det som kan ställa till det är ersättningsfrågorna då både en enskild samebymedlem 

som samebyn kan ha rätt till ersättning, samebyn får dock bara halva ersättning, andra hälften går 

till samefonden. Som Bengtsson påpekar har flera domar (exempelvis NJA 1988 s.684 och NJA 

1981 s. 684) visat att det svårt för enskilda medlemmar att få ersättning i motsats till liknande 

föreningar som exempelvis bostadsrättsföreningar (Bengtsson 2004, sid 57-58). Man kan 

möjligen kritisera detta tycker jag med tanke på att renskötselrätten är individuell. 

 

Motiven försvarar detta med att det på detta sätt även tar tillvara på kommande generationer 

renskötselberättigades och även andra samers intressen (SOU 1968:16, sid 163 och 168). 
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När det gäller ersättningar för intrång i renskötselrätten för exempelvis gruv- och 

vattenkraftsanläggningar är förarbetena noga att påpeka att den enda ersättning som ska utgå är 

för renbete, jakt- och fiske. Värdet av mineral i en gruva omfattas inte av nyttjanderätten 

(bruksrätt enligt HD) som renskötselrätten är. (SOU 1968:16, sid 74). Även HD stödjer här 

förarbetena i NJA 1981 s1. 

 

När det gäller intrång i renskötselrätten från markägaren vid exempelvis bebyggelse och 

skogsbruk så säger RNL 30§ att ”avsevärd olägenhet” inte får ske. Detta är dock luddigt och det 

har visat sig svårt att bestämma vad detta innebär. I ett hovrättsfall RH 1990:18 slutavverkade 

Domänverket ett 354 hektar stort område inom Jokkmokks kommun där en sameby hade 

renskötselrätt. Området som låg på åretruntmarkerna var av karaktären fjällnära skog och 

samebyn hävdade att renskötselrätten allvarligt skadats för ett vida större område genom förstört 

renbete och förstörda flyttvägar. Domänverket bestred talan helt. 

 

HovR friade Domänverket och påpekade att även om det är klart att samebyn drabbats negativt 

av avverkningen så är det oklart i vilken omfattning. Domänverket hade tillstånd för 

avverkningen och det går inte att bevisa att en ”avsevärd olägenhet” enligt RNL 30§ har 

inträffat, bla så har renantalet i byn ökat efter avverkningen. Gällande RH 1990:18 måste man 

komma ihåg att det är ett hovrättsfall och därför inte prejudicerande. 

 

 Som Bengtsson också påpekar är lagstiftningen på området också osäker. Han jämför det bla 

med skadeståndsansvaret enligt MB 32 kap (som kom 1998, alltså efter rättsfallet) som innebär 

ett ”strikt ansvar”. Likaså är det osäkert om en sameby kan kräva att en anläggning skall tas bort 

eller om marken skall återställas. Det saknas rättspraxis på detta område (Bengtsson, 2004, sid 

60). 

 

Förarbetena klarlägger inte heller vad uttrycket ”avsevärd olägenhet” innebär. Enligt Prop 

1971:51 så tillkom regeln som ett komplement för att renskötselrätten för ett visst område inte 

skulle upphävas genom ett expropriationsliknande förhållande. Det är även markägaren som skall 

bedöma om exempelvis en avverkning kan bli en ”avsevärd olägenhet”. Det försvaras med att 
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staten är största markägaren och dess förvaltare borde ha de rätta kunskaperna (Prop 1971:51, sid 

130). 

 

Att sedan staten oftast är den största markägaren på marker där renskötseln utövas ska inte spela 

någon roll menar förarbetena. ”Inte minst av psykologisk synvinkel är det av stor betydelse för de 

renskötselberättigade att även i förhållande till kronan ha uttryckligt lagstöd för sina 

befogenheter inom renskötselområdet” säger förarbetena. Expropriation är i princip inte 

tillämplig av kronofastigheter men särskild rätt som utövas på dessa kan däremot exproprieras 

(Prop 1971:51, sid 55 och 163). 

 

Vidare skriver departementschefen att exploateringen av fjällvärlden inte förutsågs vid 

tillkomsten av 1928 års RBL och att renskötselrätten måste skyddas för att inte samerna undan 

för undan ska trängas undan. Vidare konstaterar han att det blivit allt svårare för samerna att 

bedriva rennäring även om betesmarkerna bara krympt marginellt (Prop 1971:51, sid 123-124). 

 

Enligt Michaneck/Zetterberg så innebär miljöbalkens hushållningsbestämmelser ett visst skydd 

för renskötselrätten mot markanvändning. Och enligt MB 3:5 så finns möjligheten att skydda  

”mark- och vattenområden av betydelse för rennäringen”  genom att utse dessa till riksintressen. 

Detta ger dock inget absolut skydd då riksintressen utses av sektorsmyndigheter och detta inte är 

rättsligt bindande, en domstol kan ändå behöva pröva om ett område är av riksintresse 

(Michaneck, 2004, sid 153 och 447-448). 

 

Inskränkande av renskötselrätten enligt RNL 15§, dvs att lantbruksnämnden kan inskränka 

antalet renar varje sameby får inneha, motiverar förarbetena med att det kan drabba renägarna 

själva med slitage på markerna och ökade kostnader för transport och bevakning. Dessutom finns 

det ett ”allmänt” intresse i och med att staten bidrar med medel till rennäringen och även att 

grannbyar kan drabbas negativt med ökat betestryck och arbetskostnader (SOU 1968:16, sid 86-

87). 

 

När det gäller rätten till byggnader och anläggningar enligt RNL 17-18 §§ så menar förarbetena 

att utomplansbestämmelser och andra byggnadsbestämmelser även gäller sådana som uppförs 
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med stöd av renskötselrätten. Rätten till skogsfång är invecklad och svåröverskådlig, i praktiken 

gäller rätten mest på krono- och allmänningskog annars har markägaren rätt till ersättning (Prop 

1971:51, sid 51 och 164). 

 

3.8 Renskötselrätten som bruksrätt 

Ett förhållande som kan komplicera renskötselrättens omfattning är att den inte bara lutar sig mot 

RNL, utan något som renskötselrätten också grundar sig på är urminneshävd.  

 

Urminneshävd är ett gammalt rättsbegrepp som egentligen avskaffades när den nya Jordabalken 

kom 1972 men som ändå levt kvar. Som Bengtsson påpekar så är renskötselrätten speciell och det 

kan motivera en speciell tillämpning. Renskötselrätten skiljer sig också från andra bruksrätter 

som exempelvis servitut genom att den ”inte är grundad på avtal och gäller på obegränsad tid” 

(Bengtsson, 2004, sid 21). 

 

Vad är då en bruksrätt? Ulrika Geijer definierar den som en rätt att använda mark och vatten utan 

att ha äganderätt som exempelvis jakträtt eller arrende. Vidare så hävdar hon att i och att 

renskötselrätten grundas på hur marken används så spelar de stor roll hur renskötseln bedrivits 

förr, detta faktum kan komma att utforma även den framtida renskötselrätten (Geijer, 2003, sid 

4).  

 

Det finns ingen klar tidsgräns för urminneshävd för renskötselrätt menar Geijer. För jordbruk 

finns det äldre praxis på 90 år men om samma gäller för renskötselrätten är osäkert. Det rör sig 

ändå om olika markanvändningar och rättigheter (Ibid.). Här kan man även peka på vissa 

uttalande som HD gjort i NJA 1981 s1, bla rätten till grustäkt för husbehov som ansågs stödjas på 

urminneshävd och även visar på ett för renskötselrätten visst oberoende från RNL. 

 

Själva regeln om urminneshävd fanns i 1734 års Jordabalk 15:1, ”fast egendom eller rättighet i 

så lång tid okvald och obehindrad besuttit, nyttjat och brukan haver, att ingen minnes eller av 

sanna sago vet, huru hans förfäder eller fångesmän först därtill komme äro”. 3§ begränsade det 

hela till ett visst markområde (Bengtsson, 2004, sid 79). Som man kan se enligt RNL så är 

bruksrätten med hänvisning till urminneshävd starkast på åretruntmarkerna (RNL 3§ 1pkt) och 
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svagare på de sk vinterbetesmarkerna (RNL 3§ 2pkt). Detta visar även det sk Härjedalsmålet 

(Dom 2002-02-15, mål 58-96) även om man måste vara försiktig med dess prejudikatvärde, men 

HovR betonade i denna dom att bevisbördan låg på samerna. 

 

Kravet på besittning och kontinuerlighet enligt 1734 års JB är som Bengtsson påpekar också 

besvärligt att reda ut. Det är svårt att kontrollera vem som innehar marken och än krångligare om 

det rör sig om en bruksrätt som renskötselrätten som kan röra sig över stora områden och bara 

använda vissa områden sporadiskt. ”Fördelarna” för renskötselrätten är att renbete inte används 

av andra och det är historiskt bevisat att samerna var först på området (Bengtsson, 2004, sid 83-

84). 

 

Renskötselrätten är sålunda som både Bengtsson och Geijer påpekar dels en civilrätt som vissa 

personer (samer som är medlemmar i en sameby) innehar för ett visst markområde och dels en 

näringsrätt som ej går att överlåta i motsats till exempelvis äganderätter och servitut (Geijer 2003, 

sid 4 och Bengtsson 2004, sid 48). 

 

3.9 Slutsatser 

Renskötselrätten är en bruksrätt till mark för en same som är medlem i en sameby. Denne får 

använda marken till underhåll för sig och sina renar. Renskötselrätten går ej att överlåta, är 

avtalslös och gäller på obegränsat tid olikt andra bruksrätter och är omgärdad av restriktioner. I 

renskötselrätten ingår främst rätt till renbete, jakt- och fiske och visst skogsfång samträtt till 

uppförande av byggnader och anläggningar för renskötseländamål, men även vissa andra 

rättigheter som grus till husbehov och annat bete än renbete. Däremot ingår inte vattenrätt, 

gruvrätt och rätt till mineraler liksom inte rätt att utfärda jakt- och fiskeupplåtelser. Den centrala 

lagstiftningen är RNL men även RegF 2:18 skyddar renskötselrätten. Genom HD:s dom i NJA 

1981 s.1 konstaterar HD att den grundar sig på urminneshävd och är en bruksrätt inte en 

nyttjanderätt. 

 

Renskötselrätten kan vidare inskränkas genom lagstiftning som genom exempelvis expropriation 

eller genom väglagen, detta innebär dock rätt till ersättning för hela eller delar av den. 
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Renskötselrätten är också något så ovanligt som en enskild rätt (bara en same kan inneha den) 

som måste bedrivas i kollektiv form (genom en sameby). 

 

Detta var de viktigaste innebörderna av renskötselrätten, sedan finns det fortfarande frågetecken 

för mindre delar som man bara kan spekulera om. En sådan sak kan vara om annan djurhållning 

än renar ingår. HD fastslog i NJA 1981 s.1 att rätt till annat bete än renbete ingick i 

renskötselrätten utan att precisera detta närmare. I 1928 års RBL ingick rätt att inneha ett visst 

antal getter men detta togs bort i 1971 års RNL. Tolkar man lagen och praxis som fastslår att 

urminneshävd grundlägger renskötselrätten och det faktum att denna inte är beroende av RNL så 

kan man tänka sig att annan djurhållning som exempelvis getter som bevisligen tidigare ingått 

fortfarande gör det. Andra djur som exempelvis får är det antagligen upp till praxis att bestämma 

om det också ska ingå. Jag har dock inte hittat något stöd för det i praxis eller övrig litteratur så 

det är mer osäkert. Men om samer tidigare någonstans sysslat med fårskötsel vid sidan av 

renskötsel så kan man tänka sig att det också borde ingå i renskötsel enligt urminneshävd och 

sedvanerätt. 

 

När det gäller rätten till gruva, mineraler och vatten så kan man bara konstatera att dels är 

renskötselrätten bara en bruksrätt och ingen ägande rätt och dels att gällande rätt till gruva så är 

även fastighetsägarens skydd eller snarare rätt till mineralernas värde svagt med nuvarande 

lagstiftning. Dessutom begränsar RNL en samebys ekonomiska verksamhet till enbart renskötsel. 

 

Även skogsfång mer omfattande än den som RNL stadgar ingår inte i renskötselrätten utan är 

förbihållen markägaren. 
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4. Hur kan renskötselrätten komma att se ut i framtiden? 
Det är alltid problematiskt att spekulera om hur något kommer att se ut i framtiden. Men med 

olika rättsfall och utredningar så kan man få en någorlunda klar bild på hur renskötselrätten 

kommer att se ut i framtiden. 

 

Genom NJA 1981 s.1 gjorde HD några viktiga uttalanden gällande renskötselrätten, som att den 

gäller oberoende av RNL och att den så länge den utövas inte kan tas ifrån någon utan ersättning 

enligt RegF 2:18. Vidare uttalade sig HD om att renskötselrätten är en bruksrätt som grundar sig 

på urminneshävd och därför i princip har lika starkt skydd som äganderätten. Genom detta 

uttalande så har vi själva grunden för renskötselrätten som gäller oberoende av någon lagstiftning 

som RNL. 

 

4.1 Förslag till ny lagstiftning 

1971 års RNL har i mångt och mycket blivit förlegad genom samhällsutvecklingen och 

diskussioner förs om en ny RNL. Rennäringspolitiska kommittén (RNK) kom 2001 ut med ett 

betänkande till en ny rennäringspolitik och ett förslag till en ny RNL men någon sådan har ännu i 

skrivande stund (2005) antagits. 

 

Rennäringspolitiska kommittén  ställer upp 3 mål för en ny rennäringspolitik:  

1) Kulturellt mål, som innebär att renskötseln tillsammans med jakt, fiske och slöjd är 

viktiga för den samiska kulturen och bör främjas. Staten som förfogar över flera olika 

medel (ekonomiska, juridiska) och som är största markägaren bör genom lagstiftning och 

markförvaltning underlätta och stödja dessa näringar. 

2) Ekonomiska mål, som innebär att renskötselrätten tillkommer samerna och ska i så stor 

utsträckning som möjligt ha möjlighet att utveckla användandet av denna rätt som grund 

för sina näringar (renskötsel, jakt, fiske och slöjd). Genom att exempelvis ta bort förbudet 

för annan verksamhet än renskötsel för samebyn, eller låta ersättningarna för intrång i 

renskötselrätten gå till näringsidkarna själva (samebyn eller enskilda). 

3) Miljömål, som innebär att samtliga näringar som bedrivs med stöd av renskötselrätten 

skall ha ett miljömål, tillskillnad som idag då bara renskötseln har ett sådant. 
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Verksamheterna ska drivas med hänsyn till naturresurserna, den biologiska mångfalden, 

natur- och kulturvärden och värden för friluftslivet.  

 

Vidare påpekar RNK att renskötselrätten är grunden för samernas bruk av marken och en viktig 

förutsättning för den samiska gemenskapen och kulturen (SOU 2001:101, sid 136-137). 

 

1971 års RNL var vid sin tillkomst fokuserad på rennäringen i ett ”tidstypiskt 

rationaliseringstänkande”,  RNL var ett försök att effektivisera och förstärka rennäringen. 

Dessutom var det en rätt statisk lag, bäst anpassad för de förhållanden som då rådde menar RNK, 

idag så är antalet samer som arbetar inom renskötseln alldeles för tunt för att kunna vara ”ett 

underlag för en levande kulturutveckling” (SOU 2001:101, sid 144-145). 

 

RNL är idag en blandning mellan en civillag (det man får göra med stöd av denna och var man 

får göra det) och en näringslag (bestämmelser om exempelvis högsta renantal och miljömål). 

RNK menar att denna blandning av två olika rättigheter i en lagstiftning skapar oklarheter kring 

renskötselrätten. Den kan uppfattas, menar de, som ”bara” en näringsrätt och inte en särskild rätt 

till fastighet som den egentligen är. RNK ser två lösningar på detta problem, dels kan man 

inordna renskötselrättens innehåll i Jordabalken. Detta går dock inte helt problemfritt i och med 

att den skiljer sig från andra rättigheter till fast egendom då den grundas på urminneshävd istället 

för på avtal eller beslut och gäller på obegränsad tid till skillnad från exempelvis servitut eller 

arrende (SOU 2001:101, sid 161). 

 

Det andra alternativet och det som RNK förordar är att renskötselrätten regleras genom en 

särskild lag. Där det tydligt skulle framgå att rennäringens markanvändning grunds på särskild 

rätt till fastighet, renskötselrättens utövande och relationerna till äganderätten och andra särskilda 

rättigheter till fastegendom (Ibid). Jag kan hålla med att RNK att renskötselrätten borde regleras i 

en särskild lagstiftning. Dagens konstruktion med att inlemma den i RNL skapar otydlighet och 

det är lätt att tro att RNL ”bara” är en näringslagstiftning. 

 

Gällande själva renskötselrättens innehåll så föreslår inte RNK något nytt, det har blivit klargjort 

genom HD:s dom i NJA 1981 s.1, menar de, istället lägger man mest fram förslag som rör själva 
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förvaltningen av renskötselrätten (SOU 2001:101, sid 162). Märkligt nog så har de inte föreslagit 

att grus till husbehov ska ingå i den nya lagstiftningen trots att HD uttalat sig om det. 

 

RNK föreslår att systemet med byaområden (åretruntmarkerna ovanför odlingsgränsen) och 

betesområdet (vinterbetesmarkerna nedanför odlingsgränserna) finns kvar. Målsättningen bör 

dock vara att dela in vinterbetesmarkerna i byaområden för att klargöra för markägare och övriga 

vem som har renskötselrätt på området. Genom detta kommer man också ifrån problemet att flera 

samebyar nyttjar samma marker med risk för skador på vegetationen (SOU 2001:101, sid 166). 

 

För att lösa detta föreslår RNK att en gränsdragningskommission tillsätts som har till uppgift att 

faställa den yttre gränsen för renskötselområdet där renskötselrätten utövas. Detta skulle kunna 

innebära att exempelvis enligt norsk modell att markägaren har bevisbördan innanför området 

och samebyn utanför. En sådan kommission skulle sedan se till både historiska rättigheter och 

miljömässiga argument i sitt arbete (SOU 2001:101, sid 170-171). 

 

Idag så har samebyarna bevisbördan som HovR påpekade i renbetesmålet och dagens system har 

visat att det är svårt för samebyarna att försvara sin renskötselrätt med dyra rättegångskostnader 

som följd. Några domar har exempelvis avgjorts med tredskodom då samebyn inte ansett sig haft 

råd att komma till rättegången. Ett alternativ för att lösa detta problem vore att staten inrättar 

specialdomstolar för den typen av mål eller står för rättegångskostnaderna. Idag håller dock en 

gränsdragnings kommission på med sitt arbete. 

 

4.2 Renbetesmålet och begreppen urminneshävd och ålder 

Det stora problemet är vinterbetesområdets omfattning, då gränserna där oftast inte har 

preciserats. I vissa fall kan det krävas domstolsutlåtande för att avgöra om renskötsel där har skett 

av ”ålder” enligt RNL 3§. Ett exempel på ett sådant mål är det förutnämnda Härjedalsmålet eller 

renbetesmålet (Dom 2002-02-14, mål 58-96 HovR för Nedre Norrland)). I detta mål stämde 

fastighetsägare i Härjedalens kommun 5 samebyar och hävdade att det inte fanns något avtal för 

renbete på de aktuella fastigheterna. Samebyarna förlorade i HovR och ansågs inte ha 

renskötselrätt av ”ålder” och urminneshävd på de aktuella fastigheterna. HD vägrade sedan 

prövningstillstånd. 
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När det gäller renbetesmålet så måste man komma ihåg att domen ”bara” som sagt är ett 

hovrättsfall och sålunda inte prejudicerande. Dessutom är förhållandena i Härjedalen speciella, 

med många privata markägare och som Bengtsson påstår en ”svag” bevisning gällande 

urminneshävd. Man kan liksom Bengtsson spekulera i att på sikt var det ”en viss” fördel att fallet 

inte blev prejudicerande med de förhållande och den bevisning som gällde, ett prejudikat från ett 

annat område hade kunnat vara att föredra (Bengtsson, 2004, sid 80-81). Sen är som vi tidigare 

sett begrepp som urminneshävd och ”ålder” oklara, det kan vara 90 år eller det kan vara 

annorlunda. I och med att HD inte tog upp frågan till prövning så kvarstår frågan om hur många 

år som gäller för renskötselrätt grundad på urminneshävd.. En annan domstol än HovR i Nedre 

Norrland kanske kommer fram till ett annat svar när det inte finns prejudikat gällande 

renskötselrätten på området. 

 

HovR kom också fram till i och med att 1734 års regler om urminneshävd egentligen inte gäller 

så kan man inte efter 1971 åberopa detta för renskötselrätten i ett område. Men som Bengtsson 

påpekar så är detta också oklart, 1971 års RNL 3§ talar om att renskötselrätten och rätten till 

renbete på vinterbetesmarkerna sker av ”ålder” och vad det riktigt innebär är oklart. Det kanske 

inte alls innebär någon koppling till urminneshävdsbegreppet i 1734 års JB även om förarbetena 

till 1928 års RBL hänvisar dit. Dessutom, tillägger Bengtsson, så kan man få rättigheter i vissa 

speciella fall med stöd av urminneshävd (lagen om häradsallmäningar) än idag trots att det 

egentligen inte ska gå (Bengtsson, 2004, sid 86).   

 

4.3 Renskötselrättens framtida organisation 

RNK föreslår att organisationstvånget för renskötselrätten skall vara kvar, dvs att 

samebyorganisationen ej ska ändras, även om det är osäkert om renskötselrätten egentligen är av 

sådan kollektiv karaktär som de tidigare lagstiftarna till de olika RBL och 1971 års RNL hävdar. 

Men RNK hävdar vidare att organisationsformen har stöd från de flesta samer, både de som är 

medlemmar och de som inte är det. Samebyn har ändå visat sig trots sina brister som en rätt 

lyckad organisation för att företräda sina medlemmars renskötselrätt. Sedan konstaterar man att 

det inte låg inom direktivet att undersöka om renskötselrättens nuvarande kollektiva form är 

felaktig (SOU 2001:101, 172-173). Bengtsson undersöker frågan närmare och konstaterar att det 
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är både oklart och problematiskt. HD har några domar rörande ersättning i vattenmål ej tilldelat 

enskilda samer ersättning för intrång i renskötselrätten. De enda organisation som ironiskt nog 

har ansetts kunna föra hela samebefolkningens talan är samefonden i dess nuvarande 

konstruktion, ej sametinget. Samebyn å sin sida är en organisation som främst för de renskötande 

samernas talan och de flesta samer är utestängda från dessa (Bengtsson: 2004, sid 70). 

 

RNK kommer dock med några andra förslag till organisation för renskötselrätten som det kan 

vara av intresse av titta närmare: 

1) Första alternativet vore att renskötselrätten bara utformades som en ramlag utan några 

regler för dess förvaltning. Det positiva med detta vore att samerna själva skulle kunna 

sköta sina egna angelägenheter, det negativa med denna typ av förvaltning vore att det 

skulle skapa oklarheter vem som förvaltar renskötselrätten för ett visst område.  

2) Andra alternativet vore att dela upp den kollektiva förvaltningen mellan de olika 

renskötselföretagen så att ett personligt ansvar infördes enligt principen om ”inhägnad av 

allmänning”. Varje juridisk eller fysisk person skulle då känna ett större ansvar för sin del 

och förvalta den därefter. Problemet med denna typ skulle dock bli svårhanterliga. 

Motsättningarna mellan de renskötande samerna och de som inte sysslar med renskötsel 

skulle antagligen öka. Kvinnorna skulle antagligen bli än färre inom renskötseln och en 

sorts privatisering skulle antagligen inte ha stöd av samerna själva menar RNK (SOU 

2001:101, sid 174-176). 

 

Att renskötseln bedrivs i en kollektiv även i framtiden skulle vara den ”enklaste” lösningen. 

Samebyn som institution har visat sig fungera som förvaltare av renskötselrätten sedan den första 

renbeteslagen. Sedan att den har haft vissa brister som att stänga ute en del av den samiska 

befolkningen är en sak som man snarare kan skylla på RNL, dess föregångare och lagstiftarens 

försök att effektivisera renskötseln. 

 

Bengtsson lägger fram ett förslag att man skulle kunna i en ny lagstiftning sära på renbetesrätten 

och jakten och fisket i renskötselrätten. Genom att renbetet tillfaller samebyns medlemmar medan 

”alla” samer får rätt till jakt- och fiske i den sameby de härstammar från (Bengtsson, 2004, sid 

71). Nackdelen med detta förslag ser jag att det skulle kunna skapa ett sorts A och B lag inom 
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samebyn de med alla rättigheter och de med begränsade. Dessutom kan man diskutera om detta 

skulle urholka själva renskötselrätten och göra den ännu mer svårbegriplig 

 

RNK föreslår att även i fortsättningen så ska det bara vara samer som är medlemmar i en sameby 

som kan inneha renskötselrätt. Däremot så föreslår man liknande Bengtsson att alla samer som 

kan härleda sitt ursprung till samebyn skall kunna bli medlemmar, liksom kanske krav att denna 

ska ha någon koppling renskötseln eller att samebyn själva får bestämma om inskränkningar i 

renskötselrätten för dess medlemmar (SOU 2001:101, sid 193 och 198). Detta kan man tänka sig 

skulle kunna vara ett bra förslag för att bredda samebyarna även om problemet med ett eventuellt 

A och B lag kvarstår. Men det blir kanske svårt att undvika om man vill skydda de renskötande 

samerna samtidigt som man breddar samebyarna. 

 

4.4 Övrig markanvändning och den framtida renskötselrätten 

4.4.1 Gruvnäringen 

I SOU 2000:89 ”Minerallagen, markägaren och miljön” lägger utredaren fram förslag på hur 

minerallagen kan ändras. Som det är idag så har markägaren väldigt lite att säga till om någon vill 

exempelvis prospektera efter mineraler på dennes mark. Markägaren har inget inflytande hur 

undersökningarna bedrivs och heller ingen rätt att yttra sig över ett tillstånd. Utredningen föreslår 

att markägaren får ett större inflytande både vid prövningar av tillstånd och själva 

undersökningarna, dessutom föreslås markägaren få en viss ersättning av det mineral som utvinns 

på hans mark, nämligen 2 promille av värdet på mineralen, i en form av gruvavgift. Denna skall i 

sin tur fördelas mellan fastigheten där mineralen utvinns och de andra fastigheterna som direkt 

berörs (vägar, anläggningar etc.) i förhållande till fastigheternas storlek. Fortsatt möjlighet till 

expropriation föreslås dock vara kvar med hänsyn till gruvnäringens samhällsekonomiska 

betydelse (SOU 2000:89, sid 12 och 17). 

 

Vad har då detta för koppling till renskötselrätten? I och med att denna är en särskild bruksrätt till 

fastighet och sakägare så påverkas den också. HD har förvisso i NJA 1981 s.1 uttalat sig om att 

rätt till mineral eller gruva inte ingår i renskötselrätten för att denna rätt tillkommer markägaren 

med vissa begränsningar, men renskötselrätten har rätt till ersättning i likhet med fastighetsägaren 
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och andra sakägare om intrång sker. Det är också positivt att även sakägarna föreslås få ett större 

inflytande med bla samråd och möjlighet att yttra sig tidigare än som nu är fallet.  

 

Utredningen påpekar förvisso att idag så kontaktar oftast prospektören markägaren tidigare än 

vad lagen föreskriver och kommer överens om exempelvis färdvägar och känsliga områden och 

oftast så får markägaren en högre ersättning än vad denna egentligen har rätt till (SOU 2000:89, 

sid 192).   

 

Förslaget innebär inte rätt till ersättning för renskötselrätten, inte åtminstone med de förhållanden 

som råder idag då renskötselrätten inte anses vara en äganderätt. 

 

Frågan om äganderätt till naturtillgångar kommer upp genom SOU 1999:25, Utredningen om 

ILO:s konvention nr 169, som lägger fram på förslag att om konventionen ratificeras av Sverige 

så borde artikel 15 tillämpas på samtliga naturtillgångar inom renskötselområdet. Men då tolkar 

utredaren den engelska texten: ”concept of territories which covers the total enviroment of the 

areas which the people concerned occupy or otherwise use” som att någon “innehar” och 

“nyttjar” (SOU 1999:25, sid 182-183).  Andra tolkningar kanske är möjliga. 

 

En annan möjlighet som utredaren föreslår är att staten som största markägare ger en viss 

ersättning för värdet av mineralen även om det inte finns några sådana krav i ILO 169 (SOU 

1999: 25, sid 192-195). 

 

Som vi ser så kan man tänka sig flera olika alternativ för ersättning till renskötselrätten om 

minerallagen ändras och Sverige ratificerar ILO 169, kanske behövs det också en nyare praxis än 

NJA 1981 s.1. 

 

4.4.2 Skogsbruket 

Ett utökat skogsfång inom renskötselrätten är knappast aktuellt så länge inte ILO 169 ratificeras. 

Gällande skogsbruket så har vi redan konstaterat att renskötselrätten inte ger någon rätt till 

samråd och möjligheten att stoppa en avverkning är små. Även om prejudikatvärdet av RH 
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1990:18 (inte bara för att det är ett hovrättsfall) är tveksamt så är det svårt att använda sig av 

RNL 30§ pga. dess otydliga utformning. 

 

Som RNK påpekar så har 30§ flera brister för att kunna reglera renskötselrätten och äganderätten 

på ett bra sätt, det är bla oklart när skadestånd pga. intrång i renskötselrätten inträder. Men som 

de påpekar så är dess allvarligaste brist att den inte visar renskötselrättens lika starka skydd 

(RegF 2:18) som äganderätten. Sen är det också oklart om paragrafen omfattar hela 

renskötselrätten (den talar bara om ”olägenheter för renskötseln”) eller bara renbetet och trots 

förarbetarnas påpekande att skadestånd även kan uppstå för markanvändning på 

vinterbetesmarkerna så gäller bara paragrafen för åretruntmarkerna (SOU 2000:101, sid 218-

219). 

 

RNK föreslår att för att lösa detta problem så bör en ömsesidig hänsynsregel införas, så att både 

de som grundar sitt markanvändande på renskötselrätten såväl som de som gör det på 

äganderätten eller andra bruksrätter visar varandra hänsyn. Brister man i sin hänsyn så inträder en 

skyldighet att betala skadestånd (SOU 2001:101, sid 220-221). Detta är antagligen ett bra förslag 

för att lösa oklarheterna kring RNL 30§ men om det verkligen skulle kunna få förväntad effekt är 

svårt att säga. 

 

4.4.3 Jakten och fisket 

När det gäller jakt- och fiskefrågorna så menar RNK att samebyarna borde få ett större inflytande 

över dessa frågor särskilt på statlig mark. RNK menar att renskötselrättens ställning på statlig 

mark är stark, antagligen t.o.m. starkare än vad RNL stadgare. Idag är det länsstyrelsen som 

upplåter jakt- och fiskerätter (dessa upplåtelser gäller främst yrkesfiske och älgjakt) på statlig 

mark ovan odlingsgränsen. Länsstyrelsen är förvisso rätt restriktiv att ge sådana upplåtelser 

förutom de som kan lösas genom jakt- och fiskekort. Skyddet för renskötselrätten gäller dock 

främst renbetet, för jakt- och fiskerätten är det mer oklart vad som krävs, ”besvärande intrång” 

är det då som gäller om upplåtelser inte ska få komma till (SOU 2001:101, sid 271-272). 

 

Problemet med dessa upplåtelser är att renskötselrättens rätt till jakt- och fiske krockar med 

markägarens och upplåtelsernas rätt till samma. Det finns ingen lagstiftning som reglerar denna 
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sk dubbelregistrering, RNL 25§ säger bara att en samebymedlem får jaga på samebyns mark som 

är ”utmark”. Detta begrepp är också något oklart men har förklarats vara all mark som inte är 

åker, äng eller trädgård (SOU 2001:101, sid 198). Denna dubbelregistrering kan leda till att vissa 

marker utsätts för onödigt högt jakttryck. Men det kan vara svårt att lösa det utan att någondera 

parten drabbas av inskränkningar i sin rätt. 

 

Bengtsson påpekar dock att särskilt samernas jakträtt är oklar och omstridd. Vissa historiska 

förhållanden tyder på att samerna hade en rätt med stöd av urminneshävd (bla uttalade sig HD om 

detta i samband med NJA 1981 s.1). I sådana fall, menar Bengtsson, så kan exempelvis 

lagändringen och beslutet att släppa lös småviltsjakten ovanför odlingsgränsen 1993 ses som ett 

sorts expropriationsförfarande av renskötselrätten och därmed strida mot egendomsskyddet i 

RegF 2:18 (Bengtsson, 2004, sid 92-93). 

 

RNK konstaterar egentligen bara att dessa frågor måste utredas och klarläggas bättre men föreslår 

att samebyn själv ska få besluta om jakt- och fiske upplåtelser inom ramen för renskötselrätten 

och att dessutom att fiskerättigheter till de sk fiskesamerna borde upplåtas med stöd av 

renskötselrätten istället för upplåtelser från länsstyrelsen enligt RNL 32§ (SOU 2001:101, sid 156 

och 308).  

 

Som både Bengtsson och RNK konstaterar så är jakt och fiskefrågorna ännu oklara. Men att 

samebyarna skulle få ett större ansvar för upplåtelserna inom ramen för renskötselrätten verkar 

vara ett rimligt alternativ. Ett annat alternativ vore att samebyn fick ta hela ersättningen för de 

upplåtelser som sker på statens mark och inte som idag att dela hälften med samefonden. 

Dubbelregistreringen på vissa marker är svårare att se en lösning på, eventuellt skulle man kunna 

tänka sig ett system med olika jakttider. 

 

4.5 Avslutande diskussion 

Dessa förslag till en förnyelse av renskötselrätten skulle antingen kräva en helt ny rennäringslag 

eller en större omarbetning av den nuvarande. RNK förslag om att dela upp den nuvarande RNL i 

en lag om renskötselrätt och en om själva rennäringen skulle antagligen vara en bra idé, det skulle 

stärka renskötselrätten. Idag är det lätt att tro att 1971 års RNL ”bara” är en näringslag. Genom 
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separata lagstiftningar skulle detta undvikas. Detta skulle även klargöra renskötselrättens 

oberoende från RNL som HD har uttalat sig om. 

 

Renskötselrätten som en individuell rätt som måste utövas kollektivt kan man också sätta vissa 

frågetecken kring. Man kan idag ha rätt till renskötselrätt men ändå inte kunna utöva den om man 

inte är medlem i en sameby. Men att lösa detta problem på ett tillfredsställande sätt skulle 

antagligen bli svårt. 

 

Renskötselrätten vilar som tidigare sagts på urminneshävd och även i framtiden kan det liksom i 

skattefjällsmålet behövas praxis för att avgöra vad som ingår i den. I dag lutar man sig mycket på 

NJA 1981 s.1 för att klargöra vad som ingår i den men ny forskning, tiden och ny lagstiftning kan 

göra dennas prejudikat mer tveksamt. 

 

En ny minerallagstiftning i kombination med en svensk ratificering av ILO 169 skulle också 

kunna utöka renskötselrätten till att även omfatta rätt till värdet av mineral. I dag kan man dock 

konstatera att så är inte fallet med gällande lagstiftning och praxis. 

 

Vi har vidare konstaterat att RNL 30§ är rätt kraftlös som skydd för renskötselrätten och att det 

visat sig svårt att bevisa att skadorna på renskötselrätten är så omfattande så skadestånd kan utgå 

eller få ett stopp på avverkningarna.  Likaså kan man konstatera att frågorna kring jakt- och 

fiskerättigheterna i renskötselrätten och övriga upplåtelser är oklara och borde ses över i en ny 

lagstiftning. 

 

Det är även oklart om och när en ny rennäringslag kommer. RNK förslag har ännu inte antagits 

pga. politiska motsättningar mellan olika intressenter och det är tveksamt om den alls kommer att 

antas i sin nuvarande form. 1971 års RNL är dock i mångt och mycket både omodern och oklar, 

anpassad efter de förhållanden som rådde när den antogs, och därför vore en ny lagstiftning på 

området önskvärd. 
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