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ABSTRAKT 
 

Uppsatsen ger en deskriptiv bild av hur naturresursutnyttjandet i Laponia- området påverkat 

den samiska befolkningen med fokus på dess konsekvenser för rennäringen. Studien belyser 

också hur natursynen skiljer sig hos samer och samhället. Teorier och centrala begrepp 

presenteras rörande naturresursernas nyttjande samt de konflikter som därmed kan uppstå 

mellan gamla och nya brukare. Slutsatser som dragits av detta arbete är att äganderättsfrågan i 

lappmarken länge varit en omdiskuterad fråga som tidvis orsakat starka konflikter. Den 

statliga politiken har medfört att vår ursprungsbefolkning trängts undan ifrån sina forna 

landområden p.g.a. att allt fler intressenter intagit lappmarken. Det har i sin tur resulterat i ett 

starkt missnöje från den samiska befolkningen som fortfarande kämpar för rätten till sina 

gamla marker. 
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1. INLEDNING 
 

1.1 Bakgrund 

 

Människor i ett samhälle påverkas av andra individers agerande, vilket följaktligen får 

effekter för deras villkor. Resursutnyttjande leder till någon form av rättslig indelning som 

definierar av vem och under vilka villkor samt i vilken omfattning naturresurser får utnyttjas. 

Konfliken mellan samerna och det omgivande samhällets syn på utnyttjandet av naturen fick 

mig att intressera mig för bakgrundsfaktorerna kring ovannämnda problematik. Samerna 

bebodde norra delen av Sverige långt innan svenska kronan påbörjade sin kolonisering av 

lappmarken. Genom koloniseringen av lappmarken har utnyttjandet av dess naturresurser anor 

från medeltiden, och därmed är kampen om naturen en konflikt som pågått över 500 år. Det 

finns många intressenter i de marker som idag utgörs av världsarvet Laponia (se avsnitt 3.4), 

varav de främsta är samebyarna, verksamma inom besöksnäringen, jakt- och 

fiskeintresserade, ortsbor, kommunerna och staten/Länsstyrelsen. P.g.a. det stora antalet 

aktörer uppstår lätt konkurrenssituationer i området. I fjällvärlden finns därför en rad 

konfliktområden mellan bevarande och utnyttjande, mellan olika brukargrupper och mellan 

naturvård och andra former av markanvändning. 

 

1.2 Problemformulering 

 

Laponia är ett för samerna nytt och främmande uttryck för markerna de lever i. För de flesta 

samer som har sina liv och sin bakgrund i detta område är det ingenting mer än ett påfund från 

södra delen av landet. Det är just från denna landsända som den statliga rättighetsfördelningen 

av naturens resurser beviljats under historiens lopp. För samerna är Laponia landet där de 

lever, där deras förfäder funnits och där renen har sitt livsrum. För de statliga institutionerna 

är området ett naturskyddsområde som endast setts som en stor resurs de sista hundra åren. 

Innan dess betraktades området som vildmark. De marker samerna bebott och förvaltat under 

årtusenden och som de genom urminnes hävd betraktat som sina ser de som en rättighet att 

själva ha fullt inflytande över. Samerna är även beroende av området för sin försörjning och 

anser därför att de bör ha kontroll över den framtida utvecklingen i området.  
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När området utsågs till världsarv 1996 följde både möjligheter och förpliktelser som alla 

inblandade parter var tvungna att beakta och ta ställning till. Den största konfliktfrågan rör 

vem som har rätt till marken; samerna eller den svenska staten? För forskare och naturvårdare 

är Laponia ett område att bevara. Dess relativt opåverkade miljöer ses som en sista 

tillflyktsort för många växter och djur som lever ett tillbakaträngt liv i produktionsinriktade 

skogs- och jordbrukslandskap. Det samiska folkets främsta argument för rätten till markerna 

är att de levt av naturen i tusentals år, utan att överexploatera den eller lämna stora spår efter 

sig. Detta gör att många människor fortfarande betraktar markerna som just vildmark. 

Påverkan av det svenska samhället är idag stor. Utbyggnaden av bl.a. vattenkraft, skogsbruk 

och bebyggelse har gjort det svårt för de samiska aktörerna att leva på det gamla sättet, vilket 

utgör ett hot mot bl.a. rennäringen. Konsekvensen blir minskade valmöjligheter och ett ökat 

tryck på de kvarvarande markerna, som i sin tur leder till ytterligare konflikter. 

 

1.3 Syfte 

 

Uppsatsens syfte är att beskriva hur samerna påverkats och påverkas av det omgivande 

samhällets utnyttjande av naturresurserna, i det område som idag kallas Laponia, med fokus 

på rennäringens utveckling under senare delen av 1900-talet. 

 

1.4 Frågeställningar 

 

Tidigare betraktades Laponias marker som värdelösa, men har med tiden blivit mycket 

attraktiva tack vare den rika tillgången på naturresurser. Denna dragkamp om rätten till 

naturresursen, i detta fall den lappländska marken, utgör studiens utgångspunkt. Studien skall 

belysa hur kampen om marken påverkat samernas livsbetingelser och hur det statliga 

agerandet ökat klyftan mellan minoriteten och majoritetssamhället i frågor som rör 

hanteringen av Laponia. Detta belyses med följande frågeställningar: 

 

 Hur har samerna påverkats av naturresursernas utnyttjande i Laponia- området? 

 Hur skiljer sig natursynen hos samer respektive samhället? 

 Varför uppstår markanvändningskonflikter mellan de statliga näringarna och samerna? 
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1.5 Metod 

 

Uppsatsen kan karakteriseras som en kvalitativ studie av naturresursutnyttjandet i lappmarken 

med tyngdpunkt på konsekvenserna av detta nyttjande för minoritetsgruppen samer. 

Uppsatsens empiriska material bygger på studier kring offentliga dokument och avhandlingar 

som berör naturresursutnyttjande och samer i Sveriges lappmark. 

 

1.6 Avgränsning 

 

Studien begränsas till att belysa hur samerna i norra delen av Sverige påverkats och påverkas 

av naturresursernas utnyttjande med fokus på deras gamla marker i området kring Laponia. 

Uppsatsen fokuserar därför inte på den kulturella aspekten av naturens exploatering utan 

lägger sin tyngdpunkt på rennäringens påverkan av naturresursutnyttjandet.  

 

1.7 Källkritik 

 

De källor som studien bygger på har sin tyngdpunkt i två olika förhållningssätt. Detta gör att 

problematiken kring markutnyttjandet i och omkring Laponia- området tenderar att beskrivas 

ur två olika perspektiv. Statens synsätt fokuserar mer på bevarande än nyttjande, vilket står i 

kontrast till det samiska synsättet som påvisar behovet av ett hållbart nyttjande. Vidare 

tenderar vissa källor att beskriva den samiska minoriteten utifrån ett offerperspektiv och 

belyser ofta den historiska kampen mellan den svaga minoriteten mot den starka majoriteten. 

De statliga dokumenten har svårt att ge en helhetssyn av den samiska livsstilen, vilket är 

viktigt att ta i beaktning då man studerar rapporter om markslitage och miljöförstöring. 

 

1.8 Disposition 

 

Uppsatsen omfattar 6 kapitel. Kapitel 1 introducerar ämnet genom att redogöra för studiens 

syfte, frågeställningar och metod. De för studien teoretiska utgångspunkterna behandlas i 

kapitel 2. Kapitel 3 beskriver samerna och samhällets markutnyttjande samt de konflikter som 

uppstått. Den politik och samiska medvetenhet som växt fram sedan slutet på 50-talet belyses 

i kapitel 4. Kapitel 5 utgörs av en sammanfattande diskussion där studiens frågeställningar 

och teoretiska bakgrund knyts ihop med studiens syfte. Avslutningsvis beskrivs studiens 

slutsatser i kapitel 6. 
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2. TEORETISK BAKGRUND  
 
2.1 Property rights- och Public choice- teorierna 
 

De vetenskapliga teorier och centrala begrepp som denna uppsats bygger på ger en förklaring 

till varför konflikter kring naturresurser uppstår. Den centrala resursen i denna studie är 

lappmarken, hur den skall förvaltas, nyttjas och framförallt vem som äger rättigheterna till 

nyttjandet. I sin bok Kampen om naturresurserna (1987) beskriver historieprofessor Nils-

Gustav Lundgren de ekonomiska teorierna ”Property rights- teorin” och ”Public choice- 

teorin”. Dessa teorier analyserar det komplicerade växelspelet mellan statsmakternas agerande 

och intressegruppernas verksamhet, som i denna studie främst tillskrivs samerna. 

 

I vår samtids kamp om naturresurserna ställs ekonomisk lönsamhet och tillväxt mot kraven på 

ekologisk balans. Meningsmotsättningarna är stora. Konflikten om naturresurser uppstår när 

en naturresurs, ex. ett fiskevatten används i obegränsad omfattning. Intressekonflikten blir 

omedelbar. Just konflikt, knapphet, rättslig uppdelning och handel är begrepp och företeelser 

som är oupplösligt förknippade med samhällsutvecklingen.  

 

Property- rights teorin beskriver att då förändringar inträffar som dramatiskt reducerar 

resurstillgången påverkas värdet av olika resurser, som på ett avgörande sätt förändrar 

relationen mellan människorna. En tidigare outnyttjad resurs som fanns i överflöd och vars 

nyttjande var obegränsat kanske plötsligt kraftigt reduceras. Om en resursuttömning skall 

kunna undvikas måste preciserade gränser sättas vilket t. ex. leder fram till regler om 

markutnyttjandet i lappmarken (Lundgren 1987, s 13).  

 

Den traditionella definitionen av ekonomi, d.v.s. att hushålla med knappa resurser blir 

användbar genom att applicera teorin om ”Public- choice” för att beskriva hur aktörernas 

agerande påverkat utnyttjandet av naturens resurser. Med ekonomisk innebörd åsyftas här 

relationen mellan insatta resurser i produktion och dess resultat, kort sagt produktiviteten i 

dess vidaste mening. Naturresurserna blir i detta perspektiv starkt relaterade till den 

förändring som kan få resursbasen att öka respektive minska. Befolkningsutvecklingen och 

extensivt utbredande av bebyggelse utan att produktivitetens effektivitet förändras sätter förr 

eller senare gränser för den naturgeografiska miljön (Lundgren 1987, s 11).  
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2.1.2 Begreppet nyttomaximering och teorin om orsak och verkan 

 
Detta begrepp används inom Property- rights och Public- choice teorierna och bygger på att 

individerna är rationella d.v.s. nyttomaximerade, och att detta styr deras handlande. Den 

faktor som styr handlingen är maximeringen av sin egen tillgång på materiella resurser. 

Ekonomisk tillväxt i ett samhälle kräver ökade ansträngningar som förbättring av tekniska och 

organisatoriska former för produktionens och handelns bedrivande, eller t. ex. att ett nytt 

naturresursutnyttjande i tillräckligt stor omfattning tillfaller den agerande individen/gruppen 

och inte någon annan (Lundgren 1987, s 13).  

 

Nils-Gustav Lundgrens teori om orsak och verkan angående kampen om naturresurserna är 

också relevant för studiens syfte. Han menar att rättsliga villkor för naturresursernas 

utnyttjande uppstått då en samhällsgrupp skaffat sig en stärkt ställning gentemot en äldre 

konkurrerande brukare, t. ex. staten kontra renägare. En startpunkt har vanligen bestått i att 

nya relativpriser stärkt en form av resursnyttjande. Det har på sikt medfört framväxten av nya 

sociala och politiska maktrelationer (Lundgren 1987, s 107).  

 

Aktörer som gynnats av marknadskrafter har kunnat marknadsföra sina synsätt och intressen, 

liksom att kunna betala skatt till staten. Det har i sin tur skapat goda förutsättningar  för att via 

propaganda och politisk aktivitet idka byteshandel med statsmakten om rättighetsfördelningen 

menar Lundgren. Om individer/grupper med nackdel av en ny rättighetsfördelning samtidigt 

är ekonomiskt svaga och möter stora svårigheter till kollektivt politiskt agerande är utgången 

av den rättsliga kampen om naturresurserna tämligen klar anser densamme (Ibid.).  

 

2.2 Begreppsförklaring 

 
Etnicitet: En aspekt av sociala relationer mellan aktörer som uppfattar sig själva som kulturellt 

avskiljda från medlemmar av andra grupper med vilka de har ett minimum av regelbunden 

interaktion (Amft 2000, s. 24). Etniska relationer kan bl.a. beskrivas som maktrelationer och 

etniska ideologier som kan användas för att etablera och legitimera en social hierarki mellan 

olika etniska grupper. En sådan över- och underordning efter etniska kriterier förekommer 

ofta i multikulturella samhällen (Amft 2000, s. 25).  
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Etniska relationer som analyseras utifrån ett maktperspektiv kan fokuseras på två olika 

aspekter av etnicitet. Den etniska horisontella aspekten som är relevant för uppsatsen avser 

konkurrensen om knappa resurser och frågan om hur gränsen mellan grupperna kan 

upprätthållas. En analys av etnicitetens vertikala aspekt beskriver maktförhållandena mellan 

etniska grupper (Ibid.). 

 
Sameby: Organisatoriskt är samebyn att likna vid en ekonomisk förening med enskilda 

rennäringsutövare som bedriver renskötsel inom samebyns betesområde. Samebyn utgör 

också ett geografiskt område oftast utsträckt i öst- västligt riktning och indelad i sommar- 

höst- vår- och vintermarker (Rådelius 2000, s 15). 

 

Naturresurs: För att en företeelse skall gå under beteckningen en naturresurs måste vissa  

kriterier uppfyllas. De vanligaste kriterierna är: 

 Koncentration- det måste finnas en stor mängd av resursen inom ett visst område. Att 

resursen föreligger i tillgänglig form, d.v.s. vilka teknologiska möjligheter som finns 

tillgängliga vid en viss tidpunkt för att utvinna resursen.  

 Ekonomisk lönsamhet 

 Kunskaper om företeelsen- dvs. man måste ha tillägnat sig kunskap om resursen för att 

den skall räknas som naturresurs. I en tropisk regnskog finns t. ex. mängder av arter, vars 

kvalitéer inte är identifierade. Dessa arter är än så länge enbart potentiella naturresurser 

tills man tillägnat sig kunskap om hur de kan nyttjas (Hjort 2003, s 34). 

 

Natursyn: Natursyn handlar om hur människor upplever naturens väsen, innersta struktur och 

villkor. Den baseras på relationen mellan kunskap om naturens förutsättningar, d.v.s. den 

naturvetenskapliga bildningen, och idéer i samhället om människans relation till naturen. 

Synen på naturen präglas i hög utsträckning av värderingar som har tusentals år på nacken. 

Genom hela mänsklighetens historia löper en föränderlig syn på naturen (Hjort 2003, s 384). 

 

2.3 Natursynens förändring genom tiderna 

 
Den jagande och samlade människan var utan tvekan en del av naturen. Hon ingick i den 

tidens ekosystem. Begreppet vildmark var ett alldeles okänt begrepp eftersom hon var en del 

av systemet. Förhållandet till naturen baserades på respekt med en tydlig känsla av 

samhörighet mellan människor och andra livsformer (Hjort 2003, s 385).  
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Naturfolkens ideologi är ekologiskt sund eftersom den garanterade ett uthålligt bruk av 

naturresurserna. Med den neolitiska revolutionens intrång började naturen utanför den odlade 

bygden alltmera betraktas som vildmark. Natur och Kultur upplever nu sin första skilsmässa i 

vårt tänkande. Med judendomen och kristendomens intrång på arenan förändrades synen på 

naturen radikalt. Motsättningen mellan kultur och natur skärps nu mycket påtagligt. Nu var 

människornas förhållande till Gud viktigast och naturen betraktas inte längre som helig, 

snarare dess motsats; den blir profan (Ibid.)  

 

För naturfolk som t. ex. samer ses ofta natur och gudar som samma sak. Naturen är i högsta 

grad besjälad, varje liten del av den är ett heligt tecken. Under 1500-talet började den 

mekaniska natursynen få stort inflytande. I den mekaniska natursynen skulle människan 

behärska naturen. Naturen var till för människan att nyttja, den hade inget värde i sig själv 

(Hjort 2003, s 388). Helhetsbilden av naturen får därmed ge vika för de enskilda delarna som 

nu sätts i fokus. Under 1800-talets viktorianska syn betraktades naturen som grym. Där råder 

den starkastes rätt, ett allas krig mot alla. Det är under denna period som den mekaniska 

natursynens tekniska del utvecklas, ingenjörskonsten. ”Med teknikens hjälp skulle nu alla 

människans problem lösas och naturen utnyttjas till fullo” (Hjort 2003, s 389).  

 

Dagens miljönatursyn har alltid funnits naturligt i den samiska kulturen. Att värna om sina 

resurser har varit en förutsättning för att långsiktigt leva på de samiska näringarna. Respekten 

för allt levande i motsats till den mekaniska synen på naturen har varit djupt rotad hos 

samerna (Samebyarna 2000, s 33). Denna tolkning av natursynens förändring kan liknas vid 

uppsatsens ledstjärna, som delvis förklarar hur kampen om marken i Laponia har påverkat den 

samiska minoriteten i landet. 

 

2.4 Tidigare forskning 

 

Filosofie doktor Nils Arells studie Kolonisationen i Lappmarken (1979), har haft betydelse 

för kampen om geografin i norr eftersom hans studie påvisat att samernas rättställning ofta 

utgått från kolonisationshistoriska teorier. Arells syfte är att ge en översiktlig och lättfattlig 

framställning av nybyggarkolonisationen ur näringsgeografisk synvinkel, där han behandlar 

den statliga kolonisationspolitiken. I ett särskilt kapitel belyser han nybyggarnas relationer till 

de renskötande samerna samt olika typer av näringsmässiga konflikter (Arell 1979, s 1).  
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I boken framgår att  kolonisationen av territorium sällan innebär en process fri från konflikter.  

Arell påvisar att de flesta områden som utsatts för en statligt styrd kolonisation och som 

definitionsmässigt varit outnyttjade hamnat i intressekonflikter. Även Östen Groth beskriver i 

sin avhandling Ur Norrbottens historia (1984) situationen i Sverige mellan majoritet och 

minoritet, där fokus ligger på Norrbottens kulturella, religiösa och sociala förhållanden genom 

århundradena. Ett av bokens teman är ”kronan och samerna” där Groth beskriver den svenska 

regeringens lappmarkspolitik i jakten på silver och andra metaller som var av betydelse för 

landets ekonomi (Groth 1984, s 102).  

 

Kaisa Korpijaakko- Labbas undersökning Om samernas rättsliga ställning i Sverige- Finland 

(1994) kan på många sätt ses som banbrytande inom samepolitiken. Korpijaakko- Labba 

baserar sig på ett omfattande rättshistoriskt underlag från 1500 till 1700- talet som belyser 

samernas rättighet till lappmarkerna i Västerbottens län. Avhandlingens främsta syfte är att 

utreda problematiken kring samernas rättsliga ställning angående bl.a. jordägarrätten med två 

huvudsakliga infallsvinklar; dels samernas eget samhällsliv som utgångspunkt, dels 

rättsnormeringen på myndighetsnivå som sådan (Korpijaakko- Labba 1994, s 464). Även 

författaren och journalisten Svante Isaksson har försökt teckna en bild av motsättningarna i 

Västerbottens fjällvärld mellan nybyggarättlingar och samer. Isaksson har under flera års tid 

rest runt i fjällområdet där han gjort intervjuer, besök osv. Dessa upplevelser har resulterat i 

boken Ingen frid i fjällen (1999), där han skriver om samerna respektive de statliga 

myndigheternas syn på händelser i lappmarken. Isaksson skriver utifrån ett uttalat underifrån 

perspektiv där han vill försöka hjälpa de, som han uttrycker det, ”inte har någon röst att 

komma till tals”. Vidare menar han att när deras budskap dessutom hotar starka ekonomiska 

intressen, flera statliga verks myndighetsutövning och den politiska makten drar sig många 

journalister för att skriva om detta känsliga ämne. Isaksson menar att det just av den 

anledningen är av stor vikt att belysa detta problem (Isaksson 1999, s 10). Två år efter att 

ovannämnda bok utkommit var Isakssons nästa bok När staten stal marken (2001) i 

blickfånget. Här beskriver Isaksson ”historiens största stöld” i Sverige- hur den svenska staten 

tagit land, vatten och naturtillgångar i de svenska fjällen från det samiska folket. Han menar 

också att staten även stal samernas mänskliga rättigheter med förödande konsekvenser som 

följd. En av dessa konsekvenser är enligt Isaksson, kampen mellan renskötare, andra samer, 

privata markägare och staten om herraväldet i norr. Vem som idag äger och kontrollerar 

marken, och framförallt på vilka grunder, har särskilt fokus i boken (Isaksson 2001, s 10). 
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3. SAMERNA OCH MARKNYTTJANDET 

 

3.1 Lappmarkens historik 

 
Samerna har sedan mycket lång tid bebott norra Skandinavien och Kolahalvön. Sápmi är 

nordsamiska och betecknar i vidaste bemärkelse både Sameland, den samiska befolkningen 

och den samiska kulturen (Amft 2000, s 13).  

 

I äldre tid levde samerna av jakt, fiske och samlande. Renen var då ett viktigt bytesdjur. Över 

tiden förändrades samernas traditionella verksamhet till att arbeta med och följa en 

sammanhållen renhjord mellan olika betesmarker. Samernas historiska bruk av marken har 

givit upphov till en särskild bruksrätt, renskötselrätten. Renskötselrätten innebär att den som 

är same får använda mark och vatten på ett visst sätt till underhåll för sig och sina renar. 

Renskötselrätten grundas på urminnes hävd och i den ingår bl.a. rätt till renbete, jakt och fiske 

(SOU 2001:101, s 11). 

 

I alla tider har samerna tillägnat sig kunskap och utvecklat metoder för att på bästa sätt nyttja 

fjäll- och skogslandskapets resurser. Men formerna att tillgodogöra sig renen, viltet och 

vegetationen har skiftat allteftersom förutsättningarna förändrats. Många förändringar har 

kommit som ett resultat av den svenska koloniseringen av lappmarken och det svenska 

samhällets utveckling. När tillgången på vildren dramatiskt minskade under 1500-1600 talet 

skedde en gradvis övergång till tamrenskötsel och nomadism, som båda kräver stora 

betesområden och ständiga flyttningar mellan årstidsbeten (Sametinget 2003, Internet). 

 

Mot slutet av 1600-talet påbörjade svenska staten den energiska kolonisationspolitiken i 

lappmarken. I det s.k. lappmarksplakatet utlovades 15-års skattefrihet åt nybyggare som 

bosatte sig i Lappland. Möjligheten att äga jord lockade människorna till norra delen av 

landet. I mitten på 1700-talet var antalet icke-samer i lappmarken fortfarande litet men den 

territoriala jämvikten började dock rubbas. Från och med 1700-talets slut förändrades 

situationen för den samiska befolkningen. Jordbrukets betydelse framför andra näringar 

började framhållas. Uppodlingen av den gamla lappmarken skapade därför konflikter mellan 

nybyggare och samer (Samefolket 1998, Internet). 
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Nybyggena växte snabbt och anlades även i fjälldalarna. Men nybyggena i fjällområdet hade 

svårt att överleva enbart på boskapsskötsel och kompletterade därför försörjningen med jakt 

och fiske. Konflikter mellan samiska nomader och nybyggare var därför vanliga. Nomaderna 

ansåg att nybyggarna gjorde intrång på deras renbetesmarker och konkurrerade om viltet och 

fisken. För att skydda samernas intressen och förhindra att de helt trängdes undan av 

nybyggarna, vilket staten befarade skulle leda till det samiska folkets utdöende, definierades 

och förankrades de renskötande samernas rättigheter och skyldigheter gentemot den bofasta 

nybyggarbefolkningen i lappmarken i 1886 års renbeteslag. Denna lag fick negativa 

konsekvenser för den samiska befolkningen genom att den reducerade samernas rätt till jakt- 

och betesmarker och fiskevatten (Amft 2000, s 102).  

 

1800-talets stora samefrågor gällde kampen om marken och rättigheterna till dessa. Under 

seklets senare del började de moderna rasidéerna påverka samepolitiken, vilket fick till följd 

att en klart rasistisk och segregatorisk politik gentemot samerna började ta form. Det innebar 

att samerna i praktiken sattes under statligt förmynderi under en lång tid (Finansdepartementet 

1998, Internet). Under den s.k. assimileringspolicyn 1846-1913 ansågs det samiska folket 

tillhöra en underlägsen kultur- dömd att assimileras eller gå under, och ansågs därför 

oförmögna att sköta sina egna angelägenheter. De behövde därför bli omhändertagna av den 

svenska staten och dess regelverk (Samebyarna 2000, s 15). Under samma tidsepok var målet 

för den statliga politiken ”lapp skall vara lapp”, dvs. renskötande. Samerna skulle därigenom 

produktivt utnyttja de fjällområden som annars inte skulle komma till folkhushållets nytta. 

Bofasta samer hade däremot det inte så lockande erbjudandet: assimileras eller dö ut 

(Finansdepartementet 1998, Internet).  

 

Även 1928- års rennäringslag fick ödesdigra följder för samerna, framförallt de icke 

renägande skogssamerna. Dessa förlorade i princip alla sina rättigheter. ”Lagen skar som en 

kniv rakt igenom den samiska befolkningen” står att läsa i den samiska kulturtidningen 

Samefolket (Samefolket 1998, Internet). År 1909 kom den första renodlade 

miljölagstiftningen med lagar om nationalparker och fredande av naturminnesmärken. Samma 

år bildades också Naturskyddsföreningen. Nationalparksbildandet resulterade i restriktioner 

när det gällde jakt- och fiskerätt samt annan markanvändning i området som idag kallas 

Laponia. Anledningen att de första nationalparkerna placerades i Lappland beror på att 

området inte ännu kommit att räknas som en naturresurs utan ansågs ekonomiskt ointressant 

(Rådelius 2000, s 35).  
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Att samerna länge utövat sin näring i fjälltrakten ansågs inte utgöra något hinder eftersom de 

betraktades som ”så intimt förknippade med naturen att de inom sitt territorium skulle 

komplettera denna” (Samebyarna 2000, s 16). Dessutom menade man att de skulle utgöra en 

lockande turistattraktion. 

  

Inte bara nationalparksbildandet skulle utgöra ett hot mot rennäringen. De områden som 

används som renbetesmark har kraftigt minskat under 1900-talet p.g.a. skogsindustri, 

gruvindustri, vattenkraftverk, turism och städernas expansion. Framtiden för rennäringen är 

därför osäker eftersom marken utgör grunden för dess överlevnad (Ibid.).  

 

3.2 Samhällets maktutövande gentemot minoritetsgruppen 
 
Etniska relationer kan beskrivas som maktrelationer och kännetecknas av en mindre eller 

större obalans mellan parterna. Den svenska statens agerande gentemot den samiska 

befolkningen ger en möjlighet att närmare undersöka maktrelationen mellan två etniska 

grupper (Amft 2000, s. 99). Samerna har praktiserat sina egna ursprungliga rättigheter i 

åtskilliga generationer innan de statliga institutionerna började inskränka dessa. Samerna har 

därför under mycket lång tid endast haft begränsade möjligheter att direkt påverka de lagar 

och den politik som berör dem, t. ex. i fråga om renbeteslagstiftningen. Staten har därför 

nästan obehindrat kunnat utforma sin samepolitik enligt den dominerande befolkningens 

föreställningar om vad som var autentiskt samiskt utan att i någon större utsträckning ta 

hänsyn till samernas egna önskemål (Samefolket 1998, Internet).  

 
I början på 1900-talet ansågs Norrland ännu vara framtidslandet för jordbruket. Hemmanen 

hade åkrar och rätt till ved och virke för eget bruk, men myndigheterna försökte hindra att 

samer blev jordbrukare på sina forna skattelagda renbetesland. Det var alltså endast som 

renskötare samerna kunde räkna med åtgärder utifrån sin ställning som urbefolkning (Sjölin 

2002, s 223). Motivet varför samerna och rennäringen sattes under statligt förmynderi var att 

den svenska riksdagen ansåg att samerna p.g.a. sin ras och kulturella utveckling inte var 

kapabla att hantera sina egna angelägenheter. Lapp ska vara lapp- politiken blev här ett 

redskap som den svenska staten använde för att skapa de ”lappar” som bl.a. lagstiftningen 

förutsatte (Åhnberg 1998, s 151).  

 



 12

Lappfogden varnade för kombinationen jordbruk- renskötsel och syftade till att samen var 

rent olämplig för jordbruk. I en proposition angående hemmansbildning i Norrland från 1909 

uttrycktes följande: ”lappen torde hava svårt för att från det oregelbundna nomadlivet så på 

en gång ändra vanor, att han bleve en idog lantman” (Sjölin 2002, s 224).  

 

1900-talet har därmed innehållit inslag av kolonialism och t.o.m. rasism i statsmakternas 

förhållningssätt mot samerna. Det behöver inte alltid vara liktydligt med den moderna 

definitionen på rasism, utan snarare ett uttryck för attityder och åtgärder i god tro. 

Statsmakterna har ofta tagit beslut gällande samerna för att få samerna att förstå sin 

samhällsuppgift och veta sin plats (Tedebrand & Edlund 2001, s 99). ”I en egendomlig 

blandning av förtryck och välmening ansåg de svenska myndigheterna att samekulturen borde 

isoleras från den svenska kulturen” (Uddenberg 2000, s 14). Samtidigt har man därigenom 

också trott sig skydda deras kultur mot assimilation och utplåning. Tyvärr har detta 

förhållningssätt resulterat i ett tillrättavisande så att samerna ibland fortfarande känner sig 

både kränkta och förödmjukade (Tedebrand & Edlund 2001, s 100).  

 

Samefrågor har hela tiden administrerats av rikssvenskar. Ofta har inställningen varit 

nedlåtande, periodvis tydligt rasistisk. Kring sekelskiftet 1900 förekom det exempelvis att 

samer visades upp på utställningar- till och med på zoologiska trädgårdar.  

 

I relationerna mellan samerna och samhället i övrigt har administrations- och rättsfrågor 

spelat en stor roll under 1900-talet. Tidigt infördes ett slags gruppindelning av samerna med 

starka gränser. Den lagstiftning av renskötseln som inleddes under 1880-talet, och som sedan 

vart årtionde därefter följts av utredningar och lagändringar samt nya utredningar i en ständig 

ström, delade efter hand upp samerna i renskötande och icke renskötande, i fjällsamer och 

skogssamer, i bymedlemmar och icke bymedlemmar, i renskötselberättigade och icke 

renskötselberättigade (Sjölin 2002, s 284).  

 

Utöver detta växte den socialt värdeladdade terminologin fram av sig självt utanför 

lagstiftningens domäner med ”rikslappar”, ”skattelappar”, ”halvlappar”, ”turistlappar” osv. 

Under 1600-1700 talen talade man främst om skattelappar då det syftade till att samerna var 

skattepliktiga för sina lappskatteland och lappskattefjäll (Uddenberg 2000, s 13).  
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I modern tid är den vanligaste termen ”fattiglapp”, som idag inte alltid åsyftar till den samiska 

befolkningen, utan har blivit ett uttryck för en individs brist på pengar. Uttrycket härstammar 

från den tidsepok (sen medeltid) då samerna samtidigt beskattades i alla nordiska länder p.g.a. 

oklar gränsdragning. 

 

I början av 1900-talet hade samerna ännu inte organiserat sig politiskt och det var inte förrän 

1950 då Svenska samernas riksförbund grundades som samerna fick ett effektivt 

påtryckningsorgan och kunde påverka politiken i samisk riktning (Amft 2000, s 100). 

 

Majoritetsbefolkningen har p.g.a. sin maktposition i samhället haft möjligheten att diktera 

villkoren för den samiska befolkningens existens och även påverkat gruppens 

levnadsförhållanden. Genom lagstiftning har staten haft makten att formulera strukturella 

betingelser för den samiska befolkningen enligt sina egna stereotypa uppfattningar av vad 

som är kännetecknande för en äkta same och hur en sådan borde leva (Amft 2000, s 100).  

 

3.3 Befolkningsökningen i Norrbotten 

 

Fr.o.m. 1950 skedde en kraftig befolkningstillväxt i Norrlands inland p.g.a. att väsentliga 

verksamheter utökades och nya tillkom, t. ex. malmbytning, vattenkraftsutbyggnad, 

skogsavverkning, turism samt behovet av god infrastruktur. En ny tid randades i lappmarken, 

i bygd efter bygd började isoleringen brytas. Detta innebar för samerna att fler intressenter 

intog lappmarken och samerna fick dela med sig av sina gamla områden (Sjölin 2002, s 214).  

 

Även om jordbrukets intressen har minskat i intensitet har istället trycket från det moderna 

skogsbruket, fritidsintressen och vattenkraftsbolag ökat. Kommunerna i fjällområdet har i 

allmänhet varit positiva till att rennäringen skulle kunna fortsätta, men det skulle ske på 

sådana villkor att inte annan verksamhet hindrades (Ibid.). 

 

3.4 Världsarvet Laponia 

 
När UNESCO (United Nations Edicational, Scientific and Cultural Organisation) 1972 

beslutade om att inventera områden i hela världen som är av stort värde för mänskligheten 

skapades världsarvslistan. Den innefattar kulturella sevärdheter och naturområden som anses 

vara unika i ett globalt perspektiv (UNESCO 2003, Internet).  



 14

Laponia utsågs till världsarv 1996, och är unikt eftersom det finns en urbefolkning i området 

som bedriver traditionell näring. Endast några få sådana världsarv existerar idag (Green 1999, 

s 3). Rent geografiskt är Laponia ett mycket stort område i Norrbotten. Hela 

världsarvsområdet ligger norr om Polcirkeln och sträcker sig 20 mil i väst-östlig riktning. 

Halva området tillhör Jokkmokks kommun och den andra halvan Gällivare kommun. Laponia 

omnämns ibland som den sista vildmarken. Det finns inga fast boende i Laponia. Under 

sommar och höst befinner sig dock de samiska renskötarna med sina familjer i området 

(Länsstyrelsen Norrbotten 2003, Internet).  

 

 

 

Figur 1. Bilden visar Laponia- området med de samebyar som har sina marker i eller i 

närheten av området. Källa: Länsstyrelsen Norrbotten 2003, Internet 

 

Marken ägs till 95 procent av staten, med myndighets- och tillsynsansvaret delegerat till 

Länsstyrelsen i Norrbottens län. Laponia  består av nationalparkerna Padjelanta, Sarek, Stora 

Sjöfallet och Muddus samt naturreservaten Sjaunja och Stubba. Sju samebyar har delar av sin 

mark inom Laponia- området vilket framgår av figur 1; Loukta-Mavas, Tuorpon, Jåkkåkaska, 

Sirkas, Sörkaitum, Mellanbyn och Gällivare skogssameby (Rådelius 2000, s 10).  
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Världsarvsområdet är också ett värdefullt naturlandskap, med fjäll, deltaland, urskogar, 

hundratalet glaciärer och Västeuropas största myrområde. Till det kan läggas ett rikt djur- och 

växtliv med flera hotade arter (Länsstyrelsen Norrbotten 2003, Internet). 

 

3.4.1 Följder av områdes världsarvstitel  

 
Ett världsarv kan få sin status antingen på kulturkriterier eller naturkriterier, men mycket 

större resurser har lagts ner på att utreda och marknadsföra naturdelen. För många samer, 

speciellt de renskötande, innebär detta en oro för ökade restriktioner vad gäller områdets 

tillgänglighet. Hur skulle deras traditionella markutnyttjande värderas i förhållande till statens 

bestämmelser angående naturskyddsområden? Renskötarna oroas enligt Carina Green på 

European Tourism Reserch Institute i Östersund för att de kommer att tvingas gå tillbaka till 

en mer intensiv och mindre teknologiserad renskötsel för att tillmötesgå kravet att inte slita på 

naturen i området för mycket (Green 1999, s 9).  

 

Många samer ser en fara i hur den samiska kulturen beskrivs menar Green. När världsarvets 

kulturdel omskrivs är det oftast det historiska som betonas.  Den yttre stereotypa bilden av 

samerna förstärks och de tvingas leva i de förgångna för att bli accepterade som ”äkta samer”. 

Många samer tror att det finns en uppenbar risk att den stereotypa bilden av samer som ett 

naturfolk kommer att förstärkas i och med Laponia. De känner att många förväntar sig att de 

ska leva i harmoni med naturen på ett traditionellt sätt. Annars riskerar den samiska 

identiteten att ifrågasättas, dvs. om man inte beter sig som den stereotypa bilden av en exotisk 

människa som på ett genuint sätt lever i samklang med naturen. När allmänheten får 

kännedom om att samerna istället använder lika mycket teknologisk utrustning inom sina 

näringar som icke-samer porträtteras de istället som miljöbovar och blir inte accepterade som 

just ”äkta samer”. Green menar att ingen skulle ifrågasätta en svensks etniska tillhörighet bara 

för att han/hon inte var blond och använder folkdräkt (Green 1999, s 10).  

 

Dagens renskötsel är p.g.a. ekonomiska krav teknologiserad. Snöskotrar, motorcyklar, 

helikoptrar och satellitspårning används. Det gamla mer intensiva sättet att bedriva renskötsel 

anses tungt och tidskrävande och skulle inte bära sig ekonomsikt i dagens samhälle. Från 

icke-samiskt håll hörs ofta protester för ett lägre renantal eftersom man anser att renskötseln 

sliter på den mycket sköra fjällfaunan.  
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Huruvida detta påstående är sanningsenligt finns många åsikter om. Nostalgi och 

naturromantik kommer ofta i konflikt med en ekonomiskt bärande renskötsel menar Green. 

Kan det vara så att dagens moderna renskötare inte passar in i ”Vildmarks- Laponia” frågar 

hon sig. De samiska folkets beteende strider mot de förväntningar som majoritetsbefolkningen 

har på samer som en traditionsbunden naturbevarande befolkning. ”Renskötarnas oro är att 

näringen endast kommer att fungera som en sevärdhet för turisterna- ett slags Skansen på 

fjället” menar densamme (Green 1999, s 12). 

 

Inte bara miljöargument ligger bakom kravet på en intensivare renskötsel utan också det 

faktum att en mer traditionell renskötsel bättre skulle lämpa sig för Laponia- områdets 

föreskrifter angående bevarandet och skyddet av dess natur och kultur. Både miljöargumentet 

mot en teknologiserad renskötsel och de mer abstrakta uppfattningarna om vad som 

konstituerar en genuin renskötsel utgör ett hot mot en fortsatt modern och ekonomiskt lönsam 

rennäring i Laponia (Green 1999, s 16).  

 

3.4.2 De omgivande markernas påverkan på Laponia 

 
Markerna inom Laponias gränser utsätts i mycket liten utsträckning för direkt påverkan av 

den industriella exploateringen av landskapet. Samebyarna som delar av året nyttjar Laponia 

och renskötseln som näring har däremot påverkats av t.ex. vattenkraftsutbyggnad och 

skogsbruk. Exploateringen av skog och vatten utanför Laponia utgör en viktig del av 

förutsättningarna för renskötseln och kan indirekt påverka samebyarnas sätt att nyttja 

markerna i Laponia. De delar av samebyarnas marker som hamnat innanför världsarvets 

gränser kan därför inte betraktas isolerat från samebyarnas övriga marker (Samebyarna 2000, 

s 17).  

 

Framtiden för hur växter och djur skyddas i Laponia beror också på vad som händer med 

landskapet i stort utanför världsarvsområdet. Ambitionen att skydda naturens biologiska 

mångfald hamnar ofta på kollisionskurs med lokalbefolkningens önskan om social och 

ekonomisk utveckling. Detta gäller i högsta grad urbefolkningar som dessutom hävdat rätten 

till sina marker, traditionella försörjningssystem och självbestämmande (Ibid.).  
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3.5 Rennäringen 

 

Rennäringen i Sverige regleras i Rennäringslagen. Renskötseln bedrivs i stort sett i hela 

Norrbotten, Västerbotten och Jämtlands län samt delar av Kopparbergs- och Västernorrlands 

län. Renbetesmarken omfattar i runda tal 1/3 av Sveriges yta och de renskötande samernas 

antal uppgår till cirka 2500 personer (Prop. 1995/96:226, s 49).  

 

Rennäringen är organiserad i samebyar, som fungerar som ett slags ekonomiska föreningar 

där de olika företagen samarbetar. Det finns idag 33 fjällsamebyar och 10 skogssamebyar. 

Den sydligaste samebyn är i Idre i Dalarna och den nordligaste är Könkäma vid Treriksröset 

(Uddenberg 2000, s 16). Samer och renar har urgamla band till varandra. Till en början var 

renarna främst bytesdjur för de jagande samerna, som senare övergått till tamrensskötsel. De 

stora renhjordar som man vanligen förknippar med den samiska livsstilen är bara ungefär 

fyrahundra år gamla (Ibid.). 

 

Renen har i alla tider utgjort basen för den samiska ekonomin. Under 1900-talet har 

rennäringen genomgått en dramatisk omvandling vilket hänger samman med samernas 

ekonomiska villkor och tillgången på renbetesland (Uddenberg 2000, s 138). Modern 

rennäring kan sägas vara en särpräglad blandning av urgamla traditioner och modern 

högteknologi. Idag går tendensen mot större enheter, mer motorisering och specialisering på 

vissa produkter, t. ex, renkött. Det räcker inte att bara ha renar- de måste också kunna 

omvandlas till kapital. I modern tid är de flesta samefamiljer, precis som de flesta 

jordbruksfamiljer, tvåförsörjarhushåll. Mannen arbetar med renarna och kvinnan har ett annat 

yrkesarbete (Uddenberg 2000, s 22).  

 

Samernas rättigheter enligt rennäringslagen har fått den sammanfattande beteckningen 

renskötselrätt. Denna beskrivs som en rätt för samer att begagna mark och vatten till underhåll 

för sig och sina renar. I rennäringslagen finns bestämmelser om vilka områden som får 

användas för renbete och betestidens längd (Prop. 1995/96:226, s 49). 

Rennäringsförordningen reglerar bl.a. försäljning och upplåtelse av statens mark, jakt och 

fiske ovan odlingsgränsen och renbetesfjällen. Men rennäringen berörs också av 

skogsvårdslagen, plan och bygglagen, naturvårdslagen och miljöbalken (Samebyarna 2000, s 

41).  
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3.5.1 Renbeteslagarnas påverkan 

 

Den svenska kolonisationen, svensk politik och regelverk har påverkat förutsättningarna för 

renskötseln i Laponia. Renbeteslagens förnyade version innebar en splittring av det samiska 

folket anser Green. Bara samer ges rätt att föda upp renar i Sverige och den rätten ges bara till 

den som har förfäder som renskötande samer. Svenska staten garanterar samerna en viss 

bestämd marknyttjanderätt för bevarandet av deras unika kultur i vilken samekulturen endast 

omfattar rennäringen. I den mån en same överger denna inkomstkälla måste han avstå från 

sina speciella rättigheter. Renbeteslagarna medförde att de icke renskötande samerna blev 

utan rättigheter trots att de hade samisk bakgrund. Bofasta samer fick ej längre rätt till sin 

mark och inte heller del i den jakt och fiskerätt som förbehölls av renskötarna (Samebyarna 

2000, s 16).  

 

Samernas resursrättigheter har genom rennäringslagarna ensamt knutits till renskötseln och 

får inte ägna sig åt annan ekonomisk verksamhet än renskötsel. Detta har inte bara skurit av 

många icke renskötande samer från sina marker och avhänt dem från 

exproprieringsersättningar från staten, det har också inneburit att samisk kultur och identitet 

hamnat i en mycket sårbar situation (Persson 1995, s 10).  

 

3.5.2 Renskötselns förändring 

 

Renskötseln har förändrats mycket under 1900-talet, särskilt under de sista 30 åren. De 

ekologiska förutsättningarna har försämrats av ett begränsande regelverk, t. ex. stängningen 

av riksgränserna, en ökad samhällsutbyggnad och exploateringen av resurserna i 

renskötselområdet (Uddenberg 2000, s 30). Den intensiva renskötseln har i modern tid ersatts 

av en mer extensiv form. Motoriseringen och användningen av kostnadskrävande metoder i 

renskötselarbetet har drastiskt ökat under de sista decennierna. Störningar av de funktionella 

sambanden i landskapet ökar behovet av teknik, t. ex. transporter av olika slag. Detta har 

medfört ökade kostnader och strukturförändringar vilket gjort rennäringen alltmer beroende 

av god avkastning och ekonomisk stabilitet (Uddenberg 2000, s 31).  
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De omvandlande krafter som nyttjat de resurser rennäringen brukat ändrar förutsättningarna 

även för den specifika samiska kulturen. Renarna är beroende av att kunna röra sig över stora 

marker. Därför uppstår motsättningar mellan renskötarnas och exempelvis skogsbrukets 

intressen. Ofta har samerna fått vika för storsamhällets ekonomiska krav eller värderingar 

(Ibid.).  

 

Denna situation gör att många samer känner sig tillbakaträngda. En same menar: ”dom 

områden där vi betat med våra renar, dom är redan ockuperade utav skogsbruket, utav 

gruvdriften, utav vattenkraft…Man har till och med börjat utarma myrarna för att ta torv. 

Och alla dom typer av beten som renen behöver under olika årstider har man plockat bort 

genom de olika ingreppen. Man blir tvungen att minska antalet renar därför att arealerna 

som dom kan beta har minskat” (Uddenberg 2000, s 130). 

 

Fjällområdet är ur samiskt perspektiv ett kulturlandskap snarare än vildmark. I 

Fjällforskningsinstitutets rapport (1998:3) framgår att rennäringen som bedrivs i hela 

fjällområdet kommer i nära kontakt och konkurrerar med andra intressen. Eftersom 

rennäringen är kvalitetskrävande när det gäller bete och ostördhet är marginalerna små, och 

skillnaden mellan en fungerande och icke fungerande renskötsel kan vara liten. 

Manöverutrymmet är därför ofta ganska begränsat för renskötarens del. ”Olyckligt är att 

många andra nyttjandeintressen också är koncentrerade till samma områden som renen 

nyttjar, vilket lett leder till svåra konfrontationer och konflikter” (Danell 1998, s 65). 

 

3.5.3 Rennäring och markslitage 

 

Ett hållbart utnyttjande av betesresurserna är en förutsättning för en ekologiskt och 

ekonomiskt uthållig rennäring. I den offentliga debatten om överbetning och markslitage i 

fjällen har stundtals givits intryck av att rennäringen står i konflikt med idén om bevarande 

och hållbart utnyttjande av fjällvegetationen. Därför vill samebyarna betona att 

betesresurserna (vegetationen) är förutsättningen för hela rennäringen, vilket innebär att ett 

eventuellt överutnyttjande utmanar ekosystemen och på sikt slår tillbaka på den egna 

näringen. Därmed ligger det i byarnas intresse att undvika överbete och markslitage menar de 

(Samebyarna 2000, s 41).  
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Renen är känslig för störning när den betar. Blir den störd av människor söker den sig upp på 

höjderna där betet är sämre. Där växer marklavar som egentligen inte hör till renens 

sommardiet och som är mer känsliga för slitage. Följden av störningen blir att betes- och 

näringsupptaget minskar samtidigt som slitaget på vegetationen ökar. Enskilda forskare har i 

debatten om markslitage hävdat att renskötseln, framförallt tramp och överbete är orsaken till 

markskadorna. Den känsligaste kritiken av dessa forskare utgörs av att renskötseln i sin 

nuvarande form skulle vara ett hot mot fjällnaturen (Samebyarna 2000, s 42).  

 

Samerna betonar att hur markerna i Laponia- området nyttjas beror på hur byarnas marker 

utanför Laponia kan användas. Dåliga vinterbetesförhållanden orsakade av skogsbruk kan 

tvinga dem att tidigarelägga respektive senarelägga flyttningar, vilket i förlängningen bidrar 

till ett längre och intensivare nyttjande av markerna i Laponia (Samebyarna 2000, s 43). 

 

3.6 Skogsbruket och rennäringen 

 
Rennäringen påverkades i viss mån av det industriella skogsbrukets snabba expansion fr.o.m. 

slutet på 1800-talet, framförallt utvinningen av vattenkraft, skogsavverkning, malmbrytning, 

nationalparker och en växande turism. Dessa av människan förorsakade ingrepp i renens 

naturliga miljö har fört med sig förändringar för den renskötande befolkningen. Renskötsel 

och skogsbruk är två näringar som i stort sett använder sig av samma marker och som därför 

hamnar i konflikt med varandra (Amft 2000, s. 42).  

 

Sönderdelningen av landskapet har gjort det svårare att hålla ihop och förflytta renarna. 

Flyttningsinstinkten hos renarna försvagades för att ibland försvinna helt. Det innebär större 

arbetsinsatser, ibland lastbilstransporter av renarna för samernas del. Hyggesplöjningar och de 

på vintern röjda skogsvägarna fick samma arbetsökande effekt på rennäringen under 1960-

1970 talen. Skogsbrukets negativa effekter märks främst genom att tillgången på lämpligt 

vinterbete reducerats, vilket är ett direkt resultat av kalavverkning och markberedning då 

framförallt marklaven minskat. Bristen på gammal skog har även gjort hänglaven sällsynt. 

Hänglaven har traditionellt haft en viktig roll som kompletterande foder då markbetet av olika 

skäl varit begränsat (Samebyarna 2000, s  17). 
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Skogsindustrins verksamhet har intensifierats och metoderna för skogsbruket har förändrats 

under 1900-talet. Skogsbrukets och rennäringens markutnyttjande konkurrerade i väldigt liten 

grad fram till 1950-talet. Då började ett nytt skogsbruk växa fram. När skogsbruket 

mekaniserades under 1960-talet infördes det s.k. trakthuggningsskogsbruket, d.v.s. vissa ytor 

kalhöggs och dessa stora kalhuggna ytor fick negativa effekter på rennäringen (Lundgren 

1987, s 92).  

 

Den moderna teknologin tillåter virkesuttag på stora arealer, samtidigt som stora och 

kostsamma skogsmaskiner kräver och förutsätter omfattande uttag för att vara lönsamma.  

Kalhyggen är inte sällan resultatet, och inom renskötselns vinterbetesområden utgör de ett 

allvarligt ingrepp i renarnas möjlighet att skaffa sig föda. Under de första åren efter en 

kalavverkning ligger mycket ris och toppar kvar på marken, vilket hindrar djuren från att 

komma åt lavbetet. För skogssamerna berör skogsbruket både vinter och sommarbete- för 

fjällsamerna främst vinterbetet. Överhuvudtaget ger skogsbruket störst problem för samerna 

under vintern och vårvintern.  Så länge hyggesavfallet ligger kvar oförmultnat finns det därför 

risk att området inte kan utnyttjas för renbete (Uddenberg 2000, s 131).  

 

De positiva effekterna av skogsindustrin är nya arbetstillfällen och bättre infrastruktur. Nätet 

av skogsbilvägar tillkom ursprungligen för att möjliggöra skogsbrukets utveckling och 

mekanisering, men skogsbilvägarna har även haft en positiv återverkan på renskötselns 

utvecklingsmöjligheter. Ett utbyggt vägnät är en förutsättning för att man i större utsträckning 

ska kunna bedriva avsaluslakt och för att få ut köttet på den kommersiella marknaden (Amft 

2000, s 43). 

 

Utbyggnaden av vägnätet i Norrland medförde även att fjällvärlden blev mer tillgänglig och 

livet som same mindre isolerat. Det började med missionsverksamhet, senare skogsbruk, 

vattenkraft och gruvutbyggnad. Isoleringen bryts dessutom av media: radio, TV och Internet. 

Storsamhällets kultur tränger in i samehemmen vilket medför att samerna blir mer av 

”medelsvensson” och de gamla traditionerna är inte lika självklara som tidigare (Uddenberg 

2000, s 26). 
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3.6.1 Sedvanerättsmålet i Härjedalen 
 
Samiska näringar som kolliderar med skogsbolagens intressen är som tidigare nämnts ingen 

ovanlighet, därför får Sedvanerättsmålet i Härjedalen utgöra ett praktiskt exempel på denna 

problematik. Skogsbolagen Stora, MoDo och Korsnäs lämnade år 1990, tillsammans med 

500-600 privata fastighetsägare in en stämning till Svegs tingsrätt där man hävdade att 

samerna inte hade någon sedvanerätt (urminnes hävd) till de marker som till största delen 

ligger nedanför renbetesfjällen (Samefolket 1998, Internet).  

 

Detta utfall väckte kraftiga protester hos den samiska befolkningen. Skogsbolagen drog sig 

dock ur processen och träffade en förlikning med samerna sommaren 1992, och rättsfrågan 

lämnades vilande. Men de privata markägarna fortsatte emellertid processen. I februari 1996 

kom domen där tingsrätten konstaterade att någon betesrätt baserad på urminnes hävd inte 

kunde bevisas. Domen i målet var en stor motgång för samerna i Härjedalen som förlorade ca 

20 % av sina vinterbetesmarker. Med detta mål ser man tydligt hur kampen om resurser, i 

detta fall skogsmarken, påverkar intressenterna i olika riktning (Ibid.). 

 

3.7 Vattenkraftens påverkan på samisk näring 

 
Exploateringen av vattenkraft för produktion av elektrisk ström har fått konsekvenser likande 

dem som skogsbruket givit. Under 1900-talet har kraftverksdammar byggts och med undantag 

för Vindelälven, Piteå, Kalix och Torne älv har varje älv i Sápmi blivit reglerad. Femton 

kraftverk och fem stora magasin som tangerar Laponias gränser har anlagts i fjälldalarna. 

Regleringen av Luleälven har medfört att stora markarealer, bosättningar och betesmarker 

med ett rikt växt- och djurliv hamnat under vatten (Samebyarna 2000, s 17).  

 

Utbyggnaden av älvarna i Norrland har varit av nationellt intresse eftersom 85 % av 

vattenkraften produceras här och utgör en mycket viktig del av landets elförsörjning. För den 

samiska befolkningen och främst renskötarna har vattenkraftsutbyggnaden medfört mycket 

negativa förändringar (Ibid.).  
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Utbyggnaden av vattenkraften är det ingrepp som enskilt haft den i särklass största betydelsen 

för omdaningen av fjällområdet. Vattenregleringarna som främst gjordes från 1940-talet till 

1970-talet innebar att älvfåror torrlades och att stora arealer betesmark översvämmades när 

vattenkraftsdammar byggdes. De omfattande vattenregleringarna har onekligen inneburit 

betydande ingrepp i landskapet och har förorsakat oåterkallelig skada för renskötseln. Stora 

områden med viktiga betesmarker, samlings- och kalvningsplatser har satts under vatten och 

gått förlorade för alltid. Vid sidan av direkta markförluster har de naturgivna förutsättningarna 

för rennäringen blivit förändrade (Länsstyrelsen Norrbotten 2003, Internet).  

 

En del samebyar har tvingats anpassa det direkta renskötselarbetet efter de nya villkoren. Förr 

utgjorde de kraftiga isarna en utmärkt flyttled men sedan älvarna blivit uppdämda har isarna 

blivit osäkra och det är numera omöjligt att använda älven som flyttningsled (Amft 2000, s. 

44).   

 

Konkret innebär det att vissa samebyar numer är tvungna att vår och höst flytta sin renhjord 

med lastbil. De kostsamma lastbilstransporterna  innebär allt oftare att kalkylen inte håller, 

d.v.s. produktionskostnaderna för köttet överstiger intäkterna. För dem som endast har ett 

fåtal renar för husbehov är det knappast lönsamt att längre ha dem kvar vilket innebär att de 

måste ta ställning till sitt reninnehav (Ibid.). Umby sameby tvingades till en mycket hög grad 

av mekanisering för att bl.a. kompensera den genom kraftverksbyggen förlorade flyttleden, 

men även andra intrång som har förorsakats av skogsbruket. Även fisket har försämrats 

genom vattenkraftsutbyggnaden. Effekterna av kraftverksbyggena har inte enbart påverkat 

den samiska befolkningen på ett materiellt plan, utan även inneburit en psykiskt påfrestning. 

Exploateringens påverkan på det mentala planet är minst lika stor som dess fysiska påverkan 

(Amft 2000, s 45). 

 

Försvunna betesmarker kan inte ersättas eftersom samebyns mark är begränsad, men 

rennäringen har fått viss ekonomisk ersättning för skador och intrång samt kompensation för 

skadeförebyggande åtgärder (Länsstyrelsen Norrbotten 2003, Internet). För att förbättra 

renägarnas ekonomi och för att nå balans mellan renantal och betestillgång lämnas sedan lång 

tid ett statligt prisstöd vid slakt av ren. Tidigare lämnades stödet endast för ren som godkänts 

vid besiktning. För att stimulera en ökad slakt beräknas prisstödet från den 1 juli 1993 efter 

slaktvikten. Prisstödet innebär också att renköttet får en för konsumenten acceptabel prisnivå, 

vilket förbättrar avsättningsmöjligheterna (Prop. 1995/96, s 58). 
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Det är inte troligt att vare sig skogsbruket eller vattenkraftsutbyggnaden i Norrland får 

konsekvenser som långsiktigt ödelägger människors möjlighet att leva i området. Däremot 

råder det knappast någon tvekan om att dessa ingrepp i landskapet får långtgående effekter för 

rennäringen och därmed den samiska kulturen. De industriella krafter som omvandlar det 

norrländska landskapet ger ofta rennäringen problem: skogsbruk och vattenkraft inkräktar på 

betesmarker och flyttningsleder (Uddenberg 2000, s 140). Samerna blir mer tvingade att följa 

vissa flyttleder, passera vissa punkter på bestämda tider osv. Men med naturens nycker är 

detta sätt att bedriva rennäring svårt och oberäkneligt p.g.a. t. ex. tidig vinter, tidig 

snösmältning m.m. (Sörlin m.fl. 1992, s 234). 

 

3.8 Dragkampen om jakt- och fiskeresurser 

 
Jakt och fiske har på många sätt varit en känslig fråga i Lappmarken. I renbetslagarna gavs de 

renskötande samerna dels utifrån sina gamla rättigheter och dels utifrån behovet av mat främst 

under sin nomadiserande tillvaro speciella rättigheter. Dessa rättigheter förlorade de när de 

frivilligt och som ett resultat av näringens tillbakagång tvingades gå över till andra yrken. De 

s.k. fiskesamerna försökte redan på 1940-talet få speciella fiskerättigheter utifrån att de haft 

dessa rättigheter tidigare. De hade själva eller deras föräldrar i tidigare generationer mot sin 

vilja lämnat rennäringen och därigenom de rättigheter som följde utövandet av renskötsel 

(Sjölin 2002, s 281). 

 

Fördelningen av jakt- och fiskerättigheter mellan den samiska befolkningen och icke samer 

har tidvis orsakat konflikter och missnöje. År 1993 beslutade riksdagen att jakt och fiske i 

fjällområdet skulle vara tillåtet och öppet i princip för alla intresserade. Detta beslut mötte 

skarp kritik från samiskt håll. Effekterna av beslutet har inneburit en ökad störning av 

renskötsel och älgjakt, samt ett minskat lokalt inflytande över jaktens utformning och 

omfattning. Samerna menar att fiskevårdande åtgärder försvårats eftersom möjligheterna att 

begränsa nyttjandet äventyras med det nya upplåtelsesystemet (Samebyarna 2000, s 50).  

 

Fisket har alltid utgjort en betydelsefull och eftertraktad resurs för människan i fjällregionen. 

De akvatiska systemen utgör, som mycket i fjällregionen, en begränsad och sårbar resurs som 

nyttjas hårt av människan.  
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Utnyttjandet av fiskeresursen måste ske med bibehållande av de storskaliga naturliga 

processerna i de akvatiska systemen med hänsyn till förslitning av vegetationen runt vatten, 

till renskötseln och till övrig fauna menar fjällforskningsinstitutet (L-O Eriksson 1998, s 86).  

 

Den nya upplåtelseformen för småviltsjakt på statens mark har ökat risken för konflikter med 

t. ex. ren- och turistnäringar. Både samerna och svenska markägare har uppfattat detta som ett 

intrång i deras marker. Icke markägande samer vill inte gärna tillåta samer att jaga på sina 

marker eftersom man inte vill att samen ska konkurrera om villebrådet (Uddenberg 2000, s 

97). 

 

Även älgjakten har kommit på kollisionskurs med samiska intressen. Skogsindustrierna har 

under hösten 2003 krävt att älgjakten skall få pågå till sista februari. Går förslaget igenom är 

koncessionssamebyarna dödsdömda menar Harry Grape, ordförande för samebyarnas 

intresseförening. Koncessionsbyarna är sju till antalet och alla belägna i Tornedalen. 

Tillsammans har byarna ca. 16 000 renar med ett 50-tal heltidsjobb i näringen som alla känner 

sig hotade av förslaget. Föreningen Sveriges Skogsindustrier har hos Naturvårdsverket, 

Viltförvaltningsenheten begärt en ändring och förenkling av jakttiden för älg. 

Skogsindustrierna vill helt enkelt förlänga jakten för att skapa lokala möjligheter att avgöra 

när jakt skall bedrivas och uppehåll göras (NSD 2003-12-18, s 44).  

 

Anledningen till Skogsindustriernas begäran är viltskadorna på skogen. De menar att den 

nuvarande ordningen är ett hinder för nödvändig avskjutning ur skogsskadesynpunkt. Harry 

Grape menar att förslaget är befängt eftersom det berörda området kan ha en meter snö och 

skare under den föreslagna tidsperioden. Jakten som idag pågår till 7 december har redan 

orsakat stora problem att samla ihop renarna p.g.a. jägare och hundar i skogarna menar Grape. 

Om förslaget går igenom kommer många koncessionsinnehavare att lägga av då renskötseln 

blir omöjlig att driva anser densamme (Ibid.). 

 

Enligt Fjällforskningsinstitutets rapport 1998:3 är en viktig frågeställning hur jakten skall 

styras för att minska konflikter med t. ex. rennäringen. Vidare framgår att resurser bör 

avsättas till uppföljning av småviltsjakten. I rapporten påtalas att det saknats en diskussion 

kring vilka kriterier som bör gälla vid val av jaktsystem (Willebrand 1998, s 76).  
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Beslutet om det nya systemet för småviltsjakt fattades inte enligt rimliga samiska anspråk på 

deltagande i beslutsprocessen menar Annika Åhnberg på fjällforskningsinstitutet. Hon menar 

också att det går att förändra och förbättra systemet så att småviltsjakten kan bedrivas på ett 

sätt som i betydligt högre grad än hittills står i överenskommelse med både rennäringens och 

naturvårdens intressen (Åhnberg 1998, s 141). 

 

3.9 Malmbrytningens konsekvenser för rennäringen 

 
Malmbrytningen i norr har haft en dubbel inverkan på renskötseln. Dels har den medfört 

markförluster för renskötseln, dels har den skapat sysselsättning för främst samiska män som 

blivit renlösa i mitten på 1930-talet. Staden Kiruna är i sig ett problem för renskötseln i Gabna 

sameby. Den bildar ett hinder för renskötseln i samebyn och den yta som staden upptar kan 

byn inte bruka som betesmarker och flyttleder. Samtidigt är mer folk i rörelse i trakten. 

Renarna trivs inte i närheten av människor och går därför undan, vilket innebär svårigheter för 

renskötarna att hålla renhjordarna samlade. Därutöver korsas renbetesmarkerna av både 

landsväg och järnväg (Amft 2000, s. 46).  

 

Den ökade exploateringen har skapat en påfrestande situation, där betesmarkerna fortlöpande 

har krympt under hela 1900-talet. De renskötande samerna har i dagens läge svårigheter att 

bedriva sin näring ostört, och det finns knappast någon sameby som inte fått tåla intrång på 

sina betsmarker på ett eller annat sätt. När tillgången på lämpliga beten ständigt minskar, ökar 

samtidigt konkurrensen om de marker som finns kvar, vilket i sin tur oundvikligen leder till 

en utslagningsprocess (Amft 2000, s. 47). 

 

4. HÅLLBAR UTVECKLING I LAPONIA- OMRÅDET 

 

4.1. Samernas miljö- och natursyn 

 
Många samer menar att de aldrig skulle påverka landskapet så negativt som skogs- och 

kraftverksbolag gör. De menar att den samiska folkgruppen har en specifik känsla för naturen. 

Vördnaden för naturen och benägenheten att tillmäta naturens ordning av normativ betydelse 

karakteriserar den samiska natursynen (Uddenberg 2000, s 134). De renskötande samerna har 

av tradition varit ekostrateger i sitt sätt att sköta sin näring, de har underkastat sig naturens 

växlingar och årstidsrytmer (Sörlin m.fl. 1992, s 234).  
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Samernas sätt att tala om naturen och miljön skiljer sig mycket från det som är vanligt hos 

icke samer. Samerna knyter ofta an till sina egna konkreta erfarenheter medan 

miljöproblemen för andra utgör ett ganska abstrakt hot (Uddenberg 2000, s 138). Samerna 

identifierar sig ofta med naturen och menar att samma krafter som hotar naturen också hotar 

rennäringen och den samiska kulturen. Naturen uppfattas som en allierad. ”Den orörda 

naturen och samekulturen är båda offer för de ekonomiska krafter som styr storsamhället” 

anser de (Uddenberg 2000, s 143). Miljöfrågorna uppfattas därför som nära förknippade med 

frågorna om samernas kontroll över det område där de levt och idkat sin näring. 

 

4.2 Förvaltningen av Laponia 
 
I samband med utnämningen av Laponia som världsarv fick Jokkmokk och Gällivare 

kommun ytterligare en naturresurs att utveckla. Syftet med kommunernas utredning är att från 

lokal utgångspunkt kunna uppnå en hållbar utveckling i och omkring Laponia. Som 

huvudman för Världsarvet föreslår kommunerna att det bildas en partnerskapsorganisation 

mellan samerna, kommunerna och staten. Den skall dra upp riktlinjerna för hur 

världsarvsområdet ska förvaltas och nyttjas i hållbar riktning (Rådelius 2000, s 7).  

 

Kommunerna betonar behovet av en samlad skötsel- och förvaltningsplan för hela området 

som skall fungera som en övergripande plan för allt som får göras i området. Planen bör 

tydligt ange på vilka grunder olika verksamheter är tillåtna eller förbjudna, d.v.s. vilken 

lagstiftning som reglerar nyttjandet. Vidare anser de att det i förvaltningen av Laponia är 

viktigt att arbeta med metoder som gör att lokalbefolkningen blir delaktig och får inflytande 

och ansvar för frågor som berör dem. Angående naturvården menar kommunerna att det 

kommer att krävas besöksmätningar och undersökningar av slitage, forskning inom 

rennäringen, fiskevatten, djur och natur osv. (Rådelius 2000, s 8). 

 

4.3 Aktörer i frågan om Laponias utveckling 

 

De främsta lokala aktörerna är kommunerna och Samebyarna. De styrande i kommunerna kan 

sägas företräda ortsbefolkningens intressen i frågor som rör allt från friluftsliv till 

näringspolitiska åtgärder. År 1999 startade ett projekt i Jokkmokk med syfte att tillvarata 

samebyarnas behov av samordning och utveckling samt renskötarnas behov av utveckling. 
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Detta medförde att Samebyarnas kansli inrättades (Rådelius 2002, s 43). Projektledaren för 

Samebyarnas kansli arbetade kvar fram till hösten 2001. Efter denna tidpunkt har det saknats 

en samlande kraft i förhandlingar med myndigheter. Alla samebyar kallas därför till 

länsstyrelsens möten. På regional nivå är den viktigaste aktören Länsstyrelsen i Norrbottens 

län, som har ansvaret för de skyddade naturområdena samt länets kulturarv. I fråga om 

rennäring saknas på regional nivå organisationer som driver utvecklings frågor i relation till 

Laponia (Rådelius 2002, s 44). 

 

Under 1997-98 arbetade Länsstyrelsen fram en plan för Laponia, men samebyarna och 

kommunerna ifrågasatte denna plan som ansågs för ensidigt inriktad på bevarande vilket 

ledde fram till egna utvecklingsarbeten under 1999. Samebyarnas plan ger konkreta förslag 

rörande rennäringen och det fortsatta arbetet med Laponia. Kommunernas utredningsarbete 

har haft en lite annan utgångspunkt och något bredare inriktning (Rådelius 2000, s. 8).  

Utredningarna visade dock att insatser behövs på flera nivåer om man ska kunna anlägga ett 

helhetsperspektiv på om världsarvet Laponia ska kunna bidra till en hållbar 

samhällsutveckling i dessa inlandskommuner (Rådelius 2000 s. 19). 

 

4.3.1 Hållbar utveckling genom god förvaltning 

 
De gamla näringarna renskötsel och skogsbruk har en inbyggd konflikt, och måste därför 

bättre anpassas till varandra. I den frågan har forskarna en viktig roll, eftersom det ligger i 

allas intresse att skapa ett gott förhållande mellan renskötsel, skogsbruk, jakt, fiske, turism, 

vattenkraftutbyggnad, gruvdrift och naturvård (Rosengren 1998, s 10). Man kan säga att våra 

fjällområden motsvaras av andra länders konfliktzoner med olika etniska grupper, olika 

exploateringsintressen med gamla och nya frågor. Vad det handlar om är att långsiktigt och 

klokt förvalta marken, skogen, vattnet och djurlivet i fjällområdet.  

 

För att lyckas med detta konststycke krävs att miljöhänsyn samt ekonomiska och sociala 

frågor vägs på samma vågskål. Ett genomgående överlevnadskrav är för alla som bor och 

verkar i fjällkommunerna att samverka. Här är det extra viktigt med respekt och förståelse 

mellan de gamla och nya näringarna som vill lokalisera sig hit. En viktig principiell 

utgångspunkt är att åstadkomma en god framtida regional utveckling i fjällregionen från 

välfärdssynpunkt, genom att göra olika naturresursanvändningar bättre anpassade till varandra 

och naturens förutsättningar (Sörlin 1998, s 13). 
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I Jordbruksverkets aktionsplan för bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska 

mångfalden inom rennäringen föreslås att särskilda markanvändningsplatser skall upprättas 

där speciellt värdefulla eller känsliga områden för renskötseln och naturvården markeras, 

liksom rennäringens användning av mark, vatten och fasta anläggningar. En sådan 

markanvändningsplan ger enligt verket bättre förutsättningar för en integrerad planering  av 

renskötseln och miljö- och naturvårdsmålen, liksom för samarbetet mellan rennäringen och 

naturvården (Prop. 1995/96:226, s 60). 

 

4.4. Den samiska medvetenheten 

 
Den samsiska medvetenheten har skiftat starkt under det senaste århundradet. Men från och 

med 1950-talet har det samiska samhället genomgått en revolutionerande utveckling. På bara 

några decennier har den spridda samiska befolkningen utvecklat en kollektiv självkännedom, 

ett sammanhållande nätverk och en etnopolitisk samhörighet (Länsstyrelsen Norrbotten 2003, 

Internet). Detta har sannolikt ett samband med de alltmer ökade kontakterna mellan samer i 

Norden och Ryssland, dvs. i det samiska kärnområde som de själva kallar Sápmi, och med 

andra urfolk i världen genom organisationen WCIP (World Council of Indigenous Peoples), 

Världsrådet för urbefolkningar, (Tedebrand & Edlund 2001, s 101).  

 

Idag betraktar sig samerna som ett folk med gemensamt ursprung. Det område som samer 

bebor och traditionellt har bebott betraktas som en samisk nation och kallas Sápmi. I var och 

en av de nordiska länderna finns idag samiska parlament, som ska öka samisk medverkan och 

inflytande i den demokratiska processen (Länsstyrelsen Norrbotten 2003, Internet). 

 

Samernas historia har de senaste hundra åren kännetecknats av ett behov av att skydda sina 

marker mot exploatering i olika former. Därför kan samerna identifiera sig och samarbeta 

med andra ursprungsfolk som i likhet med dem själva utsatts för kolonialism. Sveriges EU- 

medlemskapet har medfört positivt förändringar för samerna, de har erkänts status som 

ursprungsfolk, vilket inneburit pengar för kulturbevarande insatser, där rennäringen med dess 

markutnyttjande påverkas (Uddenberg 2000, s 15). 

 
 
 
 
 
 



 30

4.4.1 Sametinget 
 
Sametinget inrättades 1993 som ett resultat av 1980-talets stora samerättsutredning och 

bevakar frågor som rör samisk kultur i Sverige. Samebyarna har därmed omvandlats till 

självadministrerade ekonomiska föreningar som för samernas organiserade kamp för sina 

rättigheter i det folkvalda Sametinget (Uddenberg 2000, s 15).  

 

Det fanns länge en allmän önskan om ett sameting- ett forum för alla samer. I verkligheten 

blev tinget en slags hybrid, en blandning av statlig myndighet och folkrepresentation. Men 

Sametingets styrka ligger i den offentliga flora den utgör och deras agerande blir därför 

avgörande för deras framtida inflytande i frågor som rör samerna (Tedebrand & Edlund 2001, 

s 103). Det är nämligen det första organ i Sverige som kan göra anspråk på att företräda alla 

samer och samegrupper, även de som tidigare aldrig fick komma till tals. Men samerna har 

mycket att ta igen i den debatt om deras förhållanden och anspråk som ända in i våra dagar i 

huvudsak förts av icke samer (Ibid.).  

 

Sametinget är valt av samerna men är ändå i den offentliga förvaltningen underställt 

regeringen som myndighet (Utsi 1998, s 135). Statens jordbruksverk är den centrala 

myndigheten för rennäringsfrågor. De med rennäringen regionala frågorna handhas däremot 

av Länsstyrelsen (Prop. 1995/96, s 51). Genom att samerna valt ett eget parlament vill de att 

detta organ skall ta över alltfler myndighetsuppgifter och därmed bidra till att samernas 

självbestämmande ökar. Men regeringens bedömning är att det centrala myndighetsansvaret 

för rennäringen bör ligga kvar hos Jordbruksverket, även om Sametinget har ett särskilt 

ansvar för näringens utveckling (Ibid.).  

 

En av Sametingets huvudfrågor rör rennäringen och den samiska kulturen i fjällregionen. 

Tinget menar att det finns alternativa sätt att tillvarata fjällområdens resurser. Men de statliga 

institutionerna tenderar att bara se till nyttan i området menar de. Dessa alternativa nyttor 

tenderar att värderas i ekonomiska termer där den nyttjandeform som har det största 

samhällekonomiska värdet antas ha prioritet. Med ett svenskt samhällekonomiskt synsätt kan 

de kostnader samerna påför den offentliga verksamheten te sig som onödiga och negativa 

anser desamma.  
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Sametinget menar dessutom att om förvaltningen av denna verksamhet handhas av 

myndigheter och människor som inte själva tar del av de positiva sidorna av samisk kultur och 

samisk befolkningsgemenskap så kommer förvaltningen alltid att betona de negativa sidorna 

av att resurser avsätts för främjandet av samisk kultur och samiska näringar. De menar att: ”vi 

upplever ofta dessa förvaltare som fångvaktare och oss själva som kringgärdade av 

samhällekonomiska ramar” (Utsi 1998, s 136). 

 

4.5. Förslag om en ny rennäringspolitik 

 
I SOU 2001:101 ges förslag till en ny rennäringspolitik som underlag för en ekologiskt, 

ekonomiskt och kulturellt bärkraftig rennäring. Vidare förestås hur renskötseln bör 

organiseras i framtiden samt vilka uppgifter som i fortsättningen bör vara 

myndighetsuppgifter (SOU 2001:101, s. 11). Rennäringspolitiska kommitténs utgångspunkter 

kan sammanfattas i fem delmål: 

 Förtydliga innebörden och regleringen av den civila rättigheten, renskötseln, som 

samebyarna grundar sin användning av mark och vatten på. 

 Förtydliga regleringen av förhållandet mellan renskötselrätten och äganderätten så att den 

samverkan beträffande markanvändningen som sker på det lokala planet bygger på klara 

regler om den ömsesidiga hänsyn markanvändarna har att ta gentemot varandra. 

 Öka inflytandet för medlemmarna i samebyarna över sin egen interna organisation. 

 Ge samebyarna och Sametinget ett ökat inflytande över administrationen av rennäringen 

och de stöd och ersättningar som tillkommer rennäringen. 

 Ge alla samer möjlighet att bli medlemmar i den sameby från vilken de kan härleda sitt 

ursprung och samebyarna möjlighet att själva besluta om villkoren för utövandet av 

medlemskap i samebyn (SOU 2001:101, s 12). 

 

Angående förvaltningen av Laponia poängterar samerna att utan den samiska kulturen i 

området hade det aldrig blivit något världsarv eftersom det var först efter det att man 

inkorporerat kulturdelen i ansökan som den godtogs av UNESCO. Då är det inte mer än 

rättvist att samerna blir ansvariga för förvaltningen av kulturarvet menar de. Carina Green 

menar att det pågår något av en maktkamp över Laponias framtid. Olika intressegrupper vill 

ha sin del av kakan och det är inte alltid som dessa målsättningar förmår mötas menar hon 

(Green 1999, s 15). 
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Problemet idag är att samernas rätt kolliderar med mycket mäktiga intressen. Det är bl.a. 

skogsbruket, vattenkraften, turismen och fritidsintressen som jakt och fiske. Frågan är hur 

mycket politiker fäster sig vid rättsliga synpunkter när de skall ta ställning till dessa konflikter 

vid lagstiftning och beslut (Samefolket 1998, Internet). 

 

4.6. Rennäringens hållbarhet 

 

Är rennäringen en hållbar näring? Annika Åhnberg skriver i Fjällforskningsinstitutets rapport 

(1998:3) att när vi skall utveckla en hållbar utveckling så måste den vara hållbar i tre 

avseenden: ekologiskt, ekonomiskt och socialt (Åhnberg 1998, s 140). Hon menar att det inte 

skall förnekas att det funnits och möjligen finns en hel del problem förknippade med 

rennäringen, t. ex. att det tidvis har varit ett stort antal renar på vissa markytor. Staten har 

genom att skärpa regelverket för högsta tillåtna renantal minskat de negativa konsekvenser 

som det innebär. Det faktum att Sveriges riksdag beslutat om att införa miljömål för 

rennäringen är ett led i processen att öka rennäringens miljöanpassning menar Åhnberg 

(Ibid.). Även om den samiska kulturen och rennäringen är starkt förenade med varandra är det 

rimligt att betrakta rennäringen som en med andra areella näringar jämställd näring. För att 

betona detta bör enligt regeringens uppfattning rennäringslagen kompletteras med ett 

miljömål i enighet med Miljövårdsberedningens förslag. Miljömålet innebär att samebyarnas 

betesuttag, renantal och hjordsammansättning skall vara anpassade till betesmarkernas 

långsiktiga produktionsförmåga och bevarande av den biologiska mångfalden (Prop. 1995/96, 

s 54). 

 

För att rennäringen skall kunna existera i samklang med rådande syn på naturvården måste 

samhället komma överens om principerna för samexisterandet . I sammanhanget menar 

Åhnberg att det är viktigt att markera att urbefolkningens rättigheter bygger på historia, men 

urbefolkningens rättigheter är inte historia (Åhnberg 1998, s 146). 
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4.7. Fjäll- MISTRA- programmet 

 

Fjäll- MISTRA är kortnamnet på ett stort forskningsprogram som påbörjades i mars 1998. 

MISTRA står för Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning. Programmets målsättning är att 

åstadkomma ett bra vetenskapligt underlag för en effektivare anpassning av olika 

naturresursanvändningar till varandra och miljön (Mattsson 1998, s 44). Enligt Fjäll- 

MISTRA- programmet är samexistenslösningar mellan olika resursanvändare där 

grundläggande och icke ersättbara behov för renen och renskötseln blir tillgodosedda 

lösningen för en ekonomiskt fungerande renskötsel (Åhnberg 1998, s 146).  

 

Hittlillsvarande forskning har av olika skäl ofta fokuserats på renen som djur eller på enskilda 

produktionstekniska aspekter i renskötseln. Fjällforskningsinstitutet har idag en gedigen 

kunskap om renen och hur den skall handhas i olika situationer, men vet tämligen lite om hur 

renskötseln fungerar som näringsgren eller hur samspelen med omgivningen bäst skall 

hanteras (Ibid.). 

 

För en näring som idag är hårt trängd på många plan är det svårt att få utrymme att pröva nya 

vägar. Utvecklingsmöjligheterna är också begränsade av det faktum att betesresurserna är 

givna. Enda möjligheten att utvidga dem är att tillämpa en betesförvaltning som ger hög årlig 

betesproduktion. Fjällforskningsinstitutet menar att vägarna till en stabilare rennäring inte kan 

sökas genom att öka resursuttaget, utan genom att minska osäkerhetsmoment och yttre 

påfrestningar på näringen i form av konflikter av olika slag. En större möjlighet att själv 

hantera resursunderlagen och ökad insikt i rennäringens roll ekologiskt, ekonomiskt och 

kulturellt bör kunna leda till en positiv vändning enligt fjällforskarna (Danell 1998, s 71). 

 

Visionen inom Fjäll- MISTRA- programmet syftar även till att utvidga framtidsperspektivet 

genom att lösningar som innefattar en djupare och mer detaljerad kunskap och information 

görs mer tillgänglig för olika intressegrupper. Det skulle i sin tur kunna leda till ett klokare 

sammantaget nyttjande och en bättre balans mellan olika intressen när intressenterna i 

Laponia- området förstår villkoren för olika användningar menar Fjällforskningsinstitutet 

(Danell 1998, s 72).  
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I figur 2 belyses Fjäll- MISTRA- programmets struktur där olika näringar och verksamheters 

kopplingar till programmets renskötseldel påvisas, samt dess påverkan på fjällområdet. 

 

Figur 2. Illustration av projektstrukturen inom Fjäll- MISTRA- programmets renskötardel 

samt kopplingarna till andra programområden. Källa: Fjällforskningsinstitutet, Rap. 1998:3, 

s 68. 

 

Människorna i rennäringen är kanske de som har störst närvaro i fjällen genom 

renskötselarbetet och den intima kontakten med naturen. De har dessutom omfattande 

personliga kunskaper och erfarenheter om naturen och livsvillkoren i området. En av 

Fjällforskningsinstitutets forskare menar: ”ett gott stöd finns i den samiska kulturen som har 

sitt ursprung i naturahushållning snarare än en västerländsk exploaterande syn på naturen. 

Med de förutsättningarna skulle rennäringens folk kunna utvecklas i riktning mot 

naturförvaltare med ett brett ansvar för naturmiljön i fjällen på uppdrag av samhället i 

övrigt” (Danell 1998, s 72).  

 

4.7.1. Hållbar utveckling i Laponia- området 

 

Med hållbar utveckling menas enligt Bruntlandkommissionen: ”en utveckling som medger att 

dagens behov kan tillgodoses utan att kommande generationers  möjligheter att tillgodose 

sina behov minskar” (Hjelm 1998, s 107).  
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I miljövårdsberedningens utredning Hållbar utveckling i landets fjällområden (SOU 

1995:100) har fyra övergripande miljömål för en sådan utveckling formulerats: 

 De speciella ekologiska förhållandena och karaktären av storslaget naturlandskap med 

stora sammanhängande ostörda områden skall bibehållas. 

 De speciella naturligt förekommande land och vattenekosystem skall bevaras i sådan 

omfattning att de ingående organismerna kan fortleva i naturliga betingelser i livskraftiga 

populationer. 

 Alla naturligt förekommande växt- och djurarter skall inom hela sitt utbredningsområde 

ges förutsättningar att kunna fortleva under naturliga betingelser i livskraftiga 

populationer. Särskilt goda förutsättningar för fortlevnad och återinvandring skall ges 

samtliga sådana arter som är beroende av fjällmiljön för sin långsiktiga överlevnad sett i 

ett nationellt och internationellt perspektiv.  

 Utnyttjandet av naturresurser får inte överskrida respektive resurs uthålliga 

produktionskapacitet (SOU 1995:100, s 8). 

 

Dessa mål stämmer även överens med Laponia- områdets behov, där det betonas att fjällens 

karaktär av vildmark skall bevaras, samt att naturliga ekosystem förblir intakta och djurlivet 

skall ges möjligheter till långsiktig överlevnad. I utredningen anges även att utvecklingen i 

fjällområdet måste ta hänsyn till den samiska befolkningens kultur och traditioner, deras 

urminnes rätt till bruk och förvaltning av fjällområdet, samt rennäringens möjligheter att 

bedrivas och utvecklas i ett modernt samhälle. Vidare anges att rennäringen intar en 

särställning genom att vara en integrerad del av landets fjällmiljö, vilket innebär att andra 

anspråk måste ta hänsyn till rennäringen. Men samtidigt betonas vikten av att rennäringen 

bedrivs så att antalet renar motsvarar det betestryck som kan tålas av naturen och att 

driftformerna inte innebär oreparerbara skador (ibid.). 

 

 Klas Hjelm på Naturskyddsföreningen menar att slitaget på den naturliga fjällvegetationen är 

allvarligt på vissa håll och orsakas främst av ett för högt renantal i förhållande till 

ekosystemens bärförmåga. Det handlar då inte i första hand om betet i sig utan trampet från 

renarnas klövar anser han. Det är troligt att renhjordarnas rörlighet ökat p.g.a. ökade 

störningar som i sin tur förorsakar ett ökat trampslitage (Hjelm 1998, s 109).  
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Även barmarkskörningen påverkar den sköra fjällmiljön negativt anser Hjelm. Han menar att 

Naturskyddsföreningen upprepade gånger krävt att barmarkskörningen inom rennäringen 

skall begränsas. All körning med motordrivna fordon i nationalparker och naturreservat bör 

vara i princip förbjuden och endast få ske med särskilda tillstånd anser 

Naturskyddsföreningens representanter (ibid.).  

 

Inga generella dispenser bör finnas, utan rennäringens dispensansökningar bör precis som för 

andra yrkeskategorier behandlas mycket restriktivt och endast beviljas för ett erforderligt antal 

fordon i direkt samband med näringsutövningen menar Naturskyddsföreningen (Hjelm 1998, 

s 110).  

 

Föreningen är dock medveten om att rennäringen kan komma att åsamkas problem genom 

sådana inskränkningar, eftersom den drabbats hårt av andra sektorers utnyttjande av mark och 

vatten i renbetesområdena. Detta i kombination med slitaget på vegetationen och utarmningen 

av fjällekosystemen har lett till att näringen idag inte drivs på ett långsiktigt hållbart sett anser 

Naturskyddsföreningen (Ibid.). 

 

I SOU 1995:100 anges att rennäringen successivt trängts allt mer mellan olika former av 

exploatering och annan markanvändning, vilket inte bara ändrat förutsättningarna för näringen 

och utövningen av den, utan också varit en bidragande orsak till de miljöstörningar som idag 

konstateras. Samhällsutvecklingen i stort, omfattande såväl kostnader som levnadsstandard, 

har inneburit en rationalisering och mekanisering av renskötseln för att minska utgifterna 

samtidigt som antalet renar i varje företag ökat för att kunna ge tillräcklig försörjning menar 

utredningsmännen (SOU 1995:100, s 31). 

 

Vidare påvisar utredningen att rennäringen bygger på förvaltning av naturresurser, vilket 

principiellt är svårt med tanke på den naturliga dynamik som alltid råder och därmed 

svårigheterna att förutse förändringar i betestillgång i tid. Katastrofer och andra yttre 

störningar i fjällmiljön försvårar ytterligare situationen menar de. Renägare Josef Pittja, 

medlem i Sörkaitums sameby, talar ut i en artikel i Norrländska Social Demokraten (NSD), 

2003-12-03, angående bullret i fjällvärlden. Pittja välkomnar Naturvårdsverkets förslag om att 

minska bullernivån i området. Han menar att betesron för renarna är borta: ”…från 

semestertid och fram till oktober har fjällen blivit en autostrada där folk skräpar ner och 

stör” (NSD 2003-12-03, s 7).  
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Vidare anser han att sportflygning och onödiga turer med helikopter bör begränsas eftersom 

detta stör rennäringen. Enligt Pittja har det blivit en fluga att jägare lämnas med skjutklara 

bössor precis var som helst och att de flygs folk till små ”pölar” var som helst för att fiska 

menar han, och syftar till att en klar skärpning angående regelverket i fjällvärlden behövs 

omgående (Ibid.).  

 

4.8. Naturresurslagen 

 

Naturresurslagen (NRL) är en lag som ger kommunala fysiska översiktsplaner som stöd för 

belysning av allmänna intressen vid beslut om ändrad användning av mark och vatten. I NRL 

anges att rennäringen är en förutsättning för den samiska kulturen. Rennäringens 

markanvändning har ägnats stor uppmärksamhet under senare år. I en tidigare proposition 

framhölls att utvecklingen inom fjällområdet, med bl.a. en ökad turism, bör styras i en sådan 

riktning att samiska intressen inte skadas och helst på ett sådant sätt att samerna själva får del 

av utvecklingens positiva sidor. Rennäringen har alltid fått träda tillbaka för andra viktiga 

markanvändningsintressen beskriver NRL, främst gruvbrytning, vattenkraftsutbyggnad och 

utbyggnad av vägar har lett till förluster av renbetesmark samt att flyttningsleder stängts av 

(Planverket 1988, s 49). 

 

I rennäringslagen anges rennäringens skydd mot ändrad markanvändning inom 

renskötselområdet. Skyddet syftar till att bibehålla förutsättningarna för näringen genom att 

ge de viktigaste områdena inom varje sameby ett särskilt skydd. Problemet är att detta skydd 

endast är begränsat till åretruntmarkerna. Skyddet gäller inte heller i förhållande till företag 

som prövas i särskild ordning. Inom åretruntmarkerna gäller skyddet vidare i stort sett samma 

styrka, oavsett hur de olika markområdenas betydelse för rennäringen varierar. Dessa 

variationer kan vara stora. Skyddet tar därför sikte på sådana områden som det med hänsyn 

till skilda led i rennäringens utövande i olika samebyar är särskilt angeläget att skydda, ex. 

flytningsleder, kalvningsplatser och goda betesområden (Ibid.). 
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5. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 
 

I detta avsnitt diskuteras och analyseras de förklaringar som denna uppsats bygger på mot den 

teoretiska bakgrund i form av begrepp och teorier om kampen om naturresursernas 

utnyttjande som presenterats i kapitel två. 

 

Syftet med studien är att beskriva hur samerna påverkats och påverkas av de omgivande 

samhällets utnyttjande av naturresurserna i Laponia under senare delen av 1900-talet. I 

uppsatsen konstateras att samerna påverkats i stor utsträckning av naturresursutnyttjandet i 

lappmarken. Samernas historia har de sista hundra åren kantats av försök att skydda sina 

marker mot exploatering i olika former. Den statliga politiken tog ifrån den samiska 

befolkningen sina rättigheter till de gamla betesmarkerna och satte dem under förmynderi, 

vilket resulterat i en hotad samisk livsstil.  

 

Den stora stötestenen gentemot rennäringen som verksamhet märktes främst under senare 

delen av 1900- talet då alltfler och allt mer omfattande verksamheter etablerades i 

fjällområdet. De teorier och begrepp som uppsatsen bygger på kan inte självständigt förklara 

varför markanvändningskonflikter och andra naturresurskonflikter uppstår, utan de svaren 

måste sökas i kulturella, ekonomiska, politiska och sociala faktorer. Property- rights teorin 

kan användas för förklara konflikten om den norrländska marken genom att den beskriver att 

då en förändring inträffar som dramatiskt reducerar tillgången på en resurs, i detta fall 

betesmarker p.g.a. den industriella exploateringen, påverkas resursens värde som på ett 

avgörande sätt förändrar relationen mellan människor och grupper, t. ex. mellan staten och 

samerna.  

 

En förklaring till statens intresse för lappmarken kan beskrivas med begreppet 

nyttomaximering som ingår i Property- rights och Public- Choice teorierna. 

Nyttomaximeringen är den faktor som styr handlingen av maximeringen av sin egen tillgång 

på materiella resurser, vilket i stor utsträckning styrde den statliga politiken kring nyttjandet 

av norrländska naturresurserna. Denna politik medförde att rättsliga villkor för 

naturresursernas nyttjande uppstod genom att de äldre brukarna, dvs. den samiska 

befolkningen, inte ville ge upp sin traditionella livsstil.  
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Den sociala och politiska maktrelation som etablerades kan förklaras med Nils-Gustav 

Lundgrens ”teori” om orsak och verkan (Lundgren 1987, s 107). Där menar Lundgren att de 

aktörer som gynnats av marknadskrafter, vilket i detta fall kan liknas vid de kapitalistiska 

verksamheterna som etablerats i fjällområdet, har kunnat marknadsföra sina synsätt och 

intressen samt betala skatt till staten. Det har i sin tur skapat fördelaktiga förutsättningar för 

att via propaganda och politisk aktivitet idka byteshandel med statsmakten om 

rättighetsfördelningen till de norrbottniska naturresurserna. Samerna som varit ekonomiskt 

svaga och inte haft någon centralmakt som kunnat skyddat dem i frågor om rättigheten till 

sina gamla marker har blivit de stora förlorarna i  den rättsliga kampen om naturresurserna i 

fjällvärlden. 

 

Själva nyttjandet av naturresurser i Laponia- området och framförallt dess omgivande marker 

har sin grund i en den rådande natursynen. För staten och övriga verksamheter skiljer sig 

natursynen skarpt gentemot den samiska minoriteten. För samerna har naturen i alla tider setts 

som en allierad och i högsta grad besjälad, vilket innefattat en helhetsbild samt att värna om 

de naturresurser man har. Detta synsätt bottnar i att de samiska näringarna varit direkt 

beroende av naturen för sin överlevnad vilket medfört en stor respekt för allt levande. Den 

västerländska natursynen har sina rötter i den mekaniska natursynen som växte fram under 

1500-talet och nådde sin kulmen med dess tekniska del; ingenjörskonsten på 1800-talet. Den 

mekaniska natursynen fokuserar inte på helheten utan sätter de enskilda delarna av naturen i 

fokus. Naturen är till för människan att nyttja, den har inget värde i sig själv. Sedan några 

decennier tillbaka har även den av majoriteten rådande natursynen förändrats till en mer 

ekologisk och miljöanpassad syn. Även den samiska natursynen har påverkats av detta men 

inte så markant som majoritetssamhället, eftersom de gröna tankegångarna alltid funnits 

naturligt i den samiska kulturen. Därför menar många samer att de aldrig skulle påverka 

naturen så negativt som många skogs- och kraftverksbolag exempelvis gör. Den samiska 

natursynen tillmäter naturens ordning normativ betydelse, vilket innebär att en omdaning och 

sönderdelning av landskapet är helt otänkbar.  

 

I Laponia- området har framförallt skogs- och vattenkraftsbolag påverkat rennäringen negativt 

på många sätt. Markerna inom Laponias gränser påverkas i liten utsträckning av den 

industriella exploateringen av landskapet. Samebyarna som delar av året nyttjar Laponia för 

rensskötseln som näring påverkas däremot av det industriella nyttjandet, vilket i sin tur 

påverkar samebyarnas sätt att nyttja markerna i Laponia.  
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Samernas historiska bruk av marken har genomgått en stor förändring som på många sätt 

hotar hela den samiska näringen. Inte bara begränsande regelverk har medfört svårigheter för 

rennäringen att överleva, utan även att fler intressenter intagit lappmarken. Detta medför att 

konkurrenssituationer och markanvändningskonflikter varit och är ett vanligt inslag i 

fjällområdena. Samerna känner sig tillbakaträngda och menar att de omvandlande krafter som 

nyttjat de resurser rennäringen brukat ändrar förutsättningarna för den specifika samiska 

kulturen. Renarna är beroende av att kunna röra sig över stora ytor vilket ofta lett till 

motsättningar med skogsbrukets intressen. En följd av det industriella skogsbruket är 

sönderdelningen av landskapet. För rennäringen har denna i sin tur medfört svårigheter att 

hålla ihop och flytta renarna, vilket inneburit en högre grad av motorisering och större  

arbetsinsatser. En annan av skogsbrukets negativa effekter märks främst genom att tillgången 

på lämpligt vinterbete reducerats, vilket är ett resultat av kalavverkning och markberedning 

som medför att marklaven minskat. Men det är inte bara skogsbruket som påverkat 

rennäringen, utan alla av människan förorsakade ingrepp i renens naturliga miljö har fört med 

sig förändringar för vår ursprungsbefolkning.  

 

Exploateringen av vattenkraft har fått konsekvenser liknande de som skogsbruket givit. 

Endast fem av alla älvar i Sápmi har undgått att bli reglerade. Den direkta påföljden av 

regleringen är att stora markarealer, bosättningar, samlings- och kalvningsplatser, betesmarker 

med ett rikt växt- och djurliv hamnat under vatten. Sedan älvarna blivit uppdämda har även 

isarna blivit omöjliga att använda som flyttningsled. Dessa faktorer har inneburit att 

renskötseln tvingats anpassa det direkta renskötselarbetet till de nya villkoren. Dagens 

renskötsel är p.g.a. ekonomiska krav därför teknologiserad. Snöskotrar, motorcyklar, lastbilar 

och helikoptrar m.m. är vanliga hjälpmedel i den moderna renskötseln.  

 

Den nya tekniken har inneburit problem för den samiska befolkningen genom att 

storsamhället reagerat och utmålat dem som miljöbovar och ifrågasatt den samiska 

identiteten. På många sätt strider det samiska folkets beteende mot de förväntningar som 

majoritetsbefolkningen har på samer som en traditionsbunden naturbefolkning. Den historiska 

livsstilen har många gånger fått konstituera det genuint samiska. Detta synsätt innebär en fara 

eftersom majoriteten av den samiska befolkningen inte har någon önskan att leva i det 

förgångna för att bli accepterade som ”äkta samer”.  
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Miljöargument har framförts mot en mekaniserad renskötsel av bl.a. Naturvårdsverket, som 

menar att renskötseln sliter på den sköra fjällfaunan. Att icke- samer använder lika mycket 

teknisk utrustning inom sina näringar som dagens samer verkar inte vara något som 

uppmärksammats i media. Det är istället lättare att göra den lilla minoriteten till syndabock- 

något som samerna i och för sig är vana vid efter den rasism, diskriminering och upprepade 

kränkningar som de utsatts för under årens lopp.  

 

En intressant aspekt i problematiken är att just staten och övriga verksamheter i fjällområdet 

har trängt undan samerna mer och mer samt omdanat landskapet så att rennäringen fått 

svårare och svårare att kunna existera. Man har därmed sett till att samerna tvingats anpassa 

rennäringen till de nya kraven för att överleva genom att mekanisera och effektivisera sin 

näring. Då målas de istället ut som miljöbovar och rätten till betesmarker diskuteras ständigt, 

t. ex. i sedvanerättsmålet i Härjedalen där samerna förlorade 20 % av sina betesmarker. Denna 

fråga och många andra som rört den samiska befolkningen under historiens gång har gjort att 

samerna organiserat sig politiskt för att skydda sig själva. Idag är Sametinget organet som 

företräder alla samer, men det blev dock inte det forum som minoritetsgruppen hoppats på, 

utan en slags hybrid mellan statlig myndighet och folkrepresentation. Även om Sametinget är 

valt av samerna är det ändå underställt regeringen som myndighet.  

 

Tinget är ändå något positivt eftersom samerna har mycket att ta igen i den debatt om deras 

intressen som fram till vår samtid förts av icke- samer. En av de aktuella debatterna just nu rör 

förvaltningsfrågan i Laponia. Problemet är att samernas rätt idag kolliderar med mycket 

mäktiga intressen- inte bara statliga och industriella utan också fritidsintressen som fiske och 

jakt. Frågan är bara hur mycket politikerna fäster sig vid samernas argument att genom 

urminnes hävd vara förvaltare över områden. Historien förtäljer att starka ekonomiska 

intressen tenderar att vinna denna typ av maktkamper.  

 

Det som talar för samerna är att de nyttjat området på ett ekologiskt hållbart sätt under mycket 

lång tid, vilket talar för en sund inställning till markerna. Det som å andra sidan talar för de 

statliga institutionernas bevarande naturvård är att området är mycket värdefullt p.g.a. den 

mångfald det innefattar, vilket är ett gott argument för att skydda området mot belastning. 

Vad är då lösningen? Hur skall rennäringen och miljömålen kunna samexistera? Lösningen 

ligger i ett ökat samarbete där de konkurrerande näringarna bättre anpassas till varandra.  



 42

Det gäller att skapa ett gott förhållande mellan renskötsel, skogsbruk, vattenkraft, jakt, fiske, 

turism, gruvdrift och naturvård. En viktig utgångspunkt är att inte bara göra olika 

naturresursanvändningar bättre anpassade till varandra utan också till naturens förutsättningar.   

 

Som förslag till fortsatt forskning skulle det vara intressant att närmare undersöka turismens 

och övriga fritidsintressens påverkan på rennäringen och den samiska livsstilen i fjällområdet. 

 

 

6. SLUTSATSER 
 

Under arbetet med denna uppsats har ett tydligt mönster utkristalliserat sig, dvs. att den 

samiska minoriteten trängts undan från sina forna landområden. Detta har skett allt sedan den 

energiska kolonisationspolitiken påbörjades i början på 1700- talet, fram till dagens krav på 

en miljöanpassad rennäring, som kräver ett bevarande av marken istället för nyttjande.  

 

Äganderättsfrågan i den norrländska lappmarken har länge varit omtvistad med konflikter 

som påföljd. Den första konflikten om marken var ett direkt resultat av den snabba 

uppkomsten av nybyggen som senare resulterade i en konkurrenssituation mellan jordbrukare 

och samiska nomader. För den samiska befolkningen innebar nybyggena inte det verkliga 

hotet mot den traditionella livsstilen utan den statliga politiken. De moderna rasidéerna 

påverkade samepolitiken och en rasistisk och segregatorisk politik formades som innebar att 

samerna sattes under statligt förmynderi under en lång tid. Staten hade länge påverkat 

politiken i riktningen ”lapp skall vara lapp”, vilket i praktiken innebar att samerna skulle 

förhindras en alltför nära kontakt med majoritetsbefolkningen och därigenom utnyttja de 

fjällområden som staten inte fann intressanta ur ekonomisk synvinkel. När den första 

renbetslagen stiftades 1886 stod det klart: samerna ägde inte längre marken utan den rätten 

förbehölls av staten. De statliga institutionerna såg med dollartecken för ögonen på den 

möjlighet som fanns att utnyttja de naturresurser lappmarken länge ”gömt” och var positiva 

till de verksamheter som var villiga att nyttja naturtillgångarna i området. Att samerna länge 

utövat sin näring i fjällområdena togs ingen notis om eftersom den statliga politiken länge 

handlat om vad som är gynnsamt för staten, och då har samerna fått finna sig i att bli 

behandlade därefter. 
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Förhållandet mellan samerna och staten under det senaste seklet kännetecknas av en mer eller 

mindre tydlig obalans mellan parterna. Genom en politik som successivt inskränkt samernas 

rättigheter till sina gamla marker, via lagar de inte kunnat påverka, är det lätt att förstå den 

samiska befolkningens motivation att organisera sig politiskt under 1900-talets senare hälft.  

 

Den verkliga förändringen av den traditionella markanvändningen i och omkring Laponia är 

en direkt följd av den kraftiga befolkningstillväxt som skett fr.o.m. 1950. Då utökades de 

näringar som utnyttjar naturresurser och nya tillkom, t. ex. malmbrytning, 

vattenkraftutbyggnad och skogsavverkning. Att isoleringen i lappmarken började brytas 

genom turism, nyetableringar osv. innebar ytterligare en störning för rennäringen i området. 

Dessa ingrepp i renens naturliga miljö har medfört en ytterligare vidgad klyfta mellan de 

samiska näringarna och de statliga institutionerna.  

 

Det huvudsakliga problemet ligger i att flera intressenter gör anspråk på samma marker och 

därför hamnar i konflikt med varandra. Naturresursutnyttjandet har inneburit att landskapet 

sönderdelats. Betesmarker har försvunnit p.g.a. vattenkraftsutbyggnad och skogsbruk. Dessa 

är svåra att ersätta, eftersom samebyarnas marker är begränsade. Därmed kan man konstatera 

att de industriella krafter som omvandlar det norrländska landskapet medför en negativ 

påverkan på rennäringen eftersom resurstillgången kraftigt minskat. 

 

När Laponia blev ett världsarv 1996 ökade restriktionerna kring markanvändningen, som i sin 

tur medförde en het debatt om förvaltningsanspråket. Samerna hävdar sig inneha rätten som 

förvaltare av området, och grundar det på att de bebott och förvaltat markerna i tusentals år 

utan att överexploatera dem. Statens naturvårdare har en annan syn och menar att området är 

så pass känsligt att det bör förvaltas av de statliga institutionerna. Samarbetet med statens 

naturvårdare har inte fungerat tillfredställande p.g.a. att de olika parterna angriper problemet 

utifrån olika synvinklar. Med en vitt skild natursyn blir resultatet inte sällan två skilda 

ståndpunkter som är svåra att jämka ihop.  
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Samerna anser att naturvårdarna inte respekterar den traditionella rennäringen och känner sig 

på många sätt överkörda genom den ständiga tillströmningen av människor i lappmarken. 

Naturvårdarna å andra sidan menar att samerna inte respekterar de högt ställda miljökraven i 

fjällområdet. Med dessa två olika utgångspunkter är det lätt att förstå att problemet att nå en 

godtagbar lösning för alla inblandade parter är långt ifrån löst, och närmast kan liknas vid en 

gungbräda som oftast faller åt det håll där den tyngsta parten sitter dvs. staten. 

 

För att lösa konflikten mellan bevarande och nyttjande bör det komma till stånd ett bättre 

samarbete mellan berörda myndigheter och samer för att öka förståelsen för varandras 

verksamheter. Fjäll- MISTRA- programmet är inne på rätt spår genom att försöka 

åstadkomma ett bra vetenskapligt underlag för en effektivare anpassning av olika 

resursanvändningar till varandra och miljön.  

 

Enligt fjällforskarna är samexistenslösningar mellan olika resursanvändare lösningen och jag 

kan inte annat än att hålla med. Men hur finner man dessa samexistenslösningar? 

Hittillsvarande forskning har av olika skäl inte fokuserat på helheten inom rennäringen, utan 

ofta inriktats på enskilda delar vilket inte ger en rättvis bild av hur frågan om lappmarkens 

förvaltning skall besvaras. Vidare ligger det inte bara hos de statliga institutionerna att möta 

rennäringens krav, rennäringen måste också finna ett sätt att acceptera att urbefolkningens 

rättigheter har en historisk grund, men som Åhnberg (1998) skriver: inte är historia.  

 

För att rennäringen skall kunna bedrivas på ett hållbart sätt bör samerna ges större möjlighet 

att själva hantera resursunderlagen samt få statligt stöd för att utveckla sin näring mot 

miljömässiga mål. Även om samerna själva påbörjat detta arbetet är det en lång väg kvar 

vilket framgår av bl.a. Naturvårdsverkets protester mot barmarkskörning och markslitage i 

den sköra fjällvärlden.  

 

För att rennäring och naturvård skall kunna samexistera måste samhället anta mer av en 

helhetsbild i sakfrågan för att hitta den rimligaste lösningen, annars riskerar rennäringen att få 

stryka på foten och kanske bli ett ”Skansen på fjället” – en exotisk sevärdhet för 

fjällturisterna. 
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