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Sammanfattning 
 

I den här uppsatsen kommer du få läsa om lappskatteland. Lappskatteland är mark och 

vattenområde som samerna betalde skatt till staten för att samerna hade sina renar 

där och utövade renskötsel på marken.  Lappskattelanden varade omkring 300 år 

mellan mitten av 1500-talet till 1900- talet.  

Hade svenska staten verkställt den konvention som antogs av Förenta Nationen, FN, 

1989 (FN krävde att den skulle antas) som sade att man skulle erkänna 

urbefolkningarnas äganderätt till mark och vatten som urbefolkningar en gång i tiden 

besuttit, hade det möjligtvis varit en lösning på problemet om vem som har äganderätt 

till lappskattelanden. Det är många faktorer som påverkar hur lappskattelanden skall 

behandlas. Eftersom att samerna är Sveriges urbefolkning så borde urminnes hävden 

vara användbar eftersom att samerna var de första som befolkade fjällvärlden och 

därigenom ha äganderätt till lappskattelanden.   
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1 . INLEDNING 

 

Under flera århundraden har samerna betalat skatt för det mark- och vattenområde de 

har använt för dem och till deras renar för renskötsel. Lappskattelanden var 

individuella, så varje same skattade för sig själv, men efter några decennier började 

man dela in skatten på samebyar. Efter några år så anser staten att det finns värdefulla 

tillgångar att hämta i lappmarken. På olika sätt började då staten att få större 

inflyttande i lappmarkerna .  

 

1.1 Bakgrund 
 

Gustav Vasa tillsatte birkarlar och statliga fogdar som såg till att samerna betalade 

skatten. Skatten använde staten både till att sälja de eftertraktade pälsarna på den 

europeiska marknaden och fraktade maten; fisk och kött till de svenska soldaterna som 

var ute i krig som varade under tiden. När staten sedan inte längre ”behövde” 

samernas varor lika mycket, på grund av att kriget tog slut, så ville man befolka 

lappmarken med nybyggare. Efter det så började samerna allt eftersom förlora deras 

starka ställning i lappmarken och nybyggarna tog över, samerna började så småningom 

också förlora deras skatteland till staten och nybyggarna.  

1873 kom avvittringsstadgan, staten ansåg att de behövde större få kontroll över 

lappmarken och ville skilja gränser från kronans mark och nybyggarnas mark. För att 

ytterligare få ordning på gränserna upprättade man en provisorisk odlingsgräns år 

1867 och den befintliga odlingsgränsen kan man se från år 1898. Ovanför 

odlingsgränsen skulle samer få utöva renskötsel året om och de nybyggen som fanns 

ovanför odlingsgränsen skulle få bli kvar. Nedanför odlingsgränsen skulle nybyggen få 

komma till. Samerna skulle även få använda kronans mark under vinterhalvåret för 

renbete så länge inte kronan ansåg att nybyggarna behövde marken bättre för 

jordbruket. Dels tillsatte man avvittringsstadgan och drog odlingsgränsen för att 

skydda samerna så att de kunde utöva renskötsel och dels för att staten skulle kunna 

exploatera i lappmarken. 

Vad lappskattelanden innebär har länge varit en fråga som är omstridd och känslig och 

därför väldigt svår att få ett definitivt svar på. Beroende på vem man frågar (samer – 

icke samer) så kommer man få olika svar om vem som är ägare till mark- och 

vattenområdena i fjällområdena beroende på vilket intresse man har för 

fjällområdena.  Både samerna och staten anser sig vara rätta ägare till lappmarken.  
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På 80-talet avslutades skattefjällsmålet, NJA 1981 s. 1, där samerna och samebyar i 

Jämtlandslän stämde staten angående skattelanden i fjällområdena. Samerna 

förlorade målet och tappade därmed viktiga marker för dem och för renskötseln, men 

bara för att skattefjällsmålet slutades på det visset kan man inte dra samma slutsats 

gällande de andra skattefjällen i fjällområden. Det här stora målet var bara början på 

vad som skulle komma, och idag så fortsätter tvisterna mellan staten och samerna/ 

samebyarna och kommer nog göra det en lång tid framöver. 

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att beskriva hur äganderätten till lappskattelanden har 

förändrats genom århundraden samt finna ett svar vem som är den mest rättmättige 

ägaren till lappskattelanden.   

 

1.3 Avgränsning 
 

Uppsatsen avgränsar sig till att behandla markerna i lappskattelanden och lämnar 

därför frågorna t.ex. jakt och fiske utanför. När jag beskriver rennäringslagen så 

kommer jag beskriva den ur mark- och vatten perspektiv och därför utelämnar jag 

andra rättigheter och skyldigheter. Jag har valt att skriva om Luleå lappmark och sedan 

försökt begränsa mig ännu mer till lappskattelanden inom Sirges sameby, fjällsameby1 

inom Jokkmokk socken. Men att bara avgränsa sig till ett mindre område som en 

sameby är svårt eftersom när man började betalade skatt så gjorde man det som 

skattelapp2 så man skattade individuellt och inte som en sameby förrän efter några 

århundraden. Därför finns det inte så mycket fakta om en skattande sameby. Så därför 

har jag endast tagit med några exempel från Sirges sameby. Att skriva om 

lappskattelanden i allmänhet från Härjedalen till Treriksröset skulle bli alldeles för stort 

och för mycket eftersom att lappskattelanden skiljer sig alldeles för mycket från 

varandra beroende på var i landet de låg.  Så därför har jag försökt koncentrera mig på 

en lappmark, i detta fall Luleå lappmark.  

 

 

 

                                                        
1 Bilaga 1. Samebyar finns som fjällsameby, skogssameby och koncenssionsameby. 
2 Skattelapp var en skattefamilj 
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1.4 Metod 
 

Till den här uppsatsen har jag använt mig utav litteratur som finns tillgängliga inom 

området. Jag har hittar litteraturen på Àja (Àjtte biblioteket i Jokkmokk). Jag har tagit 

del av olika doktorsavhandlingar inom området. Kaisa Korpijaakko- Labbas avhandling 

Om samernas rättsliga ställning i Sverige – Finland där man ser hur hon studerat 

lappskattelanden till mitten av 1700-talet, och Filip Hultblads avhandling Övergång 

från nomadism till agrar bosättning i Jokkmokks socken där han inte bara skriver om 

lappskattelanden utan om annat som rör lappmarken kring Jokkmokk socken. Han har 

även mycket fakta om var de olika lappskattelanden låg och vilka som betalade skatt 

för lappskattelanden. Det mesta har jag hittat i böcker. Även Statens Offentliga 

Utredningar, SOU, har varit till hjälp för mig i arbetet. Jag har även valt att skriva lite 

om det så kallade skattefjällsmålet, NJA 1981 s. 1, som avslutades i början på 80-talet, 

och det är väl kanske lite på grund av hur domen föll som lappskattelanden idag är en 

sådant omstritt och känsligt ämne.    
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2. VIKTIGA BEGREPP 
 

 
Nedan kommer olika begrepp beskrivas som kommer användas i uppsatsen. 
 
 

2.1  Lappskatteland 
 

På 1500-talet började samerna betala skatt till staten för det mark- och vattenområde 

de använde för dem och sina renar, därifrån kommer ordet lappskatteland.  Varje 

same/familj som hade renar hade sitt eget område som bestod av både sjöar och land 

som man betalade skatt för. På det område man betalde skatt för fick man exklusiv rätt 

till jakt, fiske och renskötsel.  Som andra fastigheter kunde även dessa områden ärvas, 

säljas, bytas bort och arrenderas3.  Detta gjordes oftast inom familjen t.ex. barn, 

syskon m.m.  Man fick sina landsområden uppdelade beroende på hur stor renhjord 

man hade, men var det så att den ene samens renhjord växte fick de antingen ta över, 

byta eller ta en bit av någon annans mark för att renarna skulle klara sig och hade man 

större lappskatteland än vad man behövde för sina renar fick man ge bort till någon 

annan som behövde mer mark. Lappskattelanden var på den här tiden till för den 

enskilde samen och inte som idag, att ett område är till för hela samebyn, ”kollektiv” 

rätt för renskötsel.  

I 1695 års jordebok kan man se att det uppräknas 20 namn på lappskatteland i Sirges 

sameby. Enligt jordeboken från 1825 var det 36 st. samer som skattade i Sirges sameby 

och sammanlagt skattade de 30 rdr4.  När man hade fyllt 17 år så blev man skattelapp 

och betalde därför egen skatt.  

 

 

2.2 Samer 
 

Samer finns i fyra länder; Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Deras ”land” (område) 

kallas Sápmi som sträcker sig från Idre i Sverige till Kolahalvön i Ryssland. Det är svårt 

att exakt säga hur många samer det finns, men man kan säga att på ett ungefär finns 

det 80 000 samer i Sápmi och av dem bor det ca 20 000 i Sverige5. Samernas 

huvudsakliga näring är renskötsel, men det är långt ifrån alla samer som håller på med 

renskötsel (som har renskötselrätt), ca 2 500. Den svenska Riksdagen erkände samerna 

som urbefolkning år 1977 och samerna är också minoritet i Sverige.  Andra 

                                                        
3 Lundmark Lennart, Så länge vi har marker s.59 
4 Bergstrand, Ingrid, I Sirkassamernas Land, s.14 
5 Stolt kamp för samiskt självbestämmande, Jusek Tidningen 4/2009 s. 22-24. 
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urbefolkningar i världen är t.ex. indianer i Amerika, inuiter på Grönland och aboriginer i 

Australien. 

 

 

2.3 Renskötselrätten 
 

Rättigheten att använda mark och vatten för renskötsel grundas på urminnes hävd, 
vilket stadgas i rennäringslagen (1971:437), RNL, 1§ st. 2.  
 
I RNL 1 §:  
 

”Den som är av samisk härkomst (same) för enligt 

bestämmelserna i denna lag använda mark och vatten till 

underhåll för sig och sina renar. 

Rätten enligt först stycket (renskötselrätten) till kommer 

den samiska befolkningen och grundas på urminnes hävd. 

Renskötselrätten får utövas av den som är medlem i 

samebyn.” 

 
Urminnes hävd grundar rätt till renskötsel och markområden för renskötande samer 
och deras renar. Urminnes hävd avser ett avgränsat markområde som används av en 
och samma släkte under en längre tidsperiod. Denna tid har angivits vara ca 90 år 
enligt doktrin. Idag är det inte bara en och samma familj/ släkt som använder sig utav 
ett och samma mark område, idag har man renskötselrätt inom ett område som är 
indelad i samebyar. 
I 1734 års Gamla Jordabalken, GJB, fanns det regler om urminnes hävd i kap 15.  
 
 
 
I den Gamla Jordabalken kap 15 1§ står det:  
 

”Det är urminnes häfd: där man någon fast egendom eller 

rättighet i så lång tid okvald och obehindrad besuttit, 

nyttjat och bruket hafver, att ingen minnes eller af sanna 

sago vet, huru hans förfäder eller fånges män först därtill 

komne äro”.  

 

 Idag finns inte urminnes hävd reglerat på detta vis, utan återfinns enbart i enstaka 

paragrafer i berörda lagar. Urminnes hävd är av vikt att konstatera vilka marker som är 

renskötselområden, dess utsträckning och lagens tolkning i förhållande till grundlagen. 

Renskötselområden är indelade i året runt- marker och vinterbetesmarker. Med året 

runt- marker menas marker där renbete får ske hela året. Med vinterbetesmarker 

menas marker där renbete får ske 1 oktober – 30 april enligt 3§ RNL. Det är 

vinterbetesmarker som berörs ur lagstiftarens synvinkel av rätten som är grundad på 

ålder.  
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2.4 Sameby 
 

En sameby6 är inte en by av samma mening, utan en sameby kan man jämföra med en 

ekonomisk förening. Samebyn har som ändamål att för medlemmarnas bästa besörja 

renskötseln inom byns betesområde.7 

 

RNL 11§ Medlem i sameby är:  

 

1. same som deltar i renskötseln inom byns betesområde, 

2, same som har deltagit i renskötseln inom byns 

betsområden och haft detta som stadigvarande yrke och 

inte övergått till annat huvudsakligt förvärvsarbete, 

3. den som är make eller hemmavarande barn till medlem 

som avses under 1 eller 2 eller som är efterslevande make 

eller underårigt barn till avliden sådan medlem. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                        
6 Bilaga 1 
7 Rennäringslagen (1971:437) 9§ 
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3. HISTORISK ÅTERBLICK 
 

Nedan går vi tillbaka till 1300 talet för en historisk återblick för att beskriva hur 

äganderätten har förändrats från då till nu tid. 

 

3.1 Lappskatteland 
 

Redan på 1300-talet får man veta om birkarlar.  Birkarlar var storbönder från Norr- och 

Västerbottens kustland som sköte handeln mellan samerna och den svenska kronan. 

De hade rätt från kungen att handla med samer och även ta skatt från dem. Men om 

birkarlarna tog någon skatt på den tiden är man osäker på. Birkarlarna betalade en 

avgift till kronan för att få handla med samerna. Med ordet handla menar man att 

birkarlarna ”handlade” samernas varor t.ex. fisk, kött, värdefulla skinn m.m. för att 

sedan frakta det vidare till Stockholm (staten), som därefter sålde de eftertraktade 

varorna på den europeiska marknaden. Genom detta sätt blev birkarlarna rika, de var 

de rikaste och mäktigaste männen i norrbotten under ca 300 år. Samerna blev också 

beroende av birkarlarna, genom dem kunde de köpa de material som de behövde t.ex. 

tyger, metaller till knivar och yxor m.m.  Birkarlarna var de enda som kunde frakta de 

värdefulla föremålen från lappmarken8 till Stockholm.  

 

På mitten av 1500-talet skickade Gustav Vasa en fogde (Jöns Håkansson) till 

lappmarken för att inventera vad som fanns i lappmarken. Håkansson meddelade 

Gustav Vasa att det fanns mer tillgångar att hämta än vad birkarlarna angett. På grund 

av detta avskaffade Gustav Vasa birkarlarnas skatterätt och införde ett nytt 

skattesystem med statliga fogdar, men birkarlarna hade fortfarande handelsrätt med 

samerna.  

Birkarlarna hade sedan år 1528 fått in 8 mårdskinn och 1280 ekorrskinn som skatt per 

år jämfört med vad Håkansson fått in i skatt år 1553: 2,5 daler, 17 lod silver, 42 

mårdskinn, 1607 ekorre, två bävrar, en utter, två blårävar, 19 hermelin, 77 renhudar, 6 

skeppund 15,5 lispund torrfisk, nio renar och två ”bänkebolstervar”9. Den här skatten 

kom in från Torne, Luleå och Piteå lappmarker. Håkansson hade räknat hur många 

skattelappar det fanns i dessa tre områdena, år 1553 fanns det 301 stycken 

skattelappar. Efter att Håkansson hade inventerat lappmarken fick fogdarna strikta 

instruktioner om vad som gällde när de skulle ta in skatterna.  

Staten/ fogdarna hade upprättat skattelängder så att man skulle se vilka som skattade, 

hur mycket samerna betalade i skatt och för vilket område samerna skattade för.  Det 

skulle inte bli som innan år 1553 att samerna nästan inte betalde någon skatt alls.  

                                                        
8 Lappmarken nuvarande lappland. 
9 Lundmark, Lennart, Så länge vi har marker, s. 26. 
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En familj betalade ungefär nu ett eller två timmer10, man kunde få byta ut ett timmer 

mot ett mårdskinn, plus att man var tvungen ge lite fisk. I början av 1500-talet skattade 

samerna för sjöar men mot slutet av 1500-talet har fogdarna även börjat skriva in land 

områden i skattelängderna. Först av allt betalade man skatt för personen, sedan 

ändrades det och istället betalade man skatt för jordinnehavet.  

 

År 1602 kom en ny skattereform, skatteläggningen fördelades nu på bylänsmannen 

och bymedlemmarna eftersom det var byn som nu blev skattebelagd efter 

skattelandens storlek, men de betalade även skatt efter antalet renar. Förut hade 

samerna betalat skatt genom pälsar, kött, fisk m.m. men nu ville staten ha betalt 

genom pengar också.  Kaisa Korpijaakko- Labba menar i Om samernas rättsliga 

ställning i Sverige – Finland att efter den nya skatteläggningen finns det inga tvivel att 

lappskattlanden är att betrakta som jordskatt.11 I Luleå lappmark började den nya 

skattereformen att gälla år 1607, då betalade varje familj två renar och åtta lispund 

torrfisk. De skattade även var tionde renkalv och var tionde fisk. Totalt för de 175 

skattelapparna i Luleå lappmark blev det 50- 120 renar + 50 renkalvar och fyra- fem 

ton torrfisk årligen.12   

 

Det var i början av 1600-talet som häradsrätterna tog över beslutandet om 

lappskattelanden av byarätten. Byarätten fungerade fortfarande som en ”domstol” 

men inte till samma utsträckning som de gjort före häradsrätten kom till. Det var 

häradsrätterna som beviljade inrymningar (immission, införsel) och fastebrev13 för de 

områden som samen betalde skatt för, lappskatteland. Skattelanden godkändes av 

staten eftersom de togs upp i skattelängderna och behandlades som egendom i 

domstolar. I mitten av 1600-talet var både häradsrätter och länsmyndigheter eniga om 

att lappskattelanden var skattejord. Men mot slutet av århundradet ansåg 

landshövdingämbetet att lappskattelanden var upplåtelser på kronans mark, men 

häradsrätterna ansåg fortfarande att lappskattelanden var skattejord och gjorde det 

under hela 1700-talet.  

Om häradsrätterna blev av med deras beslutanderätt över lappskattelanden skulle 

myndigheter och domstolar inte längre behandla lappskattelanden som samernas. 

Omkring efter 1800 behandlade myndigheterna och lagstiftare lappskattelanden som 

tillfälliga upplåtelser på kronojord, eftersom häradsrätterna tappade beslutanderätten 

över lappskattelanden. Kronan har efter det börjat skriva in i jordböcker och 

skattelängder att lappskattelanden var kronojord. 

 

 

 

 

                                                        
10 Ett timmer var ca 40 ekorrskinn. 
11 Korpijaakko- Labba, Kaisa, Om samernas rättsliga ställning i Sverige – Finland, s. 392. 
12 Lundmark, Lennart, Så länge vi har marker, s. 38. 
13 Inrymning var ett skriftligt bevis på besittningsrätt och fastebrev var då tidens lagfartsbevis. 
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3.1.1 Nybyggarna  

 

Landshövdingen Johan Graan, som var verksam mellan åren 1653 – 1678, ville att man 

skulle befolka lappmarken och föreslog därför att nybyggare14 skulle flytta upp till 

lappmarken.  

I slutet av 1600-talet utredde myndigheterna skattelanden och då blev det aktuellt 

med att upprätta en jordebok över skattelanden, 1695 kom den ut. Med jordebok i 

kameral mening menas att man upprättade ett register med alla räntepliktiga 

fastigheter, med mantal (antalet personer som skattade) eller motsvarande beteckning 

utsatta, namn på fastighetens ägare/ ägarna, kronans räntor och övriga kamerala 

omständigheter.  

Man använde jordeboken för att flytta nybyggarna till de platser där de inte skulle 

störa samerna.  

På 1670-talet kom det så kallade ”placat angående lappmarkens bebyggande”. De 

nybyggare som flyttade till lappmarken blev lovade 15 års skattefrihet och de skulle 

därefter inte behöva betala mer skatt än vad samerna gjorde och de skulle också bli 

fria från knekts utskrivning.  Men det var inte så lätt att få nybyggare att flytta till 

lappmarken eftersom de flesta männen från kustområdena var ute i krig.15  

Man försökte locka med ett nytt plakat 1695, i och med det nya plakatet blev det mer 

definitivt att nybyggare skulle hålla på med jordbruk. Det blev även hårdare kontroll 

för nybyggarna om etableringsfrågan och innan länsstyrelsen gav tillstånd till nybygge 

skulle nämnden vid det lokala tinget godkänna nybygget. I nämnden satt samer som 

majoritet eftersom det var flest samer som bodde i lappmarken på den tiden. 16  Man 

kan tänka sig att nämnderna inte heller godkände nybyggarna för att samerna inte ville 

ha några ”inkräktare” i deras marker.  

 

I och med att gränsen mellan Sverige och Norge fastställdes på 1750-talet kom 1751 

års gränstraktat. I bihanget till den, 1751 års lappkodicill, står det att samerna äger sina 

lappskatteland, men om man kanske på den tiden ansåg att samerna hade äganderätt 

till skattelanden så är det idag bara ett bevis för att samerna hade en stark ställning i 

lappmarken på den tiden. 17  

En bit in på 1700-talet tog kriget slut och Sveriges befolkning ökade kraftigt och 

intresset för att odla i lappmarken ökade och fler och fler nybyggare bosatte sig i 

lappmarken. Nybyggarna hade regler de skulle hålla sig till t.ex. de fick bara fiska och 

jaga inom 5 km från deras hem. För att det inte skulle bli så mycket folk på 

lappskattelanden som skulle störa samerna, fick nybyggarna endast ha ett visst antal 

drängar och pigor.18  

                                                        
14 Jordbrukare. 
15 Lundmark, Lennart, Så länge vi har marker, s. 60. 
16 Lundmark, Lennart, Så länge vi har marker, s. 61. 
17 Bengtsson, Bertil, Samerätt – en översikt. s. 33. 
18 Lundmark, Lennart, Så länge vi har marker, s. 62. 



12 
 

 

Det var inte alla som var nöjd med att nybyggarna fick flytta upp till lappmarken och 

bruka jord, en motståndare var generalmajoren Christoffer Stobée. Han ansåg att 

nybyggarna inte tillförde Sverige lika mycket som samerna gjorde. Nybyggarna fick inte 

ut så mycket av odlandet, fisk eller fågel som kunde överlämnas till staten. Det som 

nybyggarna fick ut av odlandet och jakten gick till dem själv för att överleva.  

Han skrev till 1746- 47 års riksdag: 

 

 ”Sedan är inte hopp om åkerbruket och ringa bevänt med 

ängsmarken. Tjärhandeln har mycken svårighet och getter 

hava de inga. Fisken och fågeln är nybyggaren mest upp 

själv, så bliver litet eller intet över som han kan 

överlämna…”  

 

Samerna hade renarna som de fick kött och hudar ifrån som de tillverkade skor, 

handskar m.m. av. Därför tyckte Christoffer Stobée att det var bättre att samerna fick 

lappmarken för dem själv, eftersom staten hade bättre nytta av samernas skatt än 

nybyggarnas. Det som fraktades under den här tiden från Norrland till Stockholm kom 

en femtedel av samerna som bestod av ca 15 000 renhudar, 10 000 par handskar, skor 

och pälsar per år.19 

 

Slutet på 1700-talet och början av 1800-talet blev dåliga år för samerna. Samerna 

började sakta men säkert tappa deras starka ställning i lappmarken. En stor del till det 

var att renarna dog (inte helt men delvis) ut av olika orsaker; dåliga betesmarker, 

dåliga väderförhållanden och man kan också tänka sig att ren antalet hade ökat så 

markant åren tidigare och därför hade det blivit för stora renhjordar på alldeles för 

små marker och då blev det lättare för ren sjukdomar att sprida sig. Man tappade 

därför sin äganderätt till lappskattlanden, och därför tappade de sin starka ställning. 

 

Genom att renarna dog ut så flydde de svagaste samerna och de samerna som blev 

utan renar till Norge och staten fick inte längre ut så stor skatt från samerna.  

Nybyggarna blev fler och fler i lappmarken och de tog över samernas skatteland. Även 

om det var samerna som hade den starkaste ställning i lappmarken enligt lagar och 

förordningar så ställde sig myndigheterna bakom nybyggarna.  Länsman hade 

beslutande rätten, bevisbördan låg på samerna som hade svårt att bevisa att 

nybyggarna störde samerna. Nybyggarnas ställning i lappmarken stärktes mer och mer. 

I nämnderna vid de lokala tingen tog nybyggarna över majoriteten. Samerna försökte 

rädda sina skatteland från nybyggarna och staten genom att själv bli ”nybyggare” men 

förgäves.  

 

 

                                                        
19 Lundmark, Lennart, Så länge vi har marker, s. 60- 64. 



13 
 

 

Det fanns strikta regler för vad som gällde när man var nybyggare, man skulle bruka 

jord men istället för det fortsatte samerna med renskötsel och blev därmed av med 

sina nybyggen till svenskar.20 

Ofta blev det domstolstvister mellan nybyggare och samer om äganderätten till 

markerna. Till en början dömde domstolarna ofta till samernas fördel eftersom att 

samerna hade den starkaste rätten enligt lappmarksreglementet och 1695 års plakat, 

men allt eftersom så dömde domstolarna till nybyggarnas fördel. Efter 1785 så 

förlorade samerna nästan varje rättstvist med hänvisning från nybyggarna att de 

behövde marken för jordbruk. I en kunglig förordning från 1798 försäkrade man 

nybyggarna arvsrätt till hemman, de fick även rätt att friköpa sina hemman från staten.  

Samerna ansåg att förordningen blev till deras nackdel. Samerna fick inte längre 

arvsrätt till sina lappskatteland.21  

 

 

3.1.2 Avvittring 

 

Staten började med avvittring under 1700-talet, avvittringen började i Norr- och 

Västerbotten först i slutet på 1870-talet och den slutfördes på 1920-talet. Ett skäl var 

att staten började med avvittring var att staten ansåg att de behövde bättre kontroll 

över markerna i lappmarken. Staten ansågs sig sakna inflyttade över hushållningen av 

markerna som bestod av renskötsel och jordbruk. Man mätte upp och gränslade de 

marker som tillhörde kronan och de enskilda. Man skulle skilja markerna som 

användes för renskötsel och jordbruk så att samerna inte skulle känna sig 

undanträngda.22  I avvittringsstadgan från år 1850 bestämdes att lappskattelanden 

skulle avskaffas, eftersom att man inte längre hade någon arvsrätt till lappskattelanden 

så började innehavarna till lappskattelanden dö ut. Samerna skulle få renbete på 

kronomark efter avvittringen, på sådan mark som inte kunde användas till annat än 

renbete, men om det ansågs att jorden kunde brukas istället för att användas till 

renskötsel så skulle marken genast användas till jordbruk. Dock bestämde Kungl. Maj:t 

att stadgan endast skulle träda i kraft på pappret och inte i verkligheten. Men på grund 

av denna avvittringsstadga så var det en same som vägrades inrymning på sitt 

skatteland två år efter att stadgan trätt i kraft på pappret.23  

Den 23 april 1862 är den sista gången, man vet med säkerhet, som man i Luleå 

lappmark utfärdade inrymnings brev. Två månader efter sade länsstyrelsen att 

samerna inte hade någon inrymningsrätt. 24 

 

 

                                                        
20 Lundmark, Lennart, Så länge vi har marker, s. 68- 70.  
21 Lundmark, Lennart, Så länge vi har marker, s. 71- 74. 
22 Lundmark, Lennart, Så länge vi har marker, s. 74. 
23 Lundmark, Lennart, Samernas skatteland – i Norr- och Västerbotten under 300 år, s. 133- 134. 
24 Lundmark, Lennart, Så länge vi har marker, s. 75. 
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1861 hade den tillfälliga avvittringsstadgan inhiberats och den permanenta 

avvittringsstadgan kom år 1873 och var den som gällde i lappmarken och då försvann 

definitivt 1850 års avvittringsstadga.25 I den då gällande avvittringsstadgan från år 

1873 § 8 står det att renbetesrätten är oförändrad även på avvittrade områdena inom 

lappmarken. Man kan likna det vid ett servitut som belastar de bildade fastigheterna 

vid avvittringen.26 Resultatet av avvittringsstadgan var att samerna skulle få använda 

kronans mark för renbete. Man försökte på olika sätt att få bort ordet lappskatteland 

och därmed även lappskattelanden, man bytte ut det först mot renbetesland och 

sedan blev det renbete. 

 

 

3.1.3 Odlingsgräns 

 

För att ytterligare säkerställa gränsen mellan renbetesland och nybyggarland och i 

väntan på avvittringen så beslutade riksdagen år 1867 genom ett regeringsbeslut att 

man skulle upprätta en provisorisk odlingsgräns.27  Beslutet blev till en kunglig skrivelse 

”bestämmandet av en provisionell gräns mellan lappmarkens kulturland och fjällbygd”. 

Ovanför odlingsgränsen är det året runt marker som fjällsamebyarna har rätt att utöva 

renskötsel på. Nedan för odlingsgränsen är det tidsbestämda perioder där 

fjällsamebyarna får utöva renskötsel på och skogssamebyarna har områden nedanför 

odlingsgränsen där de alltid är med renarna. 

Odlingsgränsen skulle dras i samband med avvittringen, det skulle bli billigare så 

eftersom att då behövde lantmätaren endast komma en gång. När den första 

renbeteslagen trädde i kraft år 1886 fanns endast en provisorisk odlingsgräns. Den 

provisoriska odlingsgränsen hade man därför att man ville vänta med att fastställa en 

gräns tills avvittringen var klar i lappmarken för att det inte skulle uppstå några 

problem med nybyggen ovanför odlingsgränsen och att det inte skulle finnas några 

lappskatteland nedanför. 28 

1898 kom en ny renbeteslag, i den kan man se att den definitiva odlingsgränsen är 

fastställd.29  

 

 

 

 

 

                                                        
25 SOU 2006:14 Samernas sedvanemarker, s. 135. 
26 Päiviö, Nils-Johan, Lappskattelandens rättsliga utveckling i Sverige, s 107. 
27 Bilaga 1. 
28 SOU 2006:14 Samernas sedvanemarker s. 130- 131. 
29 Lundmark, Lennart, Samernas skatteland – i Norr- och Västerbotten under 300 år, s. 161. 
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3.2 Renbeteslagen 
 

Efter 1886 års renbeteslag har det funnits renbeteslagar från år 1898 och 1928 och 

nuvarande lagen för renskötsel är rennäringslagen, RNL, (1971:437). Det är i 

nuvarande rennäringslagen som samernas rätt till mark och vatten regleras.   

I 15 – 25§§ beskrivs de rättigheter och skyldigheter som finns i samband med 

renskötseln och mark och vatten. Den som har renskötselrätt enligt RNL har rätt att 

använda mark och vatten för sig och sina renar vid behov inom samebyn betesområde.  

Några exempel på renskötselrättens utövande; renbete till sina renar, uppföra 

renvaktar stuga, jaga och fiska. 
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4. ÄGANDERÄTTEN 
 

 

4.1 FN konventionen 
 

1989 antog Förenta Nationerna, FN, en konvention som krävde att staterna skall 

erkänna ursprungsbefolkningarna deras äganderätt och besittning till den mark de 

tidigare innehade. Sverige har fortfarande inte verkställt konventionen. Regeringen 

anser att konventionen ”uppenbart inte är förenlig med svenska rättsförhållanden.” 

Kanske är regeringen rädd att verkställa konventionen för att mista stora tillgångar i 

fjällområdena. Då samerna är en minoritet i jämförelse med svenskar så anser kanske 

regeringen att man tillgodoser samerna mer än vad man kan tillgodose svenskarna 

med om man verkställer konventionen. Eftersom Riksdagen har erkänt samerna som 

Sveriges urbefolkning så borde det inte egentligen inte finnas några hinder att 

verkställa konventionen, det råder alltså dubbla meningar från regeringen/ Riksdagens 

håll. 

Ursprungsbefolkning är en folkgrupp som lever på sina landområden ”vid tiden för 

erövring eller kolonisation” och som behållit ”sociala, kulturella och ekonomiska 

förhållanden som skiljer dem från andra grupper av den nationella gemenskapen”, 

enligt FN.30  

 

 

4.2 Skattefjällsmålet NJA 1981 s.1 
 

1966 kom det in en stämningsansökan till dåvarande Jämtlands norra domsagas 

häradsrätt och år 1981 avslutas den i Högsta Domstolen, HD.31 Samerna i Jämtlandslän 

hade stämt staten i fråga om samerna hade bättre äganderätt till de omstridda 

fjällområdena än vad staten hade. De berörda enskilda samerna och samebyarna 

angav i sitt yrkande att berörda samebyarna och samerna hade bättre rätt till 

omstridda markerna. Till stöd för deras talan sade de att områdena de haft som 

skatteland varit herrelöst land efter istiden. Inte för att kanske de har varit där direkt 

efter istiden men de var de första som tog fjällområdena i anspråk. HD gick på 

Hovrättens linje som ogillade deras talan, så samebyarna och samerna förlorade. HD 

sade att detta inte var allmänt om alla lappskatteland eftersom skatteland har haft 

olika starka ställningar beroende på var i landet de låg. Samerna har haft mycket 

starkare ställning på deras lappskatteland ju längre upp i landet de var belägna.  

 

                                                        
30 Se källförteckning: Internet 3. 
31 Se källförteckning: Internet 1 
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5. DISKUSSION 

 

 

Man kan inte säga klart och tydligt vem som äger lappskattefjällen bara så där även 

fast det är många som har spekulerat och försökt komma fram till ett definitivt svar, 

lappskattelanden är en så omstridd fråga. Samerna anser sig vara den som har bäst 

äganderätt till lappskattelanden och staten anser sig vara den rätte ägaren. Vem som 

gräver i frågorna spelar nog också stor roll beroende på vad för svar man vill få ut och 

vilket intresse man har för lappskattelanden. Men bortser man från det så är det 

ganska svårt att utreda exakt vad som har hänt, historien är ju lika och då menar jag 

vad som har hänt under de olika århundraden t.ex. birkarlarnas och fogdarnas framfart 

m.m.  Studerar man de historiska dokument t.ex. jordeböcker, domböcker m.m. så kan 

man inte säga att så här var det utan man får spekulera eftersom att det är så många 

år sedan det här hände. Tal och språk förändras och även ord kan få annan betydelse 

och därför kan man inte säga med säkerhet att det som gällde då gäller nu. Allt har 

säkerligen inte heller antecknats ner på den tiden. 

  

Tolkar man FN konventionen så att om svenska regeringen hade verkställt 

konventionen hade samerna varit de som varit rättmättige ägarna till 

lappskattelanden. Eftersom samerna är erkända som urbefolkning i Sverige så skall de 

dåvarande lappskattelanden tillfalla samerna. 

 

I HD:s dom i skattefjällsmålet (NJA 1981 s.1) så säger de att man inte kan döma (om 

det skulle bli någon tvist i domstol) likadant för alla lappskatteland för att alla 

lappskatteland inte har haft samma förutsättningar, lappskattelanden har haft olika 

ställningar beroende på var i landet de låg. Det positiva med HD:s dom är de inte har 

dömt ut de andra lappskattelanden på förhand. Svenska Samernas Riksförbund (SSR) 

har just nu valt att stämma svenska staten32, inte på grund av lappskattelanden, men 

på grund av att samerna vill få tillbaka ensamrätten till jakten och fisket i fjällen.  

 

Jag kan inte säga vem som har den bättre äganderätten till lappskattelanden, även 

som jag mycket gärna skulle vilja det. Frågan är långt ifrån utredd. 

Många som har forskat om lappskatteland har olika definitioner på ordet ”äganderätt”, 

vissa anser att samerna ägde sina skatteland och andra anser att samerna hade 

äganderätt villkorligt till skattelanden. Många forskare anser också att ordet 

äganderätt har ändrats genom tiderna och därför har inte ordet samma innebörd som 

det hade under ”lappskattelands tiden”. Eftersom staten i början av ”lappskattelands 

tiden” ansåg att samerna ägde sina lappskatteland, men i efterhand ändrade sig, så 

borde det ha en viss betydelse att staten sa att samerna hade äganderätt till 

lappskattelanden även om ordet, som många forskare anser, har en annan innebörd 

idag än då. 

                                                        
32 Aftonbladet, 11/5 2009 Sameland åt samerna. 
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Men hur är det då om man undersöker lagfarter (då hette det fastebrev) som har 

beviljats till samerna för deras lappskatteland? Lagfart är ett dokument, officiell 

registrering, av ett förvärv av fast egendom. Fast egendom är jord enligt Jordabalken, 

JB, 1 kap 1§. Lagfart regleras i JB 20 kap. Om då lagfart är ett bevis på att man har 

förvärvat fast egendom betyder det ju att man äger en fast egendom, jord, så måste 

det betyda att man ansåg att samerna var ägare till deras skatteland, och det har vissa 

forskare kommit fram till. Men hur kommer det då sig att samerna inte har äganderätt 

till skattelanden idag eftersom att det inte finns några skriftliga dokument på att 

samerna varken har avsagt äganderätten till markerna eller några skriftliga dokument 

på att någon har köpt markerna från dem. Hur har det gått till eftersom idag skulle 

ingen acceptera att man blev av med sin äganderätt till mark utan att man skulle få 

t.ex. någon kompensation för det. 

 

När det blev dåliga år för samerna kring slutet av 1700- talet och början av 1800- talet 

så flydde samerna och nybyggarna tog över skattelanden. Då borde urminnes hävden 

inträtt eftersom de hade brukat marken under längre tid än vad nybyggarna gjort. 

Eftersom urminnes hävden skall ha den effekten att den som var först på ett område 

under en längre tid (ca 90 år eller så länge att man inte kan minnas hur länge man har 

brukat marken) så skall man ha äganderätten till området, med den påföljden att det 

borde vara samerna som skall ha äganderätten till lappskattelanden eftersom samerna 

var de första som använde markerna i fjällområdena. 
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