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Sammanfattning 

Uppsatsen syfte har varit att undersöka rättsliga förutsättningar för ersättningsfrågor, 

kompensationsåtgärder och skyddsåtgärder vad beträffar rennäringen och 

järnvägsprojekt. Undersökningen har genomförts bl.a. genom att jag har intervjuat 

representanter för Banverket. Materialet har sedan bearbetas till syftet för uppsatsen. 

Utöver intervjuerna har jag använt mig av lagstiftning, förarbeten, rättspraxis, doktrin, 

utredningar från Banverket samt universitetspublikationer. Resultatet av utredningen har 

visat på en osäkerhet kring aktuella frågeställningar. Även ett behov av att kunna förutse 

utgången av ett ärende av denna karaktär har identifierats. Således har en checklista 

arbetats fram för att minska osäkerhetsfaktorerna.  
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1. Inledning 
 

Till en början bör något sägas om samerna och rennäringen, som har stor betydelse för 

den fortsatta framställningen. Den samiska befolkningens utbredning är till största delen 

lokaliserad i de norra delarna av Skandinavien. Långt innan landsgränserna fastställdes 

mellan de skandinaviska länderna bodde och verkade den samiska befolkningen i 

området. Allt eftersom gränserna skrevs och den övriga befolkningen i Skandinavien 

började göra anspråk på områdena, uppmärksammades ett behov av rättslig reglering. 

Reglernas avsikt var att styra förhållandet mellan samerna och annan befolkning i 

områdena. Det äldsta kända dokument i frågan är ett kungligt brev från 1542.
1
 

Samernas traditionella levnadssätt har historiskt sett präglas av ett nära liv nära naturen. 

Den viktigaste verksamheten de bedrivit har varit jakt, fiske och renskötsel. I dag finns 

samer i många andra verksamheter. Endast en minoritet av den samiska befolkningen i 

Sverige ägnar sig numera åt renskötsel, fiske och jakt. I slutet av 1960-talet var politiska 

diskussioner i full som handlade om att skydda den samiska kulturen. En 

grundförutsättning för att skydda kulturen var att rennäringen skulle ges bättre 

förutsättningar. Rennäringen var och är en av de viktigaste grunderna för att den 

samiska kulturen ska fortleva.
2
 

Utifrån det politiska spelet utformades regelverk för att skydda rennäringen. 

Rennäringslagen (1971:437) skyddar den samiska kulturen genom att ge personer av 

samisk härkomst särskild rätt till rennäring, jakt och fiske via den s.k. renskötselrätten. 

Denna rätt kan i det närmaste jämföras med andra bruksrätter såsom nyttjanderätt och 

servitut. 
3
 

Det finns många hot mot den samiska kulturen. Exploatering av markområden där 

rennäringen bedrivs, är ett av dem. En anläggning för järnväg kan ex. innebära att 

flyttleder, vinterbetesområden mm. förstörs.  

Statens arbete gällande den rådande miljön, tar utgång i idén om ” det gröna 

folkhemmet”. Med detta avses byggande, ny teknik och en effektiv energi- och 

miljöpolitik som skall förändra Sverige i enlighet med hållbar utveckling, tillväxt, nya 

jobb och välfärd. Statens generella mål för den svenska miljöpolitiken bygger på 

föreställningen av att samhället överlämnas till nästa generation, där de största 

miljöproblemen har blivit lösta.
4
  

 

Vilket som är det största miljöproblemet räder det ingen tvekan om, med tanke på den 

aktuella mediebevakning har kretsat kring den globala uppvärmningen som orsakats av 

utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser.  Dagens miljöarbete utgår ifrån begreppet 

”hållbar utveckling
5
”. Miljöarbetet och statens generella mål gällande miljöpolitik, tar 

sikte på hur man använder naturens resurser på ett ansvarsfullt sätt inom ramen för 

miljölagstiftningen. Detta gestaltas bland annat genom ett beslut träffat av makthavarna 

                                                 
1
 Prop. 1992/93:32 s. 27 

2
 SOU. 1979:54, Prop. 1992/93:32 s.104 

3
 ”Samerätt en översikt” Bertil Bengtsson.(2004) s.45  

4
 http://www.regeringen.se 

5
 Prop. 1997/98:45 s. 156 
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i februari 2004, där den svenska regeringen upprättade en överenskommelse om 

järnväg- och väginvestering i landet.
 6

  

 

Under perioden 2004-2015 skall 373,3 miljarder kronor satsas på väg- och järnväg. 

Utifrån denna överenskommelse fastställde regeringen Banverktes framtidsplan för 

järnväg. Beslutet innefattade utgångspunkten för statens arbete med miljön, dvs. ” det 

gröna folkhemmet”. Syftet med att anslå medel till Banverket för att utveckla järnvägen 

torde vara självklart. Det gjordes för att uppnå det högt uppställda målet att samhället 

överlämnas till nästa generation, efter att de största miljöproblemen var lösta. Frågan 

om huruvida investeringens mål, att bl.a. utveckla järnvägen, går samman med att 

skydda den samiska kulturen? Detta kommer delvis att beröras i denna uppsats.   

   

1.1 Syfte 

 

Uppsatsens huvudsyfte är att undersöka vad som i lagens mening är rimliga 

skyddsåtgärder respektive kompensationsåtgärder i samband med byggande av järnväg 

inom områden som har betydelse för rennäringen. Undersökningen är en fortsättning av 

min tidigare C- uppsats Rättsliga förutsättningar för järnvägsprojekt inom områden av 

betydelse för rennäringen – en studie av svensk lagstiftning rörande riksintresse och 

järnväg. I syftet ingår att undersöka hur enskilda aktörer ser på lagstiftningen, hur dessa 

aktörer anser att åtgärderna bör utformas samt hur de i praktiken tillämpar reglerna.
 7

 

 

Med utgångspunkt i syftet har följande projektmål formulerats:   

 Jämföra skydds- respektive kompensationsåtgärder med andra typer av 

verksamheter som etablerats inom områden som har betydelse eller där anspråk 

ställts på riksintressestatus för rennäringen. 

 Studera om Banverkets skydds- respektive kompensationsåtgärder i redan 

planerade projekt bedöms som rimliga alternativt för omfattande eller små enligt 

lagens krav. 

 Ta fram ett förslag till metodik som hjälper Banverket att åstadkommer rimliga 

skydds- respektive kompensationsåtgärder i samband med byggande av järnväg 

inom områden som har betydelse eller där anspråk ställts på riksintressestatus 

för rennäringen. 

 

Uppsatsen ligger till grund för ett uppdrag beställt av Banverket, Investeringsdivisionen 

Projektdistrikt Nord. Undersökningen kommer bidra Banverket med kunskap om ämnet 

för framtida utveckling av den svenska järnvägen.    

  

                                                 
6
 Prop. 2001/02:20 

7
 Bilaga 1. ”Rättsliga förutsättningar för järnvägsprojekt inom områden av betydelse för rennäringen”. 
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1.2 Metod 

 

För att uppnå syftet har jag använt mig av en traditionell juridisk metod dvs. 

författningstext, förarbeten, praxis och doktrin. För att komma fram till hur 

lagstiftningen i praktiken tillämpas samt hur Banverket ser på åtgärderna, har jag delvis 

använt en rättssociologisk metod.   

Jag har sedermera formulerat generella frågeställningar till berörda aktörer, vilka givits 

möjlighet att i egen takt svara på frågorna. Intervjuerna har varit väl strukturerade, då 

frågorna har rört ett enhetligt frågeområde och intervjupersonerna har på ett öppet sätt 

besvarat frågorna. Intervjumaterialet är bearbetat och sammanfattat för att 

intervjupersonernas uttalande ska komma i löpande text. Anledningen till varför jag valt 

att bearbeta materialet beror framförallt på att intervjupersonernas uttalanden ofta varit 

alltför omfattande och komplexa för att kunna illustreras med citat på ett tydligt sätt i 

förhållande till uppsatsens syfte. 

 

1.3  Avgränsning 

 

Avgränsningen av undersökningen har gjorts främst genom att jag har valt att studera 

Banverkets förfaringssätt. Detta för att myndigheten enligt min mening är en 

nyckelaktör som kan ge svar på de frågor jag söker. Vidare pga. områdets omfattning 

och den tid jag har haft till mitt förfogande, har jag endast berört vissa frågor i området . 

Den rättsliga problematiken har jag valt att begränsa med hänvisning till mitt tidigare 

arbete Rättsliga förutsättningar för järnvägsprojekt inom områden av betydelse för 

rennäringen med undantag för vissa bestämmelser i expropriationslagen (ExprL).  
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2. Bakgrund – Rennäring och järnväg 
 

2.1 Rennäring 

 

Rennäringen är en arealkrävande, omfattande form av markutnyttjande som följer en 

bestämd årstidsrytm. Näringen bedrivs av renskötare inom renskötselområdet från 

Dalarna till Norrbotten. Renskötselområdet omfattar 1/3 av Sveriges yta. Det finns 51 

samebyar i Sverige från Karesuando i norr till Idre i söder. 

 
Figur 1. Visar hur rennäringen bedrivs. Miljökonsekvensbeskrivning”Kiruna, ny järnväg”. 

 

2.1.1 Begrepp inom rennäringen 

Rennäringen skiljer sig avsevärt i förhållande till annan djurhållning. För att förstå den 

komplexa verksamheten krävs en förståelse för hur näringen bedrivs. I detta avsnitt 

förklaras den väsentliga strukturen, med tillhörande viktiga begrepp. För att förtydliga 

finns fler aspekter än vad avsnittet upptar, som är att anses som viktigt för rennäringen. 

Se mer utförlig studie i bifogad bilaga.
8
  

 

Årscykel 

Renskötseln bedrivs mellan vinterbetesland, som ofta ligger i skogslandet, via vår- och 

höstland till sommarlanden som ofta ligger på kalfjället. Man driver djuren mellan de 

olika områdena. Renarna har en genetiskt medfödd drift att flytta mellan vinter- till 

sommarområden i samband med årstiderna. 

                                                 
8
 Bilaga 2. ”Norrbotniabanan”. 
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Lappmarks- och odlingsgränsen, åretruntmarker 

Väster om odlingsgränsen, där samernas och rennäringens rättigheter är som starkast, 

finns fjällsamebyarnas åretruntmarker, samt i vissa fall, delar av skogssamebyarnas 

åretruntmarker. Mellan lappmarksgränsen och odlingsgränsen finns till övervägande del 

skogssamebyarnas åretruntmarker. Fjällsamebyarna får använda betesområdet öster om 

odlingsgränsen och lappmarksgränsen. Inom samebyarnas åretruntmarker får den som 

äger eller brukar mark där renskötsel bedrivs, vid användningen av marken, inte företa 

ingrepp som medför omfattande besvär för renskötseln.
9
 

 

Årstidsland, Kärnområde 

Under årets gång använder renarna olika delar av området för bete, kalvning och flytt. 

De delar som används under olika årstider kallas årstidsland.  Med kärnområden menas 

de betydelsefullaste områdena där renarna hålls stationärt för bete och reproduktion. Till 

dessa platser hör också självfallna samlingsområden, dit renarna söker sig själva. För de 

flesta samebyarna består de viktigaste betesområdena i huvudsak av lavmarker. Inom 

kärnområdena ligger renskötselanläggningar. 

 

Flyttled, Kalvningsland 

Färdleder i området som används för flyttning mellan olika årstidsområdena. Flyttleder 

kan bestå av vältänkta platser som passar för renen, till exempel sammanhängande 

myrar, dalgångar och så vidare. Vissa leder används regelbundet och andra mer sällan. 

Gällande kalvningsland är det områden som hondjuren återkommer till för att föda. För 

fjällrenen är det lågfjällen i småkuperad och skyddad terräng, ofta sydsluttningar eller i 

den glesa fjällbjörkskogen. För skogsrenen utgör kalvningslanden platser med stor 

tillgång på myrar, lavhedar och bäckdrag.  

 

2.1.2 Rättsliga förutsättningar 

Samerna har i Sverige ett särskild skydd genom regeringsformen (1 kap 2§ fjärde 

stycket regeringsformen). Detta skydd grundar sig på att samerna är en etnisk minoritet 

och ursprungsbefolkning, och härstammar från internationell rätt. En förutsättning för 

att samerna och dess kultur skall fortleva är rennäringen. Dessa regler ger även skydd 

för rennäringen enligt samma bestämmelse. 

 

2.1.3 Rennäringslagen  

Rennäringslagen (RNL) trädde i kraft i Sverige 1971. Enligt RNL har samerna rätt till 

renskötsel, vilket innebär ”en rätt för samer att begagna mark och vatten till underhåll 

för sig och sina renar”. Samers rätt att nyttja mark bygger på urminnes hävd. Endast 

medlemmar i en sameby får bedriva renskötsel. I Sverige sker den offentliga 

förvaltningen av rennäringen på en särskild avdelning på respektive länsstyrelse. 

Rennäringsdelegationen har ansvaret för länsstyrelsens verksamhet och sammanträder 

årligen. Representanterna utses efter rådslag med Sametinget. Rennäringsdelegationens 

uppgift är att fatta beslut i avgörande frågor och policyfrågor som rör rennäring och 

fjällförvaltning. I Sverige är rennäringen uppdelad i 51 samebyar från Karesuando i norr 

till Idre i söder. I samebyarnas åretruntområden får renskötsel utövas året runt och 

samebyns medlemmar har rätt till jakt och fiske för husbehov. Utanför åretruntmarkerna 

finns de så kallade sedvanerättsmarkerna. De utgörs ofta av Bolags- eller privatmark. På 

dessa områden får renskötsel bedrivas mellan 1 oktober-30 april. Samernas sedvanerätt 

uppkom genom den så kallade renbeteslagen 1886. Man menade att även de områden 

                                                 
9
 RNL 5§ 
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som samerna enligt sina gamla sedvänjor alltid besökt under vintern var en verklig rätt 

och inte enbart ett av befolkningen tålt intrång.
10

  

  

Viktiga platser för rennäringen kan få särskild status. Dessa områden kallas 

riksintressen. Rennäringens riksintressen utpekas av Statens Jordbruksverk. 

Riksintressen redovisas som kärnområde och taktiska platser (flyttleder, rastbeten och 

svåra passager). Dessutom finns kategorin funktionella samband. Därmed avses de 

funktionskrav som måste ställas för att renskötseln skall kunna bedrivas inom olika 

säsongsbetesområden i en sammanhållen årscykel och som inte är möjliga att redovisa i 

förväg. I enlighet med Jordbruksverkets riktlinjer får den sammanlagda 

nettoarealandelen för riksintresseområdena inte utgör mer än 30 % av samebyns totala 

nettoarealandel.
11

 

 

2.2  Järnväg 
 

En förutsättning för god miljö är att transportsystemet anpassas efter de krav som finns 

för en god och hälsosam livsmiljö samt att natur- och kulturmiljön skyddas mot skador. 

En god hushållning med vatten, energi, mark och andra naturresurser ska främjas. 

Transportsektorns största problem är utsläppen av koldioxid. En järnväg som är effektiv 

och konkurrenskraftig möjliggör en förflyttning av andra transporter till 

järnvägssystemet. Detta medför att koldioxidutsläppen från transportsektorn 

sammantaget minskar ur både nationellt samt globalt perspektiv.
12

 

Ett minskat utsläpp från transportsektorn bör värderas mot markanspråket, 

barriäreffekter, resursanvändning, fragmentering samt buller- och vibrationsstörningar. 

Via miljöhänsyn, forskning och utveckling kan Banverket ändå påverka och försöka 

minimera dessa konsekvenser.
13

 

 

2.2.1 Miljöpåverkan från järnväg 

Järnvägens huvudsakliga påverkan på miljön är att verksamheten tar i anspråk stora 

markområden. Innebörden av detta blir således att flertalet miljöaspekter aktualiseras 

beroende på områdets beskaffenhet. För ett sammantaget register på vilken påverkan 

som kommer i fråga, se bifogad bilaga.
14

  

 

Inom ramen av uppsatsen berörs härefter aspekter förknippade med rennäringen. Ser 

man till nyss nämnda verksamhet och hur den påverkas av en järnväg kan följande 

aspekter ses som betydande: 

- Barriär: Hindrar renarna att välja naturliga flyttleder. 

- Betet: Områden där renarna betar förstörs. 

- Trafikdöd: När järnvägen är i drift riskeras renarna att bli påkörda. 

- Följdeffekter: Flocken kan skingras och så vidare. 

                                                 
10

Bilaga 3. ”KIRUNAPROJEKTET. Hur påverkas rennäringen förändringarna i Kiruna. BRNT 2006:12” 
11

 A. a. s  
12

 www.banverket.se 2009-11-24 
13

 http://www.banverket.se/sv/Webbfunktioner/Toppmeny/JARNVAGEN.aspx 2009-11-24  
14

 Bilaga 4. ”Miljöaspekt registret, BV”. 
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2.2.2 Skadelindrande åtgärder 

Vid stora järnvägsprojekt utförs vanligtvis en konsekvensanalys, i syfte att se vilka 

effekter verksamheten medför, positiva och negativa. För vägledning om vad som skall 

upptas i en konsekvensbeskrivning med hänsyn till rennäring, finns inga riktlinjer att 

följa, med undantag av allmänna bestämmelser i 6 kap 7§ Miljöbalken (MB). Vid 

projektet Norrbotniabanan, användes material från andra utredningar för att söka hjälp i 

frågan. Utifrån detta projekt utformades en mall vilken presenteras nedan. Detta avsnitt 

berör sista punkten i modellen. 

 

Figur 2. Visar modellen som användes för konsekvensanalysen i ”Norrbotniaprojektet”.  

Inledningsvis berör de tekniska lösningarna enbart betydande aspekter för rennäringen. I 

början presenteras tre förslag på huruvida ”Barriärproblematiken” med hjälp av 

tekniska åtgärder kan förebyggas. 

1. Ekodukt. En form av övergång av järnvägen vilken maskeras i den naturliga 

omgivningen. Tanken med ekodukten är att renar, i synnerhet, skall använda 

dessa. Men även allmänheten och djurlivet i övrigt har fördel av tekniken.  

 

 
Figur 3. Visar en ”ekodukt” 

2.  Vägbro. Funktionen är att likställa med Ekodukten.  
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Figur 4. Visar en vägbro från E6:an vid Uddevalla. Foto Mattias Olsson 

 

3. Landskapsbro. Passage under järnvägen. Samma syfte som övriga tekniska 

åtgärder. Man leder renar och andra djur genom exempel ett stängsel till ett 

område där man kan passera under järnvägen. Även allmänheten och övrigt 

djurliv har användning för passagen. 

   

Figur 5. Visar en landskapsbro vid Söderhamn. Foto Thomas Fahlander 

Vad gäller de övriga aspekterna kan nämnas att stängsel medför att ”trafikdöd” av ren 

minskas. Stängslet håller även obehöriga och andra djur borta från banvallen. Vad gäller 

”betet” finns ekonomiska kompensationsåtgärder, alternativt att man kompenserar 

förlusten med att tillförskaffa samebyn betesmöjligheter på annat håll. Man kan även 

odla fram likvärdiga egenskaper på annat område där samebyn bedriver renskötsel.
15

 

  

                                                 
15

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning ”Kiruna, ny järnväg”.  

   Bilaga 6. Konsekvensanalys för rennäringen längs Norrbotniabanan, Umeå-Luleå. 



9 

 

3. Rättslig reglering – Ersättning, 

kompensationsåtgärder och skyddsåtgärder 
 

Detta kapitel har för avsikt att presentera vad lagstiftningen på området säger om 

ersättning, kompensationsåtgärder och skyddsåtgärder. Frågor som berör 

förutsättningarna, vem som är berättigad och slutligen hur ersättningen beräknas 

kommer att beröras. 

 

3.1 Ersättning 

 

I denna uppsats kommer begreppet ersättning att nämnas otaliga gånger. Därför avser 

jag att försöka definiera begreppet och förklara hur det ska användas i detta arbete. 

”Ersättning skall givas i gengäld för något” är Svenska akademins förklaring av 

begreppet. Men vad är det som ska givas i gengäld? I denna undersökning avser jag att 

pengar ska var det som skall givas i gengäld. Således blir min definition av begreppet 

ersättning, Pengar som skall givas i gengäld för något.
16

  

 

3.1.1 Förutsättningar för ersättning  

Inom ramen för syftet och avgränsningen av denna undersökning kommer uppsatsen 

beröra upphävning av renskötselrätten och ersättningsanspråk som kan göras gällande. 

Ser man till de bestämmelser som reglerar detta intar 26§ RNL en central ställning. 

Denna bestämmelse gäller upphävande av rätten för ändamål angivna i 2 kap ExprL. 

Dessa ändamål är sammanfattning av statens intentioner för ett hållbart samhälle. När 

det rör järnväg tillämpas 2 kap 2§ ExprL för att bereda staten möjlighet till anläggningar 

som tillgodoser allmänt behov av transport eller annan kommunikation. En viktig aspekt 

att beakta i dessa fall är att upphävningen gäller ett visst markområde och att denna kan 

avse viss tid eller vara bestående.
17

 

Vad gäller ersättningen för ett område som i enlighet med 26§ RNL upphävs, regleras 

detta i 28§ RNL. Ersättningen utbetalas för skada och olägenheten, inte efter ExprL 

bestämmelser om ersättning för markens värde. Hur detta kan komma sig beror på att 

rennäringen har en säregen karaktär. Samerna som bedriver rennäringen äger inte 

marken, utan de utövar en bruksrätt på marken och således ersätts de inte som en 

markägare i vanliga fall skulle göras.
18

  

Vid sidan av 26-28§§ RNL finns en annan bestämmelse som gör det möjligt för staten 

att disponera över renskötselmarken. Den återfinns i 30§ RNL och ger staten möjlighet 

att faktiskt förfoga över marken. Denna lagregel förbjuder markägaren, i detta fall staten 

att ändra användningen av mark där renbete får ske året runt, om det medför ”avsevärd 

                                                 
16

 http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ 2009-11-25 
17

 ”Statsmakten och äganderätten” Bertil Bengtsson (1987) s.25  
18

 Prop. 1992/93:32 s. 95 
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olägenhet” för renskötseln. I andra fall får markanvändningen ändras. Något 

ersättningsanspråk till samerna ger inte RNL för sådana mindre ingrepp.
19

 

MÖD 2004:47 som gäller tillstånd att uppföra bank- och nätstängsel vid stripavan i Laisälven. 

Sameby Maskaure påvisade att om tillstånd medges kommer detta att påverka rennäringen 

såtillvida att betesområden försvinner samt att den fria rörligheten begränsas, och hänvisade till 

30§ RNL. Miljööverdomstolen ansåg att utredningen inte ger stöd för att verksamheten skulle 

medföra olägenheter av betydelse för renskötseln. Därför fanns ingen anledning att utge ersättning 

till samebyn 

Förutom vad som är nämnt om faktiskt förfogande bör tilläggas att markanvändningen 

inte hindras för detaljplan eller för ”företag vars tillåtlighet skall prövas i särskild 

ordning” – således t.ex. miljöfarlig verksamhet som kräver tillstånd enligt miljöbalken, 

byggande av allmän väg, järnväg eller mineralbrytning. I detta fall kan ersättning 

komma i fråga men genom annan lagstiftning än RNL.
20

 

Det bör framhävas att en förutsättning för att renskötselrätten skall kunnas upphävas i 

visst område är att det företag som konkurrerar med rennäringen förfogar över all den 

mark som behövs för ändamålet. Om en verksamhet ska utföras av annan än markens 

ägare, måste det således visas att markägaren genom upplåtelse av nyttjanderätt eller 

servitut medgivit företagaren att använda området för det avsedda ändamålet.
21

  

 

3.1.2 Adressat för ersättningen 

Med utgångspunkt att ersättning skall utbetalas, finns bestämmelser för detta i RNL. 

Förfarandet kan i det närmaste anses som komplicerat när renskötselrätten har både 

kollektiv och individuell beståndsdel.
22

 

28§ 2st RNL reglerar vem som är berättigad ersättning. ”Ersättning för skada eller 

olägenhet som inte drabbar bestämd person tillfaller till hälften sameby som berörs av 

upphävandet och till hälften samefonden, om ej särskilda skäl föreligger”. Den 

ersättning som tillfaller samebyn är avsedd att tillfalla de samer som vid 

ersättningstillfället bedriver renskötsel inom området. Ersättningen fördelas således 

kollektivt. När det gäller samefonden avser ersättningen tillfalla kommande 

generationer av renskötare. Samefonden har även karaktären av kollektiv beskaffenhet 

som ersättning till samebyn.
23

 

När det gäller enskilda samer och ersättningsfrågor lämnar lagstiftningen inget tydligt 

svar. Denna fråga har i det närmaste lämnats åt rättpraxis. Den medlem i sameby som 

får ”högst personliga besvär” genom intrånget får egen ersättning.
24

 

NJA 1988 s. 684, som gäller ersättningsfördelning av ett intrång i kommunikationerna till och från 

bostadshus. Intrånget har ansetts drabba rennäringen och inte bestämd person i den meningen som 

avses i 28§ RNL. Enskild same i egenskap av ägare till huset har därför inte befunnits äga rätt att 

föra talan i anledning av intrånget. Företrädare för de drabbade hänvisar att bostäderna är personlig 

egendom att de därför har rätt att föra talan i målet om ersättning för intrånget. Domstolen anser att 

bostäderna är upprättade enligt 16§ RNL och kan därför inte anses som personliga. Bostäder som 

upprättas i enlighet med 16§ RNL är avsedda att vara renskötseln tillhanda och skall därför ses 

                                                 
19

 Avsevärd olägenhet, se mer om detta i c-uppsats ” Rättsliga förutsättningar för järnvägsprojekt inom 

områden av betydelse av rennäringen”. Prop. 1985/86:1 s. 384 ff. 
20

 ”Samerätt en översikt” Bertil Bengtsson (2004) s. 59 
21

 Prop. 1971:51 s. 168 
22

 För mer information som kollektiv och individuella beståndsdelar läs ” Samerätt en översikt” Bertil 

Bengtsson (2004) 
23

 ”Samerätt en översikt” Bertil Bengtsson (2004) s. 58 
24

 NJA 1981 s. 610 
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som en kollektiv anläggning för hela samebyns renskötselrätt. Domstolen förklarade att 

skadeersättning avser ”högst personliga besvär som drabbar enskild renägare, ersättningen bör 

tillfalla denne” (Prop. 1971:51 s.148)   

Således kan det konstateras att ersättning kan vara kollektiv respektive individuell 

beroende på beskaffenheten av skadan. Många sakkunniga inom rennäringen hävdar att 

ersättning i form av pengar gynnar enbart verkande same och tar inte hänsyn till 

kommande generationer och deras förutsättningar för renskötsel. Att tilldela 

samefonden hälften av ersättningen var ett av skälen till att införa bestämmelsen, detta 

för att försäkra sig om att den samiska kulturen ska fortleva.
25

    

 

3.1.3 Beräkning av ersättning 

Som tidigare nämnts i arbetet framgår det att ExprL regler om ersättning och dess 

förfarandeåtgärder är tillämpbara på upphävning av renskötselrätten. I förarbetena till 

RNL framgår det att 1 kap 2§ ExprL avser särskild rätt till fastighet såsom nyttjanderätt, 

servitut rätt till elektrisk kraft samt liknande rätt. Av proposition 1972:109 s.268 

framgår det att renskötselrätten är en sådan liknande rätt. Dock framgår det i 1 kap 2§ 

ExprL att renskötsel inte är en sådan särskild rätt. Detta innebär således att 

renskötselrätten inte kan bli föremål för självständig rättighetsexpropriation. Ett 

upphävande eller en begränsning av renskötselrätten sker istället.
26

  

Vid beräkning av ersättningen används expropriationsprincipen som innebär att 

gottgörelsen inte skall vara mer eller mindre än fullgod. Att rätt värdera bortfallet av 

intrånget och renbetet är dock svårt. I det flesta fall blir beräkningen schematisk och 

grundar sig på en skälighetsbedömning.
27

 

Enligt en metod som tillämpades av Svappavaarautredningen
28

 kan skador som pga. 

bortfall av bete m.m. förorsakas rennäringen uppdelas i  

1. Betesskador med omedelbar effekt, varmed avses sådant betesbortfall som vid 

rationell drift får en minskning av renstammen som följd, 

2. Betesskador med icke kända effekter, varmed avses sådant bortfall av bete som i 

nu använd driftform inte får till följden minskning av rensflocken men som vid 

annan driftform kan få viss effekt, 

3. Intrång, övergående eller bestående, varmed avses att produktionen blir 

fördyrad. 

Utredningen påpekar att en renhjords storlek i princip bestäms av det betesområde som 

har den mest begränsade betestillgången i förhållande till sin normala och djurens 

näringsbehov under en viss årstid.  I regel är vinterbetesområdet det begränsande 

säsongsbetet. Inom detta område uppkommer alltså i allmänhet en skada med 

omedelbar effekt och skadan faller under nyss nämnda skadetyp 1.
 29

 

Enligt utredningen bör bortfall av renbete värderas som ett avkastningsvärde genom att 

bete värderas såväl före som efter bortfallet och skillnaden mellan dessa värden tas. 

Värdet blir ett marginalvärde. Ett förtydligande är att detta gäller rennäringen. När det 

                                                 
25

 SOU 1968:16) 
26

 Prop. 1992/93:32 s.95 
27

 A. a. s. 169  
28

Stencil Jo 12.12.1968 
29

 Prop. 1992/93:32 s.169 
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gäller ex. jakt och fiske framgår det av propositionen att de även ska ersättas för skadan 

och olägenheten. Hur denna beräkning gestaltas lämnar rättskällorna därhän.
30

 

I NJA 1965 s. 492, som gäller dämningsskador på renskötselmarker och huruvida detta ska 

ersättas. I vattendomstolens yttrande framgick det att ersättning skall föreligga, därför att 

vederbörandes skada har orsakat en minskning av de antal renar, som vid naturliga förhållanden 

och rationell rendrift kunnat hållas inom området. En summa per hektar räknades ut för att ersätta 

skadorna. Vattendomstolen beräknade 100kr/Ha medan vattenöverdomstolen justerade den till 50 

kr. Vidare diskuterades huruvida hela ersättningen skulle tillfalla samebyn eller om eventuellt 50 

% skulle tillkomma lappfonden. Vattenöverdomstolen ansåg att rennäringen inte kan likställas 

med äganderätten utan närmaste med en nyttjanderätt. Således tillkom 50 % lappfonden för att inte 

likställa rennäringen med äganderätten. 

 

I ett nyare fall i Umeå tingsrätt har samma metod använts när domstolen tog ställning 

till ersättning gällande förlorat vinter – sommarbete och annan skada. Annan skada 

ansåg förrättningsmännen bestå i försvårande flyttningar förbi området. 

Fastighetsdomstolen målnummer F 2211-03, om ersättning enligt minerallagen(1991:45) för 

intrång i renbete m.m. I fallet som berör Vapstens sameby och Dragon mining AB, tvistas om 

ersättning, och hur den ska beräknas. Vapstens sameby kräver att gruvbolaget ska ersätta samebyn 

med 10 165 000 kr, med hänvisning till samebyns beräkning. Bolaget bestred kravet och 

överlämnade bedömningen åt bergsstaten. Bergstatens förrättningsmän bedömde att ersättning 

skall utgå för förlorad bete sommar- och vintertid och dels för annan skada. Annan skada ansågs 

bestå i försvårande flyttningar förbi området. Via uppgifter från länsstyrelsen i Västerbotten 

framgår det att området där gruvan tar mark i anspråk består 76,8% av grönbete och 2.1% av 

vinterbete. Den totala areal som tas i anspråk är 4,90 kvadratkilometer. Värdet av det förlorade 

grönbetet skall beräknas såsom värdet av det merarbete som kan anses följa av att samma renhjord 

efter intrånget får en mindre yta grönbetesmark. Den därigenom ökade betesintensiteten på 

kvarvarande areal innebar ett intrång vars beräknande bör ses som ett behov av ett ökat antal 

dagsverken. Det som beaktas beror på renhjordens storlek, beloppet för den ökat betesintensiteten 

och barmarksbetesperiodens längd. Av domstolsavgörandet framgår det att ökningen av 

dagsverksbehovet per år bör beräknas utifrån följande norm: 5 dagsverken för 1000 renar om 

ökningen i betesintensiteten är 100 renbetesdagar per kvadratkilometer och en 

barmarksbetesperiod om 30 dagar.  

Antalet betesdagar enligt uppgift i Vapstens sameby är i genomsnitt 184. Samebyn har 5000 renar. 

Sommartid är renantalet ca 50 % högre pga. årets kalvningar, dvs. 7500 djur totalt. Sommarbetet är 

7500x 184= 1380 000 RBD eller 314,99 RBD/kvadratkilometer för byns hela grönbetesareal. 

Intrånget innebär en minskning av arealen grönbete med 3.76 kvadratkilometer till 4377.34 

kvadratkilometer. Detta innebär att betesintensiteten till 1380 000:4377,34= 

315,26RBD/kvadratkilometer. Därmed utgör ökningen av intensiteten 315,26-314.99=0.27 

RBD/kvadratkilometer. Således motsvarar den ökade betesintensiteten enligt intrångsmetoden ett 

ökat behov av dagsverken, och det beräknas enligt följande: 5x(7500:1000)x(0.27:100)x(184:30)= 

0.621 dagsverken/år. År 2003 bör ett dagsverke beräknas kosta 1490kr, detta baserat på gällande 

kollektivavtal för skogsarbete. Den ökade betesintensitetens årskostnad är alltså 0.621x1490kr= 

925,30kr. Därmed innebär den ökade årskostnadens värde i all framtid 925,30x25= 23130kr, då 

förutsatt att kalkylräntan är 4 %. Därför blir ersättningen för det förlorade grönbetet endast 

23130kr. Samma beräkningsmodell användes för vinterbetet. Denna beräkning uppgick till 

13130kr. Vid beräkningen av annan skada, angående försvårande av flyttning gjorde följande 

bedömning: det krävs ca 10 personer för att förflytta flocken till fots. Således 10x 1490= 14900kr. 

Dock beräknas även lastbilsflytt till antal 50 % av tillfällena dvs. 7450 kr som skall dragas av från 

kostnaden. Således för all framtid blir kostnaden 25x7450= 186250. Totalt blir det en 

ersättningskostad på 22130+13130+186250= 222 510 kr. 

Detta beslut överklagade samebyn till fastighetsdomstolen i Umeå. Domstolen ändrade 

bergsstatens avgörande till 480 005 kr. I yrkandet till domstolen angavs detsamma som samebyn 

angav till bergsstaten. Domstolen avslog samebyns beräkning angående förlorat bete med 

hänvisning att beräkningen är uppenbart orimligt. Vad samebyn anförde ansåg domstolen ge 
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anledning att anta att värdet av det förlorade renbetet inte överstiger den ersättning bolaget 

medgivit. Dock ansåg domstolen att bergsstatens beräkning angående annan skada inte stämmer 

överrens då det inte går att beräkna framtidsscenarion för hur flytten kommer gå till. Därför gör 

domstolen en skälighetsavvägning och ändrar beloppet till 350 000kr istället för 186 250 kr.  

Gör sameby anspråk på ersättning och kan parterna inte komma överens om vilken 

storlek ersättningen ska ha, kommer domstolen med stor sannolikhet göra en 

skälighetsbedömning efter metoden som rättskällorna presenterade.
31

  

 

3.2 Kompensation/ Skyddsåtgärder 

 

Vad gäller kompensationsåtgärder och hur det begreppet bör tolkas i detta arbete gäller 

följande. Svenska akademins förklaring av begreppet kompensation ligger i grunden till 

att utjämna. Man byter en vara mot en annan som har samma värde som den vara man 

böt bort. Begreppet åtgärd belyser en handling efter vissa premisser. Men vad är det 

som ska bytas mot vad? Och hur ska detta gestaltas? I denna undersökning avser jag att 

varan man byter bort är markområden där rennäring bedrivs och vad man får i gengäld 

är någon ersättning som inte är pengar, ex en ekodukt, nytt markområde, transporter 

m.m. Således blir den korrekta definitionen av begreppet kompensationsåtgärd: 

Markområden som byts mot tekniska lösningar.
32

 

När det gäller begreppet skyddsåtgärd ligger det i grunden till att förebygga skada enligt 

svenska akademins förklaring. I detta arbete avser jag att skadan man ska förebygga är 

den skada en verksamhet kan orsaka rennäringen. Således blir den korrekta definitionen 

av begreppet skyddsåtgärd: Teknisk lösning för att undvika skada.
33

 

 

3.2.1  Samspel mellan rennäring och konkurrerande verksamhet 

Vad som tidigare har nämnts om upphävande omfattar självklart inte mer områden än 

som behövs för att tillgodose verksamhetens behov. I fall där mark upphävs kan enligt 

27§ RNL regeringen föreskriva om åtgärder för att motverka skada eller olägenheter för 

rennäringen. När man bestämmer var verksamheten skall lokaliseras och hur den ska 

utformas skall således hänsyn till rennäringen visas.
34

  

Lagregeln inrymmer således kompensationsåtgärder samt skyddsåtgärder. En 

kompensationsåtgärd kan vara att ersätta mark med bra betesförhållanden med annan 

mark med likvärdiga betesförhållanden. En annan kan vara att ordna transport av renar 

som ska från punk A till B men hindras av verksamheten, för att motverka olägenheter 

för rennäringen. En skyddsåtgärd kan vara stängsel, så att renarna inte tar sig in i 

området. En annan skyddsåtgärd kan vara att bygga bort buller m.m. som kan tänkas 

påverka rennäringen negativt.
35
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3.2.2  Adressat för kompensation/ skyddsåtgärd  

Vad som tidigare är nämnts i avsnitt 3.1.2  är i detta fall högst relevant. Vad som har 

framgått under ifrågavarande avsnitt är tillämpligt i detta fall och jag finner inget skäl 

att upprepa kontentan. 

 

3.2.3  Beräkning för kompensation/ skyddsåtgärd. 

När det gäller att finna en beräkningsmetod för dessa åtgärder lämnar lagen inga direkta 

svar. Dock kan vissa slutsatser återfinnas i det allmänna resonemanget till förarbetena 

till 27§ RNL.
36

  

Slutsatser som stängsel och nya flyttvägar uppräknas i förarbetena. Vidare nämns i 

förarbetena att denna lagregel om skadeförebyggandeåtgärder kan tänkas innebära en 

för samerna fördelaktigare skadereglering än den som kan ske med tillämpning av 

enbart ExprL.
37

 

För att komma vidare i problematiken måste man vända sig till rättsutvecklingen på 

området. Vad gäller rennäringen och järnväg och vilka kompensation/skyddsåtgärder 

som kan göras gällande saknas fall som ger ledning. Här närmast kan enbart jämförelser 

med annat intresse som kolliderar med järnväg göras.  

MÖD 2006:44 som gäller tillstånd till anläggande av en järnvägsbro m.m. Fallet berör i själva 

verket rättstekniska förfarandeåtgärder, men vissa slutsatser kan göras gällande omfattningen för 

kompensationsåtgärder. Banverket i detta fall presenterade en plan för kompensation för ett natura 

2000-område vilket skulle tas i anspråk för järnvägen. Miljööverdomstolen motiverade ”en åtgärd, 

för att fylla sin funktion som kompensation, i huvudsak skall vara genomförd redan när intrånget i 

natura 2000-området sker.” I berörda fallet avsågs Banverkets plan träda ikraft efter att järnvägen 

kommit till stånd. Vidare ansåg miljööverdomstolen att de kompensationsåtgärder som Banverket 

presenterade inte var tillräckliga. 

De likheter man kan konstatera mellan rättsfallet och rennäringen är att båda intressena, 

natura 2000-område och rennäringen skyddas av internationella åtaganden. Utöver det 

bör även nämnas att båda intressena berör markanspråk från järnväg och slutligen har 

båda intressena ett bevarandeintresse enligt svensk miljölagstiftning.
38

  

  

                                                 
36

 Prop. 1992/93:32 s.96 samt Prop. 1971:51 s.168 
37

 Prop. 1992/93 s.96 
38
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4. Aktörers synpunkter 
 

Detta kapitel har för avsikt att ge aktuella aktörer möjlighet att ge synpunkter på 

frågorna ersättning, kompensationsåtgärd och skyddsåtgärd. Hur tycker de att reglerna 

bör tolkas, när det gäller ersättningsfrågorna, kompensationsåtgärder eller 

skyddsåtgärderna? 

 

4.1  Banverkets synpunkter 
 

I syfte att ta reda på hur Banverket ser på lagstiftningen har jag valt att intervjua tre 

personer, Torbjörn Berglund, Tomas Gustavsson och Marie Eriksson. Den första är chef 

för marklösenavdelningen i Luleå och de två sistnämnda är projektledare inom ramen 

för järnvägsprojekt som berör rennäringen.  Den generella uppfattningen Banverket har 

för lagstiftningen är att rättsläget är osäkert. Regelverket lämnar inga direkta svar på 

problem som de möter i sitt arbete. Inga aktuella rättsfall som berör järnväg och 

rennäringen finns vilket innebär att de har svårt att förhålla sig till problemet. 

Banverkets tjänstemän är dock väldigt tydliga när de framför vilka målsättningar de har. 

I första hand arbetar de för en överenskommelse som gynnar båda parterna. Denna 

uppgörelse grundar sig i en samexistens mellan renskötseln och järnvägen. Gustavsson 

framhäver att skyddsåtgärder kan vara ett alternativ. Åtgärder som stängsel vid 

järnvägen kan möjliggöra en samexistens. Berglund menar att i många fall i likhet med 

enskilda markägare, kommer de överrens med samebyar för att minska järnvägens 

intrång. Vidare hävdar Berglund att i de allra flesta fall angår dessa överrenskommelser 

olika anpassningsåtgärder som minimerar järnvägens negativa inverkan på renskötseln. 

Anpassningsåtgärder som utformning och placering av den tänkta åtgärden i syfte att 

lindra järnvägens barriäreffekter. 

Samtliga intervjuade anser att den absolut sista åtgärden är att ersätta samebyn med 

ekonomisk medel. Eriksson är väldigt tydlig att detta är sista åtgärden eftersom 

grundtanken med järnvägen är att den är förankrad i samhället. Det finns ett 

samhällsbehov av en järnväg och att inte ta hänsyn till en del av samhället vore fel 

menar hon.  

 

4.1.1  Ersättning 

Berglund säger i likhet med sin kollega att ekonomisk ersättning förefaller vara sista 

utvägen. Är fallet sådant att ingen överenskommelse går att teckna, hävdar Berglund att 

de använder sig av en beräkningsmodell för ersättning. Denna modell är utvecklad i 

rättspraxis och berör förrättning av minerallagen. Grunder för värdering är i huvudsak 

förlusten av vinterbetesareal i förhållande till renantal samt kostnader för merarbete i 

samband med flyttningar etc.
39

 

Enligt Berglund har detta inte förekommit än. Men är fallet annat så kommer Banverket 

att agera efter den nämnda beräkningsmodellen. Hittills har vi från Banverket lyckats 

komma överrens med samtliga samebyar som varit aktuella, dels med argumentation 

                                                 
39

 Bergsstaten. Dnr 23-310-03, se även avsnitt 3.1.3 



16 

 

om att beräkningsmodellen kommer att användas om ingen överenskommelse sker. Men 

i de flesta fallen har vi direkt kommit överrens om förhållandena säger Berglund. 

 

4.1.2  Kompensation/ skyddsåtgärd 

När det gäller åtgärder annat än ekonomiska använder sig Banverket av tekniska 

lösningar som lindrar järnvägens påverkan på rennäringen. Det kan vara fråga om 

åtgärder som underlättar passage eller flyttning över järnväg eller stängsel i anslutning 

till fastigheten menar Eriksson. Via Gustavsson framgår det att ingen beräkningsmodell 

finns för vad som är skäliga åtgärder. När järnvägsplanen är fastställd och den faktiska 

sträckningen är påvisad får man utifrån de geologiska förutsättningarna ta ställning i 

frågan. Istället för att bygga en 500m övergång kanske det finns ett berg var en tunnel 

går att förlägga och berget i sig blir övergången menar Gustavsson. 

Berglund påvisar att varje järnvägsprojekt har en budget vilket är statens pengar. 

Bedömningen gällande åtgärden bör vara skälig och ur ett ekonomiskt perspektiv 

motiverad, när det rör sig om skattebetalarnas pengar. Detta enligt Berglund grundar sig 

i likabehandlingsprincipen och frågan om rättssäkerhet.  
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5. Annan verksamhet 
 

Detta kapitel har för avsikt att jämföra och beskriva andra verksamheter vad gäller 

kompensations- och skyddsåtgärder. Avsikten med detta är att illustrera likheter och 

skillnader mellan annan verksamhet och rennäringen vad gäller just dessa frågor. 

Bristen på vägledning i bestämmelserna som reglerar rennäringen och järnväg ger 

anledning att göra analogier från annan verksamhet för att få bättre underlag för en 

senare slutsats.  

 

5.1  Förnyelsebara energikällor 
 

Enligt 27§ RNL föreskriver regeringen om åtgärder för att motverka skada eller 

olägenheter för rennäringen. Vid en bedömning var verksamheten ska lokaliseras och 

hur den ska utformas skall således hänsyn till rennäringen visas.
40

 

Vad som tidigare framkommit gällande RNL bestämmelser är högst relevant. Kontentan 

av vad som tidigare nämnts kan göras gällande när det gäller förnyelsebara energikällor. 

Således lämnar förarbetena till lagstiftningen inga direkta svar och vägledning får 

därmed sökas i praxis.
41

 

M 2249-06, som gäller tillstånd till gruppstation för vindkraft på bl.a. Taka- Aapua inom fastighet 

Övertorneå 1:1, Övertorneå kommun. I detta rättsfall påverkas rennäringen i form av att den tänkta 

verksamheten lokaliseras på en plats var rennäringen var utpekat som riksintresse. Utöver 

rennäringen påvisades även andra intressen inrymmas i det tänkta området. Ett annat intresse som 

kunde tänkas uppfylla kriterierna för riksintresse var naturvård, detta pga. artrikedomen av olika 

lavar samt urskogen. Området i sig var aldrig utpekat som riksintresse för vindkraft men enligt 

länsstyrelsen var området under utredning huruvida den statusen kunde komma ifråga på det tänkta 

området. Miljööverdomstolen beviljade tillstånd för 14 kraftverk med förutsättning att vissa 

kriterier uppfylldes gällande försiktighet mot naturen och dess omgivning. I fallet yttrade sig 

sametinget om att miljökonsekvensbeskrivningen inte var tillräcklig. De ansåg att konsekvenserna 

var långt mer än bara habitatförlusterna och minskad betesareal. Samebyns erfarenhet att 

brunstplatserna inte längre används av renarna på grund av en tidigare vindkraftsetablering är en 

allvarlig konsekvens som måste analyseras närmare. Bolaget med intresse av att etablera 

vindkraftstationen, svarade med att hänvisa till ortsbefolkningens utsagor om att det samlas fler 

renar på området var de tidigare byggda vindkraftverken var placerade. Miljööverdomstolen 

behandlade sametingets kritik och uppställde ett krav i domen gällande rennäringen. P.18 vilket 

inkluderade hänsyns ska tagas i anläggningsfasen, då inga arbeten på stationerna får ske under de 

två första veckorna i oktober. Utöver detta uppställde miljööverdomstolen enbart kriterier som 

skyddar naturvårdsintresset. 

I tvisten framhåller sametinget att en fullständig miljökonsekvensbeskrivning måste 

upprättas. Forskare och experter på området anser i det närmaste att något dylikt är 

svårt, i praktiken nästan omöjligt att göra. Detta pga. att vindkraften som förnyelsebar 

energikälla är så pass ny att man inte än har identifierat all påverkan den gör på renar 

och rennäringen.
42

 

Nu bedrivs forskning av bl.a. Anna Skarin för att se hur renarna och rennäringen 

påverkas av vinkraften. Forskningen bygger på att de ska samla in data genom 
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spillinventering och GPS-halsband på renar som rör sig i områden var sommarbetning 

sker. Mätningen kommer ske under tiden före, under och efter vindkraftetableringen.
43

 

 

5.2 Gruvdrift 

 

En annan verksamhet som i rättsutvecklingen har tvistat med rennäringen är gruvdriften. 

Likt förnyelsebara energikällor är denna verksamhet bunden till ett fast och mindre 

område. För att komma fram till vilka kompensations- skyddsåtgärder som kan komma i 

fråga, följer förfaringssättet det mönster som jag tidigare nämnt. Således vänder jag mig 

till rättspraxis för att få vägledning.
44

 

MÖD 2008:24 som gäller, tillstånd att anlägga och driva en gruva med processverk m.m. vid 

Fäboliden, Lycksele kommun. Domen avsåg ett avgörande i en deldom i mål nr M 788-06. I detta 

fall som reglerar gruvdriften finns otroligt många aspekter att ta i beaktan. Parter i målet är 

Länsstyrelsen, Räddningsverket, Lappland goldminers AB och enskilda markägare. Utöver detta 

kommer Vapstens sameby att vara indirekt part genom att dennes verksamhet är lokaliserad i 

området var fallet gäller, samt att de är part i deldomen från miljödomstolen. Miljööverdomstolen 

beviljar tillstånd till verksamheten i likhet med miljödomstolen. Vad som skiljer de båda 

instanserna är att miljööverdomstolen ändrar vissa villkor i tillståndet. De flesta av 

villkorsändringarna var avsedda att tillgodose Länsstyrelsen och Räddningsverkets klagomål. 

Dock fanns vissa ändringar i de enskilda markägarnas klagomål. Ex ersättningsnivåer, mätning av 

buller och vibrationer m.m. när det gäller ersättningsnivåerna ansåg miljööverdomstolen att det 

bolaget hade för avsikt att betala var i regel för låga, vilket ändrades. I miljööverdomstolens dom 

fanns en diskussion om var ett sandmagasin och processvattenmagasin skulle placeras. Den tänkta 

platsen för dessa verksamheter placerades med hänsyn till rennäringen, genom att ett av det 

förslagna platsvalet skulle innebära att en flyttled för rennäringen skulle gå förlorad. Detta trots att 

enskilda markägare ansåg att ett område benämnt natura 2000-område skulle eventuellt gå 

förlorad. Miljööverdomstolen följde miljödomstolens talan gällande, att området benämnt natura 

2000-område inte skulle skadas enligt utredning. Således visar miljödomstolen hänsyn till 

rennäringen. Vidare i domen benämns inget om rennäringen utan här får man gå till ordinarie dom 

från miljödomstolen för att finna kompensation – skyddsåtgärder. I Bolagets 

miljökonsekvensbeskrivning upptas vilka intressen som kolliderar med verksamheten. Här bl.a. 

uppkommer det att inom det tänkta området finns olika intressen som kan benämnas riksintresse. 

Ex. frilufslivet, rennäring och natura 200-område. För att begränsa mig efter arbetets syfte väljer 

jag att enbart beröra rennäringen. 

I miljökonsekvensbeskrivningen framgår det att hela området inom Lycksele kommun är 

vinterbetesmarker som brukas av Vapstens sameby. Området var gruvan har för avsikt att placeras 

var vårvinter- förvinterland som utgör ett funktionellt sambandsområde för flytt mellan 

sommarbetet i fjällen och vinterbetet närmare kusten. Vidare framgick det att flytten vid den 

tidpunkten var med lastbil och var gruvan planeras utnyttjas för närvarande inget bete i större 

utsträckning. Anledningen till lastbilsflytten är rådande förhållandet på området. Under 1970-talet 

och 1980-talet har avverkningar och markberedningar som skogsnäringen utfört orsakat tillfälliga 

brister i den naturliga flyttleden och betesförhållandena. Vidare i beslutsunderlaget framkommer 

det att inga riksintressen för rennäringen finns i direkt anslutning till det planerade området var 

gruvan planeras. Dock finns det flyttleder och en rastplats några km norr om området. Det är 

denna flyttled där miljööverdomstolen anser processvattenmagasinet och sandmagasinet inte böra 

placeras. Vidare framgår det att områdets beskaffenhet gällande betesmarker är idag inte att 

beteckna som betydande förluster för rennäringen. Således de riksintresse som i närheten av den 

planerade gruvområdet bedöms inte påverkas i någon större utsträckning. På grund av andra 

verksamheter i området såsom en väg blir det svårt för fri strövning i området och här identifieras 

ett visst behov av hjälp behövs pga. ökade arbetsinsatser och teknikstöd för att övervaka och hålla 

samman hjorden. Direkta skador på renarna såsom damm och stenkast från gruvan, bedöms som 
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liten under förutsättning att renar inte vistas i dagbrotten och dammande anläggningars direkta 

närhet. Då skoterled genom området finns, kommer den behövas flyttas pga. verksamheten. Detta 

innebär att risk för rennäringen finns och att denna kan tänkas flyttas söderut mot annan samebys 

marker. Utöver detta nämns även Umbyns sameby som har en flyttled i utkanten av området som 

betecknas som riksintresse. Bolagets bedömning är att den inte påverkas.  

Denna miljökonsekvensbeskrivning godkänner miljödomstolen och således också 

miljööverdomstolen. I domslutet till miljödomstolen återfinns ett villkor angående rennäringen 

som föreskriver att bolaget skall två gånger om året samråda med samebyn. Bolaget ska även vidta 

skäliga åtgärder för att minimera de intrång och skador som verksamheten innebär för renskötseln. 

Vilka åtgärder som är skäliga lämnar miljödomstolen till tillsynsmyndigheten att bestämma. Efter 

samtal med länsstyrelsen i Västerbotten har det framkommit åtgärderna har inte identifieras samt 

att inga samråd mellan bolaget och samebyn har skett. Detta pga. verksamheten har inte påbörjats 

ännu. Dock hänvisar länsstyrelsen till yttranden till berörda parter som uppmuntrar dem till samråd 

omgående. 

Att beakta angående gruvdrift och rennäringen i förhållande till förnyelsebara 

energikällor, är att miljöaspekterna från gruvverksamhet är betydligt mer omfattade pga. 

tekniska samt kemikaliska aspekterna.
45
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6. Diskussion och slutsatser 
 

Detta kapitel har jag för avsikt att ge synpunkter på vad som tidigare i utredningen har 

kommit fram. Det handlar rent av om förslag och funderingar kring varför 

lagstiftningen, domstolarna och parterna resonerar som det gör. Utöver detta kommer 

jag även jämföra pågående och avslutade projekt hos Banverket, för att se om deras 

åtgärder på ersättning, kompensation – skyddsåtgärder är tillräckliga eller inte.  

 

6.1  Diskussion om lagstiftningen 
 

Vad gäller lagreglerna på området, anser jag förutom att de är ofullständiga att de är 

ytterst komplexa samt svåröverblickliga. Jag kommer enbart beröra de lagregler där jag 

anser att det förekommer oklarheter eller problem.
 46

  

 

6.1.1  Förutsättningar för ersättning 

När det gäller förutsättningarna för att få ut ersättning pga. renskötselns upphävande 

anser jag att reglerna lämnar öppet för en konflikt. Med undantag för möjligheten att 

teckna egna avtal med markägaren, är den nuvarande lydelsen skada eller olägenhet 

som lämnar öppet för tvister.  

Om det hade funnits möjlighet att finna vad rekvisiten skada eller olägenhet avsåg i 

rättskällorna på ett tydligt sätt, hade diskussionen varit irrelevant. Givetvis är fallet inte 

så beskaffat. För att komma fram till vad som föranleder dessa rekvisit får man söka 

svaren i miljökonsekvensbeskrivningen som motparten har till uppgift att utföra.
47

 

Miljökonsekvensbeskrivningen återfinns i vissa fall i rättsfallen, men i regel återfinns 

den som bilaga till rättsfallen. Det är upp till den som gör anspråk på området var 

rennäringen bedrivs att identifiera och beskriva de indirekta och direkta effekterna som 

den planerade verksamheten eller åtgärden kan medföra för rennäringen.
48

 

Det är redan här enligt mig som det första problemet uppstår. I regelverket gällande 

miljökonsekvensbeskrivning framgår det som tidigare nämnts att verksamheten eller 

den som avser att göra en åtgärd, är skyldig att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning. 

Förfaringsreglerna för denna inkluderar samråd med berörda parter, i detta fall 

samebyarna. Samrådet fungerar så att lagstiftningen ger motparten, rennäringen, en 

chans att beskriva hur verksamheten eller åtgärden påverkar renskötseln. Dock finns 

inga formella regler som avser att den verksamme och samebyn måste vara överens. 

Således kan oenighet råda, men ändock kan miljökonsekvensbeskrivningen anses såsom 

färdigt beslutunderlag för fortsatt process i tillståndsansökan.
49

 

Det andra problemet som jag anser uppstår vid detta förfaringssätt är metodiken. För 

den verksamme juristen som i regel handhar dessa ärenden kan metodvalet anses som 
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förvirrande pga. utsvävningen från den vanligtvis använda rättsdogmatiska metodvalet. 

Jag kan förstå om kritiker anser att förfaringssättet följer en traditionell juridisk metod 

med lagtext, förarbeten, praxis och sen doktrin. De hävdar att 

miljökonsekvensbeskrivningen tillhör praxis antingen genom en bilaga eller skrivs in i 

själva domen. Är fallet så att beslutsunderlaget skrivs in i rättsfallet i löpande text, 

håller jag med kritikerna, annars gör jag det inte. 

I regel är en miljökonsekvensbeskrivning ett stort dokument som inte enbart rör 

rennäringen. Allt som rör människan och naturen ska redovisas, och detta blir i regel en 

omfattande utredning. Av diverse administrativa skäl m.m. är det vanligaste 

förfaringssättet att bifoga miljökonsekvensbeskrivningen som en bilaga till domen.
50

  

Vad jag anser skiljer sig från den traditionella rättsdogmatiska metoden är att bilagor till 

rättsfall, inte brukar väga lika tungt som själva rättsfallet. Många, nu säger jag absolut 

inte alla, bortser från bilagorna och missar relevanta data för rättsutredningen. Men 

varför bortser man från detta? I normalfallet är ett rättsfall ett omfattande dokument 

med mycket information av betydelse för en utredning. Miljökonsekvensbeskrivningen i 

sig är i regel mer omfattande och tar upp inte bara rennäringsfrågor, som tidigare 

nämnts. Den totala delen information blir otroligt stor och svåröverskådligt för många. 

Detta tror jag kan vara ett skäl till varför man bortser från bilagorna till rättfallet. 

Dessutom är ju domskälen det avgörande när ett prejudikat skall bedömas, har 

miljökonsekvensutredningen betydelse kan man vänta att den åberopas i domskälen. 

Således om man utövar en traditionell rättsdogmatisk utredning med fokus på praxis så 

går viktig information förlorad pga. att rättsfallsstudien koncentreras på själva fallet och 

inte på bilagor till domen.  

Mitt förslag till åtgärd för ett av problemen är relativt enkel. Vad gäller bifogande av 

miljökonsekvensbeskrivning bör man istället skriva in konsekvenserna m.m. i själva 

rättsfallet. 

6.1.2  Beräkning av ersättningen, kompensations - skyddsåtgärd 

Enligt min åsikt är det ytterst anmärkningsvärt att ingen ny beräkningsmodell är 

framtagen, med tanke på det ökande politiska intresse samekulturen har åtnjutit. Den 

modell som presenterades tidigare i arbetet, användes redan 1965. Inget förutom 

värdena har ändrats på 38 år, trots den stärkta rättsstatus samekulturen givits. Dock 

känns det skönt att forskning på området för närvarande sker av Anna Skarin. Min 

slutsats är alltså att beräkningssättet är föråldrat.
51

 

Jag vill dock belysa en viktig iakttagelse. Det förarbetet varifrån beräkningsmodellen är 

tagen, kommer från en äldre version av rennäringslagen. Här benämns bl.a. 26§ 2st 

RNL bestämmelser om upphävning. Det andra stycket i den tidigare RNL upptar 

områden som inte är av väsentlig betydelse för rennäringen. Här framgår det att 

ersättning inte kan komma ifråga. Genom att denna bestämmelse är upphävd och den 

nuvarande lagregeln inte berör vilken beskaffenhet marken bör ha för att ersättning ska 

komma i fråga, tolkar jag det som att förutsättningarna för ersättning har stärkts inom 

rennäringen.  

MÖD 2006:44 gäller tillstånd till anläggande av en järnvägsbro m.m. Rättsfallet har 

refererats ovan i avsnitt 3.2.3.  I rättsfallet framgår det att en förutsättning för att en 

kompensationsåtgärd ska vara giltig är att den träder i kraft samtidigt som verksamheten 

                                                 
50

 6kap. 3§ MB 
51

 http://www.naturvardsverket.se/sv/nv/Sok/?quicksearchquery=vindkraft+renn%c3%a4ring 2009-12-11 



22 

 

börjar. Den andra slutsatsen som går att utläsas från det rättsfallet är att de 

kompensationsåtgärder som presenterades inte var tillräckliga. Således behövs mer 

kompensation för att tillgodose rennäringen. Det bör dock uppmärksammas att 

kompensationsåtgärderna gällde natura 2000-område i rättsfallet.  

Ett natura 2000-område är grundat på internationella bestämmelser likt rennäringen. 

Skillnaden är att rennäringen är indirekt skyddad i det avseendet att det är den samiska 

kulturen som har det internationella skyddet. Vad som tidigare har nämnts gällande 

rennäringen, att den är en förutsättning för att den samiska kulturen ska fortleva, bör 

även här uppmärksammas.    

6.1.3  Övrigt 

En viktig punkt som egentligen inte har berörts i detta arbete, men som jag tycker är 

viktig att belysa är frågan om helhetsbedömning vid stora infrastrukturprojekt. Vid 

anläggning av en ny järnväg ex från Kiruna i norr till Borlänge i söder, blir inte bara en 

sameby berörd utan betydligt många fler. Den nuvarande lagstiftningen är utformad så 

att varje sameby för sig ska bedömas utifrån regelverket. 

Man bör slå hål i den gamla svenska myten om att vi är ett byråkratiskt land där ett 

projekt tar månader, om inte år för att ta sig igenom den mur av byråkrati som systemet 

uppställer. Ur ett samhällsperspektiv där effektivitet, snabbhet och precision är 

nyckelorden anser jag att detta är en viktig fråga att diskutera. 

Istället för att bedöma varje sameby, anser jag att ett system där en helhetsbedömning 

utförs vore det bästa. I bedömningen ser man till hur järnvägsprojektet skulle påverka 

den samiska kulturen i helhet för Sverige. Där redan hårt ansatta samebyar är belägna 

kan större delen av Banverktes ekonomiska resurser investeras, och de samebyar som 

inte påverkas lika mycket får en mindre del av kapitalet. Det är nämligen så att varje 

järnvägsprojekt har en ekonomisk budget vilken de måste hålla sig inom. Att varje 

sameby ska få samma ersättning m.m. är ohållbart och orättvist i min mening därför att 

alla samebyar har olika förutsättningar. 

 

6.2 Diskussion om annan verksamhet 

 

Här närmast kommer jag att diskutera de berörda rättsfallen. Finns något att inhämta för 

syftet med arbetet? Frågor kring hur jag anser att domstolarna har dömt utifrån vad som 

kommit fram i arbetet m.m. 

 

6.2.1   Förnyelsebara energikällor 

I rättsfall M 2249-06, som gäller tillstånd till gruppstation för vindkraft på bl.a. Taka- 

Aapua inom fastighet Övertorneå 1:1, Övertorneå kommun. Rättsfallet har refererats 

ovan i avsnitt 5.1. I detta fall finns flera frågetecken som bör belysas. Inledningsvis vill 

jag nämna vad miljööverdomstolens domslut egentligen innebar för rennäringen. 

P.18 vilket inkluderade att hänsyn ska tagas i anläggningsfasen, då inga arbeten på 

stationerna får ske under de två första veckorna i oktober. Detta är domstolens åtgärd 

gentemot rennäringen. Detta innebär att den enda hänsyn som tagas mot rennäringen är 

en engångsföreteelse av lindrigare karaktär.  
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Kritiker skulle enligt min mening med stor sannolikhet anmärka att många av de andra 

villkoren i domen, vilka syftar till skyddsåtgärder kan tänkas även avse rennäringen. 

Exempelvis ett villkor som reglerar begränsad användning av vägarna till verksamheten. 

Visserligen finns sanning i påståendet, men i den allmänna diskussionen som förs i 

rättsfallet, finns enligt min mening ingen antydan om att andra skyddsåtgärder avser 

rennäringen specifikt. Man kan sammanfattningsvis påstå att man indirekt tar hänsyn till 

rennäringen. Detta utgör enligt min mening en brist i domen därför RNL bestämmelser 

ska prioriteras primärt vid hänsynstagande och inget annat.
52

 

Därefter vill jag gå in på riksintressefrågan. Genom domen framgår det att rennäringen 

är utpekat i området som ett riksintresse. Dock framgår det att Jordbruksverket som 

utpekade intresset, gjorde det för en lång tid sedan. Nu efter en noggrann undersökning 

har det påträffas andra intressen som kan tänkas vara riksintressen, såsom - riksintresse 

för naturvård samt vindkraft. Utifrån domen går det inte att utläsa om en bedömning 

gällande 3 kap MB har företagits, men jag förmodar att saken är inrättad.  

Slutligen vill jag beröra miljökonsekvensbeskrivningen och domstolens 

ställningstagande till den. I domen framgår det att sametinget påvisar att 

konsekvenserna inte enbart är habitatförluster och minskade betesarealer. Risker som 

förlust av brunstplatser samt direkta skadeeffekter kan även påvisas.  

Angående förlusten av brunstplatser försvarar sig bolaget genom att hänvisa till 

ortsbefolkningens utsagor. De påstår att i ett annat område där vindkraft är etablerad 

samlas renar ändå och att detta innebär att renarna inte påverkas såsom sametinget 

beskriver. Det anmärkningsvärda i detta är att domstolen godkänner bolagets argument, 

utan säker dokumentation på att så är fallet.  

Angående den direkta skadeeffekten som kan avse istappar som faller från 

anläggningarna m.m. försvarar sig bolaget med att visa punkten övriga 

försiktighetsmått. Här redovisas vägbommar som en möjlighet att hålla 

obehöriga/potentiella skadeobjekt borta från anläggningarna. Även varningsskyltar ska 

minska skaderisken. Domstolen godkände även detta.  

Vad man kan fråga sig i detta avseende är hur domstolen tänkte att detta skulle skydda 

rennäringen? Kan en ren läsa? Hur svårt är det för en ren att gå runt en vägbom? Förstår 

en ren vad en vägbom är? Enligt mig torde exempelvis ett stängsel runt området vara en 

utmärkt skyddsåtgärd. Som det tidigare framgick erkände bolaget samt domstolen att 

renar inte skräms av vinkraftverken och då finns en risk att renar befinner sig i området.  

Angående betesförlusten, framgår det inget av rättsfallet gällande kompensation eller 

liknande. Med tanke på vad som tidigare nämnts i arbetet gällande beräkningsmodellen, 

finns ingen redogörelse för den. 

Min personliga teori varför rennäringens intresse lämnades därhän i detta fall är att det 

beror på den politiska viljan av att få förnyelsebara energikällor, samt 

sysselsättningspolitiska skäl. I en kommun med hög arbetslöshet kan nyetablering av 

denna verksamhet generera jobbtillfällen. Även kommunens miljömål gynnas av denna 

verksamhet och det tror jag är en direkt effekt till varför rennäringens förbisågs.    
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6.2.2   Gruvdrift 

I MÖD 2008:24 som gäller, tillstånd att anlägga och driva en gruva med processverk 

m.m. vid Fäboliden, Lycksele kommun. Rättsfallet är refererat ovan i avsnitt 5.2. I detta 

fall till skillnad från förnyelsebara energikällor avser verksamheten en icke miljövänlig 

industri. Verksamheten har dock sysselsättningspolitiska aspekter att ta i hänsyn till. 

Inledningsvis vill jag nämna vad miljööverdomstolens domslut innebar för rennäringen. 

Domstolen beviljade tillstånd för den tänkta verksamheten, med vissa ändringar från 

miljödomstolens dom. En punkt reglerade rennäringen och avsåg lokalisering av två 

anläggningar. Platsvalet för dessa blev ett område som inte skadade en flyttled för 

rennäringen. Flyttleden var utpekat som ett riksintresse. Resterande villkor gällande 

rennäringen som miljödomstolen uppställde godkände således miljööverdomstolen. De 

villkor som miljödomstolen uppställde berörde samråd mellan samebyn och 

verksamhetsutövaren. Dessa skulle ske två gånger per år. Vidare avsåg bolaget att vidta 

skäliga åtgärder för att minimera skador som verksamheten innebär för renskötseln. 

Miljödomstolen delegerade ansvaret till länsstyrelsen i Västerbotten att uppställa 

villkoren om skäliga åtgärder. Efter samtal med länsstyrelsen har det framgått att inga 

villkor ännu har uppställts, således är det svårt att bedöma hur rennäringen påverkas.
53

 

Därefter vill jag gå in på miljökonsekvensbeskrivningen. Dokumentet beskriver på ett 

bra och utförligt sätt hur rennäringen påverkas. Aspekter som funktionssambandet 

mellan området och rennäringens bedrivande, riksintressefrågor, betesförluster, direkt 

skadeeffekt och behov av hjälp för renskötarna pga. friströvningen begränsas. 

Jag börjar med funktionssambandet för området. I miljökonsekvensbeskrivningen 

framgår att området där gruvan har för avsikt att placeras var vårvinter- förvinterland 

som utgör ett funktionellt sambandsområde för flytt mellan sommarbetet i fjällen och 

vinterbetet närmare kusten. Bolaget motiverade sig genom att hänvisa till rådande 

situation, där flytten för tillfället var med lastbil och därför behövdes ingen hänsyn tagas 

till det. Domstolen godkände motiveringen. 

Vad som kan ifrågasättas här är enligt mig den rådande situationen. Skogsavverkningen 

och markberedningen hindrade renarna att begagna sig av den traditionella vägen. 

Denna situation är i mitt tycke högst tillfällig. Inom några år har naturen gjort sitt och då 

kan området användas som tidigare.  

Angående riksintressefrågan framgår det att inget sådant finns i direkt anslutning till 

gruvan, utan de finns i det yttre området. Här ändrar miljööverdomstolen tidigare 

instans beslut att placera ett sand- respektive processvattenmagasin med hänsyn till 

rennäringen. 

Vad gäller betesförlusten anser jag att en viktig aspekt belyses. I 

miljökonsekvensbeskrivningen framgår det att med tanke på den rådande situationen i 

området, skogsavverkning m.m. är tillgången på betet inte så stort. Om verksamheten 

etableras så kommer inte så mycket betesmark gå förlorad så att man kan benämna det 

betydande. Detta godkände domstolen. Det viktiga i detta uttalande är enligt mig att en 

av bedömningsgrunderna som redovisades i detta arbete har tagits från 

Svappavaarautredningen. Det kriteriet reglerar betesskador med omedelbar effekt.  

Ser man till bedömningsgrunden, argumenterar verksamhetsutövaren att inga direkta 

effekter finns pga. den rådande situationen och således kan inget ersättningskrav 
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uppkomma. Kan inge ersättningskrav utkrävas kan således ingen betydande skada 

föreligga heller. En annan aspekt som berörs även här är enligt mig i likhet med vad 

som tidigare har nämnts att situationen är tillfällig. Även här kommer tiden ha sin gång 

och naturen kommer att återställa betestillgångarna som det tidigare har varit. 

Angående den direkta skadeeffekten kan sägas: Risken för direkta skador på renarna 

såsom damm och stenkast från gruvan, bedöms som liten under förutsättning att renar 

inte vistas i dagbrotten och dammande anläggningars direkta närhet. Detta godkände 

domstolen. Det anmärkningsvärda enligt mitt tycke är att trots samebyns begäran om 

stängsel för hela området, för att skydda renarna avslogs begäran. Detta trots att bolaget 

redovisade att en risk för skada finns om renarna befann sig i direkt anslutning till 

någon anläggning eller dagbrott.  Denna identifiering av effekt kan även härledas till 

behovet av hjälp pga. svårigheterna att hålla flocken samlad. Om verksamheten 

etableras kommer den påverka flocksammanhållningen och chansen ökar att renar 

skingrar sig och uppehåller sig på platser där de inte hör hemma, exempelvis i 

anslutning till en anläggning. 

Till skillnad från rättsfallet som berörde förnyelsebara energikällor varierade kvalitén i 

denna dom. I det senare fallet var miljökonsekvensbeskrivningen mer omfattande och i 

mitt tycke ett bättre beslutsunderlag. När två olika verksamheter som berör rennäringen 

skiljer sig så pass mycket, får mig att fundera. Vilka möjligheter finns för att förutse 

utgången i en tillståndsansökan där rennäringen berörs?  

Jag tycker att detta är en orsak nog för en diskussion om rättsäkerheten gällande hela 

regelsystemet. 

 

6.3 Jämförelse mellan planerade åtgärder från Banverket 
 

Detta avsnitt avser att jämföra om Banverkets skydds- respektive 

kompensationsåtgärder i redan planerade projekt bedöms som rimliga alternativt för 

omfattande eller små enligt lagens krav. Berörda projekt i utredningen är 

Kirunaprojekten och Aitikprojektet. 

 

6.3.1 Kirunaprojektet 

I Kirunaprojektet som pågår för fullt gällande fastställande av järnvägsplan (JP), har en 

överenskommelse med Laevas sameby tecknats. Avtalet i sig är giltigt med 

förutsättning att inte JP01 överklagas av samebyn. JP01 är i dagsläget inte beslutat, men 

jag utgår ifrån att fallet blir att den godkänns.  

Syftet med överenskommelsen är att begränsa intrånget för rennäringen så att 

renskötseln kan bedrivas i nuvarande utbredning. Ett flertal åtgärder är inplanerade 

såsom, ekodukt, viltpassage, samlingshagar merkostnader m.m. Vad som är det unika 

med denna situation är att man för första gången försökte uppnå en 

flerpartsöverenskommelse. Här handlade det om fler aktörer än Banverket som hade för 

avsikt att teckna ett avtal. Parter som Vattenfall, Vägverket, Banverket och LKAB hade 

för avsikt att teckna ett avtal med Laevas sameby på initiativ av Torbjörn Berglund på 
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Banverket. Dessvärre gick avtalet i stöpet pga. att vissa parter ansåg sig ha gjort 

tillräckligt för rennäringen i området.
54

 

När det gäller frågan huruvida Banverkets åtgärder är att anses som tillräckliga i 

förhållande till lagstiftningen, anser jag med utgångspunkt i ExprL princip om 

gottgörelse att de är fullgoda. Jag anser att alla åtgärder som planerats i projektet 

kommer att uppfylla syftet med överenskommelsen.  

Frågan huruvida dessa åtgärder är för långtgående går att diskuteras. Ser man till den 

ekonomiska delen, alltså om kostnaden för åtgärderna i förhållande till ersättning i 

enlighet med upphävandet av renskötseln i området, kan mycket sägas.  Om man 

använder sig av beräkningsmodellen som tidigare presenterades i uppsatsen, tror jag 

åtgärderna som planerades överstiger i kostnad vad priset för att ersätta samebyn skulle 

bli. Det kan tyckas innebära att åtgärderna är för stora i förhållande till vad 

lagstiftningen på området säger. Dock vill jag påpeka att detta är en ekonomisk 

bedömning och att enbart ta hänsyn till ekonomiska följder är inte motiverat.
 55

  

Enligt mig bör även 3 kap 10§ MB gällande vilken verksamhet som är mest lämpad för 

området, tas med i argumentationen. Denna bedömning grundar sig inte enbart på 

ekonomiska bedömningsgrunder utan även på ekologiska, sociala, kulturella hänsyn 

m.m. Jag lämnar således därhän om åtgärderna är för omfattade. Jag anser dock att så 

länge båda parterna är nöjda har varken för lite eller för mycket företagits.
56

  

 

6.3.2 Aitikprojektet  

Vad gäller projektet som pågår i Gällivare skogssamebys område, har Banverket och 

samebyn tecknat ett avtal. Likt syftet med Kirunaprojektet har även denna 

överenskommelse samma krav på reducering av negativ påverkan för rennäringen. 

Åtgärder som är planerade att genomföras är planskild passage, stängsel, 

underhållsansvar, bekostning av uppförandet m.m.
57

 

När det gäller frågan huruvida dessa åtgärder är för stora eller små, vill jag föra exakt 

samma resonemang som om Kirunaprojektet. Således anser jag det onödigt att repetera 

vad som tidigare är sagt.  

 

6.4 Slutsatser  
 

Resultatet av utredningen har visat på en osäkerhet kring aktuella frågeställningar samt 

ett behov utav att kunna förutse utgången av ett ärende av denna karaktär. Här nedan 

sammanfattas några slutsatser som kan underlätta förutseendet i framtida projekt. 

För att underlätta processen vad gäller järnvägsprojekt och rennäringen bör man 

inledningsvis upprätta en överenskommelse där båda parter är nöjda. Förslagsvis kan 

detta göras under samrådsmötet vid en framtagning av miljökonsekvensbeskrivningen. 
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Är det inte möjligt bör man utforma det fortsatta arbetet så att hänsyn tas till 

rennäringen. 

När det gäller hänsyn bör man se till att de åtgärder som planeras är i bruk när 

verksamheten startas. Vidare bör man kontrollera med ortsbefolkning om uppgifter som 

lämnas av samebyn är korrekta. Dessa personer vet i regel vad som förekommer i 

området och kan spara tid och pengar vad gäller bekräftelse av uppgifter.  

När det gäller frågor som rör betesförluster bör svappavaarautredningen tillämpas. En 

viktig aspekt när det gäller betesfrågorna är att belysa framtiden eventuella 

förutsättningar. Kan Banverket göra någon åtgärd som resulterar i att betestillgången 

ökar i framtiden. Detta torde innebära att ersättning i frågor som dessa går att begränsas 

över en kortare tid.  

När det gäller eventuella flyttleder eller likande bör man kontrollera övriga 

omständigheter såsom annan verksamhet som påverkar rennäringen. Här kan det vara 

frågan om en äldre skogsavverkning som har lämnat ett visst område i dåligt skick. Kan 

Banverket göra något så att det området går att brukas i framtiden? Detta kan resultera i 

att eventuella lastbilsförflyttningar går att tidsbegränsas till den tiden då området 

förbättrats.  

När man planerar anläggningsfasen bör man ta hänsyn till vilken tid på året detta sker. 

Känsliga tider som brunst, kalvning m.m. bör vara medtagna i planeringen. En åtgärd är 

att under dessa tider ta paus i arbetet, för att visa hänsyn till rennäringen. 

Om en överenskommelse trots allt inte går att göra finns det slutgiltiga alternativet dvs. 

ekonomisk ersättning. Här bör man tillämpa samma beräkningsmodell som 

presenterades under avsnitt 3.1.3. Viktigt att belysa i detta fall är att man tar hänsyn till 

3 kap 10§ MB och inte bara motiverar förfarandet med ekonomiska 

bedömningsgrunder.  
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