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Förord 
Under höstterminen 2014 skrevs detta examensarbete som en del av det Rättsvetenskapliga 

kandidatprogrammet.  

Jag vill rikta ett stort tack till Leif Renman som låtit mig ta del av värdefull information vad 

gäller kartor över området och överklagan från tvisten på Hornmyran.  

Jag vill även rikta ett stort tack till Jonathan Eriksson som kommit med värdefulla synpunkter 

under uppsatsens gilla gång samt till Oskar Pettersson för att han har tagit sig tid att läsa 

igenom mitt arbete och kommit med värdefulla synpunkter under arbetets gång. 

Ett varmt tack till advokat Camilla Wikland på Gärde Wesslau advokatbyrå som ställt upp på 

intervju samt till biträdande jurist Mimmi Norling Gärde Wesslau advokatbyrå som gjorde 

intervjun möjlig. 

Ett riktigt stort och varmt tack vill jag rikta till min handledare Bertil Bengtsson för att han 

har tagit sig tid och alltid varit snabb på att besvara sina mail. 



 
 

Sammanfattning 

•Vilket lagstiftat skydd finns för de renskötande samerna när exploatering planeras? 

•Vilket skydd finns framarbetat via praxis för de renskötande samerna när en vindkraftspark 

planeras? 

•Vilken hänsyn tas till samebyarna i planeringsstadiet för en ny vindkraftspark? 

•Vilket riksintresse väger tyngre och kan en sådan bedömning göras rättssäkert? 

Miljöbalkens hushållningsbestämmelser i 3 kapitlet är de renskötande samernas starkaste 

skydd mot exploateringen av vindkraft. Samtidigt så är det dessa bestämmelser som är de 

bestämmelser som oftast gör att samebyarnas renbetesmarker kan tas i anspråk för 

vindkraftsparker då båda dessa skyddas enligt 3 kapitlet. Vilket visar på att riksintresset för 

energiutvinning av vindkraft väger tyngre än riksintresset för rennäringen. 

Ytterligare skydd finns i rennäringslagen från 1971 som dock mer skyddar mot upphävande 

av renskötselrätten och skyddar den enskilde samens rätt att bedriva renskötsel. Upphävandet 

av renskötseln kommer sällan på tal och i fallen med vindkraftsparker har ännu aldrig skett. 

De rättsfall som är beaktade i denna studie visar på att rennäringen och vindkraftsnäringen 

ofta skall samsas på samma yta, vilket i sig är helt omöjligt och då är det rennäringen som får 

överge sina renbetesmarker. Samråd och samplanering i ett tidigt stadie är viktigt både för 

rennäringen och för exploatören, då båda parter vill ha ut så mycket som möjligt av 

markutnyttjandet, vilket ett samråd och samplanering kan generera.   
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1. Inledning 
Rennäringen har varit en nödvändig förutsättning för den samiska kulturens fortlevnad i de 

nordligaste delarna av Norden. Stora intressekonflikter har under de senaste årtiondena 

uppkommit, då renbetesmarkerna även lämpar sig för andra näringar så som skogsbruk, 

mineralutvinning och vindkraftsparker. I denna studie skall jag undersöka vad som händer vid 

en intressekonflikt mellan rennäring och vindkraftsexploatering och hur intresseavvägningen 

mellan dessa två görs.  

1.1 Syfte 
I en tid då exploatering sker i väldigt snabb takt, krävs det att hänsyn tas till alla parter som 

eventuellt kan ha ett intresse av marken. De som kan vara av intresse att ta hänsyn till är 

främst exploateringsföretag, markägare och renskötande samer (samebyar). Den här uppsatsen 

syftar främst till att belysa konflikten som uppstår när renskötande samers riksintresse för 

rennäringen står i konflikt med exploateringsföretagens riksintresse av att tillgodose 

samhällsnyttan av energibruk. Störst fokus kommer att ligga på att se över vilket skydd som 

finns för rennäringen och samerna som urfolk.  

 Vilket lagstiftat skydd finns för de renskötande samerna när exploatering planeras? 

 Vilket skydd finns framarbetat via praxis för de renskötande samerna när en 

vindkraftspark planeras? 

 Vilken hänsyn tas till samebyarna i planeringsstadiet för en ny vindkraftspark? 

 Vilket riksintresse väger tyngre och kan en sådan bedömning göras rättssäkert?  
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1.2 Avgränsning 
Samerätten i sig är ett väldigt brett område, därför föll valet på att inte studera samerätten i 

stort utan endast på samerätten och exploateringen. Även exploateringen är ett brett och 

aktuellt ämne, därför valdes det mindre aktuella områdena bort, såsom vattenkraften och 

järnvägsutbyggnaden och istället inriktades studien på ett mer aktuellt område, främst i 

Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Härjedalen samt till viss del i Norrbotten, 

exploateringen av vindkraftsparker. 

1.3 Metod 
Som metod för att besvara de aktuella frågeställningarna kommer den rättsdogmatiska 

metoden att användas. Den rättsdogmatiska metoden går ut på att lagar, förordningar, 

förarbeten, rättsfall och annan juridisk litteratur studeras för att få en förståelse för och för att 

kunna fastställa det rådande rättsläget inom samerätten och exploateringen av vindkraft. Den 

rättsdogmatiska metoden är även känd som den traditionella juridiska metoden, då det främst 

är den som använts av rättsvetare och jurister genom åren.  
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1 Skyddet för Samerna 
Redan i RF, en av Sveriges fyra grundlagar återfinns att den samiska kulturen skall skyddas, 

det här är dock inget som kommer att beaktas fortsättningsvis då det skyddet inte säger hur 

kulturen skall skyddas.
1
 Det lagstiftade skydd som finns för renskötande samer handlar i 

mångt och mycket om deras ekonomiska intressen. Då ekonomi och kultur väldigt långt 

omfattas av renskötseln så sker per automatik ett skydd även för kulturen, detta är dock ej 

utskrivet helt tydligt i andra lagar än i RF. Däremot har tidigare utredningar visat på att den 

samiska kulturen tryggas genom att skydda rennäringen så långt det är möjligt.
2
 Lagen som 

skyddar de renskötande samernas ekonomiska intressen är främst RNL. Sedan återfinner vi ett 

visst skydd även i MB vilken säger att rennäringen kan vara ett riksintresse som bör bevaras 

(3 kap 5§ MB), men detta skydd gäller endast ”så långt det är möjligt”. Vad ”så långt det är 

möjligt”
3
 innebär återkommer senare i studien. Sverige har även valt att skriva på olika 

konventioner i både Europeiska Unionen och i Förenta Nationerna för att skydda 

ursprungsbefolkning, hur dessa sedan omvandlats till svensk rätt återstår att se i studien. År 

1977 valde Sveriges riksdag att erkänna samerna som Sveriges Urfolk.
4
 

2.1 Rennäringslag (1971:437) 
RNL reglerar till största del vem som får bedriva renskötsel och var renskötseln får bedrivas. I 

övrigt reglerar den förhållandet mellan renskötsel och jordbruket/skogsbruk. 

2.1.1 Allmänt 
 2kap 17§ 1st RF slår fast att medborgarna i Sverige har rätt till att bedriva vilken näring dem 

vill och att detta endast väldigt restriktivt får inskränkas. Dock finns det ett undantag i 2kap 

17§ 2st som säger att samernas rätt till renskötsel regleras i annan lag än regeringsformen och 

att det är den lagen som skall gälla. Detta är för att säkra den unika rätt samerna har till sin 

rennäring och fastslås i RNL. 1§ RNL tryggar den enskilde samens rätt till renskötselnäringen 

om denne ingår i en sameby. Vilket innebär att en same som inte är upptagen i någon sameby 

inte har rätt att bedriva renskötsel och därav inte alls omfattas av rennäringslagens skydd för 

samernas ekonomiska och kulturella intressen. Därför kan dessa samer helt uteslutas ur denna 

studie. Renskötselrätten vilar på urminneshävd och ger renskötarna rätt till att bruka annans 

fastighet utan något närmare avtal. 

De renskötselmarker vi har i Sverige fördelas sedan mellan samebyarna (6§ RNL), som idag 

uppgår till ett antal av 51 stycken.
5
 Fördelningen görs av Sametinget (7§ RNL). När 

fördelning av marker sker skall hänsyn tas till tillgången av bete och att markerna är lämpliga 

för renbete (7§ RNL). Här kan vi nu tydligt se att det är samebyn som har rätt till 

betesmarkerna och att den enskilde renskötaren har rätt till betesmarken via medlemskapet i 

samebyn och inte i egenskap av enskild same. Vidare kan utläsas av 10§ RNL att samebyn är 

en juridisk person som företräder medlemmarna i frågor som rör medlemmarnas 

gemensamma intresse för renskötseln, detta även om en tvist skulle uppstå som inte täcks av 

RNL men inskränker rätten till rennäringen. Den enskilde byamedlemen kan också företräda 

sig själv för att tillgodose sina rättsliga intressen.
6
 Det är dock samebyn som anses vara part i 

en tvist vid upplåtelse av den mark som renskötseln bedrivs på.
7
 

                                                           
1
 1 kap 2§ 6 st. Regeringsformen 

2
 Prop. 1976/77:80 s. 16 

3
 3 kap 5§ MB 

4
 http://www.sametinget.se/1097 (2014-11-04) 

5
 http://www.sametinget.se/samebyar (2014-11-04) 

6
 Bengtsson Bertil, Samerätt, En översikt (2004), s. 59 

7
 Torp Eivind, Det rättsliga skyddet av samisk renskötsel, Svenskjuristtidning (2014) s. 127 

http://www.sametinget.se/1097
http://www.sametinget.se/samebyar
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2.1.2. Skydd och inskränkningar 
Samebyarna skyddas mot intrång och upplåtelse av mark och vatten som påtagligt kan 

försvåra rätten till renskötsel. Vid upplåtelse har det dock funnits tecken som tyder på att 

samebyarna inte anses vara sakägare då regeringen sällan hör samebyarna innan upplåtelsen 

sker.
8
 Med andra ord är det rätten till renskötsel som skyddas och inte någon form av 

äganderätt. Renskötseln skyddas även mot ingrepp som på åretruntmarker påtagligt kan 

försvåra renskötseln. Vilket innebär att en markägare inte kan gå utanför detaljplanen för 

området och godtyckligt göra ingrepp, som skadar renskötselmöjligheterna.
9
 Däremot har 

markägaren rätt att göra mindre ingrepp som enbart bringar mindre skada för rennäringen. 

Den grövsta inskränkningen som kan göras av renskötseln är att helt upphäva renskötselrätten 

med stöd av 26 § RNL, detta är dock något som enbart regeringen kan göra. Regeringen kan 

endast göra detta om det enligt 2 kap ExprL finns skäl att göra det. Inskränkningar som kan 

göras i renskötselrätten enligt 2 kap ExprL är utbyggnad av ett samhälle, för att tillgodose 

transportmöjligheter, för att tillgodose befolkningen med elektricitet med mera. I den här 

studien ligger intresset på den inskränkningen som får ske just för att tillgodose befolkningen 

med elektricitet enligt 2 kap 3 § ExprL då vindkraft kan anses vara en sådan verksamhet. 

Markområden får även exproprieras av privata aktörer om anläggningen anses vara av intresse 

för riket. Vilket vindkraftverk kan anses vara, för att kunna tillgodose Sverige med 

elektricitet.
10

 Undantaget härifrån återfinner vi i 2 kap 12 § ExprL som säger att expropriation 

ej får ske om det utgör större olägenhet för den enskilde eller allmänheten än vad nyttan blir 

eller om behovet kan tillgodoses på annat sätt. Det har dock sällan hänt att 26 § RNL har 

blivit tillämplig eftersom det i väldigt få eller inga fall alls som rennäringen helt skall upphöra 

inom det aktuella området.
11

 Skulle det dock bli aktuellt att upphäva renskötselrätten i ett 

område har samebyn eller i vissa fall samebyns medlemmar rätt till ekonomisk ersättning för 

förlusten. Är det inte en enskild medlem som skadas av ingreppet skall ersättningen delas med 

hälften till samebyn och hälften till samefonden.
12

 Vilket gör att värdet för renskötselrätten 

inte helt försvinner när annan verksamhet skall anses ha förtur på marken. När ersättningen 

skall bestämmas tillämpas 4 kap 1 § ExprL.
13

 Lagrummet fastslår att 125 % av 

marknadsvärdet kan komma ifråga som ersättningsbelopp om hela markområdet tas i anspråk. 

125 % av marknadsvärdet kan bli aktuellt då ett påslag på 25 % av värdet alltid skall göras.
14

 

2.2 Förordning och miljöfarligverksamhet och hälsoskydd 
Även i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd finns andra myndigheter som 

har rätt att inskränka på renskötselrätten, även om det direkt i RNL ej finns utskrivet. Då 

vindkraftverk enligt förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är en B-

verksamhet krävs tillstånd som skall sökas hos Länsstyrelsen, vilket innebär att även 

Länsstyrelsen till viss del kan göra inskränkningar i renskötselrätten genom att tillåta 

vindkraftsverksamhet på renskötselområden.
15

 I samma förordning hittar vi även att Mark-och 

miljödomstolen kan göra inskränkningar i och med att det är den, till viss del, som beslutar 

om mineralutvinning i Sverige.
16

  

                                                           
8
 Torp, Svenskjuristtidning (2014), s. 127 

9
 30§ RNL 

10
 2 kap 4§ ExprL 

11
 Torp, Svenskjuristtidning (2014) s. 129 

12
 28§ RNL 

13
 29 § RNL 

14
 4 kap 1§ 1-2 st ExprL 

15
 40.90, 40.95 samt 49.100 Förordning om miljöfarligverksamhet och hälsoskydd. 

16
 13.10, 13.20 samt 13.40 Förordning om miljöfarligverksamhet och hälsoskydd. 
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2.3 Miljöbalken (1998:808) 

2.3.1 Målregler 
1 kap 1§ MB reglerar Miljöbalkens mål. Den nämnda lagregeln kallas för målregeln och säger 

att balkens huvudsyfte är att främja en hållbar utveckling, för att vidare punkta upp vad 

miljöbalken har för delmål. Vad som räknas till hållbar utveckling kan vara svårt att säga, 

förarbetena säger dock att riksdagens miljömål är en vägledning till vad som är att anse som 

en hållbar utveckling.
17

 Målreglerna används till största del som ett verktyg när man tillämpar 

andra delar av Miljöbalken, exempelvis vid en tillståndsprövning.
18

  

2.3.2 Riksintresse 
I miljöbalken återfinnes även lagregleringar om vad som kan anses vara ett riksintresse och 

vad som händer om dessa står i konflikt till varandra.  Dessa bestämmelser kallas för 

”hushållningsbestämmelser” och återfinns i kap 3 och 4 MB. Båda dessa kapitel skall 

tillståndgivaren, som tidigare nämnda är Mark- och miljödomstolen eller Länsstyrelsen, taga 

hänsyn till vid en tillståndsprövning då en ny form av markanvändning är aktuellt.
19

 Vad 

gäller renskötselsrätten och exploatering av vindkraft återfinns båda dessa i 3 kapitlets 

lagregleringar om riksintressen som skall skyddas. I 3 kap 5§ 1 st. MB fastslås det att mark 

och vatten som har betydelse för renskötseln skall skyddas så långt det är möjligt och i stycke 

två skrivs det att områden som är att anse som riksintresse för rennäringen skall skyddas mot 

samma intrång som första stycket fastslår. För att få göra intrång på dessa marker krävs det att 

den tillståndssökande genomför en utredning som visar på att ingen annan plats lämpar sig 

bättre för ändamålet av ekonomiska och praktiska skäl.
20

 De renskötselmarker som utgör 

riksintresse skall enligt andra stycket skyddas, vilket har gett dem ett mer strikt skydd mot 

intrång än de marker som endast är av betydelse för rennäringen.
21

 Vilka marker som är att 

anses som riksintresse skall bedömas efter nyttan dessa har för rennäringen. Underlag för 

bedömning av detta lämnas av Sametinget, Boverket och de länsstyrelser som berörs till 

länsstyrelsen i länet som sedan beslutar om ett markområde skall vara att betraktas som 

riksintresse.
22

 De områden som ansetts vara av stor nytta har varit flyttningsleder, 

kalvningsområden och i vissa fall områden med bra betesmarker.
23

 Tanken som lagstiftaren 

haft med 3 kap 5§ MB är att belysa vikten av att skydda renskötselrätten, vilken anses vara ett 

grundläggande krav för att den samiska kulturen skall kunna fortleva.
24

  

I 3 kap 8§ MB fastslås det att områden som är lämpliga för energiproduktion i så stor 

utsträckning som möjligt skall användas till det ändamålet. Vindkraftsparker är att anse som 

en viktig förutsättning för energiproduktionen i Sverige. Områden som anses lämpliga för 

vindkraftsproduktion är av vikt att skydda och skall därför beaktas som riksintresse.
25

 Vilka 

områden som bedöms vara av riksintresse för vindkraft lämnas till Länsstyrelsen av Statens 

energimyndighet, Boverket samt de länsstyrelser som berörs.
26

 Områden som har utpekats av 

Statens energimyndighet som riksintresse är oftast områden som har goda vindförhållanden 

                                                           
17

 Prop. 1997/98:45 s 8 Del 2 
18

 Michanek Gabriel & Zetterberg Charlotta, Den svenska miljörätten, (2012) s. 38 f 
19

Michanek Gabriel & Zetterberg Charlotta (2012) s. 136 
20

 Prop. 1985/86:3 s. 160 f. 
21

 Torp Svenskjuristtidning (2014) s. 132 
22

 2§ 1p Förordning (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m. 
23

 Prop. 1985/86:3 s. 161 
24

 Torp, Svenskjuristtidning (2014) s. 131 
25

 Prop. 1985/86:3 s. 166 f. 
26

 2§ 7p Förordning (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m. 
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sett över ett helt år.
27

 Men vilka områden som är att betrakta som riksintressen för ändamålen 

rennäring och energiproduktion finns inte tydligt reglerat i lagstiftning eller förarbeten utan 

det finns endast fingervisningar som de ovan nämnda exemplen (kalvningsområde m.m.). Här 

måste alltså den som genomför tillståndsprövningen för en verksamhet även pröva vilket 

område som är att betrakta som riksintresse för den ena eller den andra näringen.
28

 Däremot 

åligger det länsstyrelsen att kontrollera att hänsyn tas till de riksintressen som finns utpekade 

vid en tillståndsprövning samt vid planering och samråd angående en tillståndspliktig 

verksamhet.
29

 

2.3.3 Plan- och bygglag (2010:900): riksintressen 
Även inom PBL krävs det att hänsyn tas till de riksintressen som myndigheterna har pekat ut 

enligt 2§ Förordning (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m. Bland 

annat ställer PBL krav på kommunerna när de genomför sina översiktsplaner över mark- och 

vattenområden. I en översiktsplan skall det framgå hur riksintressena skall tillgodoses i den 

berörda kommunen.
30

 Utöver detta skall det tydligt framgå hur kommunen skall ta hänsyn till 

riksintressena vid en planering av markanvändandet.
31

 En översiktsplan av kommunens mark- 

och vattenanvändande skall alltid samrådas med bland andra länsstyrelsen innan den antas 

officiellt.
32

 I denna lag återkommer länsstyrelsens skyldighet att arbeta för att de riksintressen 

som utpekats tillgodoses i kommunens översiktsplan.
33

 Skulle inte hänsyn tas till 

riksintressena skall länsstyrelsen skriftligen inkomma med ett yttrande om detta till 

kommunen.
34

 

2.3.4 Konflikt mellan riksintressen 
Att både rennäring och energiproduktion är att anse som riksintressen visar på att en konflikt 

kan uppkomma i de norra delarna av Sverige, där samma markområde kan betraktas som ett 

riksintresse för både energiproduktion och för rennäringen. I dessa fall skall det tas hänsyn till 

vilket ändamål som på lång sikt gynnar samhällsutveckling och natur.
35

 I Miljöbalken finns 

det inga lagregler som specifikt pekar på vilket riksintresse som skulle väga tyngre än det 

andra, utan det är något som helt och hållet får bedömas från fall till fall. Bedömningen sker 

med hjälp av 3 kap 1§ MB som säger att den verksamhet som medför den bästa hushållningen 

av marken och vattnet skall få förtur till markanvändningen. Här kan två eller flera näringar få 

ta del av markanvändningen om dessa går att förena på ett hållbart sätt utan att skada miljön. 

Det viktiga med 3 kap 1§ MB är att det inte är den enskildes intresse av marken som skall 

bedömas utan allmänhetens intresse av hushållningen av mark och vatten inom ett specifikt 

område som skall bedömas vid en tillståndsprövning.
36

 3 kap 1§ MB är dock något vag och 

ger inte mycket till vägledning vid en intressekonflikt där intressen ej går att kombinera med 

varandra, därför skall 1 kap 1§ MB tillämpas när oklarheter uppstår.
37

 1 kap 1§ MB ställer 

krav på att en bedömning alltid skall grundas på vad som bäst stämmer in på Miljöbalkens 
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mål om en hållbar utveckling.
38

 Med andra ord skall det i första hand bedömas om det går att 

förena rennäringen med energiproduktion i form av vindkraftverk och i andra hand skall den 

näring som till störst del främjar en hållbar utveckling ges företräde. Vilken näring som 

bedöms ha företräde avgör den myndighet som prövar tillståndet för en verksamhet.  

Under kommande kapitel om rättsfall kommer det att studeras vilken näring som har ansetts 

generera störst nytta samt om man bedömt att dessa näringar går att förena. 

2.4 Folkrätten 
Sverige har varit bättre på att ratificera konventioner som stödjer de etniska minoriteterna i 

landet än vad de har varit på att skriva under konventioner till skydd för de ursprungsfolk som 

finns inom landets gränser. I Sverige har samerna definierats som både ursprungsfolk och som 

en minoritet. En kortare definition av etnisk minoritet och ursprungsfolk skall nu återges. 

Etnisk minoritet definieras som en mindre grupp människor i exempelvis en nationalstat,
39

 

medan ett ursprungsfolk definieras som ättlingar till den första bosatta/landsbrukande 

människan inom ett visst geografiskt område.
40

 Det som båda dessa folkgrupper har 

gemensamt är dock att båda är i ett numerärt underläge gentemot resterande landsbefolkning 

och har som mål att bevara sitt språk och sin kultur.
41

 En samlad internationell definition för 

vem som tillhör en minoritet eller ett ursprungsfolk finns dock inte, men den ovan angivna är 

några av huvuddragen som återkommer i de definitioner som anges i bland annat ILO 169. Ett 

ursprungsfolk har vissa fördelar vad gäller rätten till att bruka mark och vatten, vilket inte en 

etnisk minoritet har. Det är lättare att anta en konvention för en minoritet än för ett 

ursprungsfolk, detta då Sverige har en väldigt stark äganderätt och äganderätten av mark och 

vatten inte hamnar lika mycket i kläm vid en ratificering av en sådan konvention.  

2.4.1 ILO 169 
ILO 169 är den konvention som inom FN skyddar ursprungsfolken, främst rätten till 

självbestämmande, men även rätten till land och vatten vilka ursprungsfolket över tid brukat 

för sin överlevnad. Skyddet gäller dock endast i de länder som skrivit under konventionen. 

ILO 169 är för tillfället den enda juridiskt bindande konventionen, som rör ursprungsfolk, 

som framtagits i internationell rätt.
42

 Sverige har varit ett av de länder som medverkat i 

skapandet och utformandet av ILO 169 och är något som den dåvarande regeringen själv 

uttryckt en önskan om att kunna ratificera.
43

 Sverige har därför flertalet gånger gjort 

utredningar
44

 för att se om det kan bli aktuellt med en ratificering av konventionen, men har 

valt att inte skriva under ILO 169 och är därmed inte bundna av att följa konventionen 

juridiskt. Detta är dock något som Sverige fått kritik för av bland annat FN.
45

 Anledningen till 

att Sverige valt att inte skriva under konventionen tycks enligt utredningarna vara att den 

svenska lagstiftningen ligger alltför långt från artikel 14 i ILO 169s minimikrav då det gäller 

samernas rätt till land och vatten.
46

 I SOU 1999:25 framkommer det att Sverige innan en 

ratificering kan bli aktuell måste finna vilka marker som tillhört samerna under så pass lång 

tid att den går att avskilja från markägarens äganderätt och på så sätt ge ett starkare skydd för 

de renskötande samerna. Sverige måste alltså ge samebyarna en form av äganderätt till den 
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mark som dessa har brukat under mycket lång tid. Utredningarna har även visat på att Sverige 

bör införa striktare skydd för renskötselområden där exploatering är påtänkt.
47

 

2.4.2 Urfolksdeklarationen 
Utöver ILO 169 har FN även kommit med en deklaration kallad Urfolksdeklarationen. Denna 

deklaration är inte juridiskt bindande men anger en miniminivå för hur urfolk skall behandlas 

i samhällsfrågor. Deklarationen i sig är mer ett sätt att visa på FNs önskan om länders 

behandling av urfolk, än att förmå ett land att behandla urfolket på ett visst sätt. Sverige var 

ett av de länder som röstade för en urfolksdeklaration, dock med vissa reservationer som 

berörde att den kollektiva rätten för samerna inte kunde står över den enskildes rättigheter.
48

 

För att Sverige skall kunna efterleva deklarationen krävs det precis som med ILO 169 att 

svenska staten erkänner samernas äganderätt till renbetesmarkerna.
49

 Vilket i sig har visat sig 

vara en mycket trög process och inget som är politikerna är helt villiga att göra.  

Sveriges stora problem för att kunna efterleva FNs konventioner och deklarationer handlar, 

som vi kan se, väldigt mycket om urfolkens äganderätt. Sverige gör ofta utredningar på detta 

men kommer oftast fram till att detta ännu inte är möjligt att genomföra. När det kommer bli 

möjligt att genomföra vet ingen. Det vi också kan se är att de svenska samerna inte har något 

större skydd via folkrätten då Sverige ännu inte ratificerat ILO 169 eller efterlevt 

Urfolksdeklarationen. Men via de utredningarna som gjorts för att se över om Sverige skall 

ratificera folkrättsliga deklarationer och konventioner har det framkommit att Sverige ger 

samerna ett starkare skydd med den befintliga lagstiftningen än vad dessa skulle få vid en 

ratificering av folkrätten.
50

 

2.4.3 Sammanfattning 
Samernas rätt till rennäringen har sitt starkaste skydd i rennäringslagen, den skyddar dock inte 

nämnvärt mycket mot exploatering av marken utan är mer ett skydd för att en same som ingår 

i en sameby skall få bedriva renskötsel på de marker som renskötsel bedrivits under väldigt 

lång tid. Rennäringen får ett något starkare skydd mot exploatering i miljöbalken då det 

fastslås att renbetesmarker skall skyddas så långt det går mot exploatering och om det är 

marker som är att anse som riksintresse så skall dessa skyddas mot exploatering. Vad gäller 

folkrätten har Sverige varit med och arbetat fram bland andra ILO 169 men själva aldrig 

skrivit under konventionen och är därmed inte heller juridiskt bunden utav den. Sverige har 

inte heller ratificerat under Urfolksdeklarationen trots att landet var ett av de länder som 

röstade för en Urfolksdeklaration. Sverige har visat sig väldigt ovilliga att överlåta 

äganderätten av bruksmarken till samerna, vilket är anledningen till att konventionerna aldrig 

ratificerats i svensk rätt. 

2.5 Rättsfall 

2.5.1 Nordmalingsmålet 
Vad gäller rätten till renbete har Nordmalingsmålet fått en väldigt stor betydelse för samerna 

och kommer förmodligen fortsättningsvis ha väldigt stor betydelse vid tvister. Detta rättsfall 

NJA 2011 s. 109 handlar dock om en tvist mellan markägare i Nordmalings kommun och tre 

stycken samebyar. Tvisten handlade om att samebyarnas rätt till vinterbete stod i strid med 

markägarnas äganderätt. Vilket i den här studien inte är allt för relevant men ändå värd att 

nämna, då samerna för första gången vann en sådan tvist. HD valde nämligen i det specifika 
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fallet att utgå ifrån sedvänja istället för gamla jordabalkens bestämmelser om urminneshävd, 

detta medförde en viss bevislättnad för samebyarna som bär bevisbördan för den åberopade 

sedvänjan. HD fastslog att samerna oavsett om det var just de samebyarna eller inte, under en 

lång tid (mer än 90 år) brukat marken för vinterbete och därav skall ha fortsatt rätt till 

renbetesbruk utan vidare avtal med markägarna.
51

  

Övriga rättstvister som avgjorts har inte visat sig vara gynnande för de renskötande samerna, 

men här nedan kommer det ändå att nämnas ett viktigt rättsfall (Skattefjällsmålet) utöver de 

rättsfall som rör just tvister om renskötsel och exploatering av vindkraftverk. 

2.5.2 Skattefjällsmålet 
En fråga som länge diskuterats är om renskötande samerna skall anses ha en äganderätt till 

den mark de brukar för renskötseln.
52

 HD fastslog i det så kallade Skattefjällsmålet, där 

samebyar i Jämtland tvistade mot staten om äganderätten till skattefjällen, att så inte var fallet 

utan att samerna endast kunde anses ha en väldigt stark bruksrätt till renbetesmarkerna.
53

 Här 

bedömde alltså HD att staten hade bättre äganderätt till skattefjällen än vad samerna hade, 

men att det går att visa på att samer kan förvärva äganderätt genom att bruka ett område under 

mycket lång tid för renskötsel. Domen kom trots att marken inte tydligt ägts av någon annan 

heller. Vilket i sig påvisar att renskötselrätten inte är att jämställa med äganderätt utan endast 

en form av bruksrätt. Om detta är ett rättsfall som skyddar renskötseln finns det delade 

meningar om, men det är väldigt viktigt för fortsatta studier att förstå tanken med förvärvad 

äganderätt av renbetesmarker. Äganderätt kan i vissa fall förvärvas på renbetesmarkerna, men 

måste bedömas från fall till fall och är således inget som sker per automatik på 

betesmarkerna.
54

 

2.5.3 M 847-11  
I de flesta tvister som pågått vad gäller rennäringen och vindkraftsexploatering, så grundas 

parternas ställningstagande mycket på Miljöbalkens olika bestämmelser.  

M847-11, med dom från 2011-11-23, handlar om en tvist mellan samebyn Jiingevaerie (här 

kallad samebyn) och Statkraft SCA Vind AB (här kallad bolaget). Bolaget har fått tillstånd att 

uppföra och bedriva 80 st. vindkraftverk med en maximal uteffekt på 200MW. 

Vindkraftverken var planerade att stå i Ragunda och Strömsunds kommun inom ett område 

kallat Bodhögarna och tillståndet gäller för 30 år från den dag då tillståndet vunnit laga kraft.  

Samebyn har överklagat beslutet och yrkat att uppförandet av vindkraftverken skall ogillas. I 

andra hand yrkas det att vindkraftverken skall stå på ett avstånd om minst 5 km från samebyns 

flyttleder och uppsamlingsplatser, samt även ett extra skydd för samebyns rättigheter till 

renskötseln.  

Bolaget i sin tur har yrkat att MÖD skall ändra kravet om tillståndets giltighet och i andra 

hand att tillståndets giltighet skall räknas från dag då tillståndet tas i anspråk istället för när 

det vunnit laga kraft. 

Båda parterna bestred den andres yrkanden.
55
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I sitt domskäl tar MÖD upp att 3 kap 5§ MB innehåller regler om skydd för rennäringen samt 

ett extra skydd för de marker som anses vara av riksintresse för rennäringen. De framhåller 

även att 3 kap 8§ MB innehåller skydd för energiproduktion och ett extra skydd för de marker 

som är särskilt lämpliga för energiproduktion. Vidare framhåller MÖD att vindkraft är en 

förnyelsebar energikälla som är värd att främja då den uppfyller MB:s krav om en hållbar 

utveckling. Det finns även andra faktorer som gör att Sverige bör utvidga möjligheterna till 

vindkraftverk, det ena är EU:s klimatmål som Sverige skrivit under och det andra är den 

praxis som framarbetats och visar på att det från allmän synpunkt är viktigt att främja en 

utveckling av vindkraften som energikälla och därför är det av särskilt intresse att använda de 

utpekade områdena för riksintresset vindkraftverk. Vidare menar MÖD att detta inte får 

äventyra samebyns möjlighet till att bedriva sin renskötsel på ett ekonomiskt gynnsamt sätt 

och att flyttleden ner till vinterbetet är av största intresse att skydda. Domstolen finner att det 

inte finns tillräcklig forskning på renens beteende i närheten av vindkraftverk men utgår ifrån 

att renarna kommer vilja hålla sig ifrån vindkraftverken då renen betett sig så vid andra 

utbyggnationer.  

MÖD kommer fram till att riksintresset för vindkraft enligt 3 kap 8§ MB skall efter det 

övervägande 3 kap 10§ MB kräver ges företräde framför riksintresset enligt 3 kap 5§ MB för 

rennäringen. Detta då det riksintresset bäst främjar en hållbar utveckling och därav bättre 

stämmer överens med 1 kap 1§ MB målregler. Samebyn skall få ekonomisk kompensation för 

de betesmarker som de längre inte kan bruka genom hjälp till stödutfordring. Skulle 

vindkraftverken orsaka att samebyn inte längre kan bruka sin flyttled ner till 

vinterbetesområdet skall bolaget trygga betet genom stödutfordring. Inga andra 

inskränkningar görs för bolaget.
56

 Samebyns stora vinst i den här tvisten är att domstolen slår 

fast att renarna kan störas upp till fem kilometer från vindkraftverken. Detta överskuggas 

dock av, som nämnts ovan, vikten av att vindkraftverken skall komma tillstånd.
57

 

MÖD avslår alltså samebyns talan med endast undantag av hjälp till utfordring av renarna 

efter flyttleden. Bolaget i sin tur får sitt första yrkande avslaget, men domstolen bifaller andra 

yrkandet om att 30 år skall gälla från det att bolaget tar tillståndet i anspråk istället från det att 

tillståndet vunnit laga kraft.
58

 

Rättsfallen M825-11 (2011-11-23) och M824-11 (2011-11-23) är identiska med ovanstående 

rättfall med undantag för markområdena som denna gång gällde Ögonfägnaden som ligger 

inom Ragunda, Sollefteå och Strömsunds kommuner samt området Björkhöjden-Björkvattnet 

inom Ragunda och Sollefteå kommuner.  

Detta innebär att domstolen i tre fall har ansett att riksintresset vindkraftverk har ett företräde 

framför riksintresset för rennäringen.
59

  Deras motiveringar har varit att det är den näring som 

bäst stämmer in på miljöbalkens mål om en lång och hållbar utveckling, samt att det medför 

att Sverige så småningom skall kunna uppfylla EU:s gemensamma klimatmål.  

En utredning vad gäller sambandet mellan energiutvinning i form av vindkraft visar på att 

även staten anser att vindkraften gynnar den hållbara utvecklingen. Utredningen visar att det i 

samband med energiutvinning genom vindkraftverk inte sker några negativa utsläpp som 

påverkar omvärlden, utan att det endast är den lokala miljön som förändras vid uppförandet av 

vindkraftverken. Nackdelen som lyfts fram i utredningen härrör till den stora markytan som 
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måste tas i anspråk för uppförandet av vindkraftverk i förhållande till varje vindkrafts 

maximala energiutvinning, annan energiproduktion tar mindre mark i anspråk och producerar 

mer elektricitet, men har då större utsläpp.
60

 

2.5.4 MÖD 2010:38 
o2 Vindkompaniet AB (bolaget) vill uppföra 30 stycken vindkraftverk i Glötesvålen som 

ligger på Mittådalens Sameby (samebyn) flyttled ner till vinterbetesland samt på en av deras 

gynnsammaste reservbetesmarker. Området är utpekat som riksintresse för rennäringen, för 

det rörliga friluftslivet, naturvården och för energiproduktion i form av vindkraftverk. Det 

berörda området ligger även nära en nationalpark och ett natura 2000-område. Alla alternativa 

placeringar av vindkraftverken är utpekade som riksintresse för rennäringen och 

Tvillingvålen, Dörrsvålen samt Kölsjöfjället är riksintressen för det rörliga friluftslivet. 

Glötesvålen är dock enligt bolaget, efter utredning, den mest lämpliga platsen för etableringen 

av vindkraft. 

I detta rättsfall är det alltså flera riksintressen som krockar med varandra, vilket gör 

bedömningen och utgången av rättstvisten extra intressant. 

Samebyn menar att bolaget inte tillfredställande har utrett möjligheten till att förena 

rennäringen och vindkraftverk i fjällområden och bestrider därför tillståndet. Samebyn menar 

att bolaget inte utrett vilka marker samebyn kan använda om det skulle bli en påtaglig 

störning för renarna. Samebyn vill att bolaget skall inkomma med en bredare utredning innan 

ärendet avgörs av domstol. Bolaget i sin tur menar att det har utfört en tillfredställande 

utredning vad gäller rennäringen i det specifika området och vindkraften. Detta har gjorts 

genom att tillsammans med företrädare för samebyn och Länsstyrelsen besökt utpekat område 

för att gemensamt hitta lämpliga platser för vindkraftverken. Vidare menar bolaget att de i sin 

MKB tydliggjort att flyttleden inte kommer att påverkas och att det endast delvis kommer att 

ta vinterbetesmarker i anspråk från samebyn. Bolaget gör inga mer ingående bemötanden av 

samebyns talan. 

Miljööverdomstolen bedömer att en vindkraftspark skall ges företräde framför rennäringen. 

Att en väsentlig skada på renbetet skulle ske anser miljööverdomstolen ej bevisat och därmed 

kan inte domstolen besluta på annat sätt. Domstolen finner däremot att det är bevisat att en 

viss skada för renskötseln kan uppkomma i samband med en vindkraftsexploatering. Att en 

vindkraftspark har en viss påverkan på rennäringen anser domstolen inte utgöra hinder för att 

en vindkraftspark etableras i det aktuella området. Vindkraftsparken anses generera störst 

nytta och är att anse som den bästa lösningen för en långsiktig hushållning av mark och 

vatten.
61

 

2.5.5 Sammanfattning 
Sambyarna kan inte anses ha äganderätt till renbetesmarkerna, men anses ha en stark bruksrätt 

som vilar på sedvänja och urminneshävd. Riksintresset för rennäring får ofta stå tillbaka för 

riksintresset energiproduktion genom vindkraftverk då den sistnämnda näringen anses ha en 

mer hållbar utveckling. Vissa gånger har domstolarna funnit att dessa två näringar går att 

kombinera utan att den ena eller den andra näringen trängs undan. 
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3. Rättssäkerhet 
En fråga som ofta uppkommit under studietiden är just frågan om det kan göras en rättsäker 

bedömning när det handlar om två stycken intressekonflikter.  

2kap 11§ RF slår fast att en rättegång skall vara rättvis, vilket innebär att domstolen måste 

vara opartiska i sitt beslutsfattande. Men då lagen säger att något skall avvägas finns en viss 

möjlighet till egna värderingar.  Hovrätten för övre Norrland visade sitt missnöje mot otydlig 

lagstiftning via Nordmalingsmålet (NJA 2011 s. 109) genom sitt uttalande:  

”I ett läge med begränsade resurser som olika intressenter utnyttjar samtidigt 

och delvis oförenligt måste samhället finna ett system för att reglera 

samexistensen. Man kan jämföra med den reglering, nationellt och 

internationellt som finns och utvecklas när det gäller fiskenäringen. När det 

gäller renskötseln och dess förhållande till andra intressen har emellertid den 

lagstiftande och verkställande makten snarast gått motsatt väg. Efter hand som 

problemen har tilltagit har de ignorerats eller förpassats till utredningar. Kvar 

finns en lagstiftning som formellt är tillämplig men som inte på ett balanserat 

och genomtänkt sätt tar hänsyn till samtliga inblandade intressen. Detta är till 

nackdel såväl för rennäringen som för samhället i övrigt”.
62

  

Vilket tyder på ett missnöje från domstolens sida vad gäller möjligheten till en 

rättssäkerbedömning och ett hopp om att det skall komma en tydligare mer dagsanpassad 

lagstiftning. Detta rättsfall rör dock rätten till vinterbete och frågan som rör äganderätten av 

marken, men missnöjet bör vara densamma vid en sådan tvist som vid en exploateringstvist. 

4. Rättsprocessen 

4.1 Samråd 
Att samråd i vissa fall skall utföras finns lagstadgat i 6 kap 4§ MB. Där framgår det med vem 

ett samråd skall hållas, att det skall ske så tidigt som möjligt och innan en ansökan om 

tillstånd lämnas in till tillståndsmyndigheten eller innan Miljökonsekvensbeskrivningen enligt 

6 kap 1§ MB genomförs.
63

  

4.1.1 Betydande miljöpåverkan 
Är verksamheten att anse som en verksamhet med betydande miljöpåverkan är projektören 

skyldig att samråda med alla som kan anses bli påverkade av verksamheten. Däribland 

samebyarna.
64

 En verksamhet är av betydande miljöpåverkan om den återfinns i 3§ MKB-

förordningen vilket vindkraftsparker gör. Enligt 3§ MKB-förordningen så är, bland andra, alla 

verksamheter som är tillståndspliktiga enligt 9 kap MB att anse som en verksamhet med 

betydande miljöpåverkan. Vildkraftsparker kräver tillstånd enligt 9 kap 1§ 3p MB då dessa 

medför buller som kan påverka både människor och miljö som befinner sig utanför 

verksamheten men inom verksamhetsområdet. Enligt 40.90 och 40.95 Förordning om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är vindkraftsparker vid ett visst mått, högre än 120-

150 meter, och vid ett visst antal, 2-7 stycken, tillståndspliktiga och motsvarar en B-

verksamhet. Med B-verksamhet avses de verksamheter som har länsstyrelsen som 

tillståndsmyndighet. I samma förordning framkommer det att det i vissa fall är kommunen 

som är den myndighet som verksamheten skall anmälas till, när det endast krävs en anmälan 
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till kommunen är verksamheten att betrakta som en C-verksamhet. Det fall som 

vindkraftsparker endast är anmälningspliktiga är då det rör sig om ett enskilt vindkraftverk 

med ett rotorblad som är högre än 50 meter alternativt att det berör två eller flera 

vindkraftverk som står tillsammans eller att samma bolag uppför ytterligare ett vindkraftverk 

där de redan bedriver verksamma vindkraftverk.
65

 

4.1.2 Samråd med vem? 
Då vindkraftsparker är att anse som en betydande miljöfarligverksamhet skall samråd hållas 

med alla parter som kan tänkas bli berörda inklusive myndigheter och organisationer, därmed 

även med samebyarna. Samebyarna anses vara en av de parter som måste kallas till samråd 

om dessa har sin renskötselrätt på samma marker som den planerade verksamheten eller om 

renarna kan tänkas bli störda av vindkraftsparkerna.
66

 Samråd med berörda parter har ansetts 

betydande för att minska störningarna på omgivningen. Vilket även visat sig stämma överens 

med störningarna på rennäringen.  

4.1.3 Samråd med samebyarna 
Vilken påverkan en vindkraftspark har på rennäringen är dock svårt att säga då det endast 

gjorts ett fåtal utredningar, dessa tyder dock på att renarna störs mest under själva uppförandet 

av vindkraftsparkerna och under servicearbete då människor är i rörelse i närheten av 

renhjorden.
67

 Vilket gör att ett tidigt samråd kan minska den mänskliga rörligheten under 

vissa känsliga perioder för renarna och vid underhållsarbete.  

Samebyarna skall kallas till samråd så tidigt som möjligt och samrådet bör ske utan att övriga 

sakägare, exempelvis markägare, finns med för att underlätta samrådsprocessen.
68

 

Anledningen till att ett samråd skall hållas tidigt i processen är för att öka chanserna för 

berörda parter att kunna påverka utformningen av den miljöfarliga verksamheten.
69

 Kontakten 

mellan samebyn och exploatören har enligt båda parter visat sig mycket gynnsam och att en 

god relation sinsemellan underlättar planering och samråd. Exploatören har dock funnit det 

problematiskt att få till ett samråd med den berörda samebyn då området redan är hårt 

exploaterat eller då det är många exploateringsprojekt på gång inom samebyns 

renbetesområden.
70

  

4.1.4 Vad bör samrådet beröra? 
Samrådet bör, från tillståndssökandes sida, behandla området där vindkraftsparken är planerad 

och alternativa platser för bruket och från samebyarnas sida bör lyftas de platser som en 

vindkraftspark åsamkar minst skada och störning på. Samebyarna skall alltså ha sett över 

vilka områden som en vindkraftspark till störst del skadar rennäringen och vilken plats som är 

lämpligast för en vindkraftspark utifrån renskötseln.
71

 Från båda sidor bör samrådet behandla 

hur störningen för renarna skall minskas till lägsta möjliga nivå. Detta kan till exempel vara 

sätt som berör när och hur servicearbete utförs på vindkraftverken. Vilka som skall anses 

behöriga att komma in på områdena, var vägar och kraftledningar skall dras med mera. 

4.2 Planering 
Efter samrådet kan parterna enklare gå vidare i planeringsprocessen. 
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Det är upp till den som vill starta och bedriva en verksamhet att se till att alla parter kan vara 

med redan i planeringsstadiet. Vem som skall stå för den kostnad som uppstår för parterna är 

dock oklart i Sverige.
72

  

För rennäringens fortsatta existens har utredarna funnit det viktigt att de renskötande samerna 

tas in tidigt, gärna så tidigt att platsen för vidkraftsparken ej är fastställd,
73

 i planeringsstadiet 

vad gäller den fysiska planeringen av mark och vatten som används vid renskötseln.
74

 Från 

samebyarnas sida krävs det att dessa är villiga att vara en del av planeringen även om de vet 

att en del av deras markområde kommer att gå förlorad. Detta är viktigt för att de mest 

värdefulla betesmarkerna inte skall tas i anspråk för exploatering. Desto mer samebyarna tar 

sig tid att delta i processen och desto tidigare dessa tas in som delaktig part desto mer kan 

samebyarna påverka. Att ta in en sameby i planeringen i ett tidigt skede gynnar inte enbart 

samebyn utan även exploatören. Detta då samerna ofta känner till markerna och vet var 

vinden kan vara gynnsam för vindkraftverk men även för att exploatören skall kunna spara 

pengar genom att ändra i projektet när samebyarna säger nej åt att ett visst område tas i 

anspråk.
75

  

4.3 Sammanfattning 
Sker samråden i ett tidigt stadium kan samebyarna påverka projektet mer. Det gynnar även 

exploatören att hålla ett samråd tidigt, då detta sparar tid och pengar för bolaget genom att 

samebyn känner markerna och vet var det är mest gynnsam vind och var det inte går att 

etablera vindkraftverk. 

5. Hornmyran 
För att få en bättre förståelse för planeringsprocessen skall en aktuell process på Hornmyran 

inom Lycksele kommun studeras. Vindkraftsparken är planerad att uppföras på Vapsten 

samebys renbetesmarker. 

Vapsten sameby blev kallad till samråd av Nordisk Vindkraft AB, vilket genomfördes 2010-

08-26. Vid samrådet togs det upp frågor som berörde flyttlederna för Vapsten sameby, 

vägdragning m.m. Som underlag användes ett första utkast till en MKB.  Ytterligare samråd 

behövde göras tillsammans med samebyn och skedde så i juni och september 2011. Vid dessa 

samråd beslutades det att det var nödvändigt med en mer djupgående rennäringsanalys.
76

 Det 

som framgår om störningen på rennäringen i Nordisk Vindkraft AB:s MKB är mycket 

bristfällig och nämner endast att det skall genomföras en rennäringsanalys. Inga närmare 

detaljer om skadeverkan på renarna, renbetesområdena med mera lämnas.
77

 

5.1 Rennäringsanalys 
Rennäringsanalysen genomfördes 2011/2012 av Hifab AB tillsammans med Nordisk 

Vindkraft AB och Vapsten sameby. 
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5.1.1 Direkta konsekvenser för rennäringen 
Som tidigare nämnts är det svårt att veta vad för konsekvenser en vindkraftspark får för 

rennäringen då det har gjorts väldigt få utredningar på just dessa två näringar i samklang. Det 

som med säkerhet kan sägas är en negativ konsekvens för rennäringen är betesbortfallet och i 

det här fallet rör det sig om bortfall av vinterbetet.
78

 Vapsten sameby är dessutom oroliga för 

arbetsmiljön om renarna skulle börja gå in i vindkraftsparken, då risken för att is och snö 

slungas iväg från vindkraftverken är stor och medlemmarna måste ge sig in i riskområdet för 

snö och is för att kunna få ut renarna ur området. Deras fasta åsikt är dock att majoriteten av 

renarna kommer att undvika vindkraftsparken och att det därmed blir större risk för spridning 

av renhjorden. Samebyn ser även att det kan bli problem vid flytten av renarna mellan 

sommar- och vinterbetesland då två viktiga flyttleder passerar vindkraftsparken på ett avstånd 

av en till två kilometer som närmast, vilket kan skrämma renarna som då får en instinkt att fly. 

Om det är något som skrämmer renarna eller vad det är som skrämmer renarna har dock inte 

kunna fastställas vid någon närmare utredning.
79

 Spridning av renarna skulle dock kunna 

medföra att renar vandrar över till grannsamebyns renbetesmarker vilket skulle medföra att 

renägarna i Vapsten sameby skulle behöva infinna sig på deras renskiljningar också. Skulle 

skiljningarna krocka med en annan skiljning skulle renskötarna behöva hyra in arbetskraft 

som kan medverka på någon av skiljningarna för att renarna skall kunna återfås. Detta skulle 

medföra en merkostnad för renägarna som de helst inte vill betala.  

Vidare framkommer en oro från samebyns sida vad gäller den mänskliga rörelsen bland 

renarna. Mänsklig rörelse stör renarnas betesro och får renarna att vilja fly området, vilket 

genererar mer spridning på renarna och därmed även mer arbete för renskötarna vid 

uppsamling av renarna. Här menar dock Nordisk Vindkraft AB att den mänskliga rörelsen 

kommer att vara minimal efter uppförandet av vindkraftverken och därmed minska den 

störningen för renarna. Hifab konstaterar efter sin utredning att det förutom merkostnad för 

arbetskraft även tillkommer en viss kostnad för mer drivmedel om bevakning av renarna skall 

kunna göras så smidigt som möjligt.
80

  

5.1.2 Indirekta konsekvenser för rennäringen 
Stödutfordring kan behöva göras om vinterbetesmarkerna inte kan nyttjas fullt ut, vilket 

medför en högre utgift för Vapsten sameby som redan har många intrång på sina betesmarker 

från bland annat skogsbruket och därför inte enkelt kan flytta renarna till ett annat 

betesområde. Totalt sett kommer samebyn att få ökade utgifter och lägre inkomster i och med 

stödutfordring, ökade arbetsinsatser, lägre slaktvikt på renarna i och med att de inte har lika 

stora områden att röra sig på, m.m.
81

 

5.1.3 Social och kulturella konsekvenser 
Främst handlar delen om ”det sociala och kulturella konsekvenserna” i rennäringsanalysen om 

den psykiska påfrestningen som exploatering av samebyns betesmarker genererar för 

samebyns medlemmar. Exploateringen medför problem för medlemmarna att helt kunna 

försörja sig på renskötseln, vilket främst drabbar de yngre och kommande generationerna då 

betesområdena blir mindre och mindre. Att betesområden minskar generar också problem 

inom samebyn i form av vilken familj som skall få tillgång till de renbetesmarkerna som är 

minst berörda av exploateringen.  
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Ytterligare psykiskt betungande anser samebyn att det är att alltid bli ifrågasatt om rätten till 

renbetesmarkerna, att alltid måsta kämpa för att få bli hörd och att samråden dessutom tar tid 

från renskötseln gör att det uppkommer en negativ stress. Samebyn anser vidare att risken för 

skador ökar i och med exploatering av renbetesmarkerna då renarna behöver mer tillsyn för 

att inte spridas till grannbyarna. Vilket gör att arbetspassen blir långa, buller från 

vindkraftverken tröttar huvudet på renskötarna och då ökar risken för en olycka.
82

  

Samebyns medlemmar upplever även att det uppstår konflikter mellan dem och den lokala 

befolkningen då medlemmarna säger nej till en nyetablering av någon näring. Detta då 

lokalbefolkningen ser arbetstillfällen medan samebyn ser intrånget på deras renbetesmarker. 

Dessa konflikter vill samebyn helst undvika. 

5.1.3 Ökande problem 
Samebyn anser att varje intrång för sig kanske inte har så stor betydelse, men när dessa 

intrång adderas så blir summan problematisk för samebyn som totalt sett förlorar stora delar 

av sina betesmarker. Då betesmarkerna minskar måste även antalet renar i samebyn minska 

för att dessa skall kunna få den utfordring de kräver. Detta leder till att familjer kommer 

behöva sluta med renskötseln i framtiden för att lönsamheten är för låg.  

Skulle Nordisk Vindkraft AB få tillstånd för denna vindkraftspark kommer ett nytt tillstånd att 

sökas för att få bygg en elledning, denna kommer även att passera genom samebyns 

vinterbetesmarker och orsaka ytterligare bortfall av renbetet.
83

 

5.1.4 Föreslagna åtgärder 
Hifab föreslår att Nordisk Vindkraft AB skall anpassa sin verksamhet efter rennäringen och 

kompensera för den skada som vindkraftsparken medför. Vidare föreslår de att Nordisk 

Vindkraft AB och Vapsten sameby skall fortsätta med gemensamma konsekvensanalyser 

under projektets gång. Hifab trycker även på att rennäringen är en väldigt levande näring och 

att rennäringsanalysen därav endast kan användas som ett underlag för fortsatta diskussioner 

och analyser men att båda parter skall vara medvetna om att oförutsedda händelser kan 

uppkomma. Viktigt är också att parterna skaffar sig en kommunikationsväg som är enkel att 

använda och som kan användas om något plötsligt skulle uppstå.
84

  

Vidare bör det ske årliga möten där Nordisk Vindkraft AB och Vapsten sameby går igenom 

händelser och kommande år, förslaget är att Nordisk Vindkraft AB är protokollförande och 

Vapsten sameby är justerande. Nordisk Vindkraft AB bör även stå för de inkomstbortfall som 

uppkommer för Vapsten sameby under mötena. All personal som jobbar för Nordisk 

Vindkraft AB bör dessutom få en utbildning om hur renskötseln i det aktuella området 

bedrivs.  

Parterna bör även anlita avtalskunniga utifrån för att upprätta ett avtalsförhållande mellan dem 

och bör reglera alla de kostnader som kan uppstå under hela projektets gång och vem som 

skall stå för dessa kostnader.
85

 

Nordisk Vindkraft AB har varken i MKB:n eller i rennäringsanalysen kommenterat eller 

utvärderat Hifabs förslag. 
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5.1.6 Tillstånd 
I april 2014 biföll länsstyrelsen för Västerbottens län Nordisk Vindkrafts ABs 

tillståndansökan för vindkraftsparken. Detta har dock överklagats och ligger nu hos Mark- och 

miljödomstolen.
86

 

5.1.7 Sammanfattning 
Nordisk Vindkraft AB planerar att uppföra och bedriva vindkraftverk på Vapsten samebys 

vinterbetesområden. Vindkraftverken kommer att stå i nära anslutning till samebyns 

flyttleder, vilket skapar en oro för spridning av renarna. Skulle en spridning ske skulle det 

innebära mer arbete för samebyns medlemmar som behöver vakta renarna mer. Att 

betesmarken även tas i anspråk oroar också samebyns medlemmar då betet är väldigt bra och 

det skulle innebära att renarna dels får mindre yta att beta på men även mindre yta att röra sig 

på, vilket leder till magrare renar som i sin tur leder till förlorade intäkter för renägarna. 

Intrånget gör det även psykiskt betungande för samebyn då mindre areal skall fördelas mellan 

lika antal (som innan) medlemmar och oron för den fortsatta renskötseln finns där.  
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6. Resultat 
Den här studien visar på att det rättsliga skyddet för samernas fortsatta drift av rennäring är 

mycket svagt. Studien visar även på att samebyarna är de som oftast får stå tillbaka när en ny 

vindkraftspark planeras och är de som får slåss för sina rättigheter. Sverige har valt att göra 

flertalet utredningar för att kunna ratificera folkrättsliga deklarationer och konventioner för att 

stärka samernas rätt till renbetesmarkerna. Dock har de efter varje utredning funnit att svensk 

rätt brister för mycket vad gäller äganderättskravet på den marken som ursprungsfolket brukat 

under mycket lång tid. Detta har medfört att det inte blivit någon ratificering av någon 

folkrättslig deklaration eller konvention. Rennäringslagen beskriver mer ett problem som 

funnits tidigare vad gäller vem som har rätt att bedriva renskötsel och på vilka marker. 

Tvisterna som var vanligast då rennäringslagen tillkom var tvister mellan 

jordbrukare/skogsbrukare och renägare, vilket inte är det största problemet för rennäringen 

idag, även om det problemet återstår. Vilket gör att rennäringslagen inte är ett bra skydd för 

den samiska kulturen i förhållande till exploateringen. Miljöbalken medför en 

intresseavvägning som allt som oftast lett till att samebyarna fått stå tillbaka för 

vindkraftsbolagen, genom att upplåta delar av renbetesmarkerna. Att rättssäkerhet skall 

garanteras är fastslaget i vår grundlag men ändå så uppkommer situationer då lagstiftaren inte 

har varit tydlig nog med vad som gäller och en personlig åsikt kan komma att spela in i 

resultatet. Även domstolen, Hovrätten för Övre Norrland, har uttryckt sitt missnöje över den 

bristfälliga lagstiftningen som idag finns vad gäller två näringar som till viss del är oförenliga 

med varandra. Missnöjet Hovrätten för Övre Norrland uttrycker är mot RNL och inte mot 

intressekonflikten i MB. 
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7. Diskussion 
Rennäringslagen reglerar till största del det problem som fanns förut, nämligen konkurrensen 

mellan jordbruk/skogsbruk och rennäring. Idag ser problematiken något annorlunda ut då det 

stora intrånget på renbetesmarkerna inte längre är jordbruket/skogsbruket, intrånget sker nu 

från andra näringar så som vindkraft. Lagstiftaren bör ha stärkt den samiska kulturens 

fortlevnad. Att ett och samma område kan utpekas till två oförenliga näringar gynnar varken 

näringarna eller domstolar, tillståndsgivare m.m. som skall ta beslut om vilken näring som 

väger tyngst. Vilken näring hushåller bäst med resurserna? Det är en fråga svår att besvara 

och därav underlättar inte lagstiftaren tillståndsgivarens arbete genom att ha så svävande lagar 

i så komplexa fall. Alla har rätt leva på det de gör, men någon måste alltid ta ett steg åt sidan. 

Vem det blir bedömer tillståndgivaren och/eller domstolen, vilket gör att ens framtid helt och 

hållet ligger i någon annans händer. 

Vidare anser jag att det är fel att Sverige inte har ratificerat någon urfolksdeklaration eller 

konvention. Att driva på andra länder till att ratificera ILO 169 för att sedan ge själv ge 

konventionen kalla handen efter några utredningar var inte vad jag hade förväntat mig av ett 

land som Sverige. Anses något vara så bra att Sverige väljer att tala gott om det och dessutom 

driver på andra att anta konventionen så bör Sverige göra en ordentlig utredning, för att sedan 

se över hur de rådande lagarna skall anpassas för att en ratificering av ILO 169 skall vara 

möjlig. Utredningar har dock gjorts, men de flesta har pekat på varför vi inte skall ratificera 

konventionen men sällan funnit konkreta förslag till lagändringar för möjligheten att ratificera 

konventionen. Endast en utredning (SOU 1999:25) har visat på att ILO 169 skall ratificeras av 

Sverige. Utredningen visade även på att Sverige skulle kunna ratificera konventionen direkt 

och allt eftersom anpassa den svenska lagstiftningen så den stämmer överens med ILO 169s 

krav. 

De rättsfall som finns gynnar inte rennäringen eftersom det är den näring som ansetts få stå åt 

sidan för vindkraftverken. I vissa fall har det ansetts möjligt att förena dessa två näringar, 

vilket jag funderar på hur det skulle gå till? Det går visserligen i teorin att ha renar och 

vindkraftverk på samma område. I praktiken kommer dock alltid en viss yta av renbetet 

försvinna, dels genom avverkning men även för de områden där vindkraftverken skall stå, de 

vägar och de ledningar som är nödvändiga för skötseln av verken. Större försiktighet krävs 

även från exploatörens sida då fler människor och djur rör sig i området vilket resulterar i 

högre utgifter även för dem.  

Vad gäller Nordisk Vindkraft ABs planer på en vindkraftspark inom Vapsten samebys 

vinterbetesmarker så hoppas jag att det tillkommer en bättre MKB vad gäller skyddandet av 

rennäringen. Bolaget har inte heller kommenterat Hifabs rennäringsanalys eller förslag på 

försiktighetsåtgärder. Trots detta har länsstyrelsen i Västerbottens län givit sitt tillstånd för 

uppförandet av vindkraftsparken. Ansökan bör ha varit för bristfällig för att godkännas. Nu 

ligger det på Mark- och miljödomstolens bord och jag hoppas att ansökan kommer att 

kompletteras så att försiktighetsåtgärderna tydligt framkommer. Jag tycker dock att det är ett 

väldigt bra sätt att ta in en tredje part för att göra en utredning vad gäller de krockande 

näringarna, då det ibland kan vara svårt att ta sig vidare i en låst diskussion. Det gäller dock 

att stor hänsyn tas till det som framkommit i utredningarna, vilket det i detta fall tyvärr inte 

verkar ha gjorts. Men det är något som bör rekommenderas till alla som skall exploatera på 

renbetesmarker. 

Ett stort problem för rennäringen i frågan om vindkraftsparkers påverkan på renarna är att det 

finns så få utredningar som ger ett tydligt svar på konsekvenserna. Detta tror jag medför att 
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det är enklare för tillståndsgivaren att godkänna en vindkraftspark inom renbetesområden. Så 

länge skadorna inte är kända, så verkar de enbart ytligt finnas med i åtanken. 

Hur en ny lag skulle utformas anser jag är svårt att svara på då markanvändningen på 

renbetesmarkerna är så olika beroende på sameby och vart i landet renbetesmarkerna ligger. 

En generell lagstiftning är väldigt svårt att införa vad gäller markanvändningen för 

samebyarna. Däremot bör alla samebyar få ett starkare skydd gentemot exploatörerna. Det 

skulle kunna ske genom att en starkare bruksrätt till renbetesmarkerna lagfästes. Bruksrätten 

bör ligga närmare äganderätten än vad den gör idag. Till en början i rennäringslagen för att 

sedan bli grundlagsstadgad, istället för att det skall göras en skönmässig bedömning från fall 

till fall. Anledningen till att den först bör bli lagstadgad i rennäringslagen är för att det tar tid 

att göra ändringar i grundlagen, vilket skulle medföra att intrång på markerna kan göras under 

lång tid innan skyddet träder i kraft. För att samebyarna skall få ett ännu starkare skydd bör 

bevisbördan för markanvändningen ligga på exploatören och inte på samebyn. I de fall där 

exploatering står mot rennäringen bör bedömningen hellre göras till fördel för samebyarna, då 

samebyarna brukat samma marker under mycket lång tid.  

Min önskan är att ett område som utsetts till riksintresse för rennäringen inte skall kunna 

utpekas som riksintresse för en näring som står i strid med denne. Skulle nu två stycken 

riksintressen kunna stå i strid med varandra, vilket kan ske idag, bör miljöbalken tydligt säga 

vilket intresse som går före det andra för att undvika att personliga bedömningar görs. 

Lagstiftaren bör inte utsätta parter eller domstol för en sådan situation. Vilket gäller alla 

lagregler där två intressen kan strida mot varandra. Men jag vet och förstår också att det finns 

en viss problematik då det finns så många markintressen som på något sätt är oförenliga med 

varandra och att det är flera av varandra oberoende myndigheter som pekar ut riksintressena. 

Om dessa skulle vara tvungna att förhandla med varandra om markytorna skulle det inte 

finnas tid till andra frågor. Men min önskan är att det skulle kunna vara möjligt. 

I Sverige har vi många gånger valt att lagstifta för att skydda den svagare parten (inom bland 

annat arbetsrätten och köprätten) men i detta fall har man inte gjort det, alternativt har man 

sett exploatörer och samebyar som likvärdiga parter. För mig är samebyarna den svagare 

parten då dessa sällan har en god ekonomi och därmed inte kan anlita lika bra rättshjälp och 

förhandlare. Medan exploatören oftare har möjlighet att anställa sakkunniga inom exempelvis 

förhandling. Därför anser jag att lagstiftaren skall stärka samebyarnas rättigheter, samtidigt 

som det självklart inte får göra det omöjligt med exploatering. Sverige behöver liksom övriga 

länder i världen något att försörja sig på och då vi har stora naturresurser skall dessa självklart 

ingå i vår statsfinans på något sätt. Men ingen näring får tränga undan den andra näringen och 

har ett område utpekats som riksintresse för en näring skall den inte kunna utpekas som 

riksintresse för en motstridig näring.  

Att ordförande för Vapsten sameby inte velat svara på frågor kan jag på ett sätt förstå då deras 

betesområden är hårt utsatta av gruvnäring, skogsbruk och nu vindkraft. För dem känns nog 

som om hoppet om att kunna fortsätta bedriva sin näring just nu är väldigt svagt och att då 

börja svara på frågor till ett examensarbete kan kännas väldigt meningslöst. Som en 

renskötare i Jokkmokk uttryckte det när vi talade om gruvetableringen ”vad ska ett 

examensarbete i detta ämne leda till?”. Detta visar på att renskötarna känner att det enbart är 

ett onödigt jobb att ställa upp på intervju, ingen kommer ändå att lyssna på dem. Jag kan inte 

säga med säkerhet att det är så ordförande i Vapsten sameby känner när jag har försökt få 

kontakt med honom, men det går nog att anta att det ligger åt det hållet. 
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8. Slutord 
Jag efterlyser således en tydligare lagstiftning och en ratificering av ILO 169. Det gynnar 

ingen part att lagstiftningen är så bristfällig. Ett ursprungsfolk skall och bör enligt mig 

skyddas så långt det är möjligt. Vidare efterlyser jag en ordentlig analys vad gäller påverkan 

på rennäringen inom vindkraftsparker. Detta skulle gynna båda parter, då det minskar risken 

för konflikter vad gäller påverkans vara eller icke vara. Det skulle även gynna parterna på så 

sätt att näringarna enklare skulle kunna anpassas efter varandra och på så sätt öka chanserna 

till en enklare samexistens. 
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Bilagor 
I slutskedet av uppsatsen fick jag möjligheten att göra en intervju med Camilla Wikland 

advokat på Gärde Wesslau advokatbyrå, vilken som första bilaga återges här. För att 

ytterligare visa på hur två näringar skall samsas om samma landområden finns här nedan 

ytterligare fyra stycken bilagor. Bilagorna visar exempel på var vindkraftverk och rennäring 

har samma markområden utpekade som riksintressen. Samt markerna inom Västerbotten som 

har eller kommer att tagas i anspråk för vindkraftsetablering. 
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Bilaga 1 Intervju med Camilla Wikland 
Intervju med Camilla Wikland, advokat och delägare vid Gärde Wesslau advokatbyrå, 2014-

12-30 

1. Rennäringslagen eller Miljöbalken, vilken lag är mest användbar vad gäller 

renskötseln och vindkraftverken? 

När vi började jobba med vindkraft försökte vi använda RNL, miljöbalken och internationella 

konventioner. Vi kunde ganska snart konstatera att RNL ger ett mycket svagt skydd för 

samerna och rennäringen. Lagen är helt enkelt inte anpassad till exploateringar. Det har t.ex. 

varit väldigt svårt att åberopa 26-30 paragraferna i RNL. Inte ens 30 paragrafen som gäller på 

året-runt-markerna har varit speciellt användbar. Den enda regeln som har fått genomslag är 

skyddet för flyttleder. Möjligen är det detta som gjorde att vi vann delvis framgång i 

Björkhöjdendomen. 94 paragrafen 1 punkten stadgar straffansvar för den som stänger av 

flyttväg. Straffansvaret har också varit bra att lyfta fram i förhållande till exploatörer. 

Flyttleden behöver inte vara klassad som av riksintresse. Under den senaste tiden har vi, på 

grund av ovanstående, fokuserat i våra mål på 3 kap miljöbalken. I 5 paragrafen finns 

bestämmelsen om att rennäringen så långt det är möjligt ska skyddas mot åtgärder som 

påtagligt kan försvåra rennäringen. Om området är av riksintresse SKA detta skyddas. Det vi 

har känt i våra mål är att domstolarna slarvar i sin prövning. Det enklaste för domstolen är 

dessutom att komma fram till att rennäringen och vindkraften kan samverka eller finnas sida 

vid sida. Då försvåras inte rennäringen, vilket innebär att det inte behöver göras någon 

prövning enligt paragrafen. Domstolen behöver då inte ta ställning till vilket riksintresse som 

ska få företräde. Vi kämpar med att försöka få domstolarna att göra en korrekt prövning av 

sakomständigheterna och att vara tydliga med hur prövningen har gjorts. Vi har en 

uppförsbacke. Det känns dessutom ofta som att hela bevisbördan ligger på samebyarna och 

det är ju helt fel! Om det föreligger två motstridiga riksintressen ska ju en avvägning göras 

enligt 10 paragrafen. Om detta kan tre saker sägas; oftast kommer man inte ens till denna 

prövning eftersom domstolen anser att de två näringarna kan samexistera och att rennäringen 

därför inte påtagligt försvåras. Om man kommer förbi detta led, och domstolen gör en 

bedömning om vilket intresse som ska få företräde, är det ofta oklart hur bedömningarna har 

gjorts. Slutligen får rennäringen nästan alltid stå tillbaka, ofta med hänvisning till omfattande 

skyddsåtgärder. De skyddsåtgärder som vi sett är dock nästan uteslutande sådana som inte 

hjälper till i praktiken. Det hjälper inte med kontrollprogram, samråd eller liknande. Istället 

får man känslan av att rennäringen och vårt urfolk ska agera försökskaniner. Vi får se hur det 

blir efter något år? Det är tydligt när man analyserar kontrollprogrammen att rennäringen 

påtagligt försvåras. I vissa fall har renskötseln fått upphöra i områden med vindkraft. Idag 

tycker jag inte att samebyarna ska gå med på kontrollprogram. Det finns redan så många och 

det tar väldigt mycket tid för samebyarna att delta. Slutligen argumenterar vi i dessa mål 

utifrån internationella konventioner. Vi menar att det finns utrymme för domstolen att beakta 

Sveriges internationella åtaganden i avvägningen mellan riksintressen. Det riksintresse som 

bäst främjar en långsiktig användning ska ges företräde. I detta skede borde hänsyn tas till de 

internationella åtaganden Sverige har åtagit sig då dessa påverkar vad Sverige ska uppnå 

långsiktigt. Den bestämmelse som vi haft mest framgång med i vår argumentation är 27 

artikeln ICCPR. Bestämmelsen stadgar att minoriteter inte ska förnekas sin rätt att utöva sin 

egen kultur, religion eller att använda sitt eget språk. Vid bedömningen av om ett brott mot 

artikeln har skett är ett viktigt kriterium urfolkets möjlighet att fortsätta bedriva sin 

traditionella näringsform. Vi anser att svenska domstolar ska tolka svensk rätt i ljuset av 

internationella konventioner. Även om inte mark- och miljööverdomstolen uttryckligen 

skriver att de gjort det i Björkhöjdendomen tror vi att det är så. Domstolen konstaterar 
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inledningsvis att tillämpningen av miljöbalkens regler tillgodoser Sveriges åtaganden enligt 

ICCPR. De konstaterar längre fram i domen att en vindparksetablering dock aldrig får tillåtas 

om den skulle äventyra en samebyns förutsättningar att bedriva en fortsatt ekonomiskt 

bärkraftig renskötsel. I domen från miljödomstolen används samma argument men domstolen 

gör där en prövning enligt artikel 27 ICCPR och kommer där fram till att en etablering på ett 

visst område inte kan tillåtas då en etablering skulle medföra att rennäringen på detta område 

skulle bli ekonomiskt ohållbar. Det är inte bara artikel 27 i ICCPR kan vara användbar i 

exploateringsärenden. Trots att ärendet rör en gruvetablering kan paralleller dras med den 

juridiska argumentation som Vapstens sameby använt sig av, i sin anmälan till FN:s 

rasdiskrimineringskommitté, i syfte att stoppa en gruvetablering i Rönnbäcken. Vapstens 

sameby anför i sin anmälan att Sverige har brutit mot artikel 5, om rätt till egendom, genom 

att tillåta etableringen. Sverige har beslutat att tillåta att exploatören tar marken i besittning, 

ingen expropriation har skett. Processen i CERD, kommittén som ska ta ställning till Vapstens 

samebys anmälan, är inte avslutad men kommittén har förelagt Sverige att etableringen inte 

får äga rum förrän processen i CERD är avslutad. I sammanhanget kan också nämnas att en 

sameby, Jinjevaerie, som första by lyckats få upp ett ärende mot ett vindkraftsbolag hos 

OECD i Oslo. Det rör Björkhöjden. Parterna har varit under medling, men inte lyckats träffa 

någon överenskommelse. OECD kommer nu att lämna ett utlåtande. Detta förfarande 

uppfattas som mycket effektivt eftersom det starkt påverkar bolagens anseende affärsmässigt.  

2. Hur bemöts ni och samebyarna av exploateringsföretagen? 

Det skiftar, men oftast blir exploatörerna störda när en sameby gör motstånd. Det är som att 

de blir kränkta av att deras fina hållbara näring skulle påverka Sveriges urfolk negativt. I 

något fall har stora Svenska aktörer (läs skogsbolag) som äger vindkraft blivit så arga att de 

inte varit beredda att diskutera mer med samebyn ifråga. Vi som ombud har också ifrågasatts. 

Vissa juridiska ombud på motsidan visar inget intresse eller förståelse för att rennäringen 

skulle kunna påverkas. Jag har tyvärr inte så många goda exempel. 

3. Ni har delvunnit ett mål, hur ser utsikterna ut för att vinna ett mål i sin helhet? 

Just nu ser jag ganska mörkt på framtiden. Inte ens Björkhöjdendomen, som på många sätt var 

bra, har fått genomslagskraft. Tvärt om väljer underinstanser att bortse från vad mark- och 

miljööverdomstolen skriver t.ex. om forskning på cariboo och vildren, och att renar störs av 

vindkraft. Det politiska intresset och de politiska krafterna är för starka. Min bedömning är att 

det är det största problemet. Regeringen måste uttala att rennäringen inte längre ska få stå 

tillbaka hela tiden. Det får inte heller uppfattas som att varje nej till en vindpark är en 

katastrof för den branschen. Man måste finna en balans. Det är inte alla områden som är 

olämpliga att bygga på, men viktiga områden och flyttleder måste skyddas annars står vi inför 

en kollaps inom renskötseln. Domstolarna duckar också hela tiden för de kumulativa 

effekterna för rennäringen. Det finns inte något bra avgörande, såvitt jag vet, där detta berörs. 

Om något borde klargöras så är det detta. Det kan finnas situationer där en etablering inte 

skulle innebära en katastrof för rennäringen men att det planeras för ett flertal etableringar. 

Hänsyn måste då tas till samtliga etableringar vid en prövning för att en korrekt bild av 

rennäringens förutsättningar ska framkomma. Domstolarna beslutar idag om en etablering i 

taget vilket riskerar att snedvrida processen till nackdel för samebyarna. En annan sak som jag 

rycker är fel är att domstolarna inte tillräckligt tar hänsyn och analyserar den vetenskap som 

finns inom området. Det finns två skolor; en som menar att renar störs mycket av vindkraft 

och en som menar motsatsen. Den senare gruppen består av ett fåtal forskare från Norge som 

bedriver industrifinansierad forskning. Det är uppenbart att exploatörerna hänvisar till detta i 

sina MKB:er. Samerna har oftast inga resurser att åberopa egna forskare och det som samerna 
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säger i arbetet med att ta fram MKB:erna används nästan alltid emot dem senare. Jag tycker 

att domstolen skulle utse sakkunniga som gjorde erforderlig utredning och det räcker inte med 

miljökonsulter som hänvisar till olika doktriner. Vetenskapsmännen själva måste ställas mot 

varandra. 

4. Problemen med den befintliga lagstiftningen? 

Egentligen är nog miljöbalken ganska bra. Bara domstolen tog rennäringens intressen på 

allvar. Jag skulle vilja att skyddet i RNL stärktes och det krävdes formenlig expropriation om 

en domstol kom fram till att renskötsel inte kommer kunna bedrivas t.ex. inom en 

vindkraftspark. 

Vi har gentemot vindkraftsbolag argumenterat för att ett miljötillstånd inte ger bolaget rätt att 

ta marken i anspråk. Vi menar att bolaget, precis som med markägarna som berörs, antingen 

måste träffa nyttjanderättsavtal med berörd sameby eller expropriera marken ifråga. Detta har 

aldrig prövats. Det krävs mod och stora ekonomiska resurser för att kunna driva en sådan 

rättsprocess. Men vi skulle vilja att frågan blir tydlig och det skulle den givetvis också kunna 

bli via lagstiftning. Jag inser att vägen är lång dit, men man kan alltid drömma. 

 

Not: Svaren är helt skrivna av Camilla Wikland själv. 
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Bilaga 2 Samebyar och vindkraft 

 
http://www.vindkraftsbranschen.se/wp-content/uploads/2012/01/VindRenA3-2010-07-05.pdf 

(2014-12-03) 

http://www.vindkraftsbranschen.se/wp-content/uploads/2012/01/VindRenA3-2010-07-05.pdf
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Bilaga 3 Rennäringen riksintresse Vapsten sameby 

http://ftp.sametinget.se/webb/sameby/riks/143_vapsten_riks (2014-12-02) 
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Bilaga 4 Riksintresse vindbruk 2013 

http://www.energimyndigheten.se/Global/Om%20oss/Vindkraft/Riksintressen%20f%C3%B6r%20vin
dbruk/Riksintresse%20vindbruk%202013_bilaga%201.jpg (2014-12-03) 
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Bilaga 5 Vindkraft Västerbotten 

 

”På kartan illustreras översiktligt vindkraftprojekt i länet. De svarta prickarna markerar platser 

där anläggningar är uppförda, de blå visar var projektörer har fått tillstånd att bygga, vissa har 

redan börjat byggas. De röda prickarna markerar var projektörer håller på att samråda eller 

ansöka om tillstånd att få bygga en anläggning”. 

http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/Sv/samhallsplanering-och-

kulturmiljo/planfragor/vindkraft/lagetilanet/Pages/default.aspx (2014-12-03) 

http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/vindkraft/lagetilanet/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/vindkraft/lagetilanet/Pages/default.aspx

