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Sammandrag 

 

Nedanför lappmarksgränsen bedrivs i Kalix´ och Torne älvdalar så kallad koncessionsrensköt-

sel. Denna har varit författningsreglerad sedan 1929. I och med att rennäringslagen trädde i 

kraft i juli 1971 fick regleringen ett något annorlunda innehåll än tidigare. Genom envetna 

myndighetsåtgärder fick tillämpningen också till följd att det i allmänhet inte längre kom att 

vara samer utan vissa fastighetsägare som i realiteten drev renskötseln. Denna tillämpning be-

fanns emellertid efter domstolsprövning olaglig men har från juli 2006 legaliserats genom för-

fattningsändring. 

 

Ett av syftena med uppsatsen är att visa hur det genom den olagliga tillämpningen uppkommit 

en subkultur vilken sedan ändå ansetts nödvändig att legalisera. Ett annat syfte är att påvisa 

hur de motiveringar som använts till stöd för denna författningsändring är långt ifrån hållbara. 

Detta görs genom användning av elementär logik i förening konsistens- och andra begrepp ur 

samhällsteorin. Teoretiskt tillämpas ett diskursivt resonemang med koppling till begreppet 

sanning. 
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 1 

 

1. Inledning 

 

Renskötseln regleras sedan juli 1971 av rennäringslagen. Denna har föregåtts av den första 

renbeteslagen 1886 med ikraftträdande den 1 januari 1888, den andra renbeteslagen 1898 med 

ikraftträdande den 1 januari 1899 och den tredje renbeteslagen 1928 med ikraftträdande den 1 

januari 1929 och innehållande den första regleringen av koncessionsrenskötseln. Utövandet av 

renskötseln tillkommer samerna som enligt 1 § rennäringslagen får använda mark och vatten 

”till underhåll för sig och sina renar”.  

 

Samernas utövande av renskötseln regleras således numera genom rennäringslagen. I denna 

ges genom 85-89 §§ särskilda regler för den renskötsel som året om kan bedrivas nedom lapp-

marksgränsen och i anslutning till Kalix´ och Torne älvdalar. Detta område har av gränsdrag-

ningskommissionen bedömts utgöra ett ”klart bevisat sedvaneområde” för samisk renskötsel.1  

 

Koncessionsrenskötseln utövas numera genom åtta samebyar inom vilka en eller flera samer i 

egenskap av koncessionshavare kan meddelas tillstånd (koncession) att utöva renskötsel. Intill 

juli 2006 har gällt att samen kunnat ges rätt att driva renskötseln även med så kallade skötes-

renar, det vill säga med renar tillhörande ägare eller brukare av jordbruksfastighet inom den 

del av Norrbottens län där koncessionsrenskötsel får bedrivas. I beslut från juli 2006 kan vi-

dare föreskrivas att det utgör en samens skyldighet att ta emot skötesrenar. Ägare till skötes-

ren är medlem i samebyn och äger rösträtt i denna.  

 

Tillstånd till koncession ges av länsstyrelsen i Norrbottens län för som längst tio år åt gången. 

Länsstyrelsen har under de senaste 30 åren tillämpat bestämmelserna på det sättet att den an-

sett det föreligga en skyldighet för koncessionshavare att motta skötesrenar och denna skyl-

dighet har då motiverats med ett påstående om att ägare av jordbruksfastigheter skulle ha 

ställt mark till förfogande för renskötseln. Denna tillämpning har lett till att renskötseln i all-

mänhet kommit att bedrivas av skötesrenägare med en säsongsvis anställd same som bulvan 

för verksamheten. I synnerhet inom den strax söder om Torne älv liggande Sattajärvi sameby 

har länsstyrelsens handläggning lett till djupgående konflikter mellan familjen Sunna och skö-

                                                
1SOU 2006:14 s 405-408; jfr även remissyttrande den 20 oktober 2006 av länsstyrelsen i ärende med dnr 610-4896-06. 
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tesrenägare. Inom den norr om älven liggande Muonio sameby har länsstyrelsens motsvaran-

de åtgärder förhindrats efter domstolsprövning. Denna har sedan följts av ny lagstiftning och 

denna har – som angetts – lett till att koncessionen numera kan förbindas med skyldighet att ta 

emot skötesrenar. 

 

Av till uppsatsen fogad bilaga framgår vilka utsträckningar koncessionssamebyarna nu har. 

Det får samtidigt noteras att gränsjusteringar skett.2 Av bilagan framgår också lappmarks- och 

odlingsgränserna. 

 

1.1 Syften 

 

Betydelsen av ett historiskt förlopp kan sägas träda fram först när det är avslutat och kan 

egentligen aldrig förstås förrän utvecklingen nått sin höjdpunkt.3 Var koncessessionsrensköt-

seln som en samisk näring nu befinner sig i ett sådant förlopp är vanskligt att besvara. Obero-

ende av detta saknas emellertid en egentlig sammanhållen historisk beskrivning rörande de 

syften som kommit att motivera denna form av renskötsel. En första avsikt med uppsatsen är 

att söka tydliggöra dessa motiv. En annan avsikt är att påvisa den inkongruens som kommit 

att känneteckna vissa förarbetesuttalanden rörande denna renskötsel. En tredje avsikt är visa 

hur dessa uttalanden fått sådant genomslag vid rättstillämpningen att den lett till en subkultur 

som senare befunnits olaglig. En fjärde avsikt är att peka på hur en anpassning till denna kul-

tur ändå ansetts nödvändig och lett till en bekräftelse av en redan förändrad diskurs som lo-

giskt närmast framstår som självmotsägande och mindre väl genomtänkt. Samtidigt är det 

tänkt att uppsatsen skall kunna lämna en möjlig förklaring till varför denna förändring ägt 

rum. Svaren på de frågor som uppkommer kan sedan möjligen ha visst intresse vid en fortsatt 

diskussion rörande frågorna hur koncessionsrenskötseln i framtiden kan komma att bedrivas.4 

 

1.2 Avgränsningar 

 

Uppsatsens tyngdpunkt läggs på de förhållanden som kommit att gälla för Muonio och Satta-

järvi samebyar eller således de nordligaste koncessionssamebyarna, båda belägna inom Pajala 

kommun. Förklaringen till detta är främst att kampen mellan länsstyrelsen och vissa samer än 
                                                
2 jfr domar av länsrätten den 10 november 1998 i mål nr 377--386-98 vad gäller Muonio sameby och den 30 mars 2001 
i mål nr 781-00 vad gäller Sattajärvi sameby  
3 jfr Arendt 1996b s 146  
4 jfr Bobbio 2000 s 141 och Koselleck 2004 s 84 och 149 
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så länge fått motsatt utgång i de båda byarna. Det är emellertid oundvikligt att med avseende 

på frågorna om markförfogande och skötesrenar också behandla den renskötsel som i övrigt 

kommit att bedrivas i Sverige. Däremot berörs inte frågan om koncessionsrenskötseln ytterst 

kan tänkas ha sina rötter i en renskötsel som före 1809 också bedrivits öster om Torneälven.5 

Dessutom medtas blott Europakonventionen av de internationella dokument som kan ha in-

verkan på frågan om vem som faktiskt skall ha möjlighet att bedriva renskötseln.6    

 

De frågor som främst kommer att penetreras är de inbördes tangerande frågorna om grunden 

att nyttja mark för koncessionsrenskötsel, om rättigheten/skyldigheten för koncessionshavaren 

att ta hand om skötesrenar och om beslutanderätten inom samebyn med de konsekvenser den-

na kan få med avseende på det diskrimineringsförbud som upptas i regeringsformen.  

 

1.3 Material  

 

I huvudsak bygger uppsatsen på författningstexter och uttalanden i förarbeten till dessa eller 

till författningsförslag som inte lett till någon lagstiftning. Dessutom fästs väsentligt avseende 

vid avgöranden som träffats av domstolar och myndigheter. I underlaget ingår dessutom så-

dant som inhämtats från myndigheter och från annat håll. Till detta kommer material som 

hämtats från tillämplig litteratur. I texten återges länsstyrelsen i Norrbottens län som regel 

med länsstyrelsen, länsrätten i Norrbottens län med länsrätten och kammarrätten i Sundsvall 

med kammarrätten. När lantbruksnämnden och rennäringsdelegationen nämns avses vidare de 

i Norrbottens län. I vissa delar medtas i stora drag vad jag i annat sammanhang skrivit.7  

 

1.4 Metoder 

 

Uppsatsen kommer att i väsentlig mån kretsa kring begreppet sanning och metodologiskt kan 

då avstamp göras från detta citat: ”Som varje historiker vet kan man upptäcka en lögn genom 

att lägga märke till oförenligheter, luckor och hoplappade ställen.”8 Tillvägagångssättet kom-

mer därför i stora drag att vara deduktivt och präglas av elementär logik till vilken emellanåt 

anknyts de från samhällsteorin hämtade begreppen klarhet, konsistens, empirisk adekvans, 

                                                
5 jfr Niemi 2007 s 80 
6 jfr min C-uppsats i historia 
7 jfr länsrättsdomen den 30 mars 2001 och min C-uppsats i historia 
8 Arendt 2004 s 268 
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förklarande adekvans och normativ rationalitet.9 Den metod som används är även i övrigt helt 

huvudsakligen kvalitativ.  

 

Översätts de samhällsteoretiska begreppen till rättsliga begrepp kan detta uttryckas närmast på 

detta sätt: Klarhet måste utmärka nyckeltermer som används och centrala påståenden måste 

vara klart formulerade. Med konsistens menas att förekommande resonemang är samman-

hängande och ej innehåller inre motsägelser. Den empiriska adekvansen kännetecknas vidare 

av att empirin ger mer eller mindre entydigt stöd åt resonemanget. Den förklarande adekvan-

sen skall sedan kunna ge uttryck för att resonemanget håller och inte faller till följd av att an-

tingen vissa fakta undanhållits eller en annan förklaring framstår som mer vederhäftig. Den 

normativa rationaliteten blir slutligen ytterst en mätare som mer faller tillbaka på den enskilde 

bedömarens egna moraliska normer. 

 

1.5 Teorier 

 

Det skulle kunna betraktas som frestande att sätta in den rättsliga regleringen av koncessions-

renskötseln i ett rättsekonomiskt sammanhang.10 Den helt överskuggande frågan har emel-

lertid – i varje fall med tiden och då helt klart i praktiken – kommit att gälla om samerna inom 

koncessionsområdet självständigt skall få driva egna verksamheter inom renskötseln eller om 

de i stället skall vara hänvisade till att som anställda av ytterst vissa fastighetsägare få driva 

dessas dylika näringar. En mera näraliggande teoretisk utgångspunkt torde därför vara att utgå 

från ett diskursivt resonemang inom vilket en förändring så småningom sker och undersöka 

vilka tekniker som då kommit att användas och vilka bakomliggande motiv som kan ha före-

stavat denna förändring.  

                       

Vad gäller det diskursiva resonemanget har detta använts av den svenske statsvetaren Ulf 

Mörkenstam. I syfte att påvisa förändringar i föreställningen om det samiska i den svenska 

politiken 1883-1997 har han funnit att föreställningen haft betydelse för att legitimera den 

politik som kommit att föras, att den lett till ett system av särskilda rättigheter för samerna och 

att den såväl begränsat som möjliggjort ett handlingsutrymme för de politiska aktörerna. Han 

visar också hur den svenska föreställningen om samerna från 1883 kommit att grundas på 

deras då nomadiserande tillvaro, hur erfarenheterna av det andra världskriget medförde en 

                                                
9 se Campbell 1986 s 60-66 
10 jfr Lundgren 1987 s 14-24,  Skogh och Lane 1993 s 52-55 och 57 och Riseth och Oksanen 2007 s 146 och 147 
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förändring från 1952 av diskursen som i stället kom att gälla småföretagande näringsidkare 

och hur modern samepolitik från 1978 kommit att även präglas av att samerna utgör en folk-

grupp med särskilt skyddsvärde. I sak pekar han även på hur främst lagstiftningen från 1929 

inneburit en faktisk uppspaltning av samerna så att vissa av dem uteslutits från möjligheten att 

bedriva renskötsel eller åtnjuta åtminstone de i renskötseln ingående delrättigheterna avseende 

jakt, fiske mm.11 Han berör dock inte närmare koncessionsrenskötseln men de synpunkter 

som han anlagt kan mycket väl prövas också vad avser denna.                                                                                                                                                        

 

Det som allmänt kännetecknar ett diskursivt resonemang är en fastlåsning vid ett särskilt sätt 

att tänka och tala och att denna låsning även återverkar på det framtida förhållningssättet och 

närmast utesluter ett annat sådant.12 Det har kunnat uttryckas på detta sätt: ”Den gemensamt 

genomlevda tiden är en outsinlig källa till snabbt förstådda signaler, lösenord och outtalade 

självklarheter.”13 En diskurs kan dock urholka moraliska hämningar främst när tvång mot en 

folkgrupp ges en offentlig auktorisation, när förekommande åtgärder präglas av rutin och när 

en avhumanisering sker av folkgruppen.14 Diskursen kan då yttra sig i en allmänt utbredd 

likgiltighet för gruppens väl och ve.15 Den kan även frodas genom att en ursprunglig linjär or-

derhierarki kompletteras eller ersätts med en funktionell uppdelning av uppgifterna.16 Orga-

nisationsstrukturen kan då bli ett instrument för att eliminera ansvaret för de beslut som fat-

tas.17 ”Det fritt svävande, oförankrade ansvaret är själva förutsättningen för att omoraliska 

eller olagliga handlingar ska kunna ske med lydigt eller till och med villigt deltagande av 

människor som normalt sett är oförmögna att bryta mot den konventionella moralens reg-

ler”.18 Behov kan då föreligga för att istället hitta en moral.19 Tillvägagångssättet kan även 

kännetecknas av såväl inkluderande som exkluderande strategier av vilka de väljs som i de 

särskilda fallen bedöms som lämpliga.20 I detta sammanhang får också betänkas att diskursen 

eller förändringen av denna – med nödvändighet eller på annan grund – kan erfordra medver-

kan från den utsatta folkgruppen.21 Avgörande för hållbarheten i diskursens innehåll kan då 

vara att folkgruppen fortfarande är foglig och anpassar sig ”efter statens och majoritetens an-
                                                
11 Mörkenstam 1999 
12 Foucault 1993 s 15, 16, 23, 25, 26, 32, 33 och 42 och Foucault i Eribon 1991 s 261, 262, 328, 418 och 419; jfr även 
Deleuze 1990 s 60, 62, 87, 106, 114 och 163 
13 Stig Strömholm i Svenska Dagbladet 19.4.07 
14 Bauman 1998 s 46; jfr Mumford 1947 s 20 och 157  
15 Bauman 1998 s 60; jfr Elias 1996 s 185 
16 Bauman 1998 s 147, 148 och 216 
17 ib s 225 
18 ib s 226 
19 Durkheim enligt Østerberg 1995 s 148  
20 Bauman 1995 s 203 
21 jfr Arendt 1996a s 112-121, 126 och 149  
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språk, tolkningsföreträde och behov av resurser.”22 I den mån ett förfaringssätt uppfattas som 

mer eller mindre despotiskt kan sättet dessutom framstå som mindre en metod ”att sätta 

politisk makt under rationell kontroll utan för att sätta makt bakom irrationella anspråk.”23   

 

Ett av syftena med uppsatsen har angetts vara att söka lämna en möjlig förklaring till varför 

en förändring i diskursen med tiden ägt rum. En delförklaring torde kunna hämtas från den 

tyske filosofen Jürgen Habermas. Han har funnit: ”I maktens perspektiv får det genom lagar 

programmerade kretsloppet av normativ självpåverkan [---] innebörden: [---] förvaltningen 

programmerar sig själv genom att styra väljarnas beteende, förprogrammera regeringen och 

lagstiftningen samt funktionalisera rättskipningen.”24 Inom ramen för lagarna opererar förvalt-

ningen genom att följa egna rationalitetskriterier och avgörande är då inte normanvändningens 

praktiska förnuft utan snarare effektiviseringen av implementeringen av ett givet åtgärdspro-

gram och detta medför att handläggningen inom de administrativa myndigheterna mer karak-

teriseras av ett instrumentellt förhållningsätt.25 Enkelt skulle det kanske kunna uttryckas som 

att myndigheten som mer en stat i staten utformar innehållet i rätten. Frågan är sedan i vad 

mån denna utveckling vinner acceptans för den händelse att tillämpningen underkastas dom-

stolsprövning. Svaret på den frågan kan tänkas vara avhängig av på vilken nivå tillämpningen 

redan kommit att vinna anslutning inom staten.26  

 

En förändring av en diskurs leder osökt – som framskymtat – till frågan vilken eller vilka 

metoder som kan komma att användas i syfte att nå denna förändring. Det kan naturligtvis 

tänkas att motiven klart torgförs. Det kan emellertid i stället förhålla sig så att bakomliggande 

motiv skyms genom att vissa faktorer göms eller tonas ned eller genom att ord och begrepp 

ges en ny betydelse.27 I båda fallen är steget ej alltid långt till den rena lögnen.28      

 

Betydelsen av ett upprätthållande av sanningen i offentliga sammanhang har särskilt fram-

hållits av den tysk-amerikanska filosofen Hannah Arendt. Hon har funnit att förnekandet av 

sanningen och förmågan att ändra fakta är nära förbundna och hon har menat att det moderna 

historiemedvetandet med dess inneboende processegenskap och i förening med andra utveck-

                                                
22 Johansson Dahre 2005 s 184 
23 Mumford 1947 s 177 
24 Habermas 1995 s 113 
25 ib s 115; jfr Durkheim enligt Østerberg 1995 s 176 
26 jfr – om än perifert – Prop 2005/06:56 s 10 
27 jfr Klemperer 2006 s 41, 78, 201 och 224  
28 jfr Orwell 1963 s 7, 29, 30, 41, 59 och 163 
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lingstendenser skänkt en lämplig miljö för att utsätta allmänheten för massbedrägerier och att 

dessa som utsätts själva bidrar till att reproducera dessa bedrägerier. Fråga är då om att skapa 

en ny och annorlunda verklighet. Till denna hör historieskrivningen som kan komma att 

påverkas av flagranta exempel på organiserad lögn. Den deltagande lögnaren ges dessutom 

som en politisk handlingsmänniska ett betydande manöverutrymme. Detta kan utnyttjas 

genom att lögnaren manipulerar fakta men samtidigt anpassar sig till sin publiks förvänt-

ningar. Den historia som blir ett resultat av detta kan sedan komma att betraktas med skenbart 

större trovärdighet än sanningen.29 ”Ovälkomna åsikter kan man kritisera, förkasta eller kom-

promissa med, men ovälkomna fakta är odrägligt hårdnackade och låter sig inte rubbas av nå-

got annat än rena lögnen.”30 

 

När det gäller förhållandet mellan sanning och lögn får inte förglömmas att verklighetsupp-

fattningen kan ha präglats av faktorer som ej alltid kan hänföras till något medvetet. Denna 

fråga och den om betingelserna för att nå historisk kunskap i denna del har behandlats av den 

franske filosofen Paul Ricœur. Han finner att den uttömmande berättelsen visserligen är en 

omöjlighet eftersom berättelsen med nödvändighet är selektiv31 men att glömska, täckminnen 

och underlåtna handlingar på det kollektiva minnets plan kan ta gigantiska proportioner som 

bara historien eller närmare bestämt minnets historia kan avslöja.32 Med täckminnen åsyftas 

då minnen som omgestaltats till följd av berättelser som i god tro skapats kring tidigare 

erfarenheter.33 Faran ligger dock främst i den så kallade ”flyktglömskan, ett uttryck för ond 

tro, och dess undvikande strategi motiverad av en ljusskygg vilja att inte informera sig, inte 

ställa frågor om det onda som gjorts av medborgarnas omgivning, kort sagt ett inte-vilja-

veta.”34 Det framstår därför som angeläget att ägna kraft åt att undersöka makthavares miss-

bruk genom manipulationer av såväl minnet som glömskan.35 Även om det är svårt att i en 

opartisk anda göra historiska bedömningar på moralisk grund gäller förvisso att där det finns 

glömska har det funnits spår och minnesproblemet har i grunden gällt troheten mot det för-

gångna.36 Svårigheten att bilda sig en uppfattning i den delen är emellertid avhängig av vilket 

perspektiv som anläggs och till detta kommer naturligtvis att mängden av kvarvarande spår 

                                                
29 enligt Hansen  1993 s 22, 140, 141 och 144 -147; se även Arendt 1996a s 54 och 1996b s 190 och 206 
30 Arendt 2004 s 268 
31 Ricœur 2005 s 545 
32 ib s 544 
33 ib 
34 ib s 545 
35 ib s 121 
36 ib s 364 och 365 
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kan vara mager till följd av den selektion som kan ha ägt rum vid exempelvis arkivering inom 

en institution.37 

 

Den osanning som den offentliga sanningen kan innehålla kan komma att uppfattas som en 

doktrin närmast belagd med tabu.38 Inryms i denna doktrin vissa obehagligheter är det också 

lätt att glömma dessa om de inte gällt oss själva och ”särskilt när de mest har drabbat makt-

lösa människor.”39 Nyfikenheten om dessa skulle annars kunna inrymma en förhoppning om 

kunskap om dem men ”när hoppet sviker, lämnar nyfikenheten plats för likgiltighet.”40 I detta 

sammanhang får i politiskt hänseende vidare uppmärksammas att endast sådana ståndpunkter 

som förmår appellera till genomsnittsväljarens intressen kan ha möjlighet att vinna framgång 

och att från genomförbara initiativ därför närmast som en truism utesluts dem som öppet re-

presenterar minoritetsintressen.41   

 

Återkommande till frågan om de metoder som kan tänkas komma till användning vid en åsyf-

tad diskursförändring torde det stå klart att det är svårt att trovärdigt hålla ihop otaliga lögner 

under en längre tid. Detta medför att uttalade lögner som regel undviks.42 Av de faktorer som 

i ett visst sammanhang kan vara väsentliga kan emellertid vissa negligeras medan andra får 

avgörande betydelse genom att betoning läggs på dem i syfte att nå en viss utgång.43 Denna 

kan dessutom gynnas av att en företeelse kläs med så kallade rasterord som ger den en annan 

skepnad.44 Språket ger på så sätt en oriktig information och detta i syfte att adressaten skall 

bedras.45 Faran med detta är dock att förfaringssättet kan komma att genomskådas och leda till 

att trovärdigheten undergrävs och då även på sikt.46 Detta leder naturligtvis till frågan varför 

vissa manipulativa åtgärder ändå vidtas.                                                                                                                      

 

1.6 Disposition 

                                                                                                                                                                                                       
Uppsatsen rör ett område som ofta uppfattas som allmänt svårtillgängligt även om det också 

finns de som ser fakta som entydigt talande för att ägare av jordbruksfastigheter skulle ha 
                                                
37 ib s 424 och 425 
38 jfr Elias 1996 s 151 
39 ib s 185 
40 Bauman 1995 s 120 
41 jfr ib s 257 och Bengtsson 2004 s 13 
42 jfr Andersson och Furberg 1973 s 46 
43 ib s 63 
44 ib s 67 
45 Sullivan 2003 s 61 och 166  
46 ib s 142 och 337 
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upplåtit sina fastigheter för renskötsel och därför ha anspråk på att få hålla sig med skötes-

renar. Fråga är emellertid om det måste ses på endera sättet och om det inte går att i stället 

lämna en beskrivning som ändå är begriplig, klargörande och sammanhängande. Överordnat 

syfte med dispositionen och således även med uppsatsens innehåll är att lämna en sådan. 

 

Som angetts bygger uppsatsen i stort på avgöranden av domstolar och myndigheter och en re-

dogörelse angående den rättsliga regleringen är därför oundviklig. Under punkterna 2 och 3 

ges en allmän bakgrund i den delen. Innehållet under dessa punkter vilar i stor utsträckning på 

egen tidigare erfarenhet inom domstolar och saknar till viss del källhänvisningar.  

 

Under punkt 4 lämnas en redogörelse rörande vad som allmänt kännetecknar renskötseln 

privaträttsligt. Till denna anknyter under punkt 5 något om förutsättningarna för koncessions-

renskötseln. Med detta bör det ha skapats en yttre ram med möjligheter att närmare gå in på 

de kärnfrågor kring vilka förekommande diskussioner om koncessionsrenskötseln kommit att 

röra sig.   

 

Förståelsen av frågan om ägare av jordbruksfastigheter upplåtit dessa för renskötsel måste 

prövas mot vad som kommit att gälla för renskötseln i allmänhet. Detta sker inledningsvis 

under punkt 6. Till genomgången i den delen anknyts punkt 7 som mer koncentreras kring 

koncessionsrenskötseln. Det har sedan bedömts som lämpligt att beröra de lokala förutsätt-

ningar som enligt författning skall föreligga för att koncessionsrenskötsel skall få förekomma 

och det görs under punkt 8. Under punkt 9 behandlas därefter frågan om skötesrenskötseln om 

det nu bortses från den del av denna som rör möjlig skyldighet för koncessionshavare att mot-

ta skötesrenar. Med skötesrenskötseln sammanhängande konsekvenser vad rör bestämmande-

rätten i samebyn behandlas så under punkt 10. Regleringen gällande skötesrenägares bosätt-

ning berörs vidare under punkt 11 medan  något om koncessionstiderna medtas under punkt 

12. Med detta sammantaget har en bakgrund tecknats till den kamp som kommit att utspelas 

mellan länsstyrelsen och vissa fastighetsägare på den ena sidan och vissa samer på den andra 

sidan och som ytterst rört frågan om bestämmanderätten i samebyn. Denna kamp har då 

främst gällt frågan om det skulle ha förelegat en skyldighet för koncessionshavaren att motta 

skötesrenar och den frågan tas upp under punkt 13 till vilken under punkt 14 anknyter delar av 

de scenarier som utspelats inom Sattajärvi och Muonio samebyar. Som avslutning ges under 

punkt 15 en sammanfattning med slutsatser. 
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2. Kort om rättigheter, begränsningar av dessa och utövandet av 

renskötselrätten 

 

Det som utmärker en rättighet är de handlingsmöjligheter som är förbundna med rättigheten. 

Dessa kan vara begränsade till följd av hävd, författning, på författning stödda beslut eller 

avtal. Möjligheten att förfoga över egen mark kan därför vara kringskuren till följd av 

exempelvis den kollektiva bruksrätt som tillkommer samerna på grund av urminnes hävd. Ut-

övandet av denna rätt kan vidare vara begränsat till vissa inom samekollektivet. 

 

Organisatoriskt kom utövandet av renskötselrätten att knytas till lappbyar från 1888 och till 

samebyar från juli 1971. Det utmärkande för lappbyn var att den inte själv fick tillvarata sina 

angelägenheter även om den detta till trots kom att 1961 godtas av högsta domstolen som part 

i rättegång gällande intrång i renskötseln.47 Samebyn kan däremot självständigt förvärva 

rättigheter och skyldigheter men då blott i frågor som rör renskötseln och i sådana frågor 

företräder den även sina medlemmar.48 

 

I detta sammanhang får vidare upptas de bestämmelser i regeringsformen som direkt berör sa-

merna som etnisk minoritet. Det allmänna skall således motverka diskriminering på grund av 

etniskt ursprung49 och en avvikelse i den delen måste ha stöd i lag50 men samtidigt får lag 

eller annan föreskrift ej innebära att någon medborgare missgynnas därför att han med hänsyn 

till etniskt ursprung tillhör en minoritet.51 Detta gäller normgivningen exempelvis utfärdandet 

av viss lagstiftning och till detta anknyter följande uttalande avseende tillämpningen av nor-

mer: ”Den för vår rättsordning fundamentala grundsatsen att myndigheterna inte får fatta and-

ra beslut eller grunda sina avgöranden på andra omständigheter än som följer av gällande 

rättsregler innebär [---] att en grundlagsbestämmelse som förbjuder viss normgivning indirekt 

kommer att träffa också de rättstillämpande organens verksamhet.”52 Med detta åsyftas att 

myndigheter och domstolar har att utgå från att rättsnormerna stämmer överens med i detta 

fall regeringsformen och därför inte skall göra några självständiga bedömningar i den delen. 

Ett smalt utrymme för att en sådan bedömning ändå kan ske framgår emellertid – som berörs 

                                                
47 NJA 1961 s 451 
48 9 och 10 §§ rennäringslagen 
49 1 kap 2 § fjärde stycket 
50 2 kap 12 § första stycket 
51 2 kap 15 § 
52 Prop 1975/76:209 s 100 
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under punkt 3 – av 11 kap 14 § regeringsformen. Vad rör tillämpningen gäller så allmänt att 

den offentliga förvaltningen skall styras av saklighet och opartiskhet.53 Dessutom gäller att er-

sättning skall lämnas den för vilken det allmänna inskränker markanvändningen54 och att 

begränsningar i rätten att driva näring får införas endast för att skydda angelägna allmänna 

intressen.55   

 

Vad rör förståelsen av de frågor som hänger samman med samernas markanvändning är det 

särskilt angeläget att skilja mellan begreppen äganderätt, bruksrätt och näringsrätt. Det är i det 

sammanhanget också viktigt att notera att ”statsmakterna” behandlat samernas rätt närmast 

som en näringsrätt.56 Med detta har den konstitutionellt skyddade rätten till marken neglige-

rats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
53 1 kap 9 § 
54 2 kap 18 § 
55 2 kap 20 § första stycket 
56 Sjölin 1996 s 184 och Bengtsson 2000 s 39 
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3. Rättskällor, domstolsprövning och begränsningar av denna  

 

Rättens innehåll framgår i första rummet av författningsreglering genom lagar och andra för-

fattningar. Efter grundlagarna kommer i hierarkisk ordning lagar stiftade av riksdagen, förord-

ningar meddelade av regeringen och föreskrifter utfärdade av myndigheter. Enligt 8 kap 14 § 

regeringsformen äger dock riksdagen inkräkta på regeringens behörighetsområde.57 Av detta 

följer att en lag som exempelvis rennäringslagen kan innehålla moment som regeringen an-

nars kunde ha beslutat om. Till författningarna anknyter myndigheters och domstolars rätts-

tillämpning. Denna bygger i betydande grad även på uttalanden i förarbeten som utlåtanden 

av riksdagsutskott, propositioner från regeringen och betänkanden av statliga utredningar. Det 

är emellertid att märka att nakna motivuttalanden och således utan samtidig förändring i för-

fattningstexten ej är bindande.58 Dessutom torde tyngden av uttalanden i förarbeten ha min-

skat under senare år.59 I viss mån hämtar rättstillämpningen också intryck från den så kallade 

doktrinen med vilken då förstås främst kommentarer i form av rättsvetenskapliga arbeten. 

 

Emellanåt förhandsgranskas regeringens lagförslag i formell mening av lagrådet. Dess gransk-

ning skall i så fall gälla hur förslaget förhåller sig till grundlagarna och rättsordningen i övrigt, 

hur dess olika delar stämmer överens med varandra, om förslaget kan förenas med intresset av 

rättssäkerhet och med de syften som det påstås tillgodose och om tillämpningsproblem kan 

tänkas uppkomma.60 Att märka i detta sammanhang är att exempelvis regeringens förord-

ningar ej är avsedda att underkastas granskning av lagrådet. En granskning kan också före-

komma inom riksdagen och då särskilt vid utskottsbehandlingen.61 

 

Den etiska grundvalen för den dömande verksamheten uttrycks främst genom domareden62 

men även indirekt genom de domarregler som visserligen ej utgör författningstext men nu-

mera återfinns efter grundlagarna i lagboken. Det utmärkande för den dömande verksamheten 

kan vidare sägas vara att den inte skall vara politisk även om den kan få politiska konse-

kvenser. Denna fråga hänger intimt samman med frågan om domstolarnas legitimitet. I vad 

                                                
57 Strömberg 1995 s 49 
58 jfr Strömholm 1996 s 372 och 373 och  Algotsson 1987 s 287 
59 jfr Nergelius 1996 s 720 
60 regeringsformen 8 kap 18 §; jfr Nergelius 1996 s 619-659 och 714-718 
61 se exempelvis 4 kap 4 § och tilläggsbestämmelse 4.6.1 riksdagsordningen vad avser konstitutionsutskottet 
62 se 4 kap 11 § rättegångsbalken 
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mån domareden och -reglerna kan sägas prägla svensk dömande verksamhet kan diskuteras i 

sådant sammanhang.  

 

Det som i praktiken kännetecknar den svenska rättstillämpningen är att den är utpräglat rätts-

positivistisk63 och därför inte lämnar något egentligt utrymme för någon bakomliggande fri-

stående moral64 även om ansatser åt det hållet kan skönjas inom vissa delar av den rättsliga 

doktrinen.65 Ett uttryck för att även rättspositivismen bör ha sina gränser har också uttalats 

genom den tyska författningsdomstolen som i översatt skick yttrat: ”Rätt och rättvisa står inte 

till lagstiftarens disposition. [ --- ] En orättvisa som en gång har blivit del av lagstiftningen 

och som uppenbart strider mot rättens konstituerande grundsatser förvandlas nämligen inte till 

rätt bara för att den tillämpats eller efterföljts”.66 En mot ett sådant uttalande riktad erinran 

kan emellertid såvitt avser svensk rätt möjligen sägas ligga i 11 kap 14 § regeringsformen. 

Enligt detta författningsrum får svensk domstol frångå en riksdagens eller regeringens författ-

ning enbart för det fall att det är uppenbart att författningen står i strid med ”bestämmelse i 

grundlag eller annan överordnad författning eller att stadgad ordning i något väsentligt hän-

seende har åsidosatts vid dess tillkomst”.67 Med uttrycket ”uppenbart” åsyftas i rättsliga sam-

manhang vidare något närmast aldrig förekommande. Av denna reglering följer också att nå-

got konstitutionellt tänkande utifrån regeringsformens och folkrättens innehåll inte gagnas. 

Detta hindrar dock ej att det ändå kan tänkas uppkomma en konflikt mellan uppenbarhets-

rekvisitet i 11 kap 14 § regeringsformen och Europakonventionen och att denna måste lösas 

med utgångspunkt i konventionens innehåll. 

 

Europakonventionen med dess första tilläggsprotokoll innefattar rätt till domstolsprövning 

vad gäller civila rättigheter till vilka då för övrigt även räknats vissa sociala förmåner.68 Det 

utmärkande för konventionen är eljest att den ej är avsedd att skapa rättigheter utan rätts-

säkerhet. Ingrepp i en rättighet som tillkommer någon skall därför ha tillgängligt lagstöd som 

är tillräckligt klart och preciserat för att ingreppet skall kunna förutses. Dessutom måste in-

greppet anses nödvändigt ur ett samhälleligt perspektiv och stå i proportion till vad saken gäl-

                                                
63 jfr nästa not men en möjligen bättre beteckning vore lagstiftningspositivistisk eller rättsrealisistisk, se Klami 1990 s 
153 och 168-172; jfr även Nergelius 1996 s 94-97 
64 jfr Slotte 2005 s 88-96 
65 jfr Peczenik 1995 s 99, 148, 288, 328, 377, 484, 517, 563 och 676 
66 Alexy 2005 s 24 
67 jfr Anders Eka i Svensk Juristtidning 2006 s 189-192 
68 se SOU 1994:117 s 91 
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ler.69 Mot detta får så ställas detta förarbetesuttalande i samband med att Europakonventionen 

från 1995 blev gällande svensk rätt: ”En allmän tolkningsprincip är dock att våra författningar 

är förenliga med våra internationella åtaganden och att de därför skall tolkas i fördragsvänlig 

anda, s k fördragskonform tolkning”.70 Till detta hör som angetts även den begränsning i 

dömandet som ligger i 11 kap 14 § regeringsformen. Svensk domstols tänkta tillämpning av 

Europakonventionen har således kringgärdats med betydande hinder. Samtidigt måste dock 

påpekas att den skiljer sig från övriga internationella överenskommelser genom att den enligt 

en särskild lag är direkt tillämpbar i Sverige.71 Dessutom gäller att konventionen ej inkräktar 

på det mer omfattande skydd som regeringsformen i något fall kan tänkas ge i förhållande till 

konventionens innehåll.72 

 

För förvaltningsmyndigheter gäller att de som regel skall motivera sina beslut73 och domstolar 

skall motivera sina beslut.74 Denna skyldighet hänger naturligtvis samman med att förekom-

mande avgörande i myndighet, underrätt eller mellanrätt skall vara transparent och klargöran-

de i syfte att ge part möjlighet att bedöma avgörandets laglighet/rimlighet. Vad rör beslut av 

överinstans, det vill säga högsta domstolen eller regeringsrätten, utgör motivet däremot främst 

den ledning för rättstillämpningen som beslutet kan ha. Skyldigheten att motivera förekom-

mande beslut kringgås dock stundom genom intetsägande så kallade hattar som exempelvis 

”Det ligger i sakens natur...” eller ”Vad i målet framkommit och omständigheterna i öv-

rigt…”75 

 

Den omständigheten att de sakförhållanden som förelegat och föranlett en tvist inte längre 

föreligger får som regel till följd att förekommande domstolsavgörande utmynnar i ett rent 

avskrivningsbeslut. Kan tvistefrågan förväntas få betydelse även i annat sammanhang kan det-

ta emellertid medföra att tvisten ändå prövas fastän avgörandet då inte rubriceras som en dom 

utan som ett avskrivningsbeslut.76 

 

                                                
69 Lorenzen, Rehof och Trier 1994 s 49-56 och 453-463; jfr Nergelius 1996 s 552 
70 Prop 1993/94:117 s 37; jfr motsvarande danska uttalande, återgivet i Lorenzen, Rehof och Trier 1994 s 29, medan en 
pregnant  konventionslojal tolkning däremot uttrycks i de norska förarbetesuttalandena, se NOU 1993:18 s 96 och 172 
71 se SFS 1994:1219 
72 jfr Bengtsson 1996 s 26-28 och Nergelius 1996 s 42; se även Prop 2005/06:56 s 12 och 20 
73 20 § förvaltningslagen 
74 17 kap 7 § rättegångsbalken och 30 § förvaltningsprocesslagen 
75 jfr Strömholm 1996 s 397 
76 jfr RÅ 2003 ref 69 
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Beslut i vissa rättsfrågor får enligt författning ej överklagas.77 I stället är det så att dessa är av-

sedda att undantas från domstols kontroll.78 Det kan ske genom att frågorna förutsatts få sin 

slutliga prövning inom myndighet.79 Sådana beslut kan visserligen ändå komma att prövas av 

regeringsrätten. Det kan i så fall ske genom så kallad resning. Denna innefattar emellertid att 

rättstillämpningen ytterst bestäms av myndigheten/regeringen.80 Under vissa givna förutsätt-

ningar kan regeringsrätten även genom så kallad rättsprövning81 pröva ett vid domstol ej över-

klagbart beslut. Hur denna kan fungera kan belysas med ett regeringsrättens yttrande att 

rättsprövningsinstitutet tillkommit i syfte att ”uppfylla kravet i artikel 6 i Europakonventionen 

på rätt till en rättvis rättegång” men om det också uppfyllde detta krav prövades inte.82 En 

ansökan om rättsprövning leder vidare endast helt undantagsvis till framgång. Detta hänger 

samman med att rättsprövningen endast tar sikte på om myndighetsbeslutet kan påvisas stå i 

strid med en rättsregel och att myndigheten därför har ett betydande utrymme att skapa en 

tillämpning som inte kan angripas så länge den håller sig inom ramen för en möjlig tolkning 

av rättsregeln.83 Det kan därför tänkas att tillämpningen skulle ha fått ett annat innehåll för det 

fall att rättsfrågan sakprövats vid domstol i stället för i myndighet. 

 

Koncessionsbeslut enligt rennäringslagen var tidigare undantagna från domstolsprövning84 

men vad gäller beslut fattade efter 1996 kan dessa prövas av förvaltningsdomstol.85 

 

Om det ges möjlighet att få en rättsfråga prövad av domstol sker det efter axeln tingsrätt – 

hovrätt – högsta domstolen eller länsrätt – kammarrätt – regeringsrätten. Klagomöjligheten är 

dock ofta starkt begränsad genom att det exempelvis erfordras prövningstillstånd hos högsta 

domstolen och regeringsrätten och som regel vid kammarrätt. Således skall prövningstillstånd 

ges vid kammarrätt om det finns anledning till ändring i det överklagade beslutets ”slut”, det 

vill säga utgången. Däremot ges ej ändringsdispens om det bara är motiveringen som borde 

ändras. Dessutom skall prövningstillstånd meddelas i högsta domstolen, regeringsrätten och 

kammarrätt om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att det överklagade beslutet 

                                                
77 jfr 54 § jaktlagen 
78 jfr såvitt avser anpassning till Europakonventionen dock numera från juli 1996 gällande lydelser av 3 och 22a 
§§ förvaltningslagen 
79 jfr 2 kap 7 § sametingslagen 
80 jfr RÅ 1995 not 67 
81 se tidigare lag (1988:208) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut och numera lagen (2006:304) om rätts- 
prövning av vissa regeringsbeslut; före juni 1988 fanns inte möjlighet till rättsprövning 
82 RÅ 1999 not 234 
83 se exempelvis regeringsrättens dom den 9 maj 2007 i mål nr 1276-2006 
84 jfr Europadomstolens fall rörande klagan med nr 28222/95 
85 se SFS 1996:1553 
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prövas (så kallad prejudikatdispens). Så kan vara fallet om det tidigare inte finns något auk-

toritativt avgörande av högsta domstolen eller regeringsrätten. Finns det emellertid ett sådant 

men detta förbisetts av kammarrätt utgör detta inget skäl för prövningstillstånd annat än om 

det föreligger synnerliga skäl för att ändå pröva kammarrättens avgörande. Begreppet ”syn-

nerliga skäl” tolkas i rättsliga sammanhang vidare mycket restriktivt. I det förhållandet att en 

fråga skall vara av vikt för ledning av rättstillämpningen ligger så att frågan kan tänkas 

komma upp på nytt och kan frågan i tidigare instans ha föranlett en ändring av lagstiftningen 

eller någorlunda långt framskjutet förslag till sådan ändring kan detta förhållande komma att 

utgöra ett hinder mot prövningstillstånd. Av en mångfald avgöranden i regeringsrätten – nor-

malt ett tiotal om året men under 2002 drygt 20 – framgår dessutom att vägran av kammarrätt 

att meddela prövningstillstånd kommit att få tjäna närmast som en arbetsregulator. Denna 

utväg kan exempelvis tänkas vald om överklagat avgörande kommit att bygga på omfattande 

utredning och/eller inbegripa svåra eller känsliga rättsfrågor. Det som kännetecknar ett beslut 

om meddelat eller vägrat prövningstillstånd är att någon motivering för beslutet inte lämnas 

även om det hänt någon gång.86     

 

I detta sammanhang får även nämnas att utgångspunkten vid tolkning av högsta domstolens 

avgöranden är att dessa ingår i ett motsägelsefritt system förutsatt att fallen vilar på en oför-

ändrad författningstext.87 Av detta följer att fallen måste kunna förenas och att en motsägelse 

endast kan vara skenbar. Motsvarande gäller för regeringsrättens avgöranden.88 Vidare gäller 

att det i svensk rätt inte föreligger någon formell prejudikatbundenhet men däremot en reell 

sådan genom att högsta domstolens och regeringsrättens avgöranden i praktiken följs av öv-

riga domstolar89 och av myndigheter. 

 

Som huvudregel gäller att avgöranden träffas i tingsrätt av tre yrkesdomare och i länsrätt av 

en yrkesdomare och tre nämndemän men enklare frågor kan prövas av en yrkesdomare en-

sam.90 I hovrätt avgörs frågorna av tre – fem yrkesdomare.91 I kammarrätt prövas frågorna 

däremot av tre yrkesdomare och som regel av två när det gäller prövningstillstånd.92 Det ut-

                                                
86 jfr en ledamots yttrande i anslutning till högsta domstolens avgörande den 29 april 2004 i mål nr T 1152-02 
87 jfr Hjerner 1969 s 14, 15, 23, 28 och 29 
88 jfr länsrättens dom den 1 februari 1995 i mål nr S 466-93 
89 jfr Agge 1969 s 59-61 
90 1 kap 3 § rättegångsbalken och 17 och 18 §§ lagen om allmänna förvaltningsdomstolar 
91 2 kap 4 § rättegångsbalken 
92 12 § lagen om allmänna förvaltningsdomstolar 
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märkande för de tvister som rör samerna är vidare att prövningstillstånd ej erfordras vid hov-

rätt men som regel vid kammarrätt.  

 

Handläggningen i tingsrätt utgår från ett muntligt inslag vid förhandling mellan tvistande par-

ter.93 I länsrätt gäller däremot som huvudregel att handläggningen är skriftlig94 men samtidigt 

gäller att domstolen skall ”tillse att mål blir så utrett som dess beskaffenhet kräver”.95  För den 

vanliga förvaltningsprocessen gäller dessutom textuellt fortfarande att en enskilds begäran om 

muntlig förhandling kan avslås om förhandlingen bedöms vara ”obehövlig”96 medan för rätts-

prövningen gällt och gäller att en sådan begäran skall bifallas om det ej är ”uppenbart obehöv-

ligt”97 med förhandlingen. Oberoende av detta gäller dock även för den vanliga förvaltnings-

processen att den begränsade rätten till muntlig förhandling inte kan göras gällande när tvisten 

rör en rättighet med skydd enligt Europakonventionen.98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                      

                                                
93 se 42 och 43 kap rättegångsbalken 
94 se 9 § förvaltningsprocesslagen 
95 se 8 § förvaltningsprocesslagen 
96 se 9 § förvaltningsprocesslagen 
97 se 3a § lagen om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut och 6 § lagen om rättsprövning av vissa regerings-
beslut 
98 jfr Prop 2005/06:56 s 1 och 12 
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4.  Renskötselrättens egenskaper 

 

I det så kallade skattefjällsmålet fann högsta domstolen att samerna enligt rennäringslagen har 

en bruksrätt omfattande rätt till renbete och med detta sammanhängande anläggnings- och 

byggnadsåtgärder, skogsfång till husbehov, flyttningsvägar, jakt och fiske, att bruksrätten ut-

gör en nyttjanderätt av speciellt slag på obegränsad tid, att rättigheten åtnjuter sämre skydd 

mot myndigheters och markägares åtgärder än jämförliga bruksrätter, exempelvis fastighets-

bildningsservitut, att den uttömmande regleras genom rennäringslagen och att den i likhet 

med äganderätten är skyddad enligt regeringsformen mot tvångsingripande utan ersättning.99 

 

Det får här anmärkas att koncessionsrenskötseln ej innefattar någon rätt till jakt och fiske och 

även i övrigt kan vara begränsad med avseende på skogsfång mm. Oberoende av detta kan det 

mycket väl tänkas att grunden för renskötseln ytterst ändå bottnar i den samiska 

bruksrätten.100 För att detta skall gälla erfordras i så fall att det ges stöd för att samerna skulle 

kunna åberopa urminnes hävd för sitt nyttjande. I delpromemoria i september 1996 av 

sametingets skogssamerättsutredning har i denna del denna bedömning lämnats: ”Vinterbetet 

sker ju redan i dag på grund av sedvanerätten och sommarbetet disponeras likaledes utan er-

sättning – i den mån koncession beviljas, vilket har sin yttersta grund i den urminnes hävd, 

vilken enligt 85 § rennäringslagen är förutsättningen för koncessionsrenskötselns bedri-

vande.” Efter gränsdragningskommissionens utredning101 framstår det vidare som än mer klart 

att samerna skulle kunna hävda bruksrätt till åtminstone delar av det område inom vilket kon-

cessionsrenskötsel får bedrivas. En sådan bedömning torde i synnerhet kunna göras vad avser 

den norra delen av området eller med andra ord den del som täcks av Muonio och Sattajärvi 

samebyar.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
99 NJA 1981 s 176, 178, 244 och 248 
100 jfr not 1 
101 ib 
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5.   Kort om förutsättningarna för koncessionsrenskötsel 

 

Förutsättningarna för koncessionsrenskötseln regleras på visst sätt genom författning. Dess-

utom har om denna form av renskötsel från tid till annan getts vissa mer fristående uttalanden 

i förarbeten och på annat sätt. Till dessa hör – som framgår av punkt 7 – påståenden om att 

koncessionsrenskötseln skulle vara grundad på att ägare av jordbruksfastigheter inom området 

skulle ha upplåtit dessa för renskötsel och till detta har då också knutits påståenden om att 

renskötseln för sin existens skulle erfordra tillstånd av ägare eller brukare av sådan jordbruks-

mark som berörs. Till de författningsreglerade förutsättningarna hör däremot att renskötseln 

skall äga rum på mark där renskötsel av ålder ägt rum året om102, att det skall föreligga visst 

behov av renskötseln och att denna kan inrymma även skötesrenskötsel. En beviljad konces-

sion kan dessutom enligt 88 § rennäringslagen förbindas med vissa villkor. Av dessa får nu 

särskilt anmärkas att länsstyrelsen som tillståndsmyndighet i beslut om koncession kan ange 

”de villkor i övrigt under vilka renskötseln får bedrivas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
102 jfr Allard 2006 s 339 och 378 
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6.   Allmänna grunder för att få nyttja mark för renskötsel 

 

Geografiskt gäller att en indelning skett mellan de olika lappbyarnas/samebyarnas åretrunt-

marker103 men sedan 1929 kan en indelning även omfatta vinterbetesmarker.104 

 

Som angetts styrs koncessionsrenskötseln sedan 1929 av lagstiftning. Till denna anknyter vis-

sa förarbetesuttalanden som rör markförfogandet för denna form av renskötsel. Förståelsen av 

dessa erfordrar dock att även markförfogandet för övrig renskötsel berörs. För att vinna till-

gänglighet rörande denna delas redogörelsen i den delen upp i fyra tidsintervall. 

 

6.1   Det första intervallet 

 

I och med den första renbeteslagen kom från 1888 att gälla att samerna fick uppehålla sig 

”äfven å de trakter i övrigt, hvilka de efter gammal sedvana hitintills hafva besökt” men när 

det gällde maj-september erfordrades markägarens tillstånd såvitt avsåg dels sådan enskild 

mark inom lappmarken – det vill säga Lappland – som förklarats eller kunde komma förklaras 

som odlingsbar mark, dels sådan enskild mark som låg nedom lappmarksgränsen.105 Detta in-

nebar att samerna året om kunde nyttja all mark ned till kusten som de tidigare ”efter gammal 

sedvana” använt men att samtycke från jordägare eller brukare erfordrades för att de under 

maj-september skulle kunna nyttja odlingsbar privatmark ovan lappmarksgränsen och all 

privatmark nedom denna gräns. Utan samtycke kunde samerna däremot använda all annan 

mark. Lagstiftningen innebar således inget formellt hinder mot renskötsel året om nedom 

lappmarksgränsen.  

 

6.2   Det andra intervallet 

 

När den andra renbeteslagen trädde i kraft 1899 kom åretruntbetet att i huvudsak begränsas 

till mark ovan odlingsgränsen, till annan mark inom lappmarken som ”tillhör” kronan (staten) 

eller som förklarats utgöra renbetesland eller var ”af ålder såsom sådant land använd”. Dess-

utom kunde åretruntbete ske ovan och nedom lappmarksgränsen om nyttjandeavtal träffats 

                                                
103 se 5 § i den första renbeteslagen , 6 § i den andra renbeteslagen, 7 § i den tredje renbeteslagen och 6 § i rennä-
ringslagen 
104 se 7 § i den tredje renbeteslagen och 6 § i rennäringslagen 
105 1§ i den första renbeteslagen 
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med jordägaren eller brukaren.106 Lagstiftningen innefattade således ej heller nu något for-

mellt hinder mot renskötsel året om nedom lappmarksgränsen men för detta erfordrades som 

angetts tillstånd av ägaren eller brukaren och detta oberoende av om det gällde privatmark 

eller annan mark.107 Till detta kom vidare betesmöjlighet under oktober-april på mark som sa-

merna ”efter gammal vana hafva besökt”.108 

 

Från 1920 förtydligades lagstiftningen så att det direkt angavs att åretruntbete nedom lapp-

marksgränsen var förbjudet på mark ”varöver renägaren ej förfogar”.109  

 

6.3   Det tredje intervallet 

 

Genom den tredje renbeteslagen med ikraftträdande 1929 kom en uppdelning att ske mellan 

fjällsamer och skogssamer. Båda grupperna fick året om bedriva renskötsel ovan odlings-

gränsen.110 Dessutom fick skogssamerna bedriva renskötsel året om ned till lappmarksgränsen 

men för att så skulle få ske erfordrades att det gällde mark som ”tillhör” kronan, förklarats ut-

göra renbetesland eller ”av ålder varit som sådant land använd”111. Samtidigt angavs denna 

del av renskötselrätten avse ”trakter där skogsrenskötsel av ålder förekommer” året om.112 In-

nebörden av lagstiftningen var den att åretruntbetet beskars för fjällsamerna till att gälla mark 

ovan odlingsgränsen och för skogssamerna till att avse sådan mark som av ålder använts för 

åretruntbete. Samerna kunde emellertid som tidigare träffa avtal om åretruntbete med jord-

ägare eller brukare ovan eller nedom lappmarksgränsen.113 Lagstiftningen fortfor således att 

sakna principiellt hinder mot renbete året om ned mot kusten. Vidare tillkom vinterbete under 

oktober-april inom trakter som samerna ”efter gammal sedvana” besökt med sina renar.114 

 

I och med den tredje renbeteslagen skedde som framgått en författningsreglering av den 

skogsrenskötsel som bedrevs inom ”trakter i Norrbottens län nedom lappmarksgränsen, där 

renskötsel året om av ålder förekommer”115. Vad rörde denna gavs det stöd för att den - om 

                                                
106 l § i den andra renbeteslagen 
107 jfr särskilda utskottets utlåtande 1925 nr 21 s 1 
108 1 § i den andra renbeteslagen 
109 36 § ib 
110 2 och 3 §§ i den tredje renbeteslagen 
111 ib 3§ 
112 ib 
113 ib 2 och 3 §§ 
114 ib 
115 ib 57 § 
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det i vart fall bortses från Hietaniemi, Karl-Gustavs och Nedertorneå församlingar116 - om-

kring 1880 bedrivits av samerna året om inom hela det område inom vilket koncessionsren-

skötsel numera får bedrivas och det skall då ha gällt huvudsakligen bofastas renar inom Pajala 

och Tärendö församlingar, ”förnämligast” skogssamers renar inom Korpilombolo församling 

och nästan helt uteslutande bofastas renar inom övriga församlingar.117 Renantalet upptogs 

1895 till 19 150 av vilka 12 961 hänfördes till bofastas renar.118 Vid renräkning 1921 upptogs 

vidare 6 740 renar tillhöriga bofasta medan de sameägda skattades till omkring 2 500.119 

 

Vad sedan gäller för hur lång tid tillbaka som skogsrenskötsel skulle ha bedrivits har uppgetts 

för Muonionalusta – eller således den norra delen av nuvarande Muonio sameby – att den 

förekommit ”så långt tillbaka, att det numera vore omöjligt att bestämma tiden härför”, för 

Pajala att den förste samiske renvårdaren kommit till trakten för minst 200 år sedan, för Juno-

suando att märken, rengärden med mera tydde på att skogsrenskötseln bedrivits ”i många 

mansåldrar”, för Tärendö att det fanns spår av lapska sommarvallar ”å vilka det numera upp-

vuxit timmerträd av stora dimensioner”, för Korpilombolo att skogsrenskötseln bedrivits väs-

ter om Kalix älv ”under hundra år och än längre” men öster om älven sedan 50-60 år, för 

Överkalix att skogsrenskötseln bedrivits av samerna ”i alla tider”, för Övertorneå att skogs-

renskötseln sannolikt förekommit i trakten ”sedan urminnes tid” och att kyrkoböckerna gav 

vid handen att renskötande samer funnits i trakten, för Nederkalix att skogsrenskötseln bedri-

vits ”sedan urminnes tid” i trakten av Tjärnträsk men begynt i Övermorjärv för 50-60 år sedan 

och i Lantjärv för 20 år sedan och för Karl-Gustav och Nedertorneå att det ”här och var” fanns 

lämningar efter gamla lappkåtor och att en viss same sommartid hållit sig med en kåta på 

Seskarön.120  

 

6.4   Det fjärde intervallet 

 

Från juli 1971 sker inte längre någon uppdelning mellan fjällsamer och skogssamer. Området 

för renskötseln har inte förändrats och av det följer att samer inom fjällsamebyarna nu kan be-

driva renskötsel på mark som tidigare varit förbehållen samer inom skogssamebyarna. 
                                                
116 jfr särskilda utskottets utlåtande 1886 N:o 1 s 60 och SOU 1923:51 s 91 
117 jfr kommittébetänkande den 25 augusti 1883 s 42 
118 kommittébetänkande den 27 maj 1896 s 79; jfr Prop 1917:169 s 63 
119 SOU 1923:51 s 91 
120 allt återgivet ur SOU 1923:51 s 92; jfr Prop 1928: 43 s 179, se även SOU 2006:14 s 301-305 och jfr regeringens 
ärende med dnr 2661/79 i vilket ärende Eilert Kulju såvitt gällde Mestos sameby påtalade en samisk närvaro sedan 
mitten av 1800-talet; enligt Samefolket 1987:10 har Henrik Sevä dessutom uppgett att hans släkt bedrivit renskötsel 
under minst ett par århundraden på mark som nu ingår i Muonio sameby  
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Förutsättningen är dock som tidigare att det sker inom gränsbestämt område eller enligt sär-

skilt beslut. Renbete året om grundat på avtal kan inte längre träffas. Detta innebär att det 

numera – om det bortses från koncessionsrenskötseln – föreligger förbud mot renskötsel 

nedom lappmarksgränsen under maj-september. Vad särskilt avser koncessionsrenskötseln 

gäller att den får bedrivas ”i Norrbottens län nedanför lappmarksgränsen inom område där 

renskötsel av ålder förekommer under hela året”.121 Någon saklig förändring i förhållande till 

regleringen enligt den tredje renbeteslagen har således ej ägt rum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
121 85 § rennäringslagen 
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7.   Erfordras markägares tillstånd? 

 

I anslutning till uppgivet syfte att komma till rätta med den som olägenhet uppfattade skötes-

renskötseln befanns ”att all rättsgrund synes saknas för de bofastas anspråk att för sina renar 

tillgodonjuta den betesrätt på andra jordegares mark, som tillkommer de nomadiserande 

lapparne”.122 Samtidigt uttalades: ”Ifråga om enskildes marker i kustlandet har aldrig varit 

ifrågasatt, att lapparne der skulle ega sommarbetesrätt för sina renar. Den rennäring, som in-

om dessa socknar förekommer består således utan någon laglig hemul blott genom jordegar-

nes, inberäknadt kronans, tysta medgifvande och har av gällande lagstiftning lemnats helt och 

hållet å sido.”123 Liknande bedömningar återkom senare genom att det utom annat gjordes 

gällande att koncessionsrenskötseln ”i regel är beroende av att skötesrenägarna, dvs ägare och 

brukare av jordbruksfastigheter inom koncessionsområdet, är villiga att upplåta sina marker 

till renbetning.”124 I yttrande den 29 november 1975 lämnade vidare kammarkollegiet denna 

bedömning: ”Koncessionsrenskötseln skiljer sig till sin natur från annan renskötsel bl.a. däri-

genom att den för sin existens i princip bygger på ett osynligt avtalsförhållande, där ena par-

ten är koncessionshavaren och den andra den jordbrukande befolkningen inom koncessions-

området.”125 I anledning av dylika påståenden yttrade länsrätten i dom den 30 mars 2001 i mål 

nr 781-00: 

 

I detta avseende får anmärkas att nu inte finns tillgängligt något underlag som visar på några mark-

upplåtelser för renskötsel. Det kan emellertid tänkas att förekommande författningstexter skulle 

kunna tolkas som även innefattande sådan upplåtelse men inget har framkommit till stöd för att 

staten på det sättet skulle kunna förfoga över mark som ej är dess egen. För det fall att markupp-

låtelse skulle ha skett från enskild tillkommer vidare att sådan upplåtelse inte kan ha omfattat an-

nans egendom och i denna del får även noteras att renbetet ägt rum också på annan mark än den 

som rubricerats som jordbruksfastighet. Det torde följaktligen vara svårt att söka förena renskötsel-

rätten som sådan med ett påstående att denna skulle vara avhängig av markägarens tillstånd. 

 

Det kan i detta sammanhang även antecknas att Erik och Herbert Sunna i en inlaga den 5 maj 

1975 anfört att skötesrenägarna inom Sattajärvi sameby representerade mindre än två procent 

av såväl arealen som möjliga skötesrenägare i byn.126 

                                                
122 kommittébetänkandet 1896 s 37; jfr Nordin 2002 s 108 
123 kommittébetänkandet 1896 s 70 och 71; jfr även SOU 1927:25 s 74 
124 SOU 1968:16 s 237; jfr Prop 1971:51 s 197 och Ds Jo 1984:2 s 15 
125 kollegiets dnr 987/75; jfr regeringens akt med dnr 865/75 
126 se aktbilaga 23 i länsrättens mål nr 781-00  
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I november 2001 fann däremot rennäringspolitiska kommittén att koncessionsrenskötseln 

”bygger på tanken att skötesrenägarna, dvs ägare eller brukare av jordbruksfastigheter inom 

koncessionsområdet, är villiga att upplåta sina marker för renbetning”.127 I beslut den 12 

november 2003 i mål nr 4783-2001128 fann regeringsrätten vidare – som ett led i ett reso-

nemang som utmynnade i att det inte förelåg något författningsstöd för att förplikta kon-

cessionshavare att motta skötesrenar (se under punkt 13.1) – att lagstiftningen vilade ”på för-

utsättningen att ett samförstånd finns som tar sig bl a det uttrycket att koncessionshavarnas 

rätt att låta renarna beta på andras fastigheter motsvaras av en skyldighet för dem att ta emot 

renar från dessa fastighetsägare”129. Regeringsrättens yttrande får utifrån ordalydelsen när-

mast uppfattas på det sättet att det skulle föreligga en skyldighet att ta emot renar från samt-

liga de fastigheter där ”rätten” kan utövas. Med det skulle i så fall följa att även ägare av and-

ra fastigheter än dem som rubriceras som jordbruksfastigheter skulle äga hålla sig med skö-

tesrenar inom koncessionssameby. I denna del får här noteras att Muonio sameby anfört att 

det rent numerärt ej ens teoretiskt finns en möjlighet ”att erbjuda alla som enligt nuvarande 

lagstiftning kan komma i fråga som skötesrenägare att ha skötesrenar.”130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
127 SOU 2001:101 s 303 
128 RÅ 2003 ref 69 
129 jfr föredragande regeringsrättssekreterares bedömning enligt vilken ett konstaterande i Prop 1984/85:226 s 10 
att länsstyrelsen uppställt villkor om skyldighet för koncessionshavare att motta skötesrenar skulle ha inneburit 
att dessa villkor också godtagits av departementschefen 
130 se handlingar med ärendenummer 13 i jordbruksdepartementet och hänförliga till Prop 2005/06:86 
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8.   Lokala förutsättningar 

 

Den från 1929 gällande lagstiftningen föregicks av ett förslag om införande av koncessions-

renskötsel inom ”trakter i Norrbottens län nedom lappmarksgränsen där skogsrenskötsel, utan 

att stå i samband med” lappmarksrenskötseln ”av ålder förekommer.” Genom förslaget avsågs 

att ”öppna en möjlighet att å trakter, där ett mera allmänt intresse kan anses påkalla sådant, bi-

behålla skogsrenarna”.131 Förslaget ledde inte till lagstiftning. 

 

När koncessionsrenskötseln särskilt reglerades från 1929 angavs att koncession endast kunde 

lämnas om det befanns föreligga ett behov ”för en väsentlig del av traktens befolkning, att 

renskötsel fortfarande drives å trakten”132. I och med tillkomsten av rennäringslagen i juli 

1971 kom däremot förutsättningen att bli att ”fortsatt renskötsel inom området är till gagn för 

ortsbefolkningen”133 och i denna del hade uttalats: ”Vid tillståndsprövningen bör en avväg-

ning ske mellan fördelarna av den sökta renskötseln och därmed eventuellt förenade olägen-

heter för andra näringar i orten”.134 Från 1986 gäller så att den fortsatta renskötseln inom 

området skall vara ”till övervägande nytta för orten”135 och detta motiverades främst med 

avseende på den avvägning som skulle göras ”mellan fördelarna av renskötseln och med 

renskötseln eventuellt förenade olägenheter för motstående intressen” som angavs vara jord- 

och skogsbruket.136 Av detta framgår ej annat än att en avvägning skulle ske mot vissa andra 

areella näringar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
131 SOU 1923:51 s 93 
132 57 § i den tredje renbeteslagen 
133 85 § rennäringslagen 
134 SOU 1968:16 s 236; jfr Prop 1971:51 s 197 
135 85 § rennäringslagen 
136 Prop 1984/85:226 s 9  



 27 

9.   Skötesrenskötseln och synen på denna 

 

En närmare förståelse av de synsätt som legat till grund för skötesrenskötseln inom konces-

sionssamebyarna torde erfordra en genomgång av de motiv som legat bakom de åtgärder som 

kommit att träffa motsvarande renskötsel inom övriga samebyar. De regler och bedömnings-

grunder som i den delen förelegat behandlas därför först. 

 

9.1 I allmänhet 

 

Renskötselrätten har genomgående angetts innebära att same ägt uppehålla sig på land/mark 

och vatten för underhåll av sig och sina renar.137 Med ”sina” renar har i detta sammanhang 

även inbegripits skötesrenar.138 

 

Som gjorts under punkt 6 delas redogörelsen av åskådningsskäl upp i fyra tidsintervall. 

 

9.1.1   Det första intervallet 

 

I och med ikraftträdandet 1888 av den första renbeteslagen beslöts att renskötseln även fick 

omfatta skötesrenskötsel. Denna var oreglerad men befanns trängsel uppkomma inom lappby 

fick den stanna kvar som var minst beroende av skötesrenar.139 Lagstiftningen hade föregåtts 

av en diskussion om att förbjuda hållandet av skötesrenar men fastän ”lappens ställning otvi-

velaktigt försämras, så snart han upphör att vara renägare och nedsjunker till renskötare åt en 

bofast” ansågs det ”vara bättre att vara renskötare åt en bofast än att icke ha några renar alls 

att sköta”.140 

 

9.1.2   Det andra intervallet 

 

Genom den från 1899 gällande andra renbeteslagen bibehölls i det stora hela den tidigare reg-

leringen. Skötesrenskötseln fick emellertid endast omfatta sameägd ren, dragren och ”tills vi-

                                                
137 1 § i envar av renbeteslagarna och 1 § i rennäringslagen 
138 18 § i den första renbeteslagen, 27 § i den andra renbeteslagen, 14 och 15 §§ i den tredje renbeteslagen och 36 
§ i rennäringslagen 
139 7 § i den första renbeteslagen 
140 särskilda utskottets utlåtande 1886 N:o 1 s 33 
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dare” – i Norrbottens län – ren med ägare som bodde inom lappmarken och där ägde eller bru-

kade jordbruksfastighet. I denna del hade då anmärkts: 

 

De sedermera förflutna årens erfarenhet har emellertid gifvit vid handen, att renstockens öfvergång 

i bofastas ego åtminstone der den skett i större utsträckning, haft menligt inflytande ej blott på för-

hållandet mellan lappar och bofaste utan ock på lapparnes ställning öfver huvud. [---] Uppen-

barligen har sålunda de bofastes andel i renhjordarna nått en utsträckning som icke längre kan för-

svaras med angelägenheten att bereda sysselsättning åt medellösa lappar. Tvärtom har i många fall 

tillökningen i de bofastes hjordar skett på lapparnes bekostnad och bidragit att utarma dessa.141 

 

Dessutom hade detta uttalande från länsstyrelsen i Norrbottens län citerats: 

 

Visserligen har ifrågavarande undantagsrätt tillagts endast egare eller brukare av jordbruksfastig-

het. Men enligt hvad som blifvit upplyst, har man genom denna begränsning allenast uppnått, att 

från åtnjutande af den medgifna förmånen uteslutits inhysningsfolk, backstugusittare och andra ar-

betare, hvilka för sin utkomst äro mer eller mindre beroende af besittningen utaf en eller annan 

dragren. Enligt en allmänt uttalad önskan tillstyrker därför äfven Konungens befallningshafvande, 

att det må tillåtas lapp att under sin vård hafva jämväl dragrenar, tillhörande den icke jordbrukande 

befolkningen i lappmarkerna [---].142 

 

Genom lagstiftning gällande från 1920 ändrades den andra renbeteslagen så att högst 20 renar 

kunde lämnas i vård hos same och denna begränsning motiverades främst med syftet att söka 

upprätthålla samernas självständighet och förebygga en överbelastning på betesmarkerna143 

och grundades på att systemet med skötesrenar visat sig skadligt ”framför allt därutinnan, att 

lapparnas självständighet gent emot den bofasta befolkningen undergräves och de särskilda 

förmåner i avseende på renbetesrätt, lagen åsyftat att förbehålla dem, i vidsträckt omfattning 

tillkomma andra”.144 Som underliggande orsak angavs vidare att det i vissa fall gått därhän att 

samerna övergått till att bli ”illa avlönade tjänare” åt skötesrenägare och att det när det inte 

gått så långt ändå visat sig på det sättet att dessa ”fått ett avgörande inflytande på fast-

ställandet av sköteslegans belopp, något som är lätt förklarligt i beaktande av lapparnas oför-

måga att göra sig gällande gent emot den i avtal och affärsvana överlägsna bofasta befolk-

ningen”.145 För att söka komma till rätta med dessa förhållanden uttalades: 

                                                
141 kommittéförslaget 1896 s 36 och 37; jfr Nordin 2002 s 86 och 90 
142 lagutskottets utlåtande 1898:66 s 28 
143 Prop 1917:169 s 49 
144 ib s 40 
145 ib s 42; jfr Nordin 2002 s 123 
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Även om det skulle lyckas att genomföra en allmän höjning av sköteslegan, skulle det dock              

näppeligen vara förenligt med lapparnas välförstådda intresse eller i övrigt önskvärt, om skötes-

renarnas antal komme att alltmera växa, något som, med hänsyn till lappbefolkningens otill-

räcklighet för skötsel av en väsentligen ökad rensstock, måste ske på bekostnad av lapparnas egna 

hjordar. De renskötande lapparnas självständiga ställning upprätthålles naturligtvis i alla händelser 

bättre, om de få i främsta rummet ägna sig åt skötseln av egna djur än om de skola hämta sin hu-

vudsakliga inkomst av arbete åt andra; och renskötseln löper, under i övrigt likartade omständig-

heter, helt visst mindre fara att råka på förfall, om den av lapparna drives för egen räkning än om 

det för dem gäller att utan nämnvärd kontroll vårda renar åt andra.146 

 

Mot den bakgrunden ansågs lagstiftningsåtgärder mot de bofastas reninnehav ”av nöden” men 

även om ett fullständigt förbud ”onekligen [hade] mycket för sig” beaktades dels att ”små 

jordbrukare med knappa inkomstmöjligheter” fanns och att dessa var ”i viss mån beroende av 

den naturaavkastning de erhålla av sina skötesrenar”, dels att skötesrensystemet ”beklagligt-

vis” fått en sådan utveckling att också ”en stor del av lapparna för närvarande till den grad [är] 

beroende av sköteslegan, att densammas fullständiga bortfallande skulle för dem bliva ödes-

digert”.147  

 

Från juli 1925 tillkom en särskild lag om minskning av renantal på grund av otillräckliga be-

tesmarker och minskningen skulle då i första hand träffa skötesrenskötseln. Med den lagen 

upphävdes samtidigt de i renbeteslagen angivna reglerna avseende trängsel inom by.148 

 

9.1.3   Det tredje intervallet 

 

Till den tredje renbeteslagen149 med ikraftträdande 1929 överfördes tidigare gällande regler 

avseende skötesrenskötseln och således även de ”tills vidare” gällande speciella reglerna för 

Norrbottens lappmark.150 I något omstöpt form återkom dessutom reglerna rörande trängsel 

inom by.151 Den avgörande skillnaden mot tidigare var eljest regleringen av koncessions-

renskötseln för vilken redovisning sker under punkt 9.2. 

 

                                                
146 Prop 1917:169 s 43 
147 ib s 47 och 48 
148 se SFS 1925:181 och jfr 65§ i den tredje renbeteslagen 
149 se den tredje renbeteslagen 
150 ib 14-18 §§ 
151 ib 39 § 
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9.1.4   Det fjärde intervallet 

 

På det hela taget övertogs de tidigare i den tredje renbeteslagen gällande reglerna när ren-

näringslagen trädde i kraft i juli 1971. Frågan om skötesrenarna och försörjningsaspekten be-

rördes inte närmare men däremot borttogs tidigare restriktioner mot skötesreninnehav.152 Med 

detta skapades möjligheter att hålla skötesrenar även utom Norrbottens län och dessutom kun-

de innehavet gälla annat än sameägda renar och dragrenar. Innehavet var vidare inte förbun-

det med att skötesrenägaren skulle vara ägare av jordbruksfastighet.153 En begränsning av an-

talet skötesrenar sköts dock senare fram som en lösning för att ge samen en bättre ekonomi.154  

 

9.2   I koncessionssameby 

 

När rennäringslagen trädde i kraft i juli 1971 kom enligt 88 § att gälla att i koncessionsbeslut 

skulle anges det högsta antal renar som koncessionshavaren fick ”hålla” inom koncessionsom-

rådet och om och i så fall till vilket antal han fick motta skötesrenar. Från 1986 gäller i stä-let 

att i beslutet skall anges det högsta antal som varje koncessionshavare får ”hålla” inom områ-

det och det högsta antal skötesrenar som han får ta emot.155 I sak har i dessa delar ingen för-

ändring ägt rum eftersom en vägran att tillåta koncessionshavaren att ta emot skötesrenar är 

likvärdig med att antalet sätts till noll. Från juli 2006 har emellertid tillkommit att i beslutet 

även skall anges ”i vad mån koncessionshavaren är skyldig att ta emot skötesrenar”.156 

 

Frågan om tillåtligheten för same att hålla skötesrenar i Tornedalen berördes tidigt av länssty-

relsen som tillstyrkte att det skulle få gälla dragrenar i Pajala, Tärendö och Korpilombolo 

kommuner157, det vill säga i nuvarande Pajala kommun. Genom den tredje renbeteslagen in-

fördes från 1929 så regleringen rörande koncessionsrenskötseln men i samband med det gjor-

des inga särskilda uttalanden med avseende på frågan om vilka intressen som skulle tillgodo-

ses.158 Det har emellertid långt senare påståtts att koncessionsrenskötseln under början av 

1980-talet tjänade i huvudsak samma syfte som 50 år tidigare och att den enda egentliga skill-

                                                
152 36 § rennäringslagen; jfr SOU 1968:16 s 89 och 90 och Prop 1971:51 s 172 
153 Nordin 2002 s 178 
154 Ds U 1981:10 s 251 
155 SFS 1985:919 
156 SFS 2006:802 
157 jfr lagutskottets utlåtande 1898:66 s 28 
158 jfr Prop 1928:43 s 173-197 och första lagutskottets utlåtande 1928:29 s 5 och 6 
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naden var att renarna inte längre användes som dragdjur159 och som motiv för detta har då an-

getts att skötesrenägarna fick ett tillskott till sin försörjning i form av ”kött i grytan och ibland 

en slant i börsen”.160 Detta kom däremot att bemötas med bedömningen att behovet av renen 

som tillskott till den enskildes försörjning inte längre var lika framträdande161 och i angivet 

syfte att stärka koncessionshavarens ställning, ge utrymme för att kunna bevilja fler samer 

koncession och tillgodose koncessionshavares önskemål om utökat antal egna renar begrän-

sades från 1986 skötesrenägares antal renar till 30 i vinterhjorden.162  

 

Vad rör förekommande försörjningsaspekter för skötesrenägarna kan i detta sammanhang vi-

dare antecknas att Erik och Herbert Sunna den 5 maj 1975 i inlaga till regeringen anförde att 

skötesrenägarna inom Sattajärvi sameby bestod av: ”Ortens största företagare [---], varuhus-

ägare, färghandlare, bilhandlare, el- o vvs entreprenörer, ambulansstationsinnehavare, åkeri-

ägare, byggmästare, polischef, tullchef, tjänstemän i vägverket, televerket, postverket och 

Pajala kommun.”163 

 

Skötesrenägarnas behov av renar för sin försörjning nämndes sedan inte direkt av rennärings-

politiska kommittén164 även om den fann att erhållna uppgifter tydde på ”att koncessions-

renskötseln alltjämt uppfattades som en inkomstkälla inom ett område där man är beroende av 

flera olika inkomster för att få en rimlig levnadsstandard.”165 Dessutom ansåg kommittén att 

det fortfarande var ”viktigt att beakta att koncessionshavaren skall kunna ha möjlighet att 

försörja sig på sin renskötsel och att flera samer kanske kan beredas tillfälle att göra det.”166 

En ”flexibel” lösning i den delen angavs vara att överlåta till länsstyrelsen att i vissa fall tillåta 

skötesrenägare att inom ett visst koncessionsområde hålla mer än 30 renar.167 Vad rör skötes-

renägares behov har i annat sammanhang däremot uppgetts: ”De som idag fortfarande äger 

skötesrenar gör det för sitt eget nöjes skull.”168 I ett länsstyrelsens beslut den 15 december 

2003 kom emellertid att påstås att skötesrenskötseln ”är ett värdefullt komplement inom ett 

                                                
159 Ds Jo 1984:2 s 35 
160 ib 
161 Prop 1984/85:226 s 6 
162 ib s 12 och 16; jfr även riksdagens ombudsmän i ärende med dnr 3046-1976; se vidare under punkt 10 
163 se aktbilaga 23 i länsrättens mål nr 781-00 
164 SOU 2001:101 s 339-347 
165 ib s 341 
166 ib s 346 
167 ib 
168 Nordin 2002 s 186 
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område där man är beroende av flera sysselsättningar för att få tillräcklig utkomst.”169 Detta 

bemötte Muonio sameby med att länsstyrelsen ej omnämnde rennäringens betydelse för kon-

cessionshavaren som istället förmodades kunna leva av näringen.170 Frågan berördes sedan ej 

i regeringens förslag om ändring i rennäringslagen.171 

 

Av de koncessionsbeslut som fattats för 2006-2010 framgår att antalet skötesrenar vida över-

stigit det antal egna renar som koncessionshavaren får hålla.172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
169 ärende med dnr 611-24948-03, se handlingar med ärendenummer 13 i jordbruksdepartementet och hänförliga 
till Prop 2005/06:86 
170 se i föregående not nämnda handlingar 
171 Prop 2005/06:86 s 72 och 73 
172 rennäringsdelegationens protokoll den 14 december 2005 
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10.   Bestämmanderätten i koncessionssameby 

 

I koncessionssameby rubriceras skötesrenägarna som renskötande medlemmar.173 Detta inne-

bär att de har rösträtt i samebyn. Något liknande har däremot aldrig gällt för övriga same-

byar.174 Skötesrenägarnas inflytande kunde också tänkas komma i konflikt med 86 § ren-

näringslagen enligt vilket lagrum det ankom på koncessionshavaren att leda renskötseln 

”under styrelsens inseende”. Som bakomliggande motiv för skötesrenägares rösträtt hade an-

getts att de skulle ha ”möjlighet att påverka planeringen och ledningen av byns skötsel” men 

att bestämmanderätten endast borde omfatta ”frågor som rör deras rätt som renägare i byn.”175 

Den begränsning i skötesrenägares rösträtt som föreslogs överfördes emellertid inte till rennä-

ringslagen och detta fastän förslaget angavs godtas och tidigare regler ”utan större sakliga för-

ändringar” uppgavs överförda till rennäringslagen. Något motiv angavs ej heller för att den 

föreslagna begränsningen uteslöts.176 Det kan noteras att samtidigt återgetts detta uttalande: 

”Även om tillståndet att driva koncessionsrenskötsel lämnas en viss person, som måste vara 

renskötselberättigad, är det i praktiken varken koncessionshavaren eller lappbyn som huvud-

sakligen bestämmer renskötseln. I stället är det en särskild organisation, renägarföreningen, 

som handhar de viktigaste frågorna, såsom anställande av och avlönande av arbetskraft, ska-

dors ersättande och uppförande av slakthagar.”177 Den diskrepans som förelåg mellan uttalan-

det att förslaget angetts godtaget och det förhållandet att detta inte förankrats i författningen 

kom senare att påtalas av lantbruksstyrelsen som i ett yttrande den 13 oktober 1975 till rege-

ringen uttalade: 

 

1964 års rennäringssakkunniga föreslog bl.a. i sitt förslag till ”lag om rennäringen beträffande skö-

tesrenägares ställning i byn: ”Skötesrenägarna får ej deltaga i överläggningar och beslut i andra 

frågor än som rör deras rätt som renägare. I dessa frågor räknas skötesrenägare som medlem.” [---] 

Departementschefen godtog helt vad som anfördes av de sakkunniga beträffande koncessionsren-

skötseln. Innehållet i specialmotiveringen i propositionen överensstämde således i denna fråga 

med innehållet i 58 § renbeteslagen samt departementschefens uttalande i prop. 1928:43 sid.195. 

Något annat synes ej heller ha varit avsikten. Men förslaget till rennäringslag i proposition 1971:51 

hade 86 § andra stycket följande lydelse ”Bestämmelserna om sameby och dess förvaltning gäller i 

tillämpliga delar i fråga om sameby för koncessionsrenskötsel. Skötesrenägare anses därvid som 

                                                
173 86 § rennäringslagen 
174 jfr numera 11 § rennäringslagen 
175 SOU 1968:16 s 237; jfr 58 § i den tredje renbeteslagen 
176 Prop 1971:51 s 198 
177 ib s 196 
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renskötande medlem. Koncessionshavaren leder under styrelsens inseende renskötseln inom byn. 

[---] Utan särskild motivering i förarbeten till 86 § andra stycket har lagtexten således fått en helt 

ny lydelse och innebörd från vad som gällt tidigare såvitt avser skötesrenägares rättsliga ställning i 

byn.178  

 

I anslutning till detta fann kammarkollegiet i ett till regeringen ställt yttrande den 13 decem-

ber 1977 att regleringen kommit att leda till oklarheter och missförstånd som borde ”undanrö-

jas vid en framtida översyn av rennäringslagens bestämmelser.”179 

 

Det lantbruksstyrelsen och kammarkollegiet ytterst möjligen kan ha reflekterat över kan antas 

ha varit konsekvenserna av de regler som gällde för rösträtten inom koncessionssamebyn. En-

ligt dessa gällde att en röst erhölls för varje hundratal renar som upptagits i fastställd renlängd 

men ingen fick på byastämma rösta för mer en femtedel av det på stämman företrädda röste-

talet.180 Av detta följde att en koncessionshavare aldrig kunde få mer än en femtedel av rös-

terna och att för att majoritet skulle kunna erhållas för koncessionshavare utan att behöva an-

lita röster från skötesrenägare erfordrades att i byn ingick tre koncessionshavare som kunde 

förena sig och att dessa även hade erforderligt antal egna renar. Det får här inskjutas att endast 

Muonio sameby har mer än två koncessionshavare. 

 

Att en vanmakt kommit att sprida sig bland koncessionshavare vad rör skötesrenägarnas 

maktställning återspeglades senare i en promemoria som bilades ett den 9 oktober 1980 dag-

tecknat remissyttrande som Svenska Samernas Riksförbund tillställde regeringen.181 Som 

grundläggande problem angavs i promemorian att rättigheten att motta skötesrenar kommit att 

av beslutande organ uppfattas som en skyldighet och att skötesrenägarna fick vara med och 

avgöra alla de frågor – inbegripande de rörande sköteslegans storlek – som gällde samebyn 

och renskötseln fastän koncessionshavaren enligt författning hade att leda renskötseln och an-

svara för denna. Dessutom påtalades att det i ett fall framkommit att koncessionshavaren själv 

fått betala mer i sköteslega än han fått från samebyn och att det i två fall visat sig att sköt-

selinkomsten och den egna sköteslegan uppgått till lika stora belopp samtidigt som konces-

sionshavaren haft att utföra oavlönat arbete. Promemorian avslutas med: 

 

                                                
178 lantbruksstyrelsens ärende med dnr 550 160/75 
179 kammarkollegiets ärende med dnr 1580/75 
180 jfr 86§ mot 59§ i  rennäringslagen 
181  regeringens ärende med dnr 394/79 i jordbruksdepartementet 
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Genomgående gäller att koncessionsinnehavarna känner stor maktlöshet. Den formella vägen att 

påverka via samebyns styrelse och årsmötet är obefintlig. Rädslan att stöta sig med skötesren-

ägarna framfördes av alla intervjuade. Koncessionsinnehavarna upplevde sig  vara i 

händerna på skötesrenägarna på grund av deras överlägsna ekonomiska och politiska styrka. 

Samerna befarar att den nu pågående utvecklingen leder till att koncessionsinnehavarna får mer 

och mer rollen av ”bulvaner” på så sätt att skötesrenägarna engagerar någon renskötselberättigad 

via vilken de kan erhålla rätt att bedriva renskötsel. Inom de flesta  områden där 

koncessionsrenskötsel bedrivs är många skötesrenägare politiskt verksamma i kommunen. 

 

I yttrande den 30 mars 1981 fann dock länsstyrelsen att de gällande bestämmelserna var ”väl 

avvägda” och gav markägarna en ”möjlighet att påverka renskötselns utformning.”182 Till sitt 

yttrande fogade länsstyrelsen yttranden från rennäringsdelegationen och från Kalix’, Pajala, 

Överkalix’ och Övertorneå kommuner. Av dessa framgick att delegationen menade att före-

kommande problem så gott som uteslutande kunde hänföras till Sattajärvi sameby. Kalix 

kommun yttrade vidare att den alltid haft uppfattningen att koncessionsrenskötsel inte skulle 

få förekomma inom kommunen och att renarna numera ej hade någon som helst betydelse för 

ortsbefolkningen. Överkalix kommun åberopade för egen del ett yttrande från Intresseföre-

ningen för koncessionssamebyarna i Norrbottens län. I detta uppgavs att koncessionsren-

skötseln ej utgjorde någon samisk näring utan var ett komplement till jord- och skogsbruket. 

Liknande tankegångar framfördes från Övertorneå kommun. 

 

Lantbruksstyrelsen uppgav sedan i yttrande den 21 maj 1981 att skötesrenägarnas inflytande 

kunde ”vara positivt genom att ge nya impulser” och att det inte förelåg någon anledning till 

författningsändring.183 Lantbruksstyrelsen hade således ändrat uppfattning. 

 

Som framgått har rösträttsreglerna kommit att skapa problem. De har emellanåt uppfattats på 

så sätt att samebyns styrelse gett utförliga anvisningar för renskötseln och ibland fattar de av-

görande besluten för driften av denna184 men om detta har denna bedömning lämnats: 

 

Bestämmelsen ger enligt utredarens uppfattning koncessionshavaren rätt att utan styrelsens be-

myndigande leda driften av renskötseln. Att koncessionshavare leder driften ”under styrelsens in-

seende” torde innebära att styrelsen kan ge vissa allmänna riktlinjer och anvisningar för driften i 

framför allt sådana avseenden som påverkar byns ekonomiska ställning. Det skulle dock strida mot 

                                                
182 länsstyrelsens ärende med dnr 11.90-2570-80 
183 lantbruksstyrelsens ärende med dnr 556 4408/80 
184 Ds Jo 1984:2 s 47 
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lagstiftningens grunder om styrelsen gör sådana ingrepp i koncessionshavarens rätt att handha den 

löpande renskötseln att denne i realiteten inte längre kan anses ha huvudansvaret för denna verk-

samhet.185 

 

I detta sammanhang noterades också att koncessionshavaren gentemot myndigheter och tredje 

man var ansvarig för renskötseln.186 Som ett motiv till konstruktionen med koncessionssame-

byn hade vidare framkastats att tanken möjligen varit att byn själv fritt skulle få välja vilka 

innehavare av jordbruksfastighet som skulle få vara medlemmar i byn.187 Samma tankegång 

har också uttryckts på ett något annorlunda sätt: ”Även en sameby för koncessionsrenskötsel 

kan besluta hur många renar en enskild skötesrenägare får lämna i koncessionshavarens 

vård.”188 En väg som kunde tänkas vald för att i någon mån nå en lösning låg slutligen i för-

slaget att koncessionshavaren alltid skulle ingå i styrelsen.189 

 

Från 1986 infördes också bestämmelsen att koncessionshavare skulle ingå som ledamot i sty-

relsen samtidigt som det angavs att han skulle leda renskötseln och anställa den arbetskraft 

som kunde behövas för denna och dessutom infördes särskilda regler för rösträtten i konces-

sionssameby.190 Dessa innebar att renskötande medlem – koncessionshavare eller skötesren-

ägare – erhöll en röst för varje påbörjat 20-tal renar. Det bestämdes vidare att konces-

sionshavaren från samma hushåll inte fick ta emot mer än 30 skötesrenar i vinter-hjord.191 Om 

snittet för en skötesrenägare hölls vid tio renar innebar de förändrade reglerna att konces-

sionshavaren för att kunna erhålla egen majoritet måste ha omkring dubbelt så många egna 

renar som skötesrenägarna tillsammans. Förändringarna motiverades med syftet att stärka 

koncessionshavarens ställning och ge större utrymme för ”att bevilja koncession till fler sa-

mer” och ”i första hand tillgodose koncessionshavares önskemål om ett utökat renantal.”192  

 

Från juli 1993 gäller för koncessionsrenskötseln att rösträtten är begränsad till en röst för var-

je skötesrenägare och till en röst för varje påbörjat tjugotal renar för varje koncessionshavare 

men med detta ansågs skötesrenägarna ändå få ett ”tillfredställande inflytande på renskötseln 

                                                
185 ib s 48 
186 ib s 21 
187 ib 
188 Prop 1990/91:4 s 58; jfr även Prop 1984/85:226 s 10 och lantbruksnämndens yttrande enligt beslut den 7 
oktober 1974 av riksdagens ombudsmän i ärende med dnr 1500/74 
189 ib s 10 
190 se 86 § i SFS 1985:919 
191 ib 
192 Prop 1984/85:226 s 12 och 16 
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inom byn”193. För att koncessionshavaren/-havarna skall kunna behålla makten över samebyn 

erfordras att dennes/dessas renantal med mer än 20 gånger överstiger antalet skötesrenägare.  

 

En sak må vara vad som framgår av författning med tillhörande förarbeten. Det väsentliga är 

dock hur tillämpningen sedan kan komma att se ut. I den delen framgår att länsstyrelsens till-

lämpning av från tid till annan gällande bestämmelser kommit att innebära att samens huvud-

mannaskap i allmänhet förvandlats till ett anställningsförhållande och då i form av säsongs-

anställning under omkring ett halvår varje år194 med påföljd att koncessionshavaren uppburit 

arbetslöshetsersättning under tid då denne inte varit anställd.195 Tillämpningen har också för-

anlett omfattande stridigheter i synnerhet inom Sattajärvi sameby från vilken ursprungliga 

koncessionshavare inom släkten Sunna kommit att fördrivas.196 Vad gäller Muonio sameby 

framgår så av ett länsstyrelsens beslut den 17 december 1991197 – eller således efter till-

komsten av de från 1986 gällande reglerna  – att länsstyrelsen eftersträvat en utökning av an-

talet skötesrenägare och i linje med detta torde då ha legat att även den byn som den sista av 

koncessionssamebyarna skulle omvandlas till en by inom vilken makten skulle utövas av skö-

tesrenägarna.198  

 

I domen den 30 mars 2001 fann länsrätten med avseende på Sattajärvi sameby att det inte sak-

nades grund för att påstå ”att koncessionsrenskötseln – till följd av skilda länsstyrelsens beslut 

– övergått till att bli en renskötsel utövad av samebyn genom vissa fastighetsägare”, att det 

enda som kvarstod var att som rubricerad koncessionshavare skulle upptas en person med 

samisk härkomst, att en sådan utveckling torde kunnas sägas stå i strid med diskriminerings-

förbudet i regeringsformen och att länsstyrelsen inte getts något politiskt uppdrag att främja 

en sådan utveckling. Den frågan berördes sedan ej av rennäringspolitiska kommittén i novem-

ber 2001199 och ej heller av regeringsrätten i beslutet den 12 november 2003200 eller av – som 

kommer att anges under punkt 13.2 – regeringen, lagrådet eller konstitutionsutskottet. Kom-

mittén fann för övrigt istället att en lösning skulle kunna vinnas genom att skötesrenägarna 

bildade en förening eller ett aktiebolag som anställde en eller flera koncessionshavare att 

                                                
193 Prop 1992/93:32, bilaga 2 s 120och 121 
194 SOU 2001: 101 s 333 
195 ib 
196 jfr länsrättsdomen den 30 mars 2001 
197 se under punkt 13.1 
198 jfr Muonioutredningen s 27 
199 jfr SOU 2001:101 s 347 
200 RÅ 2003 ref 69; jfr punkt 7 
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handha renskötseln.201 Den utveckling som ägt rum har från samiskt håll uttryckts på detta 

sätt: ”Mycket grova rättsövergrepp har skett under trettio år från myndighetshåll och då främst 

länsstyrelsen i Norrbotten som aktivt arbetat mot gällande rennäringslagen och försökt med 

alla medel att få en rättsförskjutning till stånd som missgynnar de samiska rättigheterna, det 

vill säga renskötselrätten. Vi får inte glömma bort att jordbruksverket och regeringen via jord-

bruksdepartementen även deltagit i detta förtryck och misstolkningar av gällande lag.”202  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
201 SOU 2001:101 s 344 
202 Bengt Sevä i Samefolket 2004:4; jfr även Sevä i Samefolket 2004:1 
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11  Skötesrenägares bosättning 

 

Ursprungligen angavs inget om var skötesrenägare skulle vara bosatt. Från 1920 fick skötes-

renskötseln dock som angetts endast omfatta sameägd ren, dragren och ”tills vidare” och en-

dast i Norrbottens län ren med ägare som bodde inom lappmarken och där ägde eller brukade 

jordbruksmark. Dessa regler bibehölls när de särskilda reglerna för koncessionsrenskötseln 

infördes från 1929 men enligt dessa regler kunde koncessionen innefatta skötsel av renar till-

höriga den som var bosatt inom samebyn och där ägde eller brukade jordbruksfastighet.203 

Denna regel förändrades ej i sak i och med ikraftträdandet i juli 1971 av rennäringslagen.204 

Från juli 1993 gäller däremot att det räcker med bosättning inom den del av Norrbottens län 

där koncessionsrenskötsel får bedrivas.205 Något formellt hinder för skötesrenägare att ha re-

nar inom flera samebyar har ej införts men följer av att ren skall vara märkt, att märket gäller 

endast för renskötsel inom en viss angiven sameby och att mer än ett märke inte kan re-

gistreras för en och samma ägare.206 Rennäringspolitiska kommittén har så föreslagit den för-

ändringen med avseende på bosättningen att det skall räcka med bosättning inom Norrbottens 

län.207 Som motiv för detta har då angetts regionalpolitiska skäl och att koncessionsrensköt-

seln som en ”kulturföreteelse med lång historia”208 av skötesrenägaren ”upplevs som ett starkt 

band till hembygden för den som varit tvungen att flytta.”209 Detta har sedan bemötts av Muo-

nio sameby med att renskötselns kulturella betydelse för samerna ej omnämnts i kommitténs 

utredning.210 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
203 58 § i den tredje renbeteslagen 
204 85 § rennäringslagen 
205 se SFS 1993:36 
206 73 och 75 §§ rennäringslagen 
 207 SOU 2001:101 s 343 
208 ib s 341 
209 ib s 342 
210 se handlingar med ärendenummer 13 i jordbruksdepartementet och hänförliga till Prop 2005/06:86 
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12.   Koncessionstid 

 

Koncessionstiden har från 1929 angetts till högst tio år. För Muonio sameby har – som  fram-

går av punkt 14.2 – koncessionerna 1991-1997 emellertid endast förlängts med ett år i taget 

och detta har utom annat haft sin grund i att samebyn vägrat att ta emot skötesrenar i den 

utsträckning som länsstyrelsen bestämt.211 Korta koncessionstider kan naturligtvis användas i 

repressivt syfte, såväl materiellt212 som processuellt.213 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
211 SOU 2001:101 s 335 
212 jfr sametingets delpromemoria s 32 
213se nedan under punkt 14.2 
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13. Skyldighet att ta emot skötesrenar? 

 

13.1   Före och enligt regeringsrättens beslut den 12 november 2003 

 

Under lång tid tillbaka har länsstyrelsen föreskrivit skyldighet för koncessionshavare att ta 

emot skötesrenar214 och detta kom också att konstateras av regeringen som fann att det för alla 

koncessionshavare utom en föreskrivits skyldighet att ta emot skötesrenar till ett visst givet 

antal.215 I ett länsstyrelsens beslut den 17 december 1991 har detta med avseende på Mounio 

sameby uttryckts på följande sätt: 

 

En grundförutsättning i lagstiftningen om koncessionsrenskötseln är att de ägare/brukare av jord-

bruksfastigheter som finns i samebyn/koncessionsområdet och vilkas marker nyttjas för renskötsel 

året runt skall beredas tillfälle att hålla renar i byn. I länsstyrelsens Muonioutredning 1990 påtala-

des att en bättre balans måste åstadkommas mellan markägare (skötesrenägare) och koncessions-

havare på så sätt att antalet koncessionshavare och deras sammanlagda renantal måste minskas till 

förmån för skötesrenägarna. 

 

 [---] 

 

Sammanfattningsvis konstaterar länsstyrelsen att samebyn inte synes ha tagit intryck av de slut-

satser som redovisats i Muonioutredningen om en bättre balans mellan koncessionshavarnas och 

skötesrenägarnas renar. 

 

Det är ett oeftergivligt krav från länsstyrelsens sida att relationen koncessionshavares – skötesren-

ägares renar förändras till förmån för den senare kategorien så att flera markägare kan hålla renar i 

byn. 

 

Det är samebyns skyldighet att under verksamhetsåret 1992 verka i den riktningen och till länssty-

relsen redovisa vad som åstadkommits före utgången av år 1992. 

 

 [---] 

 

Länsstyrelsen – liksom Mounio sameby och dess medlemmar – är skyldiga att följa och tillämpa 

den lagstiftning som riksdag och regering lagt fast. Såvitt avser Muonio sameby och dess med-

lemmar gäller f n rennäringlagens bestämmelser om koncessionsrenskötsel. I  klartext 

                                                
214 jfr Ds Jo 1984: 2 s 39  
215 Prop 1984/85:226 s 10 
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innebär detta att rennäringslagens bestämmelser gäller och att de villkor länsstyrelsen föreskriver i 

koncession-erna skall följas.216 

 

I domen den 11 november 1998 fann länsrätten emellertid med avseende på koncessionerna 

inom Muonio sameby för 1998-2000 att det inte förelåg någon skyldighet för koncessions-

havarna att ta emot skötesrenar och i dom den 6 juli 2001 i mål nr 3815-1998 delade kam-

marrätten den bedömningen. Rennäringspolitiska kommittén fann däremot i november 2001 

att det inte var självklart att länsstyrelsen inte skulle få meddela villkor inbegripande en sådan 

skyldighet.217 Regeringsrätten fann slutligen genom beslutet den 12 november 2003 att det 

inte fanns någon uttrycklig föreskrift om att koncessionshavare skulle ha en sådan skyldighet 

och att en sådan ej heller kunde motiveras på annan grund. 

 

13.2   Åtgärder i anledning av regeringsrättens dom 

 

Regeringsrättens dom föranledde länsstyrelsen att den 15 december 2003 vända sig till rege-

ringen i syfte att få denna att initiera en författningsändring med innebörd att koncessionsha-

vare skulle kunna tvingas att ta emot skötesrenar.218 I anledning av detta tillsatte regeringen 

ingen utredning utan inhämtade blott remissyttranden. Av dem som yttrade sig tillstyrkte sta-

tens jordbruksverk, Pajala kommun och Koncessionssamebyarnas Intresseförening förslaget 

medan sametinget, Svenska Samernas Riksförbund och Muonio sameby motsatte sig detta.219 

Remissutfallet framställdes emellertid som att flertalet remissinstanser tillstyrkt förslaget.220 

Det är möjligt att den bedömningen grundades på uppfattningen att till remissinstanser endast 

kunde hänföras sametinget, statens jordbruksverk och Pajala kommun. I sin proposition ”Ett 

ökat samiskt inflytande”221 angav vidare regeringen:222 

 

För att koncessionsrenskötseln fortsatt skall kunna fungera på avsett sätt och markägarna ha det in-

flytande över renskötseln som krävs för att dessa skall vara villiga att upplåta sina marker till ren-

betning under hela året finns det behov av att kunna kräva att koncessionshavarna tar emot skötes-

renar. För att medge en flexibel tillämpning av detta krav bör det i förekommande fall kunna upp-

                                                
216återgivet i länsrättsdomen den 10 november 1998  
217 SOU 2001:101 s 347 
218 jfr Prop 2005/06:86 s 122-125 
219 ib s 72 och 126 
220 ib s 72 
221 ib s 1 
222 ib s 73 



 43 

ställas som ett villkor i länsstyrelsens beslut att koncessionshavaren är skyldig att ta emot skötes-

renar. Att ett sådant villkor kan föreskrivas i länsstyrelsens beslut bör framgå av rennäringslagen.  

 

Lagrådet lämnade förslaget utan erinran223 och det gjorde även konstitutionsutskottet.224 

 

Ingen av länsstyrelsen, remissinstanserna,225 regeringen, lagrådet eller konstitutionutskottet 

berörde således frågan om förslaget stod i överensstämmelse med regeringsformen. När frå-

gan behandlades i riksdagen anlades ej heller den aspekten på regeringens förslag.226 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
223 ib s 147 
224Betänkande 2005/06:KU37 
225 handlingar hörande till ärende Jo 2003/2843 i jordbruksdepartementet 
226 riksdagsprotokoll 2005/06:121 anförande 21-33, 55-58 och 93-98. Gustaf Fridolin (mp) tangerade möjligen 
frågan i anförande 23; jfr även Leif Björnlod  (mp) i anförande 57. Ola Sundell (m) synes däremot i anförande 94 
ha utgått från att koncessionsrenskötseln inte berördes av förslaget 
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14.   Särskilt om Sattajärvi- och Muoniobyarna 

 

Sattajärvi och Muonio samebyar har som grannbyar gemensamma beröringspunkter främst 

genom att medlemmar ur Sunnasläkten kommit att av länsstyrelsen ”tvångsskrivas” inom 

Muonio sameby i stället för att meddelas koncessioner inom Sattajärvibyn där de tidigare varit 

verksamma. 

 

14.1 Sattajärvi lappby/sameby 

 

Medlemmar av släkten Sunna synes ha bedrivit renskötsel inom Sattajärvi samebys nuvarande 

gränser sedan 1906.227 För 1943-1952 meddelades koncessioner för skogsrenskötsel inom Sat-

tajärvi lappby med 150 egna renar och 1200 skötesrenar för Erik Sunna och med 100 egna re-

nar för envar av John Elis Sunna och Karl Oskar Sunna. Dessa tre var bröder och Erik Sunna 

var far till Herbert, Per-Åke, Lars-Göran och Bo Sunna.228 Herbert och Lars-Göran Sunna 

skall dessutom intill i vart fall utgången av 1980 aldrig ha sysslat med annat än renskötsel.229 

Inom lappbyn/samebyn beviljades för juli 1966 - maj 1971 Erik Sunna koncession med 250 

egna renar och 700 skötesrenar och Herbert Sunna med 150 egna renar och 300 skötesrenar. 

De erhöll vidare för juni 1971 - december 1977 koncession för samma antal renar men ge-

mensamt såvitt avsåg skötesrenarna. I en den 28 augusti 1973 dagtecknad begäran anhöll de 

emellertid om att med omedelbar verkan få säga upp skötseln av skötesrenarna och genom ett 

lantbruksnämndens beslut den 8 oktober 1973 bifölls deras begäran och uppdrogs åt styrelsen 

för samebyn att tillsvidare men längst till utgången av mars 1974 ombesörja vården av skötes-

renarna.230 Genom olika senare beslut förlängdes uppdraget att gälla till utgången av 1975.231   

 

Upprinnelsen till uppsägningen har av Erik och Herbert Sunna angetts vara att någon ersätt-

ning från den 26 maj 1973 ej erhållits för skötseln av skötesrenarna.232 

 
                                                
227 Per-Åke Sunna enligt protokoll den 15 januari 2001 i länsrättens akt i mål 781-00 och jfr aktbilaga 9 i samma 
mål 
228 Lars-Göran Sunna 4.5.07 
229 inlaga den 6 november 1980 från Herbert och hans bröder i regeringens ärende med dnr 2453/80 
230 ärende med dnr 3352-73 
231 se länsrättsdomen den 30 mars 2001 och riksdagens ombudsmän i ärenden med dnr 1500/74 och 2197-1982 mfl  
232 se exempelvis deras inlagor den 20 februari 1976 i regeringens ärende med dnr 865/75, den 14 december 1976 i 
regeringens mål nr 4135-1976 och den 7 augusti 1979 i regeringens ärende med dnr 488/79; jfr även domar av Hapa-
randa tingsrätt den 31 oktober 1980 i mål FT 43/79 och FT 44/79 
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I anledning av besvär anförda av Erik och Herbert Sunna lämnade kammarkollegiet i yttrande 

den 29 oktober 1975 till regeringen denna bedömning: 

 

Koncessionshavarens rätt att utöva renskötsel kan sägas vara villkorad av att koncessionshavaren 

också tar hand om skötesrenar till visst antal. [---] Det kan alltså konstateras att det inte gärna kan 

komma i fråga att en koncessionshavare under löpande koncessionsperiod ställs på bar backe. På 

motsvarande sätt bör inte heller koncessionshavaren kunna från dag till annan frånsäga sig allt 

vidare ansvar för de skötesrenar som han genom koncessionen  kan sägas ha påtagit sig 

att sköta. Ett bifall till klagandenas yrkande att renskötseln inom Sattajärvi sameby fortsättningsvis 

ska få bedrivas endast med koncessionshavarens egna renar skulle få till följd att skötesrenarna 

skulle få lov att säljas eller utslaktas. Detta framstår mot bakgrund av vad nyss sagts om 

koncessionsren-skötselns konstruktion som orimligt.233  

 

Kollegiets yttrande är något svårbegripligt. Vad som närmast menas med koncessionsrensköt-

selns ”konstruktion” framgår ej av yttrandet. Om det skulle vara fråga om ett avtalsförhållan-

de förklaras ej heller varför en avvikelse från detta inte skulle behandlas som andra tvister i 

liknande förhållanden och nära till hands ligger då att en jordbrukare åtagit sig att sköta vissa 

djur men underlåtit att göra det. 

 

För 1976 och 1977 beviljades den finske samen Armas Kitti koncession med 50 egna renar 

och 1000 skötesrenar men den koncessionen återkallades i juni 1976 och genom beslut den 4 

november 1976 förordnades Fritz Kalla som syssloman för byns renskötsel till utgången av 

1977. För 1978 och 1979 beviljades Herbert Sunna koncession med 200 egna renar och Georg 

Larsson koncession med 100 egna renar och 1000 skötesrenar. Larsson beviljades sedan kon-

cessioner ensam för 1980-1982 med 100 egna renar och 1000 skötesrenar och för 1983-2004 

med 200 egna renar och 1200 skötesrenar.234  

 

Beslutet att 1980 ge Larsson ensam koncession hängde samman med att Erik och Herbert 

Sunna samtidigt vägrades koncessioner och då med motiveringen att de ej iakttagit föreskrivet 

villkor om samordning med samebyns renskötsel i övrigt.235 I praktiken hade också en upp-

delning skett och detta framgår av att det för 1979/80 upprättats två olika renlängder. I den 

ena som rörde renar med anknytning till släkten Sunna upptogs 992 renar tillhöriga rensköt-

                                                
233 kollegiets dnr 987/75; jfr regeringens akt med dnr 865/75 
234 se länsrättsdomen den 30 mars 2001, riksdagens ombudsmän i ärenden med dnr 3046-1976 och  981-1980 och in-
laga den 7 augusti 1979 av Erik och Herbert Sunna  i regeringens ärende med dnr 478/79 i jordbruksdepartementet 
235 se beslut av rennäringsdelegationen den 8 februari 1980; jfr aktbilaga 24 i länsrättens akt i mål nr 781-00 
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selberättigade och 66 skötesrenar. I den andra som avsåg Sattajärvi sameby medtogs 48 renar 

för Larsson och 665 skötesrenar.236 Erik Sunna och hans söner klagade och åberopade ett ytt-

rande den 25 augusti 1980 av Torne Lappmarks sameförening. I detta påpekades att Larsson 

enligt meddelat villkor skulle ha sin huvudsakliga sysselsättning inom renskötseln men upp-

rätthöll en heltidsanställning inom annat verksamhetsområde och således upplät sina samiska 

rättigheter till annan.237 De anförde vidare att Larssons tjänsteutövning var förlagd 20-40 mil 

från koncessionsområdet och de yrkade att Larsson skulle inträda aktivt i renskötseln på heltid 

och ”kan han ej göra detta saknar överenskommelsen betydelse.”238 Genom beslut den 24 ok-

tober 1980 ogillade lantbruksstyrelsen de anförda besvären och motiverade detta med att det 

inte framkommit att koncessioner meddelade Erik Sunna eller någon av hans söner skulle vara 

till gagn för ortsbefolkningen och att de inte kunde antas komma att bedriva renskötsel på ett 

ändamålsenligt sätt.239 Genom beslut den 22 januari 1981 ogillade sedan regeringen de besvär 

som Herbert Sunna och hans bröder anförde men lämnade då ingen motivering för sitt eget 

beslut.240 

 

Det kan i detta sammanhang nämnas att Larsson under våren 2001 själv uppgett att han för 

egen del då kunde ha mellan fem och tio renar men att de också kunde vara fler.241 

 

Genom domen den 30 mars 2001 hävdes koncessionen för Larsson och beviljades envar av 

Herbert och Lars-Göran Sunna koncession intill utgången av 2008 för 500 egna renar och 200 

skötesrenar och till stöd för detta yttrades: 

 

Endast med utgångspunkt i det förhållandet att Georg Larsson meddelats koncessioner från 

 1978 kan det som han och samebyn anfört sättas i fråga om annan än han skall erhålla 

koncession (jfr artikel 1 i första tilläggsprotokollet till Europakonventionen). Koncessionerna har 

emellertid be-viljats med stöd av en felaktig rättstillämpning och av underlaget framgår att 

Sunnasläkten under lång tid bedrivit renskötsel inom Sattajärvi såväl lappby som sameby och 

frånhänts möjligheten till fortsatt renskötsel på grund av den angivna tillämpningen. Mot denna 

bakgrund – och med hänsyn till att det föreligger ett motstående enskilt intresse genom bröderna 

Sunnas besvärsyrkanden – får frågan om den fortsatta renskötseln inom  byn prövas med 

bortseende från den tid under vilken Georg Larsson innehavt koncession. – Det är ostridigt att 

                                                
236 se nyss nämnd aktbilaga 
237 ib 
238 ib 
239 lantbruksstyrelsens ärende med dnr 559 1436/80 
240 regeringens ärende med dnr 2453/80 
241 se länsrättsdomen den 30 mars 2001 
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Herbert och Lars-Göran Sunna är beroende av renskötsel för sin utkomst [---]. Renskötseln avser 

de enligt sitt yrkande i första hand bedriva med egna renar. Mot detta skall ställas [---] att Georg 

Larsson [---] närmast avvecklat sitt eget reninnehav. Med utgångspunkt i de uttalanden som i 

förarbeten gjorts i syfte att tillgodose rennäringen och stärka koncessionshavaren som 

företagsledare kan koncession därför inte medde-las Georg Larsson före bröderna Sunna. 

 

Domen undanröjdes av processuella skäl genom ett kammarrättens beslut den 3 juli 2003 i 

mål nr 994-01. 

 

Till följd av att Larsson senare själv frånträdde koncessionen meddelades Tomas Einarsson 

koncession för juni 2002 - december 2005 med högst 100 egna renar och högst 1300 skötes-

renar samtidigt som koncession vägrades Herbert och Lars-Göran Sunna. Genom dom den 26 

februari 2004 i mål nr 1328-03 ändrade länsrätten det överklagade beslutet till att gälla 100 

egna renar och 500 skötesrenar för Einarsson och 300 egna renar och 100 skötesrenar för en-

var av Herbert och Lars-Göran Sunna. Samtidigt yttrade rätten att den bedömde det som 

uppenbart att en koncession enligt det överklagade beslutet innebar att renskötseln skulle 

komma att bedrivas på ett annat sätt än som avsetts enligt rennäringslagen. Rättens avgörande 

överklagades av länsstyrelsen, samebyn och Einarsson och kammarrätten förordnade den 24 

mars 2004 i mål nr 808-04 om att länsrättens dom tills vidare inte skulle gälla. Dessutom väg-

rade kammarrätten den 22 april 2005 av Herbert och Lars-Göran Sunna begärd muntlig för-

handling. I dom den 20 oktober 2005 hävde kammarrätten slutligen de Herbert och Lars-

Göran Sunna meddelade koncessionerna och yttrade: 

 

Syftet med att behålla koncessionsrenskötseln är att främja sysselsättningen inom koncessionsom-

rådena. Koncessionsrenskötseln ger också ett viktigt tillskott till markägarnas försörjning [---]. 

Länsrättens dom medför emellertid, i förhållande till länsstyrelsens koncessionsbeslut, att antalet 

skötesrenar i samebyn skulle komma att minska i en inte obetydlig omfattning, vilket skulle inne-

bära minskade inkomster för ett stort antal skötesrenägare. Därtill kan det såvitt framgår av utred-

ningen antas att antalet sysselsättningar inte skulle komma att öka. För att koncessionsrenskötseln 

skall vara till nytta för orten förutsätts vidare att berörda parter kan samarbeta. Härvid måste enligt 

kammarrättens mening stor vikt läggas vid det förhållandet att samebyn enhälligt avstyrkt Herbert 

och Lars-Göran Sunnas ansökningar. Kammarrätten finner mot bakgrund av det anförda att det in-

te skulle vara till ökad nytta för samebyn, direkt eller indirekt, om Herbert och Lars-Göran Sunna 

skulle beviljas koncession tillsammans med Tomas Einarsson. Länsstyrelsen har således haft fog 
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för sina beslut att bevilja Tomas Einarsson koncession ensam och att avslå Herbert och Lars-Göran  

Sunnas ansökningar.242 

 

Vid tiden för kammarrättens dom hade Einarsson redan sagt upp koncessionen från den 1 juni 

2005.243 Om det ändå bortses från detta förhållande – som kammarrätten möjligen ej hade 

någon kännedom om – framgår inledningsvis av domen att avgörande inte kommit att vara de 

lokala förutsättningarna sedda ur ett näringsperspektiv244 utan att en betoning istället lagts vid 

markägarnas försörjning eller en fråga som rennäringspolitiska kommittén några år tidigare 

inte lagt någon närmare vikt vid.245 Dessutom framgår att kammarrätten skjutit in sig på de 

samarbetssvårigheter som förelegat och särskilt tryckt på den uppfattning som samebyn som 

motpart till Herbert och Lars-Göran Sunna hade om dem. Dessa kan med ett resonemang lik-

nande kammarrättens naturligtvis aldrig påräkna någon koncession. Det kan här för övrigt 

också antecknas att ett 60-tal fastighetsägare tidigare tillstyrkt att koncession meddelades Her-

bert Sunna.246 Domen har överklagats av Herbert och Lars-Göran Sunna.247 

 

För 2006 och 2007 har koncession meddelats Hans Erkki och då avseende 200 egna renar och 

1200 skötesrenar.248 Beslutet för 2006 överklagades av Per-Åke, Lars-Göran och Bo Sunna. 

Till att börja med beslöt länsrätten att den 31 mars 2006 vägra dem rättshjälp249 och genom 

beslut den 18 maj 2006 vägrade kammarrätten dem prövningstillstånd i den delen.250 Inget ty-

der på att den frågan prövats mot bakgrund av innehållet i artikel 6 i Europakonventionen.251 I 

rubricerad dom den 5 juni 2006 yttrade vidare länsrätten ”att vad som förekommit i före-

varande mål ger vid handen att muntlig förhandling är obehövlig i målet och att det inte före-

ligger skäl för annan bedömning än den länsstyrelsen gjort.”252 Avgörandet fattades av en yr-

kesdomare ensam vilket skulle indikera att det egentligen gällde en fråga av enkel beskaffen-

het.253 Inget ger dessutom stöd för att frågan om begärd muntlig förhandling kommit att prö-

                                                
242  i domen hänvisas till två olika propositioner och det inom klammer angivna torde avse en hänvisning till s 7 i 
proposition 1984/85:226 men om innehållet där bör förstås på sätt kammarrätten funnit utgör en tolkningsfråga    
243 Gunilla Nyberg 16.4.07 
244 jfr punkt 8  
245 jfr punkt 9.2  
246 se aktbilaga 43 i länsrättens akt i mål nr 781-00 
247 regeringsrättens mål nr 6520-05 
248 se beslut av rennäringsdelegationen den 14 december 2005 och den 15 februari 2007 och jfr beslut den 29 novem-
ber 2006 i ärende med dnr 611-17357-06 
249 mål nr 563-06 
250 mål nr 1076-06 
251 jfr Lorenzen, Rehof och Trier 1994 s 142 
252 mål nr 563-06  
253 18 § lagen om allmänna förvaltningsdomstolar 
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vas mot innehållet i den nyss angivna artikeln.254 Genom beslut den 22 februari 2007 vägrade 

kammarrätten sedan att meddela Per-Åke, Lars-Göran och Bo Sunna prövningstillstånd.255  

 

14.2   Muonio sameby 

 

Utöver de koncessioner som beviljats Herbert Sunna inom Sattajärvi sameby har koncession 

beviljats honom inom Muonio sameby för 1983-1990 med 300 egna renar. Inom den byn har 

vidare Per-Åke och Lars-Göran Sunna för 1986-1990 erhållit koncession med för envar 300 

egna renar. Däremot har ingen koncession beviljats Bo Sunna.256 Det får här anmärkas att 

ingen av dem intill september 1996 sökt koncession inom Muonio sameby.257 Av tillgängligt 

underlag framgår ej heller att de någonsin begärt koncession inom den byn. 

 

I Muonioutredningen uttalade länsstyrelsen i juni 1990 att ”Sunna-gruppen” bedrev renskötsel 

som inte var samordnad med renskötseln i Muonio sameby, att gruppen bestod av Herbert, 

Per-Åke, Lars-Göran och Bo Sunna och ett okänt antal skötesrenägare, att det i jämförelse 

med övriga koncessionsamebyar förelåg en omvänd proportion vad avsåg kvoten skötes-

renar/egna renar och att detta på sikt måste förändras så att det gavs möjlighet att bereda plats 

åt fler skötesrenägare samtidigt som antalet koncessionshavare begränsades. Mot den bak-

grunden fann länsstyrelsen att fortsatta koncessioner skulle beviljas för ett år ”för att det skall 

ges tillfälle att fånga upp och utvärdera hur samebyn efterlever de nya koncessionsvillkoren” 

bland vilka upptogs att det förelåg en skyldighet för samebyn att kollektivt sköta skötes-

renarna. En sådan skyldighet hade också angetts i villkor för koncessioner från 1986.258 Ett 

dylikt villkor prövades vidare den 27 maj 1987 av regeringen som med avseende på Per-Åke 

Sunna vars koncession endast omfattade egna renar fann att villkoret hade ”getts en ändamåls-

enlig utformning”.259 I sak innebar villkoret att han ålades att ansvara för skötseln av skötes-

renar som andra koncessionshavare åtagit sig att sköta. Det kan i detta sammanhang noteras 

att länsrätten genom domen den 11 november 1998 underkände även villkoret om sådant soli-

dariskt ansvar.260 Av nu tillgängligt material ges dessutom inte stöd för att länsstyrelsen med 

                                                
254 jfr Prop 2005/06:56 s 23 och Lorenzen, Rehof och Trier 1994 s 144 och 145 
255 mål nr 2009-06 
256 se Muonioutredningen  s 10 
257 se sametingets delpromemoria i september 1996 
258 jfr lantbruksnämndens till lantbruksstyrelsen ställda yttrande den 10 april 1986 i ärenden med dnr 556-
1548/85 mfl  
259 ärende med dnr 20/87; jfr även exempelvis regeringsbeslut den 20 februari 1997 i ärende Jo96/2825 vad rör 
Lars-Göran Sunna 
260 mål nr 377--386-98 
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avseende på åtminstone koncessionerna från 2006 inom Muonio sameby uppställt något så-

dant villkor. 

 

Koncessioner kom att beviljas för ett år i taget under perioden 1991-1997 och för dem som 

vägrats koncession angavs då att detta skedde främst med hänsyn till att länsstyrelsens mål 

var att åstadkomma en bättre balans mellan koncessionshavares och skötesrenägares renantal. 

För Bo Sunna angavs emellertid för 1996 och 1997 att han inte specificerat vilken sameby det 

gällde och för 1997 att han ej haft koncession under 1996.261  

 

Vad sedan gäller de besvär som anförts av samebyn har jordbruksverket för åtminstone 1992-

1997 prövat koncessionsvillkoren och frågan om Herbert, Per-Åke och Lars-Göran Sunna 

skulle ingå i samebyn med de konsekvenser detta hade för det antal renar som övriga konces-

sionshavare kunde hålla. Vad gäller exempelvis 1992 hade verket då genom beslut den 16 

september 1992 funnit att länsstyrelsen med stöd av 88 § rennäringslagen hade ”mycket vid-

sträckta möjligheter att ange de villkor som den anser vara lämpliga”, att ett syfte med kon-

cessionsrenskötseln var att den skulle kunna vara till nytta även för andra än koncessions-

havarna själva och att detta syfte uppnåddes genom att dessa förpliktades att ”ta emot och 

bereda utrymme för ett lämpligt antal skötesrenar”. Samtidigt konstaterade verket att rege-

ringen flera gånger avslagit besvär med yrkande att Herbert, Per-Åke och Lars-Göran Sunna 

inte skulle ingå i Muoniobyn och att det inte fanns anledning att frångå den bedömningen.262  

 

Även regeringen handlade koncessionsbesluten för 1992-1997.263 För 1992-1995 skedde det 

efter en bedömning i sak men med formella avskrivningsbeslut för 1992 och 1993 och av-

slagsbeslut för 1994 och 1995. När det gällde 1996 och 1997 fattade regeringen sedan rena 

avskrivningsbeslut och således utan att ingå på någon sakprövning. Alla avskrivningsbesluten 

motiverades med att tiden för koncessionerna löpt ut. I sak yttrade regeringen i beslutet för 

                                                
261 se beslut av rennäringsdelegationen den 18 december 1990, den 17 december 1991, den 15 december 1992, den 14 
december 1994, den 19 december 1995 och den 17 december 1996 
262 ärende med dnr 78 2268-2273/92; jfr motsvarande något annorlunda formulerade bedömningar för 1993 ge-
nom beslut den 29 oktober 1993 i ärende med dnr 78 1105-1109/93, för 1994 genom beslut den 10 maj 1994 i 
ärende med dnr 78 2725/93 och 78 1073/94, för 1995 genom beslut den 4 maj 1995 i ärende med dnr 78 663/95, 
för 1996 genom beslut den 26 augusti 1996 i ärende med dnr 92 851/96 och för 1997 genom beslut den 20 no-
vember 1997 i ärende med dnr 92 3112/97; jfr även jordbruksverkets till kammarrätten ställda yttrande den 2 de- 
cember 1999 i ärende med dnr 92 398/99 (se aktbilaga 53 i kammarrättens akt i mål nr 3815--3824-1998) 
263 för 1992 genom beslut den 19 maj i ärende med dnr 1986/92 och 1987/92, för 1993 genom beslut den 7 april 
1994 i ärende med dnr 94/92, för 1994 genom beslut den 25 augusti 1994 med dnr 94/927, för 1995 genom 
beslut den 12 oktober 195 i ärende med dnr Jo95/1841, för 1996 genom beslut den 20 februari 1997 i ärende med 
dnr Jo96/2887 och för 1997 genom beslut den 17 juni 1998 i ärende med dnr Jo97/3427 
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1992 och då mot bakgrund av att Muonio sameby anfört att det saknades lagligt stöd för att 

förena koncessionstillstånden med åläggande för koncessionshavarna att ta emot skötesrenar: 

 

Koncessionsrenskötseln bedrivs inom områden där renskötsel annars får bedrivas endast vintertid. 

En förutsättning för att markägarna skall acceptera renskötsel hela året är de får hålla ett skäligt 

antal skötesrenar i samebyn. Länsstyrelsens beslut [---] att [---] som villkor för koncessionerna be-

stämma att 1600 av de 3900 renarna skall utgöra skötesrenar är mot denna bakgrund väl avvägt. 

Också i övriga delar är beslutet väl avvägt med hänsyn till rådande förhållanden för renskötsel. 

 

Den angivna bedömningen lades också till grund för regeringens beslut för 1993. I avslagsbe-

sluten för 1994 och 1995 lades däremot jordbruksverkets bedömningar direkt till grund för av-

görandena. 

 

Regeringens beslut avseende koncessionerna för 1992-1996 underkastades sedan rättspröv-

ning.264 Vad avsåg 1992 markerade regeringsrätten till att börja med att den endast kunde prö-

va själva avskrivningsbeslutet som sådant och inte vad regeringen i övrigt uttalat i sitt beslut. 

Av detta följde att regeringsrätten inte gick in på underliggande frågor som exempelvis den 

rörande förpliktelsen att ta emot skötesrenar. Dessutom konstaterades att det enligt allmänna 

rättsgrundsatser gällde att ett ärende fick avskrivas när talan förfallit som då överklagat beslut 

avsåg tid som redan förflutit. Avskrivningsbeslutet bedömdes därför inte strida mot någon 

rättsregel. Vad sedan gällde 1993-1996 kom rättsprövningen vidare att inskränkas till frågan 

om besluten att bevilja Herbert, Per-Åke och Lars-Göran koncession stod i strid med någon 

rättsregel. För 1993 och 1996 lämnade regeringsrätten skäl motsvarande dem för 1992. När 

det gällde 1994 och 1995 som i sak prövats av regeringen fann regeringsrätten så att det enligt 

rennäringslagen ej erfordrades medlemskap i samebyn för tilldelning av koncession men att 

meddelad sådan däremot medförde att koncessionshavaren inträdde som medlem i samebyn. 

Av rättsprövningsfallen framgår att regeringsrätten i inget av fallen behövde gå in på frågorna 

om det förelåg någon skyldighet att motta skötesrenar eller om koncessionsrenskötseln bygg-

de på förutsättningen att fastighetsägare upplåtit mark för renskötsel. 

 

I sametingets delpromemoria i september 1996 föreslogs att lagstiftningen skulle ändras så att 

Muonio sameby omskapades till en skogssameby om än ej helt i överensstämmelse med en 

sådan. Syftet med förslaget angavs främst vara att det inte längre skulle erfordras konces-

                                                
264 se dom den 14 juli 1994 i mål nr 4480-1993 och domar den 21 april 1999 i mål med nr 3894-1994, 5182-
1994, 7640-1995 och 3102-1997 
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sioner för fortsatt drift av den samiska renskötseln. Förslaget har avstyrkts av rennäringspoli-

tiska kommittén.265 

 

Efter 1997 har ingen av bröderna Sunna beviljats koncession men samtidigt har koncessioner 

för renskötsel inom Muoniobyn  beviljats för 1998-2000, för 2001-2005 och för 2006-2010.266 

Det får här vidare antecknas att makten i Muoniobyn fortfarande ligger kvar hos koncessions-

havarna.267 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
265 SOU 2001:101 s 350 
266 jfr länsrättens domar den 10 november 1998 i mål nr 377--386-98 och den 27 juni 2002 i mål nr 509--517-01 och se 
beslut av rennäringsdelegationen den 14 december 2005 
267 Monica Sevä 26.5.07 
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15.   Sammanfattning och slutsatser 
 
  
Fråga är om renskötsel på sådan mark nedom lappmarksgränsen i Norrbottens län där rensköt-

sel ”av ålder” förekommit året om (se punkterna 6.3 och 6.4). Det framstår också som klart – 

allra helst vad rör den mark som Muonio och Sattajärvi samebyar omfattar – att samerna för 

sin renskötsel kan åberopa en bruksrätt till marken (se punkterna 1 och 6.3). Denna bruksrätt 

har omfattat åretruntbete och det har inte framkommit något till stöd för att detta endast kun-

nat utnyttjas mot någon form av betalning till de markägare som berörts. Av detta kan slutas 

att samerna för sina renar ytterst har en bruksrätt till avgiftsfritt bete året om på fastigheter 

inom koncessionsområdena. Detta leder i sin tur till att regleringen av koncessionsrenskötseln 

inte vilar på någon ynnest mot samerna utan snarare innebär en begränsning av utövningen av 

bruksrätten. Utåt kan regleringen däremot uppfattas på motsatt sätt. Detta har kommit att av-

speglas i förekommande påståenden att fastighetsägarna skulle ha upplåtit sina fastigheter till 

renbete. 

 

Som framgått har så tidigt som i en utredning 1896 påståtts att någon rätt till sommarbete i 

kustlandet inte skulle ha tillkommit samerna och drygt 70 år senare har i en utredning fram-

förts att koncessionsrenskötseln ”i regel” skulle vara beroende av att skötesrenägarna var villi-

ga att upplåta sina marker till renbetning (se punkten 7). Sedan rennäringslagen trätt i kraft 

och misshälligheterna inom Sattajärvibyn utmynnat i att lantbruksnämnden 1973 bifallit Erik 

och Herbert Sunnas begäran att slippa ansvaret för skötesrenarna (se punkten 14.1) fann kam-

markollegiet 1975 att det skulle föreligga ”ett osynligt avtalsförhållande” mellan koncessions-

havarna och den jordbrukande befolkningen (se punkten 7). Rennäringspolitiska kommittén 

menade också 2001 att koncessionsrenskötseln byggde på ”tanken” att skötesrenägarna var 

villiga att upplåta sina marker till renbetning (ib). Till detta kommer dessutom regeringsrät-

tens svårförståeliga yttrande 2003 om att lagstiftningen skulle vila på ”förutsättningen” att ett 

visst samförstånd förelåg mellan koncessionshavare och fastighetsägare (ib). Inför nuvarande 

lydelse av 88 § rennäringslagen anförde slutligen regeringen att koncessionsrenskötseln för att 

”kunna fungera på avsett sätt” var beroende av att ”markägarna” upplät sina marker till ren-

betning ”under hela året” (se punkten 13.2). Ställs alla dessa uttalanden samman kan emeller-

tid konstateras att det inte finns något belägg för att det skulle ha förhållit sig på något av de 

angivna sätten och författningsstöd har också helt klart saknats för uttalandena. Däremot har 

förarbetena på ett eller annat sätt fristående berört frågorna och det kan då möjligen till viss 
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del ha haft sin grund i en redan skedd förändring i tillämpningen före eller i samband med att 

rennäringslagen trädde i kraft i juli 1971. Fråga är dessutom om regeringsrättens motivering 

kan sättas in i ett sådant sammanhang. 

 

Regeringsrätten kunde i rättsprövningsfallen undgå att pröva frågan om koncessionsrensköt-

seln var avhängig av att fastighetsägare upplät mark för renskötsel (se punkten 14.2). Genom 

beslutet 2003 fann regeringsrätten vidare att det saknades författningsstöd för att ålägga kon-

cessionhavare att motta skötesrenar (se punkten 13.1). Som ett led i det resonemang som för-

de dit yttrade sig regeringsrätten emellertid i frågan om fastighetsägare upplåtit mark för ren-

skötsel (se punkten 7). Yttrandet i den delen kom ej att inskränkas till ett hypotetiskt resone-

mang utan olyckligtvis eller avsiktligt utlät sig regeringsrätten på ett sätt som ledde fram till 

att fastighetsägare skulle ha upplåtit mark och att av detta följde att koncessionshavare var 

skyldig att motta skötesrenar (ib). Det skulle alltså i och för sig föreligga en sådan skyldighet 

men saknas författningsstöd för att också förplikta koncessionshavare att motta renarna. Det 

kan bara spekuleras i frågan varför regeringsrätten yttrade sig på det sätt den gjorde. Ett svar 

skulle kunna vara att den gav en vink om möjligheten till författningsändring eller en väg som 

sedan kom att väljas. Möjligen senare skadeståndsanspråk mot staten till följd av en oriktig 

och på högre nivå förankrad rättstillämpning skulle också kunna tänkas ha motiverat att fel-

aktigheten av denna tillämpning mer eller mindre slätades över. Ytterligare ett motiv skulle 

kunna ha varit uppfattningen att tillämpningen genom att verka under lång tid fått sådan stad-

ga att den närmast avspeglade innehållet i gällande rätt. Detta leder över i frågan hur tillämp-

ningen närmare kommit att gestalta sig. 

 

Av underlaget framgår inte när länsstyrelsen först kom att hävda att det förelåg en skyldighet 

för koncessionshavare att motta skötesrenar men 1975 uttryckte i vart fall kammarkollegiet att 

rätten för koncessionshavaren att utöva renskötsel var villkorad av att denne tog hand om skö-

tesrenar (se punkten 14.1). En sådan bedömning kom också att ligga bakom beslutet av lant-

bruksstyrelsen 1980 och kanske bakom efterföljande beslut av regeringen 1981 (ib). Detta av-

görande kan dessutom ha utgjort en anledning till att regeringen i förarbetena till ändringarna 

1986 endast konstaterade att nästan alla koncessioner då innehöll föreskrift om skyldighet att 

motta skötesrenar (se punkten 13.1). Möjlighet till rättsprövning inträdde vidare först från juni 

1988 (se punkten 3). Som framgått skedde däremot sådan för 1992-1996 och då vad avsåg be-

slut genom vilka regeringen själv eller genom att godta jordbruksverkets motiveringar funnit 

att det förelåg en skyldighet för koncessionshavare att motta skötesrenar på grund av att mark-
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ägare skulle ha ställt mark till förfogande för renskötsel. Inför regeringsrättens beslut 2003 av-

seende koncessionerna för 1998-2000 inom Muonio sameby fanns således sedan lång tid till-

baka en likformig tillämpning inom myndigheterna. Regeringsrätten följde också denna om 

det bortses från att den fann att det saknades författningsstöd för att förplikta koncessions-

havare att ta emot skötesrenar. Denna brist har sedan botats genom en från juli 2006 gällande 

ändring i rennäringslagen. Med detta kan det väl tänkas att slutligen även Muonio sameby in-

om en ej alltför avlägsen framtid kommer att i realiteten styras av vissa fastighetsägare. Men 

vilka syften var det som skulle ligga till grund för koncessionsrenskötseln? 

 

Det direkt i författning angivna syftet med koncessionsrenskötseln kan hänföras till de lokala 

förutsättningarna för denna, det vill säga ursprungligen behovet ”för en väsentlig del av trak-

tens befolkning” att renskötseln fortfarande bedrevs och numera att denna renskötsel är ”till 

övervägande nytta för orten” (se punkten 8). Att döma av senare uttalanden i förarbeten har 

det i den delen gällt att göra en avvägning mot andra areella näringar i form av jord- och 

skogsbruk (ib). Men vad har då gällt som syfte för skötesrenskötseln? 

 

Av de uttalanden som gjorts i förarbeten till de två första renbeteslagarna framgår tydligt an- 

gelägenheten av att söka hålla tillbaka skötesrenskötseln och detta hade då främst motiverats 

med att rennäringen skulle ge samen en tryggad ekonomi och en självständig ställning gente-

mot ägare av skötesrenar (se punkterna 9.1.1 och 9.1.2). Genom den andra renbeteslagen in-

fördes också förbud mot renskötsel omfattande annat än sameägd ren och dragren men från 

förbudet undantogs av sociala skäl renar tillhöriga jordbrukare ovan lappmarksgränsen inom 

Norrbottens län (se punkten 9.1.2). Denna reglering gällde för 1899 – juni 1971 med det un-

dantaget att koncessionsrenskötseln tillkom från 1929 (se punkterna 9.1.2 – 9.1.4). Vad gäller 

denna gjordes inga särskilda uttalanden med avseende på vilka intressen som avsågs bli till-

godosedda men detta oaktat uttalades 1984 att koncessionsrenskötseln tjänade i huvudsak 

samma syfte som 50 år tidigare och samtidigt åberopades försörjningsaspekten för skötesren-

ägaren (se punkten 9.2). Detta och liknande uttalanden av rennäringspolitiska kommittén 2001 

och av länsstyrelsen 2003 (ib) skulle kunna ge intryck av att skötesrenskötseln skulle kunna 

ha om ej avgörande så i varje fall väsentlig betydelse för vissa personers överlevnad inom 

Tornedalen. Mot detta kontrasterar redan innehållet i inlagan 1975 från Erik och Herbert Sun-

na (ib). Det har dessutom inte getts något stöd för att det skulle ha företagits någon utredning 

som visar att skötesrenskötseln kommit att ha någon inverkan på försörjningen för dem som 
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levt under påvra förhållanden. Av det underlag som nu finns tillgängligt ges det ej heller an-

ledning till att anta att dessa i någon nämnvärd omfattning skulle ha ägt skötesrenar. 

 

Går det då att få någon uppfattning om syftet med skötesrenskötseln utifrån rösträtten i lapp- 

byn eller samebyn? I lappbyn gällde denna endast skötesrenägarens rätt ”såsom renägare” och 

lappbyn utgjorde för övrigt inte något självständigt rättssubjekt vilket ensamt innebar att be-

stämmanderätten inte kunde vara särskilt vittomfattande (se punkten 10). Det får här emeller-

tid anmärkas att det i förslaget till rennäringslag angavs att det i praktiken inte var konces-

sionshavaren eller lappbyn utan en särskild renägarförening som hanterade de viktigaste frå-

gorna som exempelvis anställning av arbetskraft (ib). Med detta som bakgrund kan naturligt-

vis frågan alltid ställas om det ändå kunde ha funnits en bakomliggande avsikt att med rennä-

ringslagen stärka skötesrenägarnas ställning. Oberoeende av svaret på den frågan torde det stå 

klart att effekten av det något märkliga förfarandet i samband med att reglerna överfördes till 

rennäringslagen blev att det gavs utrymme för att skötesrenägarna med tiden och genom med-

verkan från länsstyrelsen kunde ta över bestämmanderätten i samebyn (ib) om det nu bortses 

från Muoniobyn. Det förhållandet att lantbruksstyrelsen 1975 och kammarkollegiet 1977 – 

eller efter lantbruksnämndens beslut 1973 att befria Erik och Herbert Sunna från ansvaret för 

skötesrenarna – påtalat att rennäringslagen i nu berört avseende inte stämde överens med an-

knytande förarbetesuttalande (ib och punkten 14.1) hade ju ej heller lett någon vart och detta 

kunde av länsstyrelsen möjligen tas till intäkt för att det fanns grund för ett förfarande som 

ledde fram till att skötesrenägarna erhöll den egentliga makten i byn. En sådan uppfattning 

kan dessutom ha förstärkts av regeringsbeslutet 1981. Om det emellertid bortses från den ut-

veckling som faktiskt ägt rum och dessutom förutsätts att förfarandet i samband med överfö-

ringen av reglerna till rennäringslagen var oavsiktligt kan syftet med skötesrenskötseln möjli-

gen i stället spåras i de uttalanden rörande rösträtten som gjorts med avseende på koncessions-

havares och skötesrenägares möjligheter att inverka på verksamheten inom byn. 

 

Som framgått gällde för juli 1975 -1985 att koncessionshavare skulle leda renskötseln ”under 

styrelsens inseende” och mot bakgrund av vad som redan i mitten av 1970-talet ägt rum när 

det gällde koncessionerna för Sattajärvibyn (se punkterna 10 och 14.1) får det antas att regle-

ringen från 1986 endast fått egentlig återverkan på renskötseln inom Muoniobyn. Denna reg-

lering gav emellertid genom såväl författning som anslutande förarbeten en förstärkt ställning 

för koncessionshavaren och i förarbetena angavs att syftet var att bevilja fler samer konces-

sion och i första hand tillgodose koncessionshavares önskemål om ett utökat renantal (se 
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punkten 10). Oberoende av detta kom dock länsstyrelsen att verka i en annan riktning (ib). 

Även de från juli 1993 gällande reglerna (ib) torde i praktiken endast ha fått genomslag för 

Muoniobyn.   

 

Vad sedan gäller de uttalanden som gjorts rörande inflytandet för skötesrenägarna angavs i 

förarbetena till rennäringslagen att skötesrenägarna skulle ges ”möjlighet att påverka” plane-

ringen och ledningen av byns skötsel (se punkten10). Trots den faktiska utvecklingen och de 

av Svenska Samernas Riksförbund 1980 påtalade effekterna av gällande bestämmelser fann 

länsstyrelsen dock 1981 att dessa var ”väl avvägda” (ib). I anslutning till detta menade vidare 

lantbruksstyrelsen 1981 att skötesrenägarnas inflytande kunde vara positivt genom att ge ”nya 

impulser” (ib). Däremot berördes inte frågan vilka konsekvenser som lagstiftningen fått med 

avseende på koncessionshavarens faktiska möjlighet att som rörelseidkare bedriva verksamhe-

ten. I detta sammanhang får även nämnas att regeringen så sent som under 1990 fann att 

samebyn kunde bestämma hur många renar en enskild skötesrenägare skulle få lämna i kon-

cessionhavarens vård (ib). Av detta följer naturligtvis i så fall att inom styrelsen i en sameby 

kan formeras grupper som utesluter vissa fastighetsägare från att äga skötesrenar inom byn. 

Detta bestyrks också av vad Erik och Herbert Sunna 1975 anfört om den procentuella repre-

sentativiteten och om sammansättningen av kadern av skötesrenägare (se punkterna 7 och 

9.2). 

 

Skall syftena ställas samman kan först konstateras att syftet med koncessionsrenskötseln som 

sådan hänger samman med en avvägning mot andra areella näringar även om kammarrätten 

genom domen den 20 oktober 2005 fann att syftet med ”att behålla” koncessionsrenskötseln 

skulle vara ”att främja sysselsättningen inom koncessionsområdena” (se punkten 14.1). Vad 

sedan allmänt gällt skötesrenskötseln har långt tillbaka uttalats ett betydande motstånd mot 

denna och då förankrat i uppfattningen att rennäringen skulle ge samen en tryggad ekonomi 

och en självständighet gentemot skötesrenägarna. Vad gäller koncessionsrenskötseln ges 

liknande uttalanden först i anslutning till ändringarna från 1986 i rennäringslagen (se punkten 

10). Dessa ändringar är emellertid fortfarande gällande och de förarbetesuttalanden på vilka 

de bygger måste rimligen betraktas som övergripande andra tidigare och av tidens tand margi-

naliserade intressen som exempelvis det om markägares beroende av renskötseln för sin för-

sörjning. I sak är det också svårt att förstå kammarrätten när den i domen anger att konces-

sionsrenskötseln lämnar ”ett viktigt tillskott till markägarnas försörjning”. Yttrandet väcker 
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samtidigt frågan om det går att knyta samman regleringen rörande skötesrenskötseln med de 

syften som lades till grund för ändringarna från 1986. 

 

Sett utifrån författningstexten har för juli 1971 – juni 2006 gällt att i koncessionsbeslut skulle 

anges hur många skötesrenar som fick mottas (se punkten 9.2). Detta uttrycker något annat än 

en skyldighet att motta sådana. Genom i vart fall regeringsbeslutet 1981 konfirmerades emel-

lertid en tillämpning enligt vilken det förelåg en sådan skyldighet. Senare avgöranden från re-

geringen (se punkten 14.2) påverkades vidare ej av de syften som uttryckts inför ändringarna 

1986 och enligt vilka det som angetts skulle ges utrymme för att bevilja koncession för fler 

samer och i första hand tillgodose koncessionshavarens önskemål om utökat renantal. Detta 

skulle ju kunna innebära färre skötesrenar. Den tillämpning som ägt rum inom myndigheterna 

kan alltså bedömas som manifest sedan lång tid tillbaka. För regeringsrätten kunde det därför 

ha framstått som något bekymmersamt att avvika från denna tillämpning och i synnerhet sett 

mot bakgrund av de konsekvenser detta skulle kunna få. Regeringsrätten valde ej heller den 

enkla vägen att helt frankt bara konstatera att det inte fanns lagligt stöd för att förplikta kon-

cessionshavare att motta skötesrenar. Den stannade i stället vid något av ett mellanting genom 

att yttra att det visserligen inte fanns något sådant men samtidigt uttala att det för koncessions-

havaren ändå förelåg en skyldighet att motta skötesrenar. Svårigheten är dock att i så fall för-

ena denna skyldighet med ett påstående om att fastigheterna skulle ha ställt mark till förfogan-

de för renskötseln. 

 

De svårigheter som sammanhänger med ett resonemang om att fastighetsägare ställt mark till 

förfogande för renskötsel har belysts genom länsrättsdomen 2001 (se punkten 7). I denna an-

gavs att det kunde tänkas att förekommande författningstexter skulle kunna tolkas som även 

innefattande en upplåtelse av mark men att inget framkommit till stöd för att staten på det sät-

tet skulle kunna förfoga över annat än egen mark. Dessutom markerades att enskilds förekom-

mande markupplåtelse inte kunde omfatta mark som någon annan ägde och att renbetet även 

belastade annan mark än den som rubricerats som jordbruksfastighet. I förlängningen borde 

för övrigt ett resonemang om att fastighetsägare upplåtit mark innebära att även staten, skogs-

bolag och andra ägare av jordbruksfastigheter borde kunna göra anspråk på att få hålla sig 

med skötesrenar.  

 

Ihåligheten i ett resonemang som bygger på argumentet att fastighetsägare skulle ha upplåtit 

mark till renskötsel måste betraktas som uppenbar. Hålet täcks ej av att argumentet ständigt 



 59 

upprepas utan dessa upprepningar kan kanske ses mer som en strategi präglad av flyktglöm-

ska. Det har dessutom veterligen aldrig lämnats någon förteckning eller beskrivning av vilken 

det framgår vilka fastighetsägare det varit som skulle ha stått bakom dessa upplåtelser. Ur 

samhällsteoretisk synpunkt kan det därför påstås att argumentet brister med avseende på 

klarhet. I den del det används till stöd för ett resonemang om att vissa fastighetsägare skulle 

ha rätt att hålla sig med skötesrenar strider det vidare mot begreppen empirisk adekvans och 

förklarande adekvans. Det beklagliga kan vidare sägas vara att det kommit att godtas som 

normativ rationalitet. Att argumentet lagts till grund för ett resonemang enligt vilket det skulle 

föreligga en skyldighet för koncessionshavare att ta emot skötesrenar har för övrigt inte be-

lagts med författningsstöd eller något avgörande av allmän domstol. Redan därför kan den 

från juli 2006 införda möjligheten att förplikta koncessionshavare att motta skötesrenar be-

traktas som utvisande att författningsändringen ej ingår i ett konsistent resonemang. 

 

Mot bakgrund av innehållet i den redogörelse som lämnats – i synnerhet med avseende på frå-

gorna om fastighetsägare lämnat mark till förfogande för renskötsel och om det skulle före-

ligga någon skyldighet för koncessionshavare att motta skötesrenar – torde det inte vara för-

mätet att påstå att den offentliga sanningen kommit att uppfattas som en doktrin nära förbun-

den med tabu men att det detta till trots kunnat påvisas att denna doktrin i stora drag byggt på 

i sak ovidkommande och/eller outredda elementa. Doktrinen kan här översättas till en hård-

nackad diskurs. 

 

En styrande diskurs i samband med tillkomsten av rennäringslagen borde rimligen ej ha kun-

nat innefatta en möjlighet att förbinda förekommande koncession med en förpliktelse att mot-

ta skötesrenar. Av tillgängligt underlag går det dock ej att dra slutsatsen att en sådan diskurs 

inte kan ha varit ursprunglig. Oberoende av hur det må ha förhållit sig i den delen framgår 

emellertid att diskursen ganska snart fått det innehåll som den sedan kommit att behålla och 

att vad exempelvis Erik och Herbert Sunna anförde 1975 ingått i det offentliga underlaget 

utan att för den skull inverka på tillämpningen så att denna i stället kom att stämma överens 

med författningstexten. Deras kamp att söka få rättelse och möjligen även upprättelse har i 

stället lett till ideliga bakslag och det har även gällt Per-Åke, Lars-Göran och Bo Sunna. Detta 

har senast tydliggjorts genom kammarrättens dom 2005 enligt vilken det helt överskuggande 

kommit att vara intresset för skötesrenägarna. Av dess beslut 2007 med tillhörande länsrätts-

dom går det däremot ej att lista ut vad som varit avgörande. 
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I diskursen har ingått att styra utvecklingen så att skötesrenägarnas intressen tillgodosetts. 

Detta har kunnat ske genom att koncessionshavaren fått hålla sig med långt färre antal egna 

renar än det antal som han förpliktats att ta hand om. I förening med att det ansetts ankomma 

på styrelsen i samebyn att bestämma vilka markägare som skall få hålla sig med skötesrenar 

och i vad mån de skall få göra det torde de från 1986 och 1993 gällande bestämmelserna dess-

utom ej ha fått någon verkan för annat än Muoniobyn inom vilken makten fortfarande ligger 

kvar hos koncessionshavarna. För övriga samebyar kan med skäl frågan ställas om konces-

sionshavaren inte mer kommit att bli en vasall för skötesrenägarna. Det är också något säreget 

att det ansetts vara i sin ordning att koncessionshavaren som näringsidkare och ansvarig för 

verksamheten skall delta i denna endast på halvårsbasis (se punkten 10). Detta ligger dock 

inom diskursen och i en sådan kan då även inrymmas vad näringspolitiska kommittén fram-

kastat om att en lösning skulle kunna tänkas stå att finna i att skötesrenägarna bildade en före-

ning eller ett aktiebolag som anställde en eller flera koncessionshavare för att handha rensköt-

seln (ib). Ett sådant förslag innefattar således ingen perspektivförskjutning utan speglar endast 

synen på den samiske koncessionshavarens kvarvarande rättigheter. 

 

Den aspekten på koncessionsrenskötseln kan anläggas att denna visserligen rör rättigheter 

som kan hänföras till en minoritet men att rättigheterna till följd av författningsbestämmelser 

och tillämpning kan uppfattas som närmast konfiskerade till förmån för vissa fastighetsägare. 

Det framstår även som klart att det från politiskt håll måste betraktas som betydligt lättare att 

hantera en känslig fråga om den utmynnar i en lösning som gynnar som i detta fall en grupp 

fastighetsägare även om det sker på bekostnad av samiska intressen. Detta kanske är mindre 

iögonenfallande än om intresset skulle ha rört en annan minoritet. I alla händelser måste frå-

gan ställas om inte redan tillämpningen av rennäringslagen inneburit en diskriminering av sa-

merna. Frågan om diskriminering borde också från offentligt håll ha ställts i anslutning till att 

lagen ändrades från juli 2006. Den ställdes inte men hade möjligen kunnat komma upp på 

dagordningen om ändringen inte forcerats fram utan först utretts av en kommitté. Men fanns 

det något intresse av att frågan skulle komma att beröras? Det är för övrigt slående hur fort det 

kan gå att få fram ett förslag till nackdel för samerna medan frågor om deras rättigheter kan ta 

oöverskådlig tid att behandla och i allmänhet endast utmynnar i mer eller mindre kosmetiska 

förändringar till gagn för dem.  

 

Länsstyrelsen har nu getts möjlighet att förbinda koncessionsbeslut med förpliktelse att kon-

cessionshavaren att ta emot ett visst antal skötesrenar. Det kan nog betraktas som helt uteslu-
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tet att förvaltningsdomstolarna skulle komma att sätta i fråga en sådan tillämpning. Med det 

följer att även koncessionshavarna i Muoniobyn kan få sitt öde beseglat på så sätt att även den 

byn kommer att styras av vissa fastighetsägare. 

 

Avslutningsvis endast en stilla reflektion: Vore det inte rimligt att skrota koncessionssame-

byarna och ge koncessionshavaren möjlighet att själv avgöra om han skall ta emot skötesrenar 

och i så fall hur många och från vem? Är det för övrigt inte det senare som författningstexten 

gett uttryck för under perioden juli 1971 – juni 2006? Som diskursen kommit att utformas 

skulle det emellertid för politiker erfordras ett betydande mått av civilkurage att söka nå en 

sådan lösning och något sådant kan inte förväntas. 
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