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1.Inledning 

                                                                                                                                                 

1:1 Bakgrund 

 

Samerna har under mycket lång tid tillbaka befunnit sig i de nordligaste delarna av Finland, 

Norge, Ryssland och Sverige. De har såvitt avser Sverige möjligen ensamma befolkat nuva-

rande Lappland med angränsande trakter.1 Till att börja med levde de på jakt och fiske men 

under 1600-talet kom de att alltmer övergå till renskötsel.2 Det var då fråga främst om en så 

kallad intensiv renskötsel. Den bedrevs inom någorlunda väl avgränsande områden.3 Dessa 

kom senare att betecknas som lappskatteland och kännetecknades vad avsåg förfoganden av 

samma egenskaper som bondejorden.4 Jämsides med denna form av renskötsel utvecklades så 

den extensiva renskötseln. Denna utmärks av att den under sommaren bedrivs inom fjäll-

trakterna och under vintern stundom når Bottenvikens/Bottenhavets kust. Den extensiva ren-

skötseln är numera helt förhärskande inom det område inom vilket renskötsel bedrivs och som 

omfattar omkring en tredjedel av Sveriges yta. Samernas antal uppskattas numera till sam-

mantaget 70 000 och i Sverige till 20 000, av vilka 2500 utövar renskötsel.5 Av dem som inte 

bedriver renskötsel bor en stor del kvar inom samhällena i fjälltrakterna.6                                    

 

Under tidens gång har samernas markutövning utsatts för en tilltagande konkurrens genom 

inflyttning av svenskar och finnar och denna kolonisation har varit som mest intensiv från 

början av 1800-talet och framåt. I samband med detta och i synnerhet från slutet av 1800-talet 

har också samernas rätt till marken kommit att starkt sättas i fråga och urvattnats till sitt 

innehåll. I det så kallade skattefjällsmålet7 har emellertid högsta domstolen funnit att samerna 

hade en konstitutionellt skyddad bruksrätt till marken och att utredningen också ”utan tvivel” 

gav stöd för att samer ”åtminstone i landets nordligaste delar” ansetts ha ett skydd som i mo-

dern bemärkelse skulle kunna betecknas som kännetecknande en äganderätt till marken. Des-

sa förhållanden och senare politiska åtgärder vad rör samernas jakt och fiske har i förening 

med förslag om svensk ratificering av en internationell konvention om urbefolkningars rättig-

                                                
1 SOU 1922:10 s 26 och NJA 1981 s 175 
2 Lundmark 1982 s 47, 63 och 70 
3 Stenman 2001 s 13 och 23 
4 ib s 25 
5 Sametinget/regeringskansliet 2004 s 5 
6 jfr Isaksson 1999 s 18, 90 och 149 
7 NJA 1981 s 1  
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heter lett till ett uttalat hätskt förhållande mellan renskötande samer och övrig befolkning. 

Mot den bakgrunden kan det sättas i fråga om samerna är betjänta av detta uttalande av den 

svenska jordbruksministern på samernas nationaldag den 6 februari 2006:  

 

Jag tycker att Sverige som rättsstat och ett land som internationellt framhåller 

betydelsen av respekt för mänskliga rättigheter, måste klara av att skriva under 

en internationell konvention om urfolks rättigheter. Men ett beslut i en fråga av 

sådan stor betydelse måste vara väl förankrat hos såväl den samiska befolkning-

en som hos andra berörda grupper.8  

 

1:2 Syften 

 

Den ena avsikten med uppsatsen är att rent deskriptivt söka åskådliggöra hur samerna med 

avseende på renskötseln kommit att få sitt brukande av mark alltmer begränsat till följd av 

fortgående och nya ingrepp från andra markanvändare. Med det torde samtidigt möjligen kun-

na synliggöras vilken dignitet som rätteligen kan tillskrivas samernas konstitutionellt skyd-

dade bruksrätt till marken. Sammanhängande med dessa frågor finns också en underliggande 

tanke att det empiriska underlaget skall kunna avspegla inte bara vissa tendenser inom 

tillämpningen av samerätten utan möjligen även ge utrymme för vissa förutsägelser.9 Den 

andra avsikten är att mot den bakgrunden söka utröna om och i så fall i vilken mån den 

samiska bruksrätten skulle kunna stärkas genom internationella påtryckningar. 

 

1:3 Avgränsningar 

 

Tidsmässigt läggs tyngdpunkten på den utveckling som kommit att äga rum från tiden efter 

rennäringslagens ikraftträdande från juli 1971. I huvudsak sker också en inriktning mot de 

senaste tio åren och det hänger samman med att förvaltningsdomstolarna från 1995 kommit 

att pröva vissa ärenden som tidigare varit förbehållna förvaltningsmyndigheter. Geografiskt 

kommer vidare inte mer än helt parentetiskt att beröras den koncessionsrenskötsel som be-

drivs nedom lappmarksgränsen i anslutning till Kalix´ och Torne älvdalar. Däremot täcks på 

det hela taget renskötseln i övrigt även om en koncentration sker till förhållandena inom 

Lappland. I sak läggs emellertid inte tonvikt vid renskötselns ekonomiska förutsättningar utan 

                                                
8 http://www.regeringen.se/sb/d/4366, läst i mars 2006 
9 jfr Bobbio 2000 s 141 och Koselleck 2004 s 84 och 149 

http://www.regeringen.se/sb/d/4366
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vid själva markutnyttjandet som sådant men då berörs inte närmare eller ej alls de intrång på 

betesmarkerna som kan föranledas av föreskrifter i anknytning till nationalparker med mera, 

av samhällsutbyggnad, av järnvägs- och väganläggningar, av militär verksamhet, av 

flygverksamhet, av turism, av terrängfordon, av rovdjursförekomst och av konventionsåtagan-

den gentemot Norge. Ej heller medtas mer än indirekt något om den gränsöverskridande ren-

skötsel som berör norskt territorium. I den del författningsbestämmelser tas med nämns inget 

om de särskilda regler som gäller för Jämtland och Härjedalen. Om och i så fall i vad mån 

förekommande författningsreglering och rättstillämpning skulle kunna tänkas förankrad i ned-

ärvda föreställningar om samerna behandlas dessutom inte närmare. 

 

1:4 Material och metod 

 

I främsta rummet bygger uppsatsen på avgöranden som träffats av myndigheter och domsto-

lar och vad rör längre tid tillbaka återges i stora drag innehållet i vad jag i annat sammanhang 

skrivit.10 Dessutom anknyts i förekommande fall och även i övrigt till uttalanden i förarbeten 

och till materialet hör naturligtvis också författningsregleringen. I underlaget ingår vidare 

vissa uppgifter som inhämtats från myndigheter mm. Utöver detta hämtas material från 

tillämplig litteratur. Den metod som används är kvalitativ även om vissa kvantitativa inslag 

också inryms.  

 

1:5 Teori 

 

Förståelsen av hur samernas markutövning kommit och kan komma att förändras måste med 

nödvändighet bygga på vissa grundläggande förutsättningar. Till dessa hör främst lappskatte-

landen, högsta domstolens avgörande i skattefjällsmålet och internationella konventioner. Till 

detta kommer också mer eller mindre cementerande politiska beslut som kan tänkas försvåra 

eller rent av omöjliggöra förändringar som står i överrensstämmelse med konventionerna.  

 

De förändringar som skett eller sker med avseende på den samiska markanvändningen kan till 

viss del förklaras utifrån ett rättsekonomiskt betraktelsesätt. Samtidigt kan det inte bortses 

från de instrumentella metoder som kommit till användning och som torde förstås bäst mot 

bakgrund av ett diskursivt resonemang som innefattar en dikotomi mellan det samiska och det 

                                                
10 jfr dom den 28 maj 1998 av länsrätten i Norrbottens län i mål nr 1521-96 mfl 
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icke-samiska. Fråga är emellertid om det rättsekonomiska eller det diskursiva resonemanget 

kommit att avspeglas i förekommande rättsliga avgöranden. 

 

Den rättsekonomiska frågan med inriktning på utom annat det samiska markutnyttjandet be-

handlas av Lundgren (1987). Han utgår från teorin om Property Rights för att påvisa att denna 

teori väl kan användas för att tolka även mycket långsiktiga samhällsekonomiska förlopp. 

Med stöd av teorin finner han hur staten från och till ändrat förutsättningarna för mark-

utnyttjandet i syfte att öka beskattningen men samtidigt hålla transaktionskostnaderna nere. 

Vad gäller samerna visar han också hur deras lappskatteland från slutet av 1700-talet kom att 

utsättas för konkurrens genom den extensiva renskötseln och framträngande jordbrukskolo-

nisation. I denna del kan den av honom valda teorin med fördel möjligen även användas i ett 

kanske mer omvänt syfte för att förklara hur de tidigare lappskattelanden kommit att förflyk-

tigas till sin innebörd och närmast framstå som blott ett historiskt begrepp till vilket inga kvar-

stående egenskaper anknyts. 

                                                                                                                                               

Centrala inom rättsekonomin är begreppen paretooptimalitet, Kaldor-Hicks kriterium och 

Coaseteoremet. Med paretooptimalitet menas det förhållandet att det inte går att höja nyttan 

för den ene aktören på en konkurrensutsatt marknad utan att samtidigt sänka nyttan för den 

andre aktören, förutsatt att båda aktörerna verkar för egen optimal ekonomisk nytta.11 Den 

ideologiska motsvarigheten återfinns inom ett klassiskt liberalt samhälle inom vilket statens 

uppgift endast är att fastställa och upprätthålla rättsordningen.12 I ett samhälle inom vilket sta-

ten i högre grad inverkar på samhällsstrukturen går det emellertid ej att fullt ut tillämpa ett pa-

retooptimalt betraktelsesätt.13 En samhällsekonomisk kostnads-intäktskalkyl  kan då bygga på 

Kaldor-Hicks kriterium enligt vilket en förändring är positiv för samhället om någon får större 

nytta av förändringen  samtidigt som hypotetiska kompensationer förhindrar att någon får det 

sämre.14 En tillämpning av kriteriet i syfte att erhålla samhällsekonomisk lönsamhet erfordrar 

dock fullständig konkurrens och kunskap om marknadsfaktorer i form av transaktionskost-

nader som normalt indelas i sök-, kontrakts- och kontrollkostnader.15 Dessa har varit avgö-

rande för uppkomsten av Coaseteoremet enligt vilket rättsförhållandena  saknar betydelse ur 

                                                
11 Skogh och Lane 1993 s 52-53 
12 ib s 53 
13 ib s 52 och 54 
14 ib s 54 
15 ib s 55 och 57 
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effektivitetssynpunkt om det inte föreligger några transaktionskostnader.16 Finns dock sådana  

och är de betydande kan det finnas motiv för en ändrad  rättslig reglering i syfte att vinna  

effektivitet.17 Regleringen framstår som särskilt angelägen när samhällsutvecklingen leder till 

nödvändig hushållning med knappa markresurser.18 Förutsättningen för att en ren gränsregle-

ring skall få genomslagskraft är emellertid att fråga är om utnyttjandet av i vart fall förhållan-

devis stationära resurser som vid fångst av bävrar medan ett sådant synsätt inte kan anläggas 

när det gäller fångst av bufflar som rör sig över långt mer vidsträckta områden.19  

                                                                                                                                                     

Vad sedan gäller det diskursiva resonemanget har detta använts av Mörkenstam (1999). I syf-

te att påvisa förändringar i föreställningen om det samiska i den svenska politiken 1883-1997  

har han funnit att föreställningen haft betydelse för att legitimera den politik som kommit  att 

föras, att den lett till ett system av särskilda rättigheter för samerna och att den såväl begränsat 

som möjliggjort ett handlingsutrymme för de politiska aktörerna. Han visar också hur den 

svenska föreställningen om samerna från 1883 kommit att grundas på deras då nomadiseran-

de tillvaro, hur erfarenheterna av det andra världskriget medförde en förändring från 1952 av 

diskursen som i stället kom att gälla småföretagande näringsidkare och hur modern same-

politik från 1978 kommit att även präglas av att samerna utgör en folkgrupp med särskilt 

skyddsvärde. I sak pekar han även på hur främst lagstiftningen från 1929 inneburit en faktisk 

uppspaltning av samerna så att vissa av dem uteslutits från möjligheten att bedriva renskötsel 

eller åtnjuta åtminstone de i renskötseln ingående delrättigheterna avseende jakt, fiske mm.                                                                                                                                                                     

 

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

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

närmast utesluter ett annat sådant.20 En sådan diskurs kan urholka moraliska hämningar främst 

när tvång mot en folkgrupp ges en offentlig auktorisation, när förekommande åtgärder präglas 

av rutin och när en avhumanisering sker av folkgruppen.21 Diskursen kan då yttra sig i en 

allmänt utbredd likgiltighet för gruppens väl och ve.22 Den kan även frodas genom att en ur-

sprunglig linjär orderhierarki kompletteras eller ersätts med en funktionell uppdelning av upp-

                                                
16 ib s 61 
17 ib  
18 Lundgren 1987 s 14 
19 ib s 15 och 16 
20 Foucault 1993 s 15, 16, 23, 25, 26, 32, 33 och 42 och Fou-cault i Eribon 1991 s 261, 262, 328, 418 och 419 
21 Bauman 1989 s 46 
22 ib s 60 
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gifterna.23 Organisationsstrukturen kan då bli ett instrument för att eliminera ansvaret för de 

beslut som fattas.24  ”Det fritt svävande, oförankrade ansvaret är själva förutsättningen för att 

omoraliska eller olagliga handlingar ska kunna ske med lydigt eller till och med villigt del-

tagande av människor som normalt sett är oförmögna att bryta mot den konventionella mora-

lens regler”.25 Tillvägagångssättet kan också kännetecknas av såväl inkluderande som exklu-

derande  strategier av vilka de väljs som i de särskilda fallen bedöms som lämpliga.26                                                                                                                                           

 

1: 6 Disposition 

 

Uppsatsen rör ett område som kan uppfattas som svårtillgängligt även om det trots alla snårig- 

heter inte nödvändigtvis behöver ses på det sättet. Överordnat syfte med dispositionen är där-

för att pö om pö söka lämna en beskrivning som är någorlunda begriplig. Det går emellertid ej 

att helt undvika att vissa frågor i sina förlängningar i stället tas upp under andra punkter med 

vilka de befinns ha ett mer naturligt samband. 

 

Med anknytning direkt till ett möjligt diskursivt resonemang inleds uppsatsen under punkt 2 

med vissa omdömen som kan ge en bild av vilka svårigheter som kan föreligga när det gäller 

att söka komma till rätta med de problem som är förbundna med att renskötseln kolliderar 

med andra intressen. Under punkt 3 ges så i huvudsak en kortfattad allmän beskrivning rö-

rande kolonisationen av främst Lappland. Eftersom uppsatsen i synnerhet inriktas på den 

tillämpning som samefrågorna fått ges därefter under punkterna 4 och 5 vissa mer allmänna 

upplysningar om författningsregleringen. Innehållet under dessa punkter vilar i stor utsträck-

ning på egen tidigare erfarenhet inom domstolar och saknar till stor del källhänvisningar. Det 

har sedan bedömts som oundvikligt att redogöra för skattelanden mm. Det görs förhållandevis 

utförligt under punkt 6 och till denna anknyter sedan i främsta rummet innehållet under punkt 

17. Under punkt 7 berörs så den samiska bruksrätten. Med den genomgången har några yttre 

ramar dragits upp. Vad som då återstår är i huvudsak den materiella rätten och den tillämp-

ning denna fått. Av praktiska skäl har denna kanske något oegentligt tagit sin utgångspunkt i 

näringsrätten för att först senare behandla ägande- och bruksrätterna.  

 

                                                
23 ib s 147, 148 och 216 
24 ib s 225 
25 ib s 226 
26 Bauman 1995 s 203 
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Med punkt 8 ges några inledande uppgifter rörande nuvarande reglering av renskötselns ut-

övning och organisation. I anslutning till detta har det befunnits lämpligt att under punkt 9 an- 

knyta till vissa konventioner mm som skulle kunna tänkas få inflytande inte bara på utöv-

ningen av renskötseln utan även på dess fortbestånd. Under punkt 10 lämnas sedan några upp- 

gifter rörande renens egenskaper.  

 

Förståelsen av innehållet under övriga punkter är avhängig av att det lämnas en bild av hur 

staten kommit att uppträda som förvaltare av vissa för samerna väsentliga frågor. Det sker un-

der punkt 11 och till denna anknyter under punkt 12 vissa av de intresseavvägningar som skall 

göras. Under punkterna 13 och 14 upptas så vissa intrång som skett och sker på de samiska 

markerna, under punkt 15 redovisas vissa ersättningar som tillkommit samerna till följd av så-

dana intrång och under punkt 16 tas några beskattningsfrågor upp. Under punkterna 17 och 18 

redogörs sedan för vissa markprocesser under senare tid och de av dem föranledda kost-

naderna. Avslutningsvis lämnas en sammanfattning och egna slutsatser under punkt 19. En 

källförteckning biläggs som punkt 20 och en karta som punkt 21. Kartan utgör en bearbetning 

av en karta hämtad från jordbruksverket och ingående i dess i mars 2005 utgivna publikation 

Rennäringen i Sverige. 

 

2. Några omdömen 

 

Det står klart att det i vissa fall förelegat/föreligger starka motsättningar såväl samer emellan27  

som samer och icke-samer emellan. Dessa motsättningar kan vad rör trakterna närmare gräns-

fjällen mot Norge sägas ha visat sig som mest inflammerade för renskötande samer vad rör 

jakten på småvilt och för övriga vad rör jakten på älg. Från hösten 1993 gällande bestämmel-

ser om småviltsjakten har sålunda kommit att uppfattas som ett rättsövergrepp mot samerna.28  

Tilldelningen av älg till de renskötande samerna har vidare uppfattats som orättvis av ortsbor 

som funnit sig ha en rätt att jaga även utom egna fastigheter29 och dessa konflikter har lett till 

betydande konflikter.30 Konflikterna synes stundom också ha fått karaktären av att vara mer 

eller mindre grundade på ett mer utpräglat ”lapphat”.31 Ett sådant kan i så fall tänkas härröra 

                                                
27 jfr Isaksson 2001 s 99 och 120 
28 jfr Lars Anders Baer i Samefolket 1993:1 s 47 
29 jfr Isaksson 1999 s 29 och 51 
30 jfr Isaksson 1999 s 8, 22, 72, 86 och 96 och 2001 s 61 och 155 
31 jfr Isaksson 1999 s 104 och 2001 s 15, 44, 96 och 97 
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från att det ”varit samhälleligt sanktionerat under lång tid”.32 Däremot skulle samerna ha tole-

rerats så länge som de varit ”fogliga och anpassade sig efter statens och majoritetens anspråk, 

tolkningsföreträde och behov av resurser”.33 Till detta kan läggas vad jag själv inom domstol 

och länsstyrelse fått höra om att ”[d]et finns bra samer också”. Uttrycket har då använts i 

laddade känslolägen med särskilt tryck på ”också”. 

 

Konflikterna skulle kunna tänkas få en politisk lösning. De politiska partierna har dock inte 

funnit det möjligt att öka sina röstetal genom att profilera sig i samefrågor 34 och ”varje rege-

ring – socialdemokratisk eller borgerlig – tycks se med samma olust på all juridisk argumen-

tation som kräver större hänsyn till [samernas] rättigheter”.35 Det har också uttrycks på detta 

sätt: ”Socialdemokratin har ideologiskt tagit ställning för jämlikhet och broderskap, medan de 

borgerliga partierna tror på rätten till egendom. Men i förhållande till de samiska rättigheterna 

har både vänstern och högern på den politiska skalan svikit kärnan i sina ideologiska värde-

ringar för att försöka maximera sina röster”.36 Regeringen har då utom annat visat sig 

ointresserad av att försöka rättfärdiga omstridda uttalanden rörande jakträttens art inom fjäll-

områdena.37 ”I alla händelser synes statsmakterna påfallande ofta ha följt linjen att de 

historiska förhållandena tolkas till samernas nackdel om inte omständigheterna klart talar 

emot en sådan tolkning”.38 Från lagstiftarhåll finns också tendenser som kan uppfattas som 

försök att urholka de samiska rättigheterna i syfte att kunna undgå en anslutning till en kon-

vention till skydd för ursprungsfolks rättigheter.39 Både politiker och allmänhet tycks dess-

utom ”se med större jämnmod på diskriminering av samerna än när det gäller andra minori-

tetsgrupper”.40 I detta sammanhang får så antecknas att samerna ansett att ”särskilt starka 

samband mellan diskriminering och lågt förtroende” kännetecknat såväl länsstyrelserna som 

domstolarna.41  

 

3. Förändringar i markutövningen 

 

                                                
32 Johansson Dahre 2005 s 184 
33 ib s 185 
34 Sjölin 1996 s 187;  jfr Bauman 1995 s 257 
35 Bengtsson 2004 s 13; jfr Bengtsson 2000 s 45 och 2002b s 251 
36 Kvist 1995 s 32 
37 Bengtsson 2004 s 53; jfr ib s 39 och Bengtsson 1994b s 932 
38 Bengtsson 2004 s 102; se även remissvar den 15 november 2006 av ombudsmannen för etnisk diskriminering i                                                
ärende med diarienummer 347-2006 
39 jfr Bengtsson 1994a s 532 
40 Bengtsson 2004 s 53; jfr ib s 112 och 2002b s 246 
41 Lange 1998 s 27 
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Som tidigare angetts har samernas markutövning med tiden fått allt större konkurrens. De 

tidigare ingreppen kan i huvudsak karaktäriseras som tillkomna i syfte att gynna bergsbruket 

och odlingen. Bearbetning av malmfyndigheter påbörjades sålunda omkring 1650 i Svappa-

vaara och omkring 1730 i Gällivare.42 För bergsbruket avsatta privilegieskogar utnyttjades 

emellertid även för avsalu.43 Enligt den så kallade parallellteorin ansågs vidare samer och 

nybyggare kunna driva angränsande näringar utan att förfördela varandra och detta kom till 

uttryck i ett lappmarksplakat 1673.44 Detta plakat och ett plakat 1695 medförde emellertid 

ingen mera intensiv kolonisation vilket också bestyrks av att anläggandet av nybyggen i 

kustlandet haft en förhållandevis ringa omfattning fram till mitten av 1700-talet.45 Med till-

lämpning av ett lappmarksreglemente 1749 anlades däremot ett mycket stort antal nybyggen i 

Lappland under senare delen av 1700-talet och under 1800-talet.46 Vad gäller befolknings-

förhållandena får här dessutom anmärkas att antalet nybyggare i exempelvis Jokkmokks 

socken så sent som 1772 varit 82 medan samerna då uppgått till 1063 47 och att antalet gårdar 

i Lappland 1738 inte varit fler än drygt 50.48 Före 1830 skall samerna dessutom ha varit i 

majoritet inom lappmarkerna.49 I slutet av 1800-talet var så sågverksindustrin redan betydan-

de och syftet att tillgodose det statliga skogsbrukets behov av arbetskraft ledde till att kolo-

nisationen uppmuntrades.50 Omfattande ingrepp på samernas bruksområden har även skett ge-

nom utbyggnad för utvinning av vattenkraft och för samfärdsel mm.51  

 

Renskötseln regleras sedan juli 1971 av rennäringslagen. Denna har föregåtts av renbetesla-

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

januari 1899 och renbeteslagen 1928 med ikraftträdande den 1 januari 1929. Utövandet av 

renskötseln tillkommer samerna. Dessa har av riksdagen erkänts som en ursprungsbefolk-

ning.52 Under hösten 2006 tillträdande jordbruksminister synes emellertid inte dela denna 

uppfattning.53 

 

                                                
42 Engström 1834 s 124 och 137 
43 Axelsson 1964 s 13, 202, 213 och 287-291 
44 Prawitz 1967 s 412 
45 ib s 413 och 1951 s 7 och Bergström 1981 s 21 
46 Prawitz 1967 s 413 och 414 
47 Bergling 1964 s 108 och Hollsten 1775 s 33 och 34 
48 Forsström och  Strand 1977 s 112 
49 Sjölin 1996 s 18 
50 Bergström 1981 s 27, 32 och 58 
51 se exempelvis SOU 1989:41 s 195-204 med bilaga 1 
52 jfr SOU 2006:14 s 71 
53 jfr Samefolket 2006:10 s 16 
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4. Kort om rättigheter och begränsningar av dessa 

 

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

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

tal. Möjligheten att förfoga över egen mark kan därför vara kringskuren till följd av exem-

pelvis den kollektiva bruksrätt som enligt skattefjällsmålet tillkommer samerna på grund av 

urminnes hävd eller ett förhållande som numera framgår av 1 § andra stycket rennäringslagen. 

Utövandet av bruksrätten kan vidare vara begränsat till vissa inom samekollektivet. Rätten 

som sådan är dessutom begränsad till följd av annan markanvändning. Innehållet i rätten kan 

slutligen vara betingat av folkrättslig sedvanerätt eller av konventionsåtaganden. 

 

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

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

av etniskt ursprung54 och en avvikelse i den delen måste ha stöd i lag55 men samtidigt får lag 

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

till etniskt ursprung tillhör en minoritet.56 Diskrimineringsförbuden innefattar däremot ej ett 

förbud mot att gynna en diskriminerad grupp. I övrigt gäller allmänt att den offentliga för-

valtningen skall styras av saklighet och opartiskhet,57 att ersättning skall lämnas den för 

vilken det allmänna inskränker markanvändningen58 och att begränsningar i rätten att driva 

näring får införas endast för att skydda angelägna allmänna intressen.59     

                                                                                                                                                   

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

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

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

som en näringsrätt.60 Med detta har den konstitutionellt skyddade rätten till marken neglige-

rats.  

                                                                                                                                                     

5. Rättskällor, domstolsprövning och spärrar mot sådan 

 

                                                
54 1 kap 2 § fjärde stycket 
55 2 kap 12 § första stycket 
56 2 kap 15 § 
57 1 kap 9 § 
58 2 kap 18 § 
59 2 kap 20 § första stycket 
60 Sjölin 1996 s 184 och Bengtsson 2000 s 39 
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Rättens innehåll framgår i första rummet av författningsreglering genom lagar och andra för-

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

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

regeringsformen äger dock riksdagen inkräkta på regeringens behörighetsområde.61 Av detta 

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

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

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

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

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

fattningstexten ej är bindande.62  

 

Den etiska grundvalen för den dömande verksamheten uttrycks främst genom domareden63 

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

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

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

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

vad mån domareden och -reglerna kan sägas prägla svensk dömande verksamhet kan disku-

teras i sådant sammanhang.  

 

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

positivistisk och därför inte lämnar något egentligt utrymme för någon bakomliggande fristå-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                
61 Strömberg 1995 s 49 
62 jfr Strömholm 1996 s 372 och 373 
63 se 4 kap 11 § rättegångsbalken 
64 jfr Slotte 2005 s 88-96 
65 jfr Peczenik 1995 s 99, 148, 288, 328, 377, 484, 517, 563 och 676 
66 Alexy 2005 s 24 
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grundlag eller annan överordnad författning eller att stadgad ordning i något väsentligt hän-

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

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

något konstitutionellt tänkande utifrån regeringsformens och folkrättens innehåll inte gagnas.  

 

För förvaltningsmyndigheter gäller att de som regel skall motivera sina beslut68 och domstolar 

skall motivera sina beslut.69 Denna skyldighet hänger naturligtvis samman med att förekom-

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

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

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

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

kommande beslut kringgås dock stundom genom intetsägande så kallade hattar som exem-

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

övrigt…” 

 

Beslut i vissa rättsfrågor får enligt författning ej överklagas.70 I stället är det så att dessa är av-

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

slutliga prövning inom myndighet.71 Sådana beslut kan visserligen ändå komma att prövas av 

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

rättstillämpningen ytterst bestäms av myndigheten/regeringen.72 Under vissa givna förutsät-

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

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

prövningsinstitutet tillkommit i syfte att ”uppfylla kravet i artikel 6 i Europakonventionen på 

rätt till en rättvis rättegång” men om det också uppfyllde detta krav prövades inte.73 En an-

sökan om rättsprövning leder vidare endast helt undantagsvis till framgång.  

 

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

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

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

                                                
67 jfr Eka 2006 s 189-192 
68 20 § förvaltningslagen 
69 17 kap 7 § rättegångsbalken och 30 § förvaltningsprocesslagen 
70 jfr 54 § jaktlagen 
71 jfr 2 kap 7 § sametingslagen 
72 jfr RÅ 1995 not 67 
73 RÅ 1999 not 234 
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domstolen, regeringsrätten och kammarrätt. Således skall prövningstillstånd ges vid kammar-

rätt om det finns anledning till ändring i det överklagade beslutets ”slut”, det vill säga utgång-

en. Däremot ges ej ändringsdispens om det bara är motiveringen som borde ändras. Dessutom 

skall prövningstillstånd meddelas i högsta domstolen, regeringsrätten och kammarrätt om det 

är av vikt för ledning av rättstillämpningen att det överklagade beslutet prövas (så kallad pre-

judikatdispens). Så kan vara fallet om det tidigare inte finns något auktoritativt avgörande av 

högsta domstolen eller regeringsrätten. Finns det emellertid ett sådant men detta förbisetts av 

kammarrätt utgör detta inget skäl för prövningstillstånd annat än om det föreligger synnerliga 

skäl för att ändå pröva kammarrättens avgörande. Begreppet ”synnerliga skäl” tolkas i rätts-

liga sammanhang vidare mycket restriktivt. I det förhållandet att en fråga skall vara av vikt för 

ledning av rättstillämpningen ligger så att frågan kan tänkas komma upp på nytt och kan 

frågan i tidigare instans ha föranlett en ändring av lagstiftningen eller någorlunda långt fram-

skjutet förslag till sådan ändring kan detta förhållande komma att utgöra ett hinder mot pröv-

ningstillstånd. Av en mångfald avgöranden i regeringsrätten – normalt ett tiotal om året men 

under 2002 drygt 20 – framgår dessutom att vägran av kammarrätt att meddela prövnings-

tillstånd kommit att få tjäna närmast som en arbetsregulator. Denna utväg kan exempelvis tän-

kas vald om överklagat avgörande kommit att bygga på omfattande utredning och/eller inbe-

gripa svåra eller känsliga rättsfrågor. Som regleringen rörande prövningstillstånden utformats 

måste underinstans (tingsrätt eller länsrätt) liksom hovrätt alltså ta ställning i förekommande 

rättsfrågor medan övriga domstolar kan vägra prövningstillstånd. Det som kännetecknar ett 

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

lämnas även om det hänt någon gång.74  

 

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

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

sam.75 I hovrätt avgörs frågorna av tre – fem yrkesdomare.76 I kammarrätt prövas frågorna 

däremot av tre yrkesdomare och som regel av två när det gäller prövningstillstånd.77 Det ut-

märkande för de tvister som rör samerna är vidare att prövningstillstånd ej erfordras vid hov-

rätt men väl vid kammarrätt. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

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

                                                
74 jfr punkt 17:3 rörande renbetesmålet 
75 1 kap 3 § rättegångsbalken och 17 och 18 §§ lagen om allmänna förvaltningsdomstolar 
76 2 kap 4 § rättegångsbalken 
77 12 § lagen om allmänna förvaltningsdomstolar 
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parter.78 I länsrätt gäller däremot som huvudregel att handläggningen är skriftlig.79 För för-

valtningsdomstol gäller emellertid att den skall ”tillse att mål blir så utrett som dess beskaf-

fenhet kräver”.80 

  

6. Lappskattelanden, avvittringen och kronoöverloppsmarken 

 

Som angetts kom kolonisationen att medföra att den av samerna nyttjade marken utsattes för 

viss konkurrerande markanvändning. Av detta följer frågan vilken rättslig grund som fanns 

för den samiska markutövningen och vilken dignitet denna rätt i så fall kunde tänkas ha i 

jämförelse med den rätt som tillkom bönder vad gällde dessas markutövning. I denna del fann 

högsta domstolen i skattefjällsmålet att det för enskilda ofrälse personer knappast gick att tala 

om en äganderätt till mark i modern mening förrän efter statsvälvningen 1789.81 Först genom 

denna utvecklades böndernas skattemannarätt till en äganderätt.82  

 

En motsvarighet till en skattemannarätt ansåg högsta domstolen vidare kunna ha förvärvats 

genom att marken brukats för renbete, jakt och fiske men utan uppodling och urminnes hävd 

ansågs kunna grunda äganderätt när markområdena väl ej uppodlats men nyttjats på det sätt 

som var naturligt med hänsyn till markens art.83 För förvärv av stora fjällvidder skulle då 

emellertid erfordras att inte bara en mindre del av dem användes mera regelbundet och att 

någorlunda fasta gränser utvisade det brukade området antingen i form av utsatta gränsmärken 

eller på det sätt att områdets utsträckning klart framgick av terrängförhållandena.84 Mot denna 

bakgrund fann högsta domstolen – som berörts – stöd ”utan tvivel” föreligga för att samer 

”åtminstone i landets nordligaste delar” ansetts ha ett rättsskydd mot utomstående liknande 

det skydd som tillkom skattebönder.85  

 

Samerna torde också långt tillbaka ha tillämpat en landindelning som haft sin grund i samiska 

sedvänjor och som fortskridit in i fjälltrakterna i Lule lappmark.86 Urkunder från 1500-talet 

                                                
78 se 42 och 43 kap rättegångsbalken 
79 se 9 § förvaltningsprocesslagen 
80 se 8 § förvaltningsprocesslagen 
81 NJA 1981 s 184; jfr ib s 208 
82 ib 
83 NJA 1981 s 190; jfr s 186 
84 ib s 191; jfr Korpijaakko 1985a s 46 
85 NJA 1981 s 189; jfr s 201 och 202 
86 SOU 1922:10 s 28, 34 och 35; jfr s 48 
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synes dessutom bekräfta att särskilda samer brukat särskilda land87 och de synes även ha varit 

avgränsade från varandra.88 Domstolarna i Lappland89 har sedan mitten av 1600-talet respek-

terat landindelningen.90 Landen har då betecknats som skatteland vilket torde ha inneburit att 

den rätt som samen haft till landet ansetts stå i samband med den skatt denne haft att er-

lägga.91 Av uppgifter i de 1695 upprättade jordeböckerna för Lappland skulle också framgå 

att landindelningen varit respekterad.92  

  

Vilka ytterligare förutsättningar kan då ha gällt för att samernas markförfoganden skulle 

kunna jämställas med dem som utövades av bönderna? Vad först rör bonden gällde för honom 

att han inte genom köp fick slå under sig mer mark än som enligt den så kallade besutten-

hetsprincipen erfordrades för att han skulle anses fullsutten och han fick ej heller genom 

klyvning eller avsöndring minska sitt hemman. Dessutom gällde för honom genom husesyns-

förordning 1681 införda skattevraksbestämmelser och statens (kronans) genom plakat 1684 

införda lösningsrätt till jord som såldes utom börd eller således utom släkten.93 Dessa be-

gränsningar tillkom i syfte att tillförsäkra kronan skatt från hemmanen. Till detta kom så den 

förköpsrätt (bördsrätt) som släkten kunde göra gällande då ärvd jord (arvejord) såldes94 och 

som innebar att släkten genom offentliggörande (hembud) i viss ordning måste ges tillfälle att 

förvärva egendomen. Stöd för att samens rättighet till landområdet privaträttsligt bedömts 

som en skattemannarätt vinns så av att fastebrev (ungefärligen motsvarande nuvarande lag-

fartsbevis) utfärdats för helt skatteland,95 att same betecknats som ägare till sitt skatteland,96 

att inträngande på detta i syfte att ta landet i besittning ansetts som en kränkning av annans 

egendom,97 att skattelandet kunnat omsättas98 men att släktens bördsrätt beträffande arvejord 

då beaktats genom att fastebrev utfärdats först efter hembud99 och att skatteland kunnat utnytt-

jas som säkerhet för kredit.100 Dessa faktorer utmärkte det rent civilrättsliga förhållandet. Som 

                                                
87 jfr Hultblad 1968 s 82, Högström 1747 s 98, von Knorring 1874 s 28, Laestadius 1833 s 301 och Manker 1968 
s 14 och 15 
88 Korpijaakko 1985a s 148-157; jfr Drake 1918 s 227, Hultblad 1968 s 87 och 88, Kvist 1989 bilaga IV s 10 och 
11, Laestadius 1831 s 220 och 1833 s 321, Päiviö 2001 s 24 och Sköld 1992 s 46 
89 jfr Cramér 1970 s 89 
90 SOU 1922:10 s 26; jfr Korpijaakko 1985a s 22 och 29 
91 SOU 1922:10 s 26; jfr s 7-25 och Thulin 1896 s 65, 66, 90 och 91 
92 SOU 1922:10  s 21 
93 Kuylenstierna 1916 s 1 och 2, Eberstein 1924 s 73 och Almquist 1934 s 102-112 och 1964 s 238-240 
94 Almquist 1964 s 161-166 
95 Korpijaakko 1985a s 60 
96 ib s 74 
97 ib s 87; jfr s 80 och Lundgren 1987 s 53 
98 jfr Graan 1899 s 33, Hultblad 1968 s 83-85, Kvist 1987 s 38 och Sköld 1992 s 47-49 
99 Korpijaakko 1985a s 105-112 och Päiviö 2001 s 27-29 
100 Korpijaakko 1985a s 110 
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bevisning för rätten till marken har så godtagits skattebetalningen.101 Kameralrättsligt har vi-

dare tillämpats besuttenhetsprincipen, förminskningsförbudet och skattevraksinstitutet.102 

Funktionellt har skattelandet kunnat beskrivas som ett markområde för lappmannanäringen 

medan bondejorden nyttjats för lantmannanäringen.103 Mycket detaljerade gränser för ett ru-

bricerat skatteland har efter statsvälvningen 1789 också bestämts genom exempelvis ett beslut 

den 4 november 1821 av länsstyrelsen i Västerbottens län.104 

 

Det kan således konstateras att lappskattelanden kännetecknats av alla de väsentliga egen-

skaper som rättsligt kunnat tillskrivas böndernas markområden. Att lappskattelanden varit ett 

levande begrepp i tiden kan också belysas genom innehållet i en kungörelse som utfärdats 

1913 i Västerbottens län och upptagits som nr 42 i serie A vid dess landskontor. Kungörelsen 

hade föranletts av att regeringen 1909 begärt länsstyrelsens utredning rörande ”de särskilda 

renbetesfjällens omfång och utsträckning”. I kungörelsen medtas 63 områden inom Vilhel-

mina södra, Vilhelmina norra, Vapstens, Umbyns, Rans och Grans lappbyar. Av utredningen 

framgår att det i 62 av fallen rört vissa gränsbestämningar 1788-1865 och inte frågor om 

överlåtelser eller dylikt. I 22 av ärendena har häradsrätt medverkat men i allmänhet endast 

genom syneförrättning med åtföljande ”förslagsvis” angivna gränser. Emellanåt framgår att 

länsstyrelsen sedan fastställt dessa gränser. Vad gäller övriga fall framgår ej annat än att läns-

styrelsen utan häradsrätts medverkan fastställt gränserna och i tre av fallen då efter syn av 

länsman. Ofta framgår endast indirekt att det gällt lappskatteland eller annat liknande land 

men i allmänhet har angetts att det rört sig om lappskatteland/skatteland/lappland/renbetes-

land/land som också gränsat mot sådant. I två av fallen har häradsrätten själv bestämt gränser 

och i ytterligare ett fall ”tills vidare”.105  

 

Det måste samtidigt anmärkas att de uppgifter i domböckerna som avsåg lappskattelanden i 

regel inte synes ha tillförts jordeböckerna.106 Har en skattemannarätt förelegat bör denna 

emellertid ej anses ha förringats av de senare förfoganden som skett från statens sida.107 Fråga 

är emellertid om lagstiftningen, rättstillämpningen och förekommande politiska uttalanden 

ändå inte verkat för en annan utveckling. I denna del får utom annat pekas på den reglering 

                                                
101 Korpijaakko 1985b s 60 
102 ib s 60-63; jfr Högström 1747 s 242 och Nordberg 1973 s 238, 246 och 261 
103 Mörkenstam 1999 s 79 och Päiviö 2001 s 24 
104 se Isaksson 2001 s 82 
105 jfr Lundmark 2006 s 174 
106 jfr SOU 1922:10 s 15 
107 jfr Kuylenstierna 1916 s 90, 21 och 22, NOU 1997:5 punkt 1.4 och NJA 1981 s 221 
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som tog sikte direkt på renskötseln och på den ungefärligen samtida så kallade avvittringen 

som innefattade en gränsbestämning mellan statens och böndernas ägor. Båda dessa regle-

ringar får dessutom bedömas mot bakgrund av tillkomsten 1766 av lappmarksgränsen och 

1884-1890 av odlingsgränsen. 

 

I anslutning till en norsk-svensk gränstraktat förordnade regeringen 1751 om en gräns mot 

lappmarken. Denna gräns fastställdes 1766 108 och följde på det hela taget östgränsen för dåti-

da lappskatteland.109  Till följd av förekommande kolonisation med de följder denna fick med 

avseende på samerna och deras rättigheter förklarades vidare i avvittringsstadga 1850 för Lule 

lappmark att vid avvittringen skulle avskiljas de delar av lappmarken där ”anläggningar av 

nybyggen icke må äga rum, utan lappallmogen skall äga oinskränkt rätt till bete för sina 

renar”.110 Någon odlingsgräns enligt stadgan fastställdes emellertid inte men med stöd av 

kungligt brev 1867 fastställdes en provisorisk gräns 1868 av länsstyrelsen i Västerbottens län 

och 1870 av länsstyrelsen i Norrbottens län.111 Slutlig odlingsgräns bestämdes 1884, 1886 och 

1890.112  Denna kom såvitt avser Norrbottens län att ligga långt västligare än den proviso-

riska.113 Med stöd av avvittringsstadga 1873 meddelades vidare avvittringsutslag. Dessa ut-

slag innefattade att betydande skogsarealer lades under hemman och byar men innebar där-

emot inte någon gränsbestämning mellan staten och samerna utan dessas rätt ansågs bli 

tillgodosedd genom att avvittringsmyndigheten skulle se till att erforderlig mark bibehölls åt 

kronan.114 Som framgått kom avvittringsutslagen i tiden att sammanfalla med tillkomsten av 

renbeteslagen 1886. 

 

Avvittringsstadgorna kan tänkas ha byggt på uppfattningen att lappskattelanden inte kunde 

innehas med äganderätt av samerna.115 Som angetts fann emellertid högsta domstolen i skatte-

fjällsmålet att det förelåg stöd för att samerna åtminstone i landets nordligaste delar ansetts ha 

ett rättsskydd motsvarande det som tillkom skattebönder. Avvittringsstadgorna kan därför ha 

vilat på felaktiga förutsättningar och enahanda bedömning torde i så fall också ha känneteck-

nat renbeteslagen 1886. Enligt dess 5 § skulle nämligen de för samerna avsatta land ”och så-

dana områden i Norrbottens och Vesterbottens läns lappmarker, som genom afvittring eller 
                                                
108 Olofsson 1974 s 528 
109 Cramér 1970 s 90 
110 Prawitz 1968 s 41 
111 ib s 43 
112 ib s 42 och 43 
113 ib s 47 med karta på s 45 
114 Nilsson 1917 s 231, 237 och 238 
115 jfr NJA 1981 s 228 
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annan åtgärd för Lapparne särskilt bibehållas” delas i lappbyar. I lagen nämns inget om före-

komsten av lappskatteland. Lagen kan därför uppfattas som en faktisk om än inte rättslig kon-

fiskation av skattelanden eller av den bruksrätt som kunde hänföras till dessa land eller av i 

vart fall den näringsrätt som kunde hänföras till denna bruksrätt.116 I sak innebar lagen att 

utövandet av renskötseln blev en kollektiv rättighet som närmare reglerades genom lagen. I 

detta sammanhang kan vidare nämnas att den till lappskattelanden hänförliga så kallade 

lappskatten upphörde först till följd av lagstiftning 1928.117 Om lappskattelanden fortfarande 

skall betraktas som en realitet kommer dessutom troligen att visa sig efter förda processer (jfr 

punkt 17:1).  

 

7. Grunden för att få nyttja marken till renskötsel 

 

Kan samerna ej hävda äganderätt till den mark som utnyttjas för renskötseln uppkommer 

frågan om de kan härleda nyttjandet till den samiska bruksrätten till mark eller om det finns 

annan grund för nyttjandet. I skattefjällsmålet fann högsta domstolen att samerna har en 

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

nadsåtgärder, skogsfång till husbehov, flyttningsvägar, jakt och fiske, att bruksrätten utgör en 

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

myndigheters och markägares åtgärder än jämförliga bruksrätter, exempelvis fastighetsbild-

ningsservitut, att den uttömmande regleras genom rennäringslagen och att den i likhet med 

äganderätten är skyddad enligt regeringsformen mot tvångsingripande utan ersättning.118 

Samtidigt har domen i skattefjällsmålet inneburit att det står ”klart att ett bättre rättsskydd är 

motiverat” än det rennäringslagen ger.119  I detta sammanhang kan i tydlighetens intresse även 

nämnas att bruksrätten och den med denna förbundna renskötseln inte leder till att förekom-

mande markägare äger rätt till ersättning så länge utövningen håller sig inom de ramar som 

gäller för bruksrätten.120    

 

8. Renskötselns utövning och organisation 

 

                                                
116 jfr Bengtsson 2002a s 273 och 280 
117 Lundmark 2006 s 176 
118 NJA 1981 s 176, 178, 244 och 248 
119 Bengtsson 1987 s 36 
120 Bengtsson 2000 s 43 
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Den som är av samisk härkomst får enligt rennäringslagen använda mark och vatten till 

underhåll för sig och sina renar121 men denna renskötselrätt får bara utövas av den som är 

medlem i sameby.122 De områden som får nyttjas gäller dels så kallad åretruntmark, dels så 

kallad vinterbetesmark. Det område som får användas året om är dels det som ligger ovan det 

vill säga väster och norr om odlingsgränsen, dels det ”där skogsrenskötsel av ålder bedrivs un-

der våren, sommaren eller hösten och marken antingen tillhör eller vid ingången av juni 1992 

tillhörde staten (kronomark) eller utgör renbetesland”123 och med renbetesland avses då mark 

som vid avvittringen förklarats utgöra renbetesland eller av ålder använts som sådant land.124  

Under oktober-april får vidare renskötsel bedrivas inom övriga delar av lappmarkerna och 

inom sådana ”trakter” utanför lappmarkerna ”där renskötsel av ålder bedrivs vissa tider av 

året”.125 

 

För renskötseln ”finns” samebyar126 och dessa har att för medlemmarnas gemensamma bästa 

”ombesörja renskötseln” och särskilt svara för att renskötseln drivs på ekonomiskt bästa sätt 

och att utföra, underhålla och driva anläggningar som behövs för renskötseln.127 Däremot får 

sameby inte driva annan ekonomisk verksamhet (ib). Att döma av ett inskrivningsmyndig-

hetens i Skellefteå beslut den 7 december 2004 i ärende nr 24930 rörande Vilhelmina 

Klimpfjäll 3:179 skall i ”ombesörja renskötseln” även kunna ingå att äga fast egendom. 

 

Av det förhållandet att det ”finns” samebyar följer frågan om sådana kan upphöra eller ska-

pas. Den frågan prövades av kammarrätten i Sundsvall genom dom den 30 maj 2002 i mål nr 

2063--2064-1998. I domen angavs med anknytning till renbeteslagen 1928: ”Det har inte 

framgått annat än att det fortfarande är samma ursprungliga byar som numera ombildats till 

samebyar och att några andra inte har tillkommit.” Uttalandet är inte lättillgängligt mot bak-

grund av att det i överklagat avgörande angetts: ”Under 1928 inrättades Gällivare skogslapp-

by (jfr SOU 1936:23 s 154) och 1946 tillkom Sierri och Udtja efter upplösning av Jokk-

mokksbyn (jfr Manker s 22 och 156) och Jåhkågaska efter delning av Sirkas.” Kammarrätten 

fann vidare: ”Det kan inte utläsas av rennäringslagen eller dess förarbeten att grupper av sa-

mer som så önskar skall medges att fritt skapa nya samebyar. Det finns inte heller i övrigt, 

                                                
121 1 § första stycket 
122 1 § tredje stycket 
123 3 § första stycket 1. 
124 3 § andra stycket 
125 3 § första stycket 2. 
126 6 § första stycket 
127 9 § 
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såvitt kammarrätten kunnat finna, något i lagtexten eller i rennäringslagens förarbeten som vi-

sar att lagstiftaren förutsatt att en sådan situation skulle kunna uppkomma.” Uttalandet fram-

står i sig som riktigt men mot detta måste ställas att tvisten rätteligen gällde om en viss till-

tänkt sameby efter ansökan den 26 juni 1996 kunde registreras och möjligheten till detta hade 

länsstyrelsen i Norrbottens län avhänt sig genom att först inte handlägga frågan, sedan genom 

beslut den 5 november 1996 med diarienummer 351-3633-96 mfl lägga ut berörd mark på 

andra samebyar och slutligen genom beslut den 5 juni 1997 med diarienummer 351-7910-96 

vägra registrering med motivering att det inte fanns någon återstående mark. Mot kammarrät-

tens avgörande kan naturligtvis erinras att förekommande lagstiftning, förarbeten mm väl 

kunde ha lett till en motsatt utgång. I sådant fall hade emellertid länsstyrelsens hantering blivit 

mer iögonenfallande.  

 

Åretruntmark fördelas mellan samebyar i särskilda byområden som även kan omfatta vinter-

betesmark128 och föreligger ”särskilda” skäl kan del av byområde vara gemensam för byar.129  

Indelningen i byområden görs av länsstyrelsen som då skall se till att områden ”blir lämpade 

för sitt ändamål med hänsyn till betestillgång och övriga omständigheter”.130 Med samebys 

betesområde förstås vidare ”byområdet och övriga områden som samebyn begagnar för 

renskötsel”.131 På länsstyrelsen ankommer dessutom att bestämma ”det högsta antal renar som 

får hållas på bete inom byns betesområde”.132  

 

9. Folkrättslig påverkan och norsk rätt 

 

I den mån en internationell överenskommelse inte bara ger uttryck för en folkrättslig sedvana 

blir den som regel bindande för ett land först efter det att landet ratificerat överenskommelsen. 

För att den också skall kunna tillämpas vid domstolar och andra rättstillämpande organ gäller 

i Sverige vidare att den antingen transformeras genom ändringar i den tidigare svenska lag-

stiftningen eller inkorporeras genom att göras direkt gällande enligt sin ordalydelse.133  

 

Av de folkrättsliga instrument som direkt binder Sverige och som kan inverka på samernas 

rätt och då även till marken märks främst den så kallade lappkodicillen, Förenta nationernas 

                                                
128 6 § andra stycket 
129 6 § tredje stycket 
130 7 § 
131 8 § 
132 15 § andra stycket 
133 Eek 1968 s 104, NOU 1984:18 s 157-159, NOU 1993:18 s 34-35 och SOU 1993:40, del A, s 15-17 
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konvention 1966 mot alla former av rasdiskriminering, 1966 om civila och politiska rättig-

heter, 1966 om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och 1984 om förnedrande be-

handling, Europakonventionen 1950 med dess första tilläggsprotokoll 1952, Europarådets 

konvention 1987 om förnedrande behandling och protokoll 3 till villkorsakten vid Sveriges 

inträde 1995 i Europeiska unionen. Till detta kan läggas en möjlig bundenhet av artikel 23b i 

pakten för Nationernas förbund. Däremot har Sverige inte ratificerat internationella arbets-

organisationens konventioner 107 och 169 och ej heller Europakonventionens tilläggsproto-

koll 12 om generellt diskrimineringsförbud. 

 

Lappkodicillen – som återges i den norska lagboken – utgör ett tillägg till gränstraktaten 1751 

mellan Danmark-Norge och Sverige. Genom kodicillen bekräftades samernas ägande-/bruks-

rätt till marken på ömse sidor om gränsen Norge-Sverige och traktaten innebar ej att någon-

dera av staterna erhöll äganderätt till denna mark.134 Möjligen kan samerna däremot åberopa 

kodicillen som stöd för rättigheter mot andra medborgare.135 Kodicillens syfte var att till-

försäkra samerna fortsatt tillgång till de marker som de tidigare nyttjat. Detta gränsöver-

skridande har emellertid utsatts för betydande inskränkningar för främst svenska samer och 

dessa ingrepp har då reglerats genom felleslappeloven 1883 och konventioner 1913, 1949 och 

1972.136 Från maj 2005 utgör kodicillen dock ånyo gällande svensk rätt.137  

 

Artikel 23b i pakten för Nationernas förbund byggde på principen om självbestämmanderätt 

för folkminoriteter och avsåg att med utgångspunkt i inte diskriminerande åtgärder garantera 

dessas upprätthållande av traditionella rättigheter.138  Artikeln kan uppfattas ge uttryck för en 

folkrättslig sedvanerätt och/eller ses som en allmän rättsprincip i folkrätten.139 Den skulle där-

för kunna tänkas beröra dels de förfoganden som skett/sker med den mark som samerna bru-

kat/brukar, dels de förfoganden som skett/sker med de medel som exempelvis avsatts/avsätts 

till samefonden till följd av sådana markförfoganden. 

 

Det huvudsakliga ändamålet med rasdiskrimineringskonventionen 1965 är att förhindra alla 

former av diskriminering som kan utövas mot etniska och andra minoriteter. Samerna berörs 

                                                
134 NJA 1981 s 204-205, NOU 1984:18 s 182, NOU 1997:5 punkt 1.4 och renbeteskommissionens betänkande 
2001 s 51 
135 NOU 1984:18 s 186; jfr NJA 1981 s 205 
136 betänkandet s 45 
137 jfr Skr 2004/05:79 och NOU 1984:18 s 194 och 198 
138 NOU 1984:18 s 229-233 
139 ib s 300 och 332 



 22 

därför av konventionen och enligt dess innehåll föreligger skyldighet för i detta fall den 

svenska staten till positiv särbehandling intill syftet med denna uppnåtts.140 Förenta natio-

nernas rasdiskrimineringskommitté har vidare senast genom uttalande den 10 maj 2004 kland-

rat Sverige för att samiska markfrågor fortfarande är olösta, för att Sverige inte snabbar på för 

att ratificera ILO-konventionen 169 och för att samerna ekonomiskt inte tillförsäkras ekono-

miska möjligheter att föra de processer som gäller deras markrättigheter.141 

 

Artikel 27 i Förenta nationernas konvention 1966 om civila och politiska rättigheter har 

kommit att uppfattas som ett stöd för att en etnisk minoritet genom positiv särbehandling skall 

kunna stöttas med avseende på dess kultur och då ges materiella förutsättningar för att denna 

kultur skall kunna vidmakthållas.142 

 

Förenta nationernas konvention 1966 om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ger i 

sin artikel 1 uttryck för principen om folks självbestämmande. I visst sammanhang har samer-

na emellertid inte bedömts som ett folk i konventionens mening.143 Förenta nationernas kom-

mitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter har dock efter möte den 12-30 novem-

ber 2001 kritiserat Sverige genom att uttala sitt allvar över den fortsatt oklara situationen vad 

rör de samiska markrättigheterna och över att Sverige ännu inte ratificerat ILO-konventionen 

169 ”in spite of an apparently favourable attitude towards it”.144  

 

Europakonventionen med dess första tilläggsprotokoll innefattar rätt till domstolsprövning 

vad gäller civila rättigheter till vilka då även räknats vissa sociala förmåner.145 Det utmärkan-

de för konventionen är eljest att den ej är avsedd att skapa rättigheter utan rättssäkerhet. 

Ingrepp i en rättighet som tillkommer någon skall därför ha tillgängligt lagstöd som är till-

räckligt klart och preciserat för att ingreppet skall kunna förutses. Dessutom måste ingreppet 

anses nödvändigt ur ett samhälleligt perspektiv och stå i proposition till vad saken gäller.146 

Mot detta får så ställas detta förarbetesuttalande i samband med att Europakonventionen från 

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

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

                                                
140 Prop 1990/91:4 s 33 
141 CERD/C/64/CO/8 punkterna 12-14 
142 NOU 1984:18 s 19-20, 238, 267-285 och 342-344 
143 se not 140 
144 ESC-kommittén 30/11.2001.E/C.12/1/Add.70 punkterna 16 och 17 
145 se SOU 1994:117 s 91 
146 Lorenzen, Rehof och Trier 1994 s 49-56 och 453-463 
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anda, sk föredragskonform tolkning”.147 Till detta hör även den begränsning i dömandet som 

ligger i 11 kap 14 § regeringsformen (se punkt 5). Svensk domstols tänkta tillämpning av 

Europakonventionen har således kringgärdats med betydande hinder. Samtidigt måste dock 

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

en särskild lag är direkt tillämpbar i Sverige.148   

 

Genom protokoll 3 till villkorsakten för Sveriges inträde i Europeiska unionen ges vad rör 

samerna möjlighet att frångå Romfördragets likställighetsprincip och det ges därför utrymme 

för att ge dem särskilda rättigheter som inte tillkommer befolkningen i övrigt.149 

 

Utöver de konventioner som Sverige tillträtt kommer såvitt nu avser främst ILO-konventionen 

169. Enligt dess artikel 14 skall urbefolkningen garanteras ”ownership and possession” till 

mark som den traditionellt brukar. Detta har tolkats på det sättet att en starkt skyddad rätt till 

besittning och nyttjande skulle uppfylla konventionens förutsättning.150  Enligt artikeln gäller 

vidare att staten skall dels identifiera den mark som avses151, dels ge urbefolkningen en reell 

möjlighet att få sina anspråk på mark prövade.152 Av artikel 15 framgår dessutom att urbefolk-

ningen skall ges rätt att ta del i förvaltningen mm av de naturtillgångar som finns inom de 

områden där de traditionellt brukar marken.153  

 

Vad sedan gäller den norska rättens innehåll utgår denna från att Norge 1990 ratificerat ILO-

konventionen 169. I 110a § grundloven anges vidare att det åligger statliga myndigheter ”at 

lægge Forholdene til Rette” så att den samiska folkgruppen kan säkra och utveckla sitt språk, 

sin kultur och sitt samfundsliv. När det så rör renskötseln – som i Norge bedrivs inom sär-

skilda geografiskt avgränsade renbetesområden – gäller dessutom från juli 1966 enligt 2 § 

första stycket tredje meningen i loven om reindrift presumtionsregeln att ”utmarkstrekninger” 

som ingår i renbetesområde skall anses utgöra laglig renbetesareal ”med mindre annet føljer 

av særlige rettsforhold”. En motsvarande regel saknas i svensk rätt och regeln har till gagn för 

                                                
147 Prop 1993/94:117 s 37; jfr motsvarande danska uttalande, återgivet i Lorenzen, Rehof och Trier 1994 s 29, 
medan en pregnant  konventionslojal tolkning däremot uttrycks i de norska förarbetesuttalandena, se NOU 
1993:18 s 96 och 172 
148 se SFS 1994:1219 
149 se SFS 1994:1501 
150 SOU 1999:25 s 121-127 
151 jfr ib 168-175 
152 jfr ib s 177 och 178 
153 jfr ib s 184-200 



 24 

samerna vunnit tillämpning i det så kallade Selbusaken i vilken høyesterett meddelade dom 

den 21 juni 2001.154 

 

10. Renens egenskaper 

 

”Rennäringens behov av mark styrs av hur renen fungerar, dvs renens vandringar, betesvanor, 

flyktbeteende, varierande näringsbehov under olika årstider, tid för brunst och kalvning osv. 

Näringen använder sig av skilda betesmarker för olika delar av året, där man under sommaren 

utnyttjar ett proteinrikt bete medan de under vintern betar energirika lavar”.155 Det förhållan-

det att en åtskillnad gjorts mellan åretruntmarker och vinterbetesmarker hänger också samman 

med födointaget för renen som vintertid är hänvisad till främst marklavar på områden nedom 

odlingsgränsen.156 Renarna har dessutom en mycket stark hjordinstinkt och i motsats till andra 

betesdjur rör de sig ständigt över ett stort område när de betar.157  

 

Renskötseln innefattar ett nyanserat växelspel mellan skötaren och renhjorden. Renen är 

dessutom ett utpräglat vanedjur med betydande svårigheter att kunna möta förändringar annat 

än om den är någorlunda tämjd. Med den extensiva renskötsel som numera bedrivs är dock 

dessa svårigheter påtagliga. Detta gäller i synnerhet vuxna tjurar. Dräktiga vajor söker sig 

vidare instinktivt till de kalvningsland där de själva fötts. Omställningssvårigheterna innebär 

också att hinder som pågått under några år kan ha lett till förändrat beteende som i sin tur är 

svårt att övervinna vid försök att få renen att åter besöka sina gamla marker.158  Störningarnas 

konsekvenser har kunnat sammanfattas på detta sätt:  

 

The consequenses for caribou and reindeer of northern developments can be 

local overgrazing and trampling of winter range; range abandonment and 

disruptive migratory patterns; loss of access to calving grounds, insect relief 

areas or other range components; fracturing of large herds; discontinuities of 

interherd movements; increased energetic costs to the animals and associated 

                                                
154 se Norsk rettstidende 2001 s 769 
155 Bäck et al 1992 s 24 
156 jfr SOU 2006:14 s 71 
157 Bäck et al 1992 s 28 
158 Paine 1982 s 25-32 
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psychological consequenses; and overall reduction in herd productivity, 

population levels or potential herd productivity.159  

 

Till dessa svårigheter får även läggas att nutida lastbilstransporter av renar till vinterbetes-

markerna mot kusten kan medföra att renarna mister sin orienteringsförmåga och stannar kvar 

på dessa land även under sommaren.160  

 

11. Det statliga förmyndarskapet 

 

Det utmärkande för samerna före ikraftträdandet i juli 1971 av rennäringslagen var att de inte 

själva fick tillvarata sina angelägenheter. Sålunda gavs exempelvis samebyns föregångare 

lappbyn ej ens möjlighet att få använda sin bykassa annat än efter länsstyrelsens med-

givande.161 Dess möjlighet att vara part i rättegång som gällde intrång i renskötseln kom 

emellertid 1961 att godtas av högsta domstolen som fann att det förelåg ”ett påtagligt prak-

tiskt behov” för en sådan ordning.162 

 

Den samiska bruksrätten är liksom rennäringsrätten i hög grad beskuren genom statlig regle-

ring. Enligt 31 § rennäringslagen äger sålunda sameby eller medlem i sådan ej upplåta rättig-

het som ingår i renskötselrätten utan detta ankommer enligt 33 § på regeringen eller den myn-

dighet som denna bestämmer.163 I rennäringslagen anges så inget om avyttring av den mark på 

vilken samerna bedriver sin näring men enligt 1 § rennäringsförordningen prövar regeringen 

frågor om försäljning ”av statens mark ovan odlingsgränsen” i den del det inte rör så kallade 

fjällägenheter för vilka jordbruksverket getts beslutanderätten. Upplåtelser som avser annat än 

skogsavverkning och tillgodogörande av vissa mineraliska ämnen prövas vidare enligt 2 § 

som regel av länsstyrelse. Av 4 § framgår dessutom att upplåtelse för tillgodogörande av 

mineraliska ämnen prövas av Sveriges geologiska undersökning. 

 

Den statliga kontrollen gör sig även gällande vad rör samefonden som kommit att tillföras 

medel utom annat i form av ersättningar i anslutning till vattenregleringar. Fonden regleras 

inte genom lag utan genom rennäringsförordningen. Enligt dess 24 § ankommer det på rege-

                                                
159 David Klein 1980 enligt Paine 1982 s 25 
160 Espmark 1970 s 199 och Bäck et al 1992 s 28 
161 se NJA 1961 s 451 
162 ib s 452 
163 jfr Bengtsson 2004 s 63 
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ringen att utse dels fondens sex ledamöter av vilka tre skall ha föreslagits av sametinget, dels 

fondens ordförande och vice ordförande. Enligt 21 § fastställer regeringen vidare för varje år 

det högsta sammanlagda belopp som får lämnas ur fonden och i 19 § anges de ändamål för 

vilka fondmedlen får användas. Det förhållandet att regleringen skett genom en förordning 

innebär att regeringen när som helst kan ändra fondens sammansättning, ändamål mm. 

 

12. Vissa hänsynstaganden 

 

Som angetts ankommer det på länsstyrelsen att bestämma högsta antalet renar som får hållas 

på bete inom byns renbetesområde. Vid bedömningen skall hänsyn tas ”till andra in-

tressen”.164 Även vad gäller utövandet av renskötseln anges att hänsyn skall tas ”till andra 

intressen”.165 Dessutom skall renarna hindras att ”vålla skada och olägenhet”.166 Allmänt till-

kommer så att rennäringen ”skall bedrivas med bevarande av naturbetesmarkernas långsiktiga 

produktionsförmåga så att dessa ger en uthålligt god avkastning samtidigt som den biologiska 

mångfalden behålls”167 och regeringen eller den myndighet som denna bestämmer kan också 

meddela föreskrifter ”som i övrigt behövs om den hänsyn som vid renskötsel skall tas till na-

turvårdens och kulturmiljövårdens intressen”.168 Hänsynsreglerna har kommit att uppfattas så 

att förhållandet mellan olika intressen getts ”en speciell färgning: ena kontrahenten – i detta 

fall samerna – måste hela tiden ta hänsyn till de offentligrättsliga skyldigheterna”.169 Rege-

ringen har förordnat att föreskrifter i berört hänseende meddelas av jordbruksverket170, som 

utom annat föreskrivit att tillskottsutfodring av renar inte får medföra ett så högt renantal att 

betesuttaget överstiger naturbetesmarkens långsiktiga produktionsförmåga.171  

 

Vilka hänsyn skall då enligt rennäringslagen tas till rennäringen? I denna del finns för året-

runtmarkerna en generell regel i 30 §. Enligt denna får ägare eller brukare av marken inte vid-

ta sådana ”åtgärder som medför avsevärd olägenhet för renskötseln”. Bestämmelsen som ej är 

straffsanktionerad förbjuder endast allvarligare intrång som rubbar förutsättningarna för fort-

satt renskötsel.172 Den ger ej heller något skydd med avseende på samernas jakt och fiske och 

                                                
164 15 § andra stycket rennäringslagen 
165 65 § första stycket 
166 ib andra stycket 
167 65a § första stycket 
168 ib tredje stycket 
169 Bengtsson 2002b s 240 
170 10 § rennäringsförordningen 
171 SJVFS 1996:121 
172 Prop 1992/93:32 s 102 
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ej ens mot att viss samebys renskötsel förhindras.173 Dessutom finns ingen motsvarande be-

stämmelse för vinterbetesmarken.174  

 

Utöver de hänsynsregler som upptas i rennäringslagen finns vissa tillämpliga bestämmelser i 

miljöbalken och skogsvårdslagen. 

 

Rennäringen berörs av 3 och 4 kap miljöbalken och dessa kapitel skall enligt 1 kap 1 och 2 §§ 

tillämpas vid exempelvis byggande och gruvverksamhet och syfta till att främja en hållbar 

utveckling och trygga en långsiktigt god hushållning. Enligt 3 kap 1 § skall så företräde ges åt 

sådan markanvändning som medför en från allmän synpunkt god hushållning och enligt 2 § 

skall områden som endast obetydligt påverkats av miljöingrepp ”så långt möjligt skyddas mot 

åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas karaktär”. Sådan skogsmark ”som har bety-

delse för skogsnäringen” skall vidare enligt 4 § ”så långt möjligt skyddas mot åtgärder som 

kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk” och mark och vattenområden ”som har bety-

delse för rennäringen” skall enligt 5 § ”så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtag-

ligt försvåra” näringsutövningen. Ett starkare skydd ges för områden med så kallat riksin-

tresse. Det kan då gälla områden för rennäringen175, naturvården, kulturmiljövården eller fri-

luftslivet176, gruvnäringen177 eller anläggningar för industri, kommunikationer mm.178 Kolli-

derar flera riksintressen skall företräde ges åt det ”som på lämpligaste sätt främjar en lång-

siktig hushållning”.179 I 4 kap anges dessutom vissa områden som skyddas med hänsyn till 

sina natur- och kulturvärden och rennäringen nämns i 5 § särskilt med avseende på vissa fjäll-

områden. I förordningen om hushållning med mark- och vattenområden mm har i 2 § så an-

getts vilka som skall bedöma förekommande riksintressen och såvitt nu avser kan nämnas sta-

tens jordbruksverk för rennäringen, naturvårdsverket för naturvården och friluftslivet och Sve-

riges geologiska undersökning för gruvnäringen. Jordbruksverket har genom beslut den 15 de-

cember 2005 med diarienummer 92 5453/02 bedömt rennäringens riksintressen. 

 

                                                
173 Hemberg 2001 s 29  
174 jfr Bengtsson 2004 s 61 
175 5 § andra stycket 
176 6 § andra stycket 
177 7 § andra stycket 
178 8 § andra stycket och 9 § andra stycket 
179 10 § 
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Vilka hänsyn som enligt rennäringslagen skall tas till rennäringen vid upplåtelser anges under 

punkt 13 och de hänsyn som blir aktuella enligt skogsvårdslagen redogörs för under punkt 

14:2. 

 

13. Upplåtelser 

 

För upplåtelse såvitt avser ”sådan kronomark ovanför odlingsgränsen som står under statens 

omedelbara disposition” gäller enligt 32 § rennäringslagen att upplåtelsen endast får äga rum 

för det fall att den kan ske ”utan avsevärd olägenhet för renskötseln”. Om det rör upplåtelse 

av rätt till jakt och fiske gäller dessutom att upplåtelsen kan ske ”utan besvärande intrång” i 

samebymedlems rätt till jakt och fiske och att upplåtelse av ”hela fisket i visst vatten” erford-

rar samebyns medgivande. Enligt 3 § rennäringsförordningen gäller så vad rör småviltsjakt 

och handredskapsfiske ”på statens mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen” att 

sådan upplåtelse skall ske om inte ”någon olägenhet av betydelse” uppkommer för rennäring-

en och jakten eller fisket ”inte inverkar menligt på miljön, turismen eller andra intressen”. 

Som framgått avgörs dessa frågor av länsstyrelse och dess beslut får enligt 99 § rennä-

ringslagen ej överklagas vid domstol. Tillgängligt underlag ger ej heller stöd för att någon sa-

meby ändå sökt få frågorna prövade vid exempelvis länsrätt. 

 

Vad avser Norrbottens län rör det sig om ungefär 130 upplåtelser om året och om samman-

taget 1800 nu aktuella av vilka merparten gäller upplåtelser för fritidshus.180 För 2005 ansök-

tes inom Norrbottens län vidare om markupplåtelser ovan odlingsgränsen i 45 fall av vilka 21 

beviljats och nio återstår att pröva i november 2006.181   

 

Enligt 34 § rennäringslagen gäller att avgift som regel skall betalas för sådan upplåtelse som 

ej avser ”tillgodogörande av naturtillgångar eller skogsavverkning” men att ersättning skall 

betalas för den skada eller olägenhet som kan följa av en upplåtelse för tillgodogörande av 

naturtillgångar. Ett grusuttag kan således tänkas medföra ersättning i vissa fall men däremot ej 

en skogsavverkning. 

 

13:1 Upplåtelse av marken 

 

                                                
180 Inger Öhlund 26.10.06 
181 Inger Westerberg 1.11.06 
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Sedan länsstyrelsen i Norrbottens län med stöd av 32 § rennäringslagen för observatoriebygg-

nad, väg och kraftledning upplåtit inte lagfaren men som kronomark rubricerad mark ovan 

odlingsgränsen fann regeringsrätten rättsprövningsvis att den hade att ”utgå från att nu sedan 

lång tid bestående förhållanden” skulle läggas till grund för bedömningen.182 Vilka förhå-

landen som åsyftats framgår ej explicit men möjligen menade regeringsrätten att staten sedan 

länge disponerat över marken. Regeringsrätten fann vidare att upplåtelsen skulle bedömas 

närmast ”som en förvaltningsåtgärd med avseende på staten tillhörig mark” och därför inte 

kunde ”anses stå i strid med bestämmelsen om egendomsskydd i 2 kap 18 § regerings-

formen.” 

 

Ett annat exempel på formell upplåtelse utgör det beslut som Sveriges geologiska under-

sökning under diarenummer 49-85/93 fattat den 29 december 1999 och som inneburit att täkt-

tillstånd lämnats till brytning av 200 000 ton kvartsråvara ur fyndigheten Pajeb Muitunisjaure 

i Arjeplogs kommun. 

 

13:2 Småviltsjakten 

 

En av de under senare år mest infekterade frågorna som berör samerna är den rörande statens 

påstående om egen jakträtt på de samernas marker som ligger ovan odlingsgränsen. Så sent 

som i slutet av 1930-talet hävdade staten emellertid i det så kallade Killingemålet ”att ensam-

rätt tillförsäkrats lapparna till renbete å marken ovan den fastställda odlingsgränsen. Men man 

har fullt skäl att anse även rätten till jakt och fiske därstädes tillkomma lapparna ensamma”.183 

Någon statens rätt till jakten och fisket gjordes ej heller gällande i skattefjällsmålet.184 Den in-

novation som staten sedan skapat bygger däremot ytterst på ett påstående att den skulle äga 

marken och i egenskap av markägare även ha jakträtt. Detta påstående har förstärkts genom 

att marken genomgående rubricerats inte som kronoöverloppsmark utan som ”statens 

mark”185 samtidigt som förändringen karaktäriserats som en policyfråga.186 Den närmare 

bakgrunden till de åstadkomna förändringarna framgår tydligt av sametingets vitbok angående 

småviltsjakten.187 

  

                                                
182 RÅ 1999 not 234 
183 NJA 1942 s 337 
184 jfr SOU 2001:101 s 121 
185 Prop 1992/93:32, Bilaga 2, s 131-138, 140-143 och 147 
186 ib 134, 144, 146 och 147 
187 se www.sametinget.se under rubriken Aktuellt och underrubriken Rapporter  

http://www.sametinget.se
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13:3 Älgjakten 

 

Om det bortses från jakt på älgkalv gäller enligt 33 § jaktlagen att jakt efter älg endast får ske 

efter licens från länsstyrelsen. Enligt 54 § gäller emellertid dels att ett sådant beslut inte får 

överklagas, dels att prövningstillstånd i kammarrätt erfordras för de beslut som kan över-

klagas. 

 

Även om det förelegat författningshinder har innehållet i Europakonventionen lett till att läns-

rätten i Norrbottens län och kammarrätten i Sundsvall ändå ansett det möjligt för samebyar att 

klaga på de beslut länsstyrelsen i Norrbottens län fattat med avseende på tilldelningen av älg 

till samebyarna.188  

 

Vad sedan gäller tilldelningen av älgar till samebyarna har denna – trots likartade förhållan-

den – varierat från år till år och så även bedömningarna i länsrätten i Norrbottens län. Dess-

utom har kammarrätten i Sundsvall meddelat prövningstillstånd endast för de fall att länsrät-

ten avvikit från de beslut som fattats av länsstyrelsen i Norrbottens län. Dessa beslut har för 

Talma sameby inneburit en procentuell andel av älgtilldelningen med avrundat 7 procent för 

1998, 13 procent för 1999, 19 procent för 2000, 23 procent för 2001 och 31 procent för 2002. 

Länsrätten avvek från besluten för 1998 och 2001 och bestämde i dessa fall att hälften av 

älgarna skulle tilldelas samebyn. Dessa beslut undanröjdes av kammarrätten i Sundsvall ge-

nom beslut den 19 maj 1999 i mål nr 3134--3135-1998 och den 23 september 2003 i mål nr 

150-02. Såvitt avsåg jakten 2001 yttrade kammarrätten då med hänvisning till att den inte 

meddelat prövningstillstånd vad gällde jakten för 1999:  

 

Eftersom kammarrätten skall meddela prövningstillstånd bla om kammarrätten 

finner att anledning till ändring föreligger beträffande den överklagade domen 

kan kammarrättens avgörande inte uppfattas på annat sätt än att kammarrätten 

funnit att länsstyrelsens beslut och länsrättens dom var riktiga. Kammarrättens 

beslut överklagades till Regeringsrätten som inte heller meddelade prövnings-

tillstånd. I nu aktuellt mål har länsstyrelsen gjort en bedömning utifrån i huvud-

sak samma principer som i länsstyrelsens beslut rörande tilldelningen 1999. 

Någon anledning för kammarrätten att i förevarande mål göra någon annan be-

                                                
188 se exempelvis kammarrättens beslut den 19 maj 1999 i mål nr 3134--3135-1998 rörande Talma samebys 
tilldelning för 1998; jfr även RÅ 2001 ref 56 



 31 

dömning än den länsstyrelsen nu gjort föreligger inte. Kammarrätten finner allt-

så att länsstyrelsens beslut även beträffande nu aktuellt år är riktigt.  

 

Det kan antecknas att alla länsstyrelsens beslut var omotiverade och således inte förklarade 

varför utgången blev just den som valdes, att alla länsrättens domar avseende jakten för 1999 

var omotiverade och att kammarrättens och regeringsrättens beslut att vägra prövnings-

tillstånd var omotiverade. För 1999 saknades alltså helt motivering.189  

 

14. Andra intrång 

 

Intrång i renskötseln sker på mångahanda sätt. Av den avgränsning som gjorts under punkt 

1:3 framgår att en mängd sådana intrång nu inte närmare berörs. 

 

14:1 Intrång för vattenkraftsutbyggnad 

 

Utbyggnad för utvinnande av vattenkraft har inneburit omfattande intrång på renens vand-

ringsleder och strandnära bete och på samernas möjlighet till fiske. Av en Övre Norrbygdens 

deldom den 6 oktober 1960 med avseende på en fördämning vid Sourva framgår också utom 

annat att skillnaden mellan högsta och lägsta dämningsgräns fick uppgå till högst drygt 18 m 

under året och till högst 0,8 m under ett intervall omfattande 24 timmar.190  

 

14:2 Intrång genom skogsavverkningar 

 

Samernas markutövning påverkas i hög grad av skogsbruket och förhållandet mellan de båda 

näringarna har kunnat beskrivas som inte ”en fördelningskamp mellan olika intressen om en 

och samma nyttighet, utan en fördelningskamp mellan olika intressen om en basresurs som 

krävs för produktion av intressenternas respektive nyttigheter”.191 Konflikten mellan de båda 

näringarna har dock blivit mer tydlig från 1940-talet när skogsnäringen övergick till trakt-

hyggesskogsbruk på större arealer samtidigt som renskötseln blev mer extensiv.192 Rensköt-

seln har emellertid endast marginellt påverkat skogsbruket.193 Detta har däremot kommit att 

                                                
189 jfr SOU 2005:116 s 110 
190 se domen s 27 
191 Mattsson 1981 s 79 
192 ib s 25 och 196 
193 ib s 56 
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inverka på tillgången till vinterbete för flertalet samebyar.194  Sedan 1950-talet har exempelvis 

andelen lavmarker med minst 50 procent lav i bottenskiktet minskat med nästan 30 procent.195  

En av olägenheterna med skogsavverkning har kommit att gälla vinterbetets tillgänglighet 

efter det att skogsavverkningen täckt markbetet och hyggena har vidare lämnat markerna fria 

för hårdare snöpackning med åtföljande svårighet för renarna att komma åt marklavarna.196  

Framkomligheten för renarna har dessutom försvårats från 1950-talet av våtmarksutdikning197 

och utbyggnad av skogsvägar198 och från 1960-talet av markberedning i form skogsplöjning 

och -harvning och genom denna beredning har också stora delar av marken blottlagts.199 Hyg-

gesplöjningen upphörde dock i början av 1990-talet men samtidigt bortfall av röjningsplikten 

innebar i sin tur svårigheter för framkomligheten.200 Därutöver har avverkning i hänglav-

skogar lockat till sig renar som dödats av fallande träd.201 Kemiskt har från 1950-talet tillkom-

mit besprutning med fenoxisyror för att eliminera lövträden202 men denna kan även ha varit 

till gagn för rennäringen genom en tilltagande förekomst av marklavar.203  Från 1960-talet har 

skogen så kommit att gödslas och nitratgödningen på fastmark har då visat sig farlig för renar 

och andra idisslare.204  Rennäringen har emellertid också medfört vissa skador på skogen och 

dit har då räknats att den fejning av renhornen som under augusti eller något senare sker 

kunnat leda till att träden skadats och senare angripits av parasitsvampar.205 Dessutom har 

plantor i synnerhet vid kall väderlek kunnat brytas av eller eljest skadas när renarna trampat 

och grävt genom snötäcket för att nå marklaven.206 Samtidigt har trampet och betet emellertid 

bedömts kunna gynna groning av frö från exempelvis frötallar eller efter insådd från hygges-

kanter.207. 

 

I skogsvårdslagen anges vissa intressen som skall tillgodoses i samband med avverkning. En 

åtskillnad görs då mellan ”naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen”208 och ”rennäring-

                                                
194 ib s 55, 67 och 85 
195 SOU 2002: 40 s 48 
196 Mattsson 1981 s 86 
197 ib s 92, 95, 176, 197 och 199 
198 ib s 103, 174 och 197-199 
199 ib s 88-90, 168, 198 och 199 
200 Hemberg 2001 s 1 och 33 
201 SOU 2002: 40 s 88 
202 ib s 97, 173, 197 och 199 
203 ib s 99 
204 ib s 99, 101, 198 och 199 
205 ib s 79 
206 ib s 104 
207 Skogsvårdsstyrelsen s 12 i dess rapport den 19 november 2005 med diarienummer 800/05 7.75 
208 16, 18 och 30 §§ 
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ens intressen”.209 Dessutom rubriceras viss skog som svårföryngrad och viss del av denna som 

fjällnära.210 Avverkning inom svårföryngrad skog erfordrar skogsstyrelsens tillstånd.211 Så-

dant får enligt 18 § inte ges om avverkningen gäller fjällnära skog och ”är oförenlig med in-

tressen som är av väsentlig betydelse för naturvården och kulturmiljövården”. I sådant fall kan 

rätt till ersättning föreligga enligt 19 §.212 Någon motsvarande ersättningsrätt ges däremot ej 

enligt skogsvårdslagen om ett tillstånd skulle vägras med hänsyn till rennäringsintresset. En 

sådan vägran – som endast kan gälla åretruntmarkerna – måste då enligt 21 § motiveras med 

att avverkningen ”medför sådant väsentligt bortfall av renbete att möjligheterna att hålla 

tillåtet renantal påverkas” eller ”omöjliggör sedvanlig samling och flyttning av renhjord” och 

vid tillståndsgivningen skall då beslutas rörande ”olika hänsyn som skall tas till rennäringens 

intressen, såsom i fråga om hyggets storlek och förläggning samt tillåten avverkningsform” 

men sådana villkor ”får dock inte avse annat än som uppenbart påkallas med hänsyn till 

renskötselrätten.” Enligt 31 § gäller slutligen att vid ”skötsel av skog skall fråga om hyggens 

storlek och utläggning, beståndsanläggning, kvarlämnande av trädsamlingar och skogsbil-

vägars sträckning den anpassning ske som uppenbart påkallas med hänsyn till rennäringen” 

och att vid ”planläggning och genomförande av åtgärderna skall eftersträvas att berörd 

sameby har årlig tillgång till sammanhängande betesområden och till vegetation som behövs 

inom områden för samling, flyttning och rastning av renarna.” Med ”uppenbart” i 21 och 31 

§§ följer att det ytterst faller på samebyn att bevisa att det föreligger ett hinder av viss 

dignitet. Med ”eftersträvas” i 31 § torde vidare inte någon avgörande hämsko läggas på av-

verkaren. I dom den 11 september 2002 i mål nr 1349--1355-2000 avseende fjällnära skog 

ovan odlingsgränsen fann kammarrätten i Sundsvall också att vad ”som tidigare förekommit i 

målen och vad som framkommit under utredningen i kammarrätten” inte föranledde annat än 

att avverkning kunde tillåtas. Till detta kan så läggas att skogsvårdsstyrelsen genom inte 

förbindande råd uttalat att koncentration av hyggen bör undvikas för att sammanhängande 

betesområden årligen skall finnas tillgängliga för varje sameby, att det är särskilt viktigt att 

hänsyn tas till flyttleder och rastbeten och att föryngringsavverkning inte bör utföras ”så att 

flyttledens funktion onödigtvis försämras”.213  

 

                                                
209 21 § 
210 15 § 
211 16 § 
212 jfr 35 § skogsvårdsförordningen 
213 SKSFS 1993:2 
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När det gäller den skog som förvaltas statligt och berör rennäringen214 gäller internationell så 

kallad FSC-certifiering innebärande att 5 procent av den produktiva skogsmarken undantas 

från skogsbruk och att hänsyn skall tas till samernas behov av betesmark med mera.215 Denna 

certifiering gäller också för det privata storskogsbruket som regelmässigt samråder med 

samerna även när det gäller vinterbetesmarkerna.216 Den statliga förvaltningen är numera upp-

delad mellan naturvårdsverket för nationalparker och vissa naturreservat, statens fastighets-

verk för vissa naturreservat och åretruntmarker och Sveaskog Aktiebolag för huvudsakligen 

vinterbetesmarker.217 Skötselförvaltningen av nationalparker och naturreservat handhas dock 

av länsstyrelse.218 När det gäller åretruntmarkerna har också uttalats att dessa skall förvaltas i 

myndighetsform219 och rörande skogsskötseln i allmänhet har uttalats att den skall bedrivas på 

ett sådant sätt att virkesproduktion och miljöhänsyn ges samma prioritet.220 För fastighets-

verket och det numera av Sveaskog Aktiebolag förvärvade AssiDomän Aktiebolag har dess-

utom uppgetts att tilltänkta skogsbruksåtgärder fått anstå för det fall att överenskommelse inte 

kunnat nås med berörd sameby221 men såvitt framgår har förekommande samråd gällt främst 

slutavverkningar, markberedningar, gödsling och vägar men mera sällan röjning och gall-

ring.222  

 

Konkurrensen mellan rennäringen och övriga intressen har lett till behov av markanvänd-

ningsplaner, fördjupade verksamhetsplaner, satellitbaserade renbetesinventeringar och ren-

bruksplaner.223 Intill 2002 har renbruksplaner tillkommit för två samebyar och planerna har 

innefattat beteslandsinventering, renbetestaxering och hänsynstagande till omvärldsfakto-

rer.224 Vid beteslandsinventeringen har nyckelområden med omgivande kärnområden an-

getts225 och vid fältbesök för renbetestaxeringen har lavtäckets höjd mätts inom vissa mindre 

provytor.226 När det gällt att få tillgång till underlag för att skatta omvärldsfaktorerna har så 

svårigheter uppstått genom att skogsföretagen inte velat lämna ut data för skogsbruket.227  

                                                
214 SOU 2002: 40 s 81 
215 ib s 28, 63, 102, 111 och 121 och Hemberg 2001 s 9 och 10 
216 Gustaf Jillker i Samefolket 1997:8 s 26 och 27 och Hemberg 2001 s 2 
217 SOU 2002: 40 s 19 och 118 
218 ib s 28, 68 och 71 
219 ib s 59 
220 ib s 61 
221 ib s 119, 212 och 128 
222 Hemberg 2001 s 18 och Persson 2001 s 29 
223 Hemberg 2001 s 21-28 
224 Jougda et al 2003 s 1 
225 ib s 12 
226 ib s 20 och 21 
227 ib s 40 
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Att döma av en tidskriftsnotis har betesförlust till följd av skogsbränder under 2006 i Norrbot-

tens län ej inneburit att samerna kan förvänta sig någon katastrofersättning medan sådan där-

emot skulle kunna tänkas tillkomma skogsägarna.228 Vad gäller FSC-certfieringen kan vidare 

noteras att ansträngningar från samiskt håll om att genom internationell uppmärksamhet vinna 

anslutning till denna skall ha väckt anstöt hos vissa skogsägare.229 Certifieringen har ej heller 

godtagits av egendomsnämnderna vid stiften i Härnösand och Luleå.230  

                                                                                                                                                    

14:3 Intrång för nybyggnationer 

 

Vad rör byggnadsåtgärder på mark som bedömts vara av riksintresse för rennäringen har 

frågan uppkommit om riksintresset utgör ett så kallat allmänt intresse eller ett intresse som 

kan vara avhängigt av hur motparten – i detta fall en sameby – förhåller sig till byggnads-

åtgärden. Den senare synpunkten synes ha lagts till grund för ett avgörande av hovrätten för 

Nedre Norrland och i vart fall av regeringen.231 Kammarrätten i Sundsvall har vidare genom 

beslut den 2 mars 2005 i mål nr 2572-04 vägrat Jovnevaerie sameby prövningstillstånd vad 

avsåg ett beslut den 23 september 2004 genom vilket länsrätten i Jämtlands län i mål nr 179-

04 helt enkelt vägrat att pröva om vissa byggnadsåtgärder stod i strid med riksintresset för 

rennäringen. Samebyn har klagat på kammarrättens beslut.232  Mot dessa avgöranden får så 

ställas en dom den 11 augusti 2005 av länsrätten i Norrbottens län i mål nr 2455-03 och 22-

05. Genom denna – rörande en tvist mellan Gabna sameby och ett bolag med turistverksamhet 

i Jukkasjärvi med omnejd – prövades om vissa byggnadsåtgärder kunde tänkas stå i strid med 

riksintresset för rennäringen.233  I domen uttalades: ”Som ett riksintresse utgör rennäringen ett 

allmänt intresse till gagn för samerna och ej enkom för Gabna sameby”. Den fortsatta be-

dömningen utmynnade vidare i att samebyn vann bifall till sin talan. Domen har överklagats 

av bolaget och kammarrätten i Sundsvall har genom beslut den 9 november 2005 meddelat 

prövningstillstånd.234  

 

14:4 Intrång för mineralutvinning 

                                                
228 Samefolket 2006:9 s 17 
229 jfr Isaksson 2001 s 53 och 183-192 
230 Gustaf Jillker i Samefolket 2002:4 s 14 och 15 
231 se Torp 2000 s 178 och 184 
232 regeringsrättens mål nr 2470-05 
233 jfr Naturvårdsverket 2005 s 47 
234 mål nr 2319--2320-05 
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Genom minerallagen säkras allmänt sett inget annat rättssäkerhetsintresse än det som kan ge 

skydd olika gruvbolag emellan. Grundläggande beslut om undersökningstillstånd fattas av 

bergmästaren vars beslut kan överklagas vid länsrätt. Det mer ingripande beslutet om tillstånd 

att få bearbeta förekommande fyndighet fattas däremot av regeringen. 

 

Enligt 2 kap 2 § minerallagen skall undersökningstillstånd meddelas ”om det finns anledning 

att anta att undersökning i området kan leda till fynd av koncessionsmaterial” och ”sökanden 

inte uppenbarligen saknar möjlighet eller avsikt att få till stånd en ändamålsenlig 

undersökning.” Undersökningstillstånd kan följaktligen tänkas vägrat vissa lycksökare mm. 

Av 1 kap 1 § framgår så att till koncessionsmaterial räknas nästan alla grundämnen inom det 

periodiska systemet. Dessutom kan ett undersökningsområde omfatta mycket stor areal. Hur 

skall en enskild eller en domstol kunna påstå att det inom detta inte ”finns anledning att anta” 

att något koncessionsmaterial kan påträffas? Av detta följer frågan vilket - om något – bakom-

liggande syfte finns för klagomöjligheten. 

 

Det står klart att redan utövningen av ett undersökningstillstånd kan få vittgående konsekven-

ser med avseende på rennäringen. Detta påstående kan åskådliggöras genom domsbilagorna 3 

och 4 till länsrättens i Norrbottens dom den 26 september 2005 i mål nr 692-04 mfl gällande 

undersökningstillstånd berörande Vapstens sameby. Av bilagorna framgår att tillstånden kom-

mit att dela byn och täcka flyttleder och för renskötseln i övrigt angelägna områden. I domen 

– gällande 19 olika av bergmästaren meddelade undersökningstillstånd och förlängningar av 

sådana – fann länsrätten med anknytning till begreppet ”bastante og meget skadlige ingrep”235  

att underlaget gav ”stöd för att överklagade beslut sammantagna med tidigare beslut och 

meddela koncessioner kommit att i väsentlig mån undergräva förutsättningarna för samebyn 

att kunna bedriva sin renskötsel”.236 I brist på utredning i den delen fann rätten så att de 

överklagade besluten inte skulle stå fast. Till följd av att någon ersättning för ingreppen inte 

tillförsäkrats samebyn fann rätten vidare med stöd av Europadomstolens dom den 15 juli 2003 

i målet Konstantopoulos AE mfl mot Grekland att besluten även av den anledningen inte 

skulle stå fast. Det kan här antecknas att ett av undersökningstillstånden gällde mark ovan od-

                                                
235 jfr SOU 1989:41 s 273 
236 jfr Bengtsson 2004 s 62 
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lingsgränsen. Länsrättens dom beslutades av en yrkesdomare och tre nämndemän. Domen är 

överklagad. Den väckte betydande offentlig kritik.237 

 

I tre efterföljande domar den 12 december 2005 i mål nr 1829-05, 1831-05 och 1832-05 fann 

länsrätten däremot att Vapstens besvär över bergmästarens beslut inte kunde bifallas och i mål 

nr 1829-05 angavs då utom annat: ”Inskränkningen i en bruksrätt kan inte anses mer betung-

ande än i en äganderätt.” Uttalandet måste bygga på ett tankefel eftersom exempelvis avbrott 

på en nödvändig vandringsled mycket väl kan vara en långt mer ingripande åtgärd än avbrot-

tet utgör för fastighetsägaren. Domarna tillkom utan medverkan av nämndemän. De har över-

klagats. 

 

14:5 Intrång genom ändring av samebys gränser/högsta renantal 

 

Genom dom den 28 maj 1998 i mål nr 1521-96 mfl kom länsrätten i Norrbottens län att pröva 

ett beslut den 17 juni 1997 av länsstyrelsen i Norrbottens län. Genom detta beslut hade vissa 

betesgränser nedom odlingsgränsen fastställts för fjällsamebyarna Sörkaitum, Sirkas, Jåhkå-

gaska och Tuorpon och för skogssamebyarna Gällivare och Udtja. 

 

Länsstyrelsen hade tidigare fastställt gränser för byarna och för den tangerande skogssamebyn 

Sierri genom byordningar den 29 juni 1946 och för Gällivare, Sierri och Udtja omfattades då 

även mark ovan odlingsgränsen. Enligt byordningarna sträckte sig byarna så långt österut, det 

vill säga närmast nedströms, som samerna enligt sedvanerätt brukat utsträcka sina flyttning-

ar238 men ägde fjällsamebyarna då ej intränga på annan samebys gränsbestämda område. Des-

sa byordningar hade vidare – som framgår av nästföljande fyra stycken – såvitt avser före-

kommande vinterbete kommit att frångås genom olika beslut av lantbruksstyrelsen, jord-

bruksverket och regeringen. 

 

I beslut den 25 juni 1974 med diarienummer 361 H 1182/72 mfl berörande Sirkas´ och Gälli-

vare samebyar yttrade lantbruksstyrelsen: ”Den omständigheten att Gällivare samebys ren-

stam är i den storleksordningen att byns traditionella marker är otillräckliga utgör – enligt 

lantbruksstyrelsens uppfattning – inte skäl för en ockupation av marker som annan sameby av 

ålder nyttjat och som denna sameby fortfarande måste anses ha ett starkt behov av att nyttja 

                                                
237 jfr Jörgen Bohlin i Västerbottens-Kuriren den 13 februari 2006 
238 jfr karta fogad till SOU 1966:12 och ib s 25, 26, 28, 29 och 59-62 
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även fortsättningsvis.” Såvitt avser Gällivarebyns gränsbestämda område innebar beslutet i 

denna del att Sirkas erhöll vinterbetesrätten på den del av området som ligger inom Jokk-

mokks kommun. Anförda besvär över beslutet lämnades utan bifall av regeringen genom 

beslut den 29 november 1974 i ärende nr 1404/74. 

 

I beslut den 1 november 1983 med diarienummer 556 2999/80 och berörande Sörkaitums och 

Gällivare samebyar yttrade lantbruksstyrelsen: ”Med upphävande av lantbruksnämndens be-

slut föreskriver lantbruksstyrelsen att vinterbetesmarkerna omdisponeras under tiden 1 okto-

ber - 30 april så att Sörkaitum erhåller ensamrätt till bete inom Gällivare sameby i princip 

mellan malmbanan och Jokkmokks sockengräns. Gällivare sameby erhåller samtidigt ensam-

rätt till bete mellan Kalix-vägen (väg 98) och i huvudsak en linje från Gällivare samhälle 

längs utfartsvägen mot Kiruna – Lina älv – flyttleden söder älven – Lina älv fram till lapp-

marksgränsen (jmf bifogad karta). – Härigenom erhåller Gällivare sameby rätt att låta renar-

na beta inom Sörkaitums samebys nuvarande vinterbetesmarker. Gällivare samebys önskemål 

om utvidgat vinterbete har därmed i huvudsak tillgodosetts. Samtidigt får samebyn avstå mar-

ker till Sörkaitum inom sitt åretruntområde under vinterbetesperioden. Därmed tillgodoses 

också Sörkaitums önskemål.” Anförda besvär avslogs av regeringen genom beslut den 15 maj 

1985 i ärende nr 2180/83. 

 

Genom beslut den 19 december 1995 med diarienummer 351-19032-95 med förtydligande 

den 29 januari 1996 förordnade länsstyrelsen i Norrbottens län på det sättet att Sierris gräns-

bestämda område inte längre skulle omfatta det område österut som samerna enligt sedvane-

rätt brukat utsträcka sina flyttningar till.  Anförda besvär avslogs slutligt av regeringen genom 

beslut den 26 juni 1997 i ärende nr Jo96/3130.  

 

Genom beslut den 5 november 1996 med diarienummer 351-3633-96 mfl fastställde länssty-

relsen på visst sätt ”gemensam vinterbetesgräns för Sirkas, Jåkkåkaska, Tuorpon och Udtja 

samebyar mellan odlings- och lappmarksgränsen, samt nedanför lappmarksgränsen.” Anförda 

besvär avslogs av jordbruksverket genom beslut den 19 november 1997 med diarienummer 92 

2827/97 mfl och i beslutet yttrades utom annat: ”Huvudsyftet med att fastställa gränser för 

vinterbeteslanden är inte att omfördela byarnas betesresurser utan att minska konkurrensen 

om marken och därmed öka förutsättningarna för byarna att hushålla med dessa resurser 

genom att öka möjligheterna att styra betesunderlaget.” 
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I sin dom den 28 maj 1998 yttrade länsrätten: ”Av vad länsstyrelsen närmare uppgett framgår 

ej annat än att den närmast synes bygga sin uppfattning på förutsättningen att den mer eller 

mindre fritt skulle äga förordna rörande förekommande bete och vem som skall få förfoga 

över detta [---]. En sådan uppfattning förstärks naturligtvis av vad länsstyrelsen uttalat om att 

byordningarna från 1946 visserligen inte skulle ha upphävts genom något formellt beslut men 

ändå inte skulle vara gällande i annat avseende än såvitt rör de högsta renantal som genom 

byordningarna bestämts.” Länsrätten fann vidare att överklagat beslut rubbat de förutsätt-

ningar som vid ingången av 1995 – dvs när Europakonventionen och ändringarna i regerings-

formen trädde i kraft – förelegat till stöd för renbete och mot den bakgrunden yttrade läns-

rätten: ”En samebys förutsättningar att utifrån redan givna förutsättningar handha sina med-

lemmars intressen med avseende på renskötseln har stärkts väsentligt med ingången av 1995. 

Rennäringslagen måste tillämpas med utgångspunkt i detta förhållande av vilket samtidigt 

följer att tidigare beslut ges en särskild tyngd [---].” I övrigt byggde domen på ett resonemang 

innebärande att överklagat beslut endast kunde stå fast i den del det ej överklagats i tid och i 

den mån sameby som förlorat mark kompenserats med likvärdig mark. Kontentan blev på det 

hela taget att beslutet hävdes i tvistliga delar och att tidigare beslut kom att fortsätta att gälla. 

Domen överklagades men genom dom den 6 juli 2001 i mål nr 1966-1998 mfl ogillade kam-

marrätten i Sundsvall anförda besvär och regeringsrätten vägrade den 14 november 2001 

prövningstillstånd i mål nr 4931-2001 mfl. 

 

En fråga rörande renbete och samebygränser prövades också genom en dom den 10 november 

1998 av länsrätten i Norrbottens län i mål nr 377--386-98. Tvisten rörde vilken av skogs-

samebyn Vittangi och koncessionssamebyn Muonio som skulle ha tillgång till bete på ett om-

råde benämnt Meraskangasområdet i den nordligaste delen av Muoniobyn. Länsrätten yttrade:  

 

Meraskangasområdet ligger inom gränsbestämt område för Muoniobyn. Såvitt 

framkommit har byn haft tillgång till området utom under några år omkring 

1964 och från 1994. Vittangibyn har vidare under 1994-1997 endast för ett år i 

taget haft exklusiv tillgång till området och för byn kan därför ej ha skapats 

någon rätt att med stöd av Europakonventionen eller eljest få nyttja området 

med uteslutande av den rätt som Muoniobyn – under visserligen begränsade pe-

rioder men under sammantaget lång tid – tidigare tillerkänts till området. Det 

förhållandet att Vittangibyn fått betesmark försämrad till följd av skogsavverk-

ningar mm och från andra samebyar kan befaras få ett större tryck på de marker 
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som byn nu förfogar över utgör dessutom inte skäl för att förekommande 

skadeståndsanspråk skall infrias av Muoniobyn genom att denna avstår mark till 

Vittangibyn. Det framgår slutligen som klart att koncessionshavarna inom Muo-

niobyn har behov av Meraskangasområdet för att kunna bedriva sin renskötsel 

(jfr sametingets promemoria rörande byn). Anförda besvär skall därför bifallas 

så att vinterbetet för Muoniobyn begränsas på det sätt som angetts i de för 1966-

1993 gällande besluten. 

 

Det som kan sägas gemensamt utmärka jordbruksverkets beslut den 19 november 1997 och 

länsrättens domar den 28 maj och den 10 november 1998 är att dessa gav en hög grad av för-

utsebarhet med avseende på den fortsatta renskötseln.239 Enahanda bedömning kan också gö-

ras med avseende på lantbruksstyrelsens beslut den 25 juni 1974. Av de avgöranden som 

följde på att domen den 10 november 1998 överklagades framgår emellertid ett annorlunda 

synsätt. Detta föregicks av att kammarrätten i Sundsvall från jordbruksverket inhämtade ett 

yttrande. Detta har återgivits i kammarrättens dom den 6 juli 2001 i mål nr 3815-1998 mfl och 

av yttrandet framgår att jordbruksverket nu menade att det skulle anläggas ett rent lämplig-

hetsresonemang med helt bortseende från tidigare fastställda gränser. Denna bedömning dela-

des också av kammarrätten och såvitt närmast framgår även av regeringsrätten i dess dom den 

12 november 2003.240  

 

15. Erhållna ersättningar 

 

Här redogörs nu endast för vissa direkt markrelaterade ersättningar och således inte för sådana 

som utgått exempelvis för rovdjursrivna renar eller i form av näringsbidrag. 

  

I anledning av vattenkraftsutbyggnaden har kraftbolagen haft att betala intrångsersättningar, 

bygde- och fiskeavgifter och ersättning som fonderats som så kallade villkorsmedel. Ersätt-

ningarna har till viss del tillfallit samerna. Dessutom har dessa erhållit vissa andra ersättningar 

och främst då till följd av upplåtelser.  

 

15:1 Intrångsersättningar 

 

                                                
239 jfr Bengtsson 2002 s 59 
240 se RÅ 2003 ref 69 
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Som exempel på en dom som berör intrångsersättning kan nämnas Övre Norrbygdens dom 

den 6 oktober 1960 (jfr punkt 14:1). Genom denna bestämdes att ersättning till samerna och 

dåvarande lappbyar skulle utgå med 50 procent förhöjning. Detta fann också högsta domsto-

len tillämpligt vad rörde de andra och tredje regleringarna av Suorvasjöarna. Denna bedöm-

ning motiverades då med att samerna ”i vad avser renskötsel på de överdämda områdena till-

försäkrats rättigheter liknande dem som eljest tillkommer markägaren”.241 

 

Som en form av intrångsersättning kan även medtas ersättning som utgått till följd av mineral-

utvinning. Sålunda har Umeå tingsrätt genom utslag den 15 juni 2005 i mål nr F 2211-03 

tillerkänt Vapstens sameby viss ersättning med avseende på en inom samebyns område upp-

tagen gruva. Såvitt känt har däremot ersättning inte meddelats sameby till följd av de åtgärder 

som kan ha följt på ett meddelat undersökningstillstånd. Utslaget har överklagats av samebyn. 

 

15:2 Bygde- och fiskeavgifter 

 

Som bygdemedel inflyter till länsstyrelsen i Norrbottens län årligen omkring 35 mkr för Lule-

älvarna och 6 mkr för Skellefteälven. Ungefär 5 mkr avsätts först för rennäringen. Dessa 

medel används dels för tidigare oförutsedda skador för vilka enskild genom ny dom kan ha 

erhållit ersättning, dels för investeringar m m inom rennäringen och i den delen beslutar 

jordbruksverket efter förslag från länsstyrelsen. I övrigt är länsstyrelsen beslutande och av 

medlen fördelas omkring 50 procent på Jokkmokks kommun, 20 procent på envar av Gälli-

vare och Bodens kommuner och 10 procent på Luleå kommun. Om det vid utgången av ett 

kalenderår kvarstår något outnyttjat av de medel som avsatts för rennäringen fördelas dessa 

med samma kvotdelar på kommunerna.242 Vad gäller Västerbottens län godtar länsstyrelsen 

den definitionen som kommunen kan ha för ”bygden” och Skellefteå och Vindelns kommuner 

har funnit att medlen skall gå till den dalgång som berörs av regleringen.243 Rennäringen i 

Västerbottens län erhåller ungefär 10 procent av bygdeavgifterna eller i runda tal 2,5 mkr om 

året.244. 

 

                                                
241 NJA 1965 s 492; jfr 9 kap 48 § dåvarande vattenlagen 1918:523 
242 Kenneth Wågman 16.1.06 
243 Mats Kvarnbrink 9.1.06 
244 Sara Larsson 13.12.05 



 42 

Fiskeavgifter i anledning av vattenregleringar  består av dels särskilda avgifter ”för främjande 

av fisket i det vatten som berörs […] eller inom något angränsande område”, dels allmänna 

avgifter ”för främjande av fisket inom landet”.245 

                                                                                                                                                             

15:3 Villkorsmedel 

 

De villkorsmedel som avsatts till gagn för samerna förvaltas enligt 17 § rennäringsför-

ordningen av kammarkollegiet men samefonden beslutar rörande utbetalningar av medlen. 

Den är då som angetts belopps- och ändamålsmässigt bunden av de regleringsbrev som rege-

ringen utfärdat (jfr punkt 11). Att betydande belopp också utgår till andra än samerna framgår 

exempelvis av att Jokkmokks kommun erhållit drygt 5 mkr för uppförande av industrihus 

mm.246   

 

15:4 Upplåtelseersättningar 

 

Ersättningar till samerna utgår för upplåtelser av mark, storvilt, småvilt och fiske. Upplåtel-

serna administreras av länsstyrelserna som efter avdrag med omkring en tredjedel fördelar 

resterande belopp med hälften på berörda samebyar och med hälften på samefonden. För 2005 

har det gällt ett bruttobelopp om närmare 9,5 mkr för Norrbottens län.247   

 

16. Beskattning 

 

Engångsersättning som sameby erhållit i samband med vattenreglering och avseende skada 

för all framtid på fiske, renbete mm har tillämpningsvis befunnits utgöra inkomst av rörelse 

för byn och detta har då motiverats med att byn ej ägt den mark till vilken ersättningen kunde 

hänföras och att byn ej heller kunde anses ha sådan rätt till marken att den kunde jämställas 

med äganderätt.248 Med utgångspunkt i att samebyar vunnit egenskapen av juridiska personer 

först från juli 1971 kan det i och för sig sättas i fråga om inte resonemanget – mot bakgrund 

av innehållet i högsta domstolens avgöranden i NJA 1965 s 492 249 och skattefjällsmålet – i 

stället borde ha utgått från vilken rätt till marken som samerna kunde åberopa. Oberoende av 

                                                
245 6 kap 5 och 6 §§ lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet 
246 jfr länsrättens i Norrbottens län dom den 12 september 1986 i mål nr S 2985-84 och 2986-84 
247 Irene Larsson 16.1.06 
248 RÅ 1988 ref 91 
249 se not 241 



 43 

detta fann emellertid länsrätten i Norrbottens län genom domar den 28 november 1989 i mål 

nr S 78-85 mfl rörande samer inom Sirkas´ sameby och i mål nr S 80-85 mfl rörande samer 

inom Sörkaitums sameby att av regeringsrättens avgörande vad gällde samebys taxering inte 

följde ”att enskilda samer inte skulle kunna ha en sådan rätt till marken att den i vart fall 

skulle jämställas med äganderätt” och efter ett längre resonemang fann länsrätten att 

ersättningen endast till en helt försumbar bråkdel kunde utgöra skattepliktig inkomst. Genom 

domar den 31 oktober 1991 i mål nr 501--502 1990 fann emellertid kammarrätten i Sundsvall 

utan närmare motivering att vad som gällde sameby också ”bör” gälla i fråga om den rätt till 

mark och vatten som tillkom enskild same. Regeringsrätten yttrade sedan utan egentlig moti-

vering: ”Regeringsrätten ansluter sig till kammarrättens bedömning att ersättningsbeloppen [--

-] skall upptas till beskattning som inkomst av rörelse”.250 Varken kammarrätten eller rege-

ringsrätten förklarade således på vilken grund det förelåg förutsättningar för taxering. 

 

17. Markprocesser efter skattefjällsmålet 

 

Det som kan uppfattas som markant är att staten undvikit att själv föra talan om bättre rätt till 

omstridda fastigheter. Den har vad rör kronoöverloppsmarken ej heller föranstaltat om ägan-

derättsutredning.251 Till  markprocesser hänförs i detta sammanhang även markregleringsfrå-

gor och inskrivningsfrågor.  

 

17:1 Talan om bättre rätt 

 

Vissa enskilda samer för eller har fört processer mot staten med yrkande att de skall anses ha 

bättre rätt än staten till områden motsvarande tidigare lappskatteland. I sak har samernas talan 

i korthet gått ut på att varken avvittringsstadgan 1873, lagfartsförordningen 1875 eller renbe-

teslagen 1886 innefattat någon äganderättsövergång från innehavaren av lappskattelandet till 

staten.252  Vissa av processerna har avslutats efter återkallelse och därför avskrivits.253 Andra 

har avvisats på grund av otillåten taleändring254 eller på grund av att rätten att föra talan 

rörande ett visst skatteland ej ansetts styrkt.255 Till detta får även läggas att frågan om vem 

                                                
250 RÅ 1993 ref 24 
251 Hans Landberg och Tomas Johansson 6.11.06; jfr SFS 1971:1037 
252 se exempelvis stämningsansökan i Gällivare tingsrätts mål nr T 483-04 
253 Gällivare tingsrätts mål nr T 103-02 och Lycksele tingsrätts mål nr T 562-01 och 260-02 
254 Lycksele tingsrätts mål nr T 91-01 
255 Gällivare tingsrätts mål nr T 79-02 och T 483-02; båda besluten är överklagade till hovrätten för Övre 
Norrland 
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som kan tänkas äga marken inte löser frågan om vem som skall äga rätt att utöva renskötsel på 

marken.  

                                                                                                                                                      

I detta sammanhang får även nämnas att samerna kommit att ventilera frågan om en process 

mot den svenska staten rörande äganderätten till mark på vilken renskötsel bedrivs och till vil- 

ken staten antecknats som förvaltare.256 En antydan om vilka svårigheter som skull kunna 

sammanhänga med en sådan process torde framgå av de bedömningar som hovrätten för Övre 

Norrland gjort i de båda inskrivningsärenden som upptas under punkt 17:2. 

                                                                                                                                                     

17:2 Markreglerings- och inskrivningsfrågor 

 

Som angetts har den mark som genom avvittringsförrättningarna avskilts från byar mm som 

regel rubricerats som kronoöverloppsmark. För denna har i allmänhet ingen ägare antecknats. 

I jordregistret kan emellertid marken ha upptagits som ”krono under allmän disposition”. Så 

kom att ske vad rör Gällivare kronoöverloppsmark 1:1 om drygt 267 500 hektar.257 Genom ett 

ägodelningsdomarens i Gällivare domsaga beslut de 12 oktober 1956 sammanlades sedan fas-

tigheten med ett av staten tidigare förvärvat område om 55 hektar. Staten registrerade vidare  

som ägare till fastigheten.258 Det får antas att bakomliggande tanke skulle ha varit att staten 

borde anses som ägare även till Gällivare kronoöverloppsmark 1:1. Det kan också antecknas 

att samebyn ej underrättats om ärendet.259  

 

Genom den från 1972 gällande jordabalken upphörde de gamla reglerna rörande möjligheten 

att lagfara förvärv före 1886.260 Detta rättades till genom en från den 10 maj 1983 gällande 

ändring261 med retroaktivt genomslag och med inriktning utom annat på det förhållandet att 

staten inte kunde förete handlingar som visade att den ägde kronoöverloppsmarken.262 Genom 

en motion263 uttalade farhågor vad rör samernas rätt till marken avfärdades vidare med att 

äganderätten måste kunna styrkas och att inskrivningsdomaren skulle iaktta särskild försiktig-

het vid en noggrann prövning.264 Så kan också sägas ha skett av inskrivningsdomaren vid 

                                                
256 Samefolket 2006:8 s 36 och 37 
257 upplägg 390 i fastighetsboken för numera Gällivare kronoöverloppsmark 2:1 
258 lagfart 718/1956 
259 se s 54 i hovrättens för Övre Norrland beslut den 22 juni 2000 i mål nr Ö 344/99 
260 jfr NJA 1981 s 978 
261 se SFS 1983:176 
262 Prop 1982/83:54 s 4 och 5 
263 Mot 1982/83:137 
264 LU 1982/83:30 s 7 
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inskrivningsmyndigheten i Gällivare domsaga genom beslut den 15 december 1998 rörande 

Vattenfall Aktiebolag mot Sörkaitums sameby och genom beslut den 19 april, den 16 juli och 

den 29 oktober 1999 rörande Kiruna kommun mot Gabna sameby. Genom besluten fann in-

skrivningsdomaren att det saknades förutsättningar för lagfart. Besluten överklagades vid hov-

rätten för Övre Norrland.  

 

Hur resonerade då hovrätten i dom den 22 juni 2000 i mål nr Ö 344/99 mot bakgrund av att 

bolaget först hade att visa sin äganderätt? Den konstaterade att staten ”sedan början av 1900-

talet rent faktiskt genom den bedrivna kraftverksrörelsen hävdat äganderätt” till den 712 

hektar stora fastigheten och då ”på ett mycket påtagligt och ingripande sätt utan att annan – 

före nu föreliggande lagfartsansökan – rättsligt hävdat äganderätt till marken” och ”att bolaget 

lagt fram så många omständigheter till stöd för att staten ägt fastigheten” att det inte förelåg 

skäl att avslå ansökan annat än om samebyn kunde rubba bevisningen genom att påvisa att 

den på grund av urminnes hävd var ägare till fastigheten265 Hovrätten fann vidare att same-

byns möjligheter att vinna framgång i en sådan process var ”försumbar” och att det därför inte 

förelåg förutsättningar för att vägra bolaget lagfart.266 Samebyn klagade men högsta domsto-

len vägrade den 20 december 2001 prövningstillstånd i mål nr Ö 2781-00. 

 

Vad sedan gäller de tre besluten rörande Kiruna kommun och Gabna sameby meddelade hov-

rätten den 15 januari 2002 dom i mål nr Ö 465-470/99. Av domen framgår att den gällde fas-

tigheter tillkomna efter det att regeringen den 12 september 1996 godtagit att kommunen 

förvärvade området.267 Hovrätten fann ”[A]tt kommunen uppgivit att befintliga bostäder inom 

Rautas uppförts med stöd av nyttjanderättsavtal som ingåtts med länsstyrelsen för statens 

räkning samt att de flesta upplåtelserna ägt rum i början av 1940-talet, dvs för omkring 60 år 

sedan. Jukkasjärvi kronoöverloppsmark har vidare enligt fastighetsregistret varit föremål för 

en mängd lantmäteriåtgärder, detaljplaneringar och andra rättsliga åtgärder, därvid staten av 

myndigheter och enskilda betraktats som ägare”.268 Mot den bakgrunden fann hovrätten att 

det ankom på samebyn att visa att den på grund av urminnes hävd var ägare till fastigheter-

na269 och att detta innefattade: ”[D]en måste kunna visa att den lappby som bildats efter det att 

nämnda lag trätt i kraft den 1 januari 1887 övertog renskötselrätten från same eller samegrupp 

                                                
265 domen s 24 
266 ib s 54 
267 domen s 3 
268 ib s 13 
269 ib 
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som genom ockupation och långvarigt innehav innehaft landet med skattemannarätt eller som 

genom en förvärvskedja bakåt i tiden härleder sin rätt till samer som på detta sätt kommit i 

besittning av och innehaft marken. Utredning måste förebringas om att skattelandet varit 

avgränsat, att bruket varit intensivt och väsentligen ostört av utomstående samt att 

omständigheterna tillhopa varit sådana att den rätt varmed skattelandet innehafts under olika 

skeden varit att jämställa med böndernas rätt till sin jord vid samma tid”.270 De uppgifter som 

i den delen lämnats befanns emellertid så knapphändiga att det inte kunde ”bedömas om 

samebyn skulle ha någon möjlighet att vinna framgång i ett mål om bättre rätt till 

fastigheterna”.271 Även i detta fall ansågs det därför inte föreligga något hinder mot att med-

dela lagfart.272 Samebyn klagade men högsta domstolen vägrade den 10 juli 2002 prövnings-

tillstånd i mål nr Ö 666-02. 

 

17:3 Negativ fastställelsetalan 

 

Till de mer kostsamma processerna rörande betesrätten hör de som förs och förts i form av så 

kallad negativ fastställelsetalan. Denna process utmärks av ett påstående från ägare av fastig-

het att samerna ej har någon sedvanerätt till bete på fastigheten och av att det ankommer på 

samerna att då bevisa att det föreligger en sådan belastning på fastigheten. 

 

En av dessa processer avgjordes av Mora tingrätt som genom tredskodom den 8 juli 2001 i 

mål nr T 352-95 fann ”att någon på avtal oberoende rätt till bete med ren till förmån för Idre 

nya sameby” inte belastade vissa fastigheter och samfälligheter. Det kan här dock noteras att 

gränsdragningskommissionen hänfört övrig och kringliggande mark för samebyn till sådan 

mark som kommissionen funnit vara sådan för vilken övervägande skäl talade för sannolik 

betesrätt.273 

 

I det så kallade renbetesmålet förde vissa fastighetsägare negativ fastställelsetalan mot Han-

dölsdalens sameby, Mittådalens sameby, Tåssåsens sameby och Ruvhten Sijte (tidigare Tän-

näs sameby). Talan gick ut på att samebyarna ej ägde rätt till renbete på vissa fastigheter i 

Härjedalens kommun. Byarna förmådde inte vinna framgång i Svegs tingsrätt.274 Sedan de 

                                                
270 ib s 23 och 24 
271 ib s 27 
272 ib 
273 SOU 2006:14 s 28 
274 dom den 8 augusti 2005  i mål nr T 977-04 
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klagat fann hovrätten för Nedre Norrland genom beslut den 13 juni 1997 i mål nr T 58-96 att 

de var bundna av vad de i tingsrätten vitsordat med avseende på en kvalifikationstid om 90 år 

för uppkomsten av urminnes hävd och att deras påstående om en kortare kvalifikationstid 

därför inte kunde prövas av hovrätten. Grunden för detta var att hovrätten bedömde frågan 

som en ny omständighet275 och inte som ett sådant element i en rättsregel som oberoende av 

parts yrkande skulle vinna tillämpning utifrån regeln att domaren känner lagen. Av domen 

den 15 april 2002 framgår emellertid ej att beslutet den 13 juni 1997 fick någon betydelse för 

utgången.276 Denna innebar att samebyarnas talan ogillades. Deras begäran om prövnings-

tillstånd ogillades vidare av högsta domstolen genom beslut den 29 april 2004 i mål nr T 

1152-02 men det intressanta i det sammanhanget är att en av de tre ledamöterna tillade: 

”Målet rymmer frågor av principiell vikt, i synnerhet de som gäller urminnes hävd och till-

lämpning av bestämmelsen i 3 § första stycket 2 rennäringslagen (1971:437) att renskötsel får 

bedrivas den 1 oktober – den 30 april inom sådana trakter utanför lappmarkerna och ren-

betesfjällen där renskötsel av ålder bedrivs vissa tider av året. Process- och utredningsläget är 

emellertid sådant att det inte framstår som sannolikt att dessa frågor kan belysas på ett sätt 

som innebär ledning för rättstillämpningen. Inte heller i övrigt finns det skäl att meddela pröv-

ningstillstånd i målet.” Det kan i detta sammanhang  nämnas att processen ursprungligen även 

gällde en tvist mellan samebyarna och de större skogsbolagen med mark omfattande drygt 60 

procent av skogsarealen i Härjedalen men att denna tvist bilades genom en förlikning.277  

 

I dom den 10 juni 2002 i mål nr T 459-98 och 460-98 fann Luleå tingsrätt att Udtja och Gälli-

vare samebyar ej hade ”någon av avtal oberoende rätt till renskötsel” på vissa fastigheter inom 

Bodens och Luleå kommuner och till stöd för avgörandet angavs att samebyarna ej åberopat 

någon utredning som gav ”stöd för antagande att [---] berörd mark utnyttjats för renbete på 

sådant sätt och under så lång tid som krävs för att urminnes hävd skall anses ha uppkommit.” 

Domen överklagades inte. 

 

I det så kallade Rätanmålet fördes negativ fastställelsetalan mot Tåssåsens sameby rörande 

vissa skiften i Klövsjö och Rätan i Härjedalen. Målet anknyter i stora drag till renbetesmålet. I 

dom den 8 augusti 2005 i mål nr T 977-04 fann Östersunds tingsrätt: ”Kvalifikationstiden för 

en på urminnes hävd grundad sedvanerätt till renbete, en cirka 90 år lång tid av okvalt nytt-

                                                
275 jfr 50 kap 25 § tredje stycket rättegångsbalken 
276 se domen s 6 och 61- 63 
277 Samefolket 1992: 6-7 s 8 och 9 
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jande av markerna i fråga för vinterbete med ren, medför att den bortre tidsgränsen skall 

placeras [---] i slutet av 1800-talet, med hänsyn till att möjligheten att förvärva en rättighet på 

grund av urminnes hävd upphörde i och med ikraftträdandet av den nu gällande jordabalken 

år 1971”.278 Dessförinnan hade tingsrätten yttrat:279 

 

                Den bestämmelse i 3 § rennäringslagen som reglerar sedvanerätt till renbete är iden- 

                tisk med motsvarande bestämmelser i de tre tidigare gällande renbeteslagarna. Des- 

                sa bestämmelser är geografiskt obestämda och därmed råder också en oklarhet om  

                sedvanerättens utsträckning på marken. – I utredningen inför 1898 års renbeteslag  

                uttalades att frågan om förekomsten av en sedvanerätt skulle ”göras beroende af  

                samma bevisning, som enligt allmän lag behöfves för styrkande af urminnes häfd”. 

                I förarbetena till 1928 års renbeteslag (prop 1928:43 sidan 71) anges att frågan om  

                sedvanerätt föreligger skall bedömas enligt de bevisregler som gäller för urminnes 

                hävd. Denna regel för bedömningen av förekomsten av sedvanerätt till vinterbete 

                med ren upprepades också i förarbetena till den nu gällande rennäringslagen (prop 

                1971:51 sidan 158). – Samma utgångspunkt för bevisprövningen om en sedvanerätt 

                förelåg tillämpades både av tingsrätten och hovrätten i renbetesmålet, i vilket mål, 

                som tidigare har nämnts, prövningstillstånd inte meddelades av Högsta domstolen. 

 

Domen i Rätanmålet innebar att samebyn förlorade. Domen har överklagats vid hovrätten för     

Nedre Norrland.280 Det kan anmärkas att domen endast bygger på motivuttalanden som dess-

utom är av närmast processuellt slag. Dessa uttalanden utgår också från ett rättsläge som kan 

karaktäriseras som helt annat än det som skapades först genom skattefjällsdomen i vilken 

markerades att fråga inte bara var om en näringsrätt utan om en konstitutionellt skyddad 

bruksrätt. 

 

I anledning av innehållet i domarna i främst renbetesmålet och Rätanmålet får även uppmärk-

sammas att begreppet ”av ålder” i 3 § rennäringslagen kan ses som en självständig regel utan 

anknytning till äldre regler och att bestämmelsen om renskötselrätt grundad på urminnes hävd 

                                                
278 domen s 353 
279 ib s 348 och 349 
280 mål nr T 879/05 
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tillkom 1993.281 Detta förhållande kan då leda till tolkningen att även hävdetid efter 1971 

skall kunna beaktas.282 

 

I det så kallade Nordmalingmålet med dom den 20 januari 2006 av Umeå tingsrätt i mål nr T 

1733-98 och T 2081-05 gällde frågan om Rans sameby, Ubmeje Tjeälddie (tidigare Umbyns 

sameby) och Vapstens sameby kunde göra gällande sedvanerätt på vissa fastigheter inom 

Nordmalings kommun eller med andra ord nedom lappmarksgränsen. Även i detta fall gällde 

det negativ fastställelsetalan förd av fastighetsägare. Tvistefrågorna kom främst att gälla be-

greppen ”trakt”, ”renskötsel” och ”av ålder”.283 Tingsrätten löste parternas tvist med utgångs-

punkt i de uttalanden som gjorts i förarbetena till lagstiftningen och fann med avseende på 

samebyarnas bevisbörda att det kan ”inte rimligen krävas att samebyarna nu skall prestera en 

utredning som är bättre eller mer noggrann än de utredningar som utförts under lagstift-

ningsarbetet”,284 att det inte framkommit något som motsade vissa sådana uttalanden,285att det 

därför visats att en sedvanerätt till vinterbete med ren 1928 förelåg inom trakter som om-

fattade fastighetsägarnas marker286 och att fastighetsägarna inte visat att denna sedvanerätt 

kommit att upphöra.287 En intressant punkt i målet var att tingsrätten ej angav hur lång kvali-

fikationstid som erfordrades för urminnes hävd. Domen har överklagats. Den har dessutom 

föranlett följande kommentar:288 

 

It is regrettable that private land owners in Nordmaling lost their case in the 

First Court recently. It would have been even more regrettable had they won it. 

What is most regrettable is that this case and others like it should ever occurred 

and continue to occur at all. These cases arise and flourish in a condition charac-

terized both by an extreme lack of clarity about historical Saami land rights and 

by lack of political leadership to seek compliance with the responisibilities for 

the Saami minority and indigenous people required by international law. 

 

17:4 Fullgörelsetalan 

 
                                                
281 Bengtsson 2004 s 86 
282 ib 
283 domen s 131 
284 ib s 137 
285 ib s 138 
286 ib 
287 ib 
288 Beach 2006 
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I Luleå tingsrätts mål nr T 869-02 gällde frågan till att börja med om Gällivare skogssameby 

var rätt motpart till en fastighetsägare som begärde ersättning för skador som kom att 

bedömas som förorsakade av renbete. Med utgångspunkt i att fastigheten ansågs ligga inom 

område som utgjorde samebyns vinterbetesmark nedom lappmarksgränsen och samebyn 

ansvarade för renskötseln inom byn fann tingsrätten genom dom den 29 april 2003 också att 

det låg ”[i] sakens natur [---] att det i nästan alla fall skulle bli omöjligt för skadelidande att få 

ersättning om kravet skall riktas mot den enskilde renägaren, eftersom det skulle bli mycket 

svårt att identifiera den eller de renägare vars renar orsakat skador”. Med ”beaktande” av detta 

bedömde tingsrätten samebyn som rätt motpart för framställt skadeståndsanspråk. Samtidigt 

fann rätten att det låg på fastighetsägaren att bevisa att det gällde skador som orsakats av renar 

inom samebyn. Detta ansågs också bevisat och samebyn förlorade processen om än ett lägre 

skadestånd än det yrkade utdömdes. Samebyn har klagat på domen. 

 

18. Processkostnader 

 

Vid förvaltningsdomstol har envar av parterna haft att stå för sina rättegångskostnader. När 

det gällt mål handlagda vid tingsrätt och hovrätt har samebyarna som förlorade part däremot 

haft att betala såväl sina egna som motpartens rättegångskostnader. Så har exempelvis Idre 

sameby enligt tredskodomen ålagts betala sina motparters rättegångskostnader om drygt 450 

tkr och vad gäller renbetesmålet har samebyarna ålagts att betala motsvarande kostnader om 

ungefär 7 mkr. 

 

Samebyarnas motparter har i allmänhet sannolikt kunna utnyttja rättskyddet i sina hemför-

säkringar. Något liknande har däremot inte gällt för samebyarna som ej heller kunnat anlita 

något av de vanliga inhemska försäkringsbolagen. För processer påbörjade efter 1999 har 

Svenska Samers Riksförbund däremot tecknat avtal med ett utländskt försäkringsbolag. Av-

talet löper på två år i taget och premien för detta avtal delas mellan de samebyar som velat 

medverka.289  

 

Vad sedan gäller den statliga rättshjälpen gäller denna inte för samebyarna och regeringen har 

i en intern promemoria den 19 augusti 2005 funnit: 

 

                                                
289 Britt-Marie Barruk 9.2.06 
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Om en av parterna i en tvist kan räkna med att få sina rättegångskostnader betal-

da i efterhand av staten, rubbas jämvikten mellan parterna. En sådan part kan tex 

åberopa vidlyftig bevisning medan den andra parten av processekonomiska skäl 

måste avstå från detta. 

 

I den mån staten ändå har anledningen att ekonomiskt stödja parter i rättegång – 

såsom sker inom ramen för den allmänna rättshjälpen – bör grunderna för detta 

regleras generellt i lag och ta sikte på objektiva faktorer såsom ekonomisk bär-

kraft. Att grunda möjlighet till rättshjälp på tex etniskt ursprung eller att parten 

utövar viss näring, som staten anser angelägen, torde därvid vara uteslutet. 

 

En möjlighet för staten att på ett neutralt sätt underlätta domstolsprocesser 

mellan enskilda om rätt till renbete torde vara att staten erbjuder sig att betala 

båda parternas rättegångskostnader oavsett utgången. (Jfr försöksverksamheten 

med KO:s biträde i vissa tvister.) Detta måste i så fall stå klart för parterna innan 

rättegången inleds. 

 

I sin promemoria går regeringen ej in på frågan om Europakonventionens tillämplighet och 

fallet Airey mot Irland om vilket uttalats ”at staterne efter omstændighederna kan være for-

pligtet til at sørge for, at en person, der ikke selv har de fornødne midler til et sagsanlæg, be-

vilges fri proces”.290 Ej heller berörs det klander mot den svenska staten som Förenta natio-

nernas rasdiskrimineringskommitté så sent som i maj 2004 uttalat rörande de bristande ekono-

miska förutsättningarna för samerna att kunna föra de processer som gäller deras markutöv-

ning. 

 

19. Sammanfattning och slutsatser 

 

Av den historiska redogörelsen har framgått att samerna genom innehav av lappskatteland 

kunnat ha motsvarande en äganderätt till marken men att denna rätt med tiden kommit att 

åsidosättas. Staten har vidare aktat sig för att själv inleda processer om bättre rätt till marken 

och har ej heller initierat någon äganderättsutredning (jfr punkt 17:1). Däremot har enskilda 

samer sökt processa sig till gamla skatteland men domstolar har då genom formella hinder 

                                                
290 Lorenzen, Rehof och Trier 1994 s 142 
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kunnat vägra att pröva sådana processer. Dessutom har domstolar kommit att inta positionen 

att staten till följd av sina tidigare förfoganden av marken presumerats äga marken och lag-

stiftningen har också formerats så att samerna ej haft och ej heller har någon möjlighet att 

hindra över- och upplåtelser (jfr punkterna 13:1 och 17:2). De har för övrigt först genom ett 

domstolsavgörande 1961 getts möjlighet att vara part i rättegång (jfr punkt 11). Genom för-

fattningsåtgärder och utan rättslig prövning har staten vidare sökt hävda en egen jakträtt ovan 

odlingsgränsen (jfr punkt 13:2).    

 

Som framgått har skattefjällsmålet inneburit att samerna som kollektiv tillerkänts en konsti-

tutionellt skyddad bruksrätt till marken såväl ovan som nedom odlingsgränsen. Betydelsen av 

detta måste emellertid ställas mot det förhållandet att renskötseln blivit och dessutom blir allt 

mer trängd på grund av annat markutnyttjande och då har ändå nu inget medtagits om de hin-

der som kan ha skapats och kan förväntas till följd av fortgående samhällsutbyggnad, trafik-

förbindelser, skotertrafik, turism mm. Av den rättsliga genomgången har också åskådliggjorts 

att något klart uttalat skydd inte getts renskötseln ens ovan odlingsgränsen. Om och i så fall i 

vad mån riksintresset för rennäringen tillämpningsvis kommer att få något nämnvärt genom-

slag återstår dessutom att se. 

 

Det som varit slående med flera av de avgöranden som tillkommit genom förvaltningsdom-

stols försorg är att de saknat motivering (jfr punkterna 13:3 och 16) fastän sådan skall lämnas 

(jfr punkt 5). När motivering lämnats kan den dessutom emellanåt ha framstått som närmast 

krystad om den inte som i ett fall skall uppfattas som en förtäckt kritik av att regeringsrätten 

inte meddelat prövningstillstånd (jfr citatet under punkt 13:3). Vad rör älgjakten tillkommer 

att avgörandena framstår som svårförenliga. Med utgångspunkt i länsrättens avgöranden för 

1999-2002 kan egentligen ingen annan slutsats dras av kammarrättens avgöranden än att sa-

merna inte borde ha tilldelats en andel överstigande omkring 13 procent av älgarna. I sådant 

fall skulle emellertid länsstyrelsens beslut för 2000-2002 ha varit felaktiga fastän kammar-

rätten funnit beslutet för 2001 riktigt. 

 

En urholkning av den samiska brukrätten kan också sägas ligga i det förhållandet att förvalt- 

ningsdomstolarna inte synes beakta rättssäkerhetsaspekter när det gäller samebyars grund-

läggande behov av betesmarker (jfr punkt 14:5 sista stycket). Ej heller synes något tala för att 

dessa domstolar med hänsyn till sin utredningsskyldighet söker bedöma ett ingrepp sett mot 

andra ingrepp (jfr punkt 14:2 andra stycket). 
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När det sedan gäller de processer som förts vid tingsrätt motiveras domarna förhållandevis ut-

förligt. Vad som – mot bakgrund av de motiv som riksdagen lagt till grund för sin lagstiftning 

– kan förvåna är emellertid de motiveringar som hovrätten lämnat med avseende på inskriv-

ningsfrågorna (jfr punkt 17:2). Vad rör processerna som bygger på negativ fastställelsetalan 

kan utgången i dessa naturligtvis också diskuteras (jfr punkt 17:3). Det framstår dessutom 

som i högsta grad olyckligt att högsta domstolen inte beviljade prövningstillstånd i vare sig 

målen rörande inskrivningsfrågorna eller i renbetesmålet. 

 

Den tillämpning som med avseende på samerätten ägt rum under senare år kan sammanfattas 

som motig för samerna om det nu bortses från hittillsvarande utgång i Nordmalingmålet. En 

tanke som skulle kunna föresväva är den att domstolarna inte vill tyngas av dessa processer 

med ofta omfattande argumentation och bevisning av rättshistoriskt slag. Något uttalat 

allmänt belägg för en sådan tanke kan dock ej återfinnas. Det som påtagligt kan sticka i ögo-

nen är däremot ansvaret för processkostnaderna. Staten kan alltid processa med stöd av skatte-

medel och fastighetsägarna torde i hög grad kunna anlita rättsskyddet i sina hemförsäkringar. 

Samebyarna får i sin tur söka sig utomlands i sådant avseende. Staten har ej heller – och trots 

internationell kritik (jfr punkt 9) - velat lösa detta dilemma genom att exempelvis ändra reg-

lerna i rättshjälpslagen. En illa förstucken internationell kritik kan också sägas ha riktats mot 

Sverige vad avser dess egentliga vilja att närma sig ILO-konventionen 169 (ib). Däremot kan 

det förmodas att enskilda aktörer som av ekonomiska skäl är beroende av någorlunda god 

renommé utomlands måste agera försiktigt när de samiska rättigheterna tangeras (jfr punkt 

14:2 tredje stycket och punkt 14). 

 

De beskrivna förhållandena skulle möjligen kunna sättas in i ett rättsekonomiskt resonemang. 

Även om lagstiftningen har sådan grund är det dock tveksamt om det går att påstå att dom-

stolarna skulle ha anlagt ett fristående sådant betraktelsesätt och än mer förskjutit tillämp-

ningen till att avspegla rättsekonomiska överväganden. En av de faktorer som kan sägas tala 

för detta kan i och för sig tänkas ligga i att en uppluckring i förutsebarheten skulle ha vunnit 

stöd i senare års avgöranden (jfr punkt 14:5 sista stycket). Denna tillämpning har till viss del 

emellertid i sin tur haft stöd i regeringens tidigare avgöranden i sådana frågor även om vissa 

av dessa tillkommit före det att Europakonventionen trädde i kraft för svenskt vidkommande. 

Det är således svårt att påvisa att rättstillämpningen självständigt skulle ha influerats av ett 

rättsekonomiskt tänkande. Däremot ligger tillämpningen och då möjligen inbegripande den 
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rörande älgjakten (jfr punkt 13.3) i linje med den uppluckring som kan sägas känneteckna 

lagstiftningen rörande småviltsjakten (jfr punkt 13:2). Dessa faktorer sammantagna med ren- 

skötselns svaga skydd mot skogsbruket (jfr punkt 12 och punkt 14:2) och det statliga förmyn-

derskapet (jfr punkt 11) har också underminerat den samiska bruksrätten så påtagligt att det 

knappast går att påstå att rätten – mer än på papperet – skulle vara konstitutionellt skyddad. 

Detta ger utrymme för ett vidare rättsekonomiskt resonemang och för ytterligare landvin-

ningar för andra intressen än dem som sammanhänger med renskötseln. Detta resonemang 

kan då ensamt uppfattas som grundat på en diskurs.    

 

Vad sedan gäller frågan om den dömande verksamheten skulle präglas av ett diskursivt reso- 

nemang byggt på en dikotomi mellan det samiska och det icke-samiska ger medtaget underlag 

inte något stöd för detta. Det framstår också som självklart att yttringar i den riktningen inte 

skulle artikuleras utan täckas av andra motiveringar. En näraliggande fråga är emellertid 

varför förvaltningsdomstolar i vissa fall underlåter att lämna motivering fastän de är skyldiga 

att lämna sådan (jfr punkt 13:3 sista stycket och punkt 16). Svaret på den frågan kan bara bli 

spekulativt. Ett problem som de omotiverade avgörandena kan vålla är dock att domstolarna i 

sådana fall kan uppfattas som politiska domstolar och att detta förhållande kan föra med sig 

att deras legitimitet sätts i fråga även i andra och i vart fall angränsande sammanhang.    

 

Sammanställs det nu nedtecknade kan ingen av de teorier som valts som utgångspunkter sägas 

ge något närmare stöd för att domstolarna skulle ha kommit att föra något självständigt reso-

nemang som kan anknytas direkt till teorierna. Snarare får dömandet betraktas som rent rätts-

positivistiskt utifrån innehållet i främst rennäringslagen och utan sneglingar mot vare sig rege-

ringsformen eller folkrätten i den del denna uttrycks genom Europakonventionen eller eljest. 

Av detta kan slutas att det inte går att ur rättstillämpningen spåra några egentliga tendenser 

och ej heller förutsäga något om någon utveckling inom denna. Dessa frågor hamnar därför på 

det politiska planet.   

 

När det gäller den politiska frågan kan denna enklast beröras genom en hänvisning till citatet 

från den 6 februari 2006 (se punkt 1:1) och till de bedömningar som lämnats om yttringar från 

folkligt och annat håll (se punkt 2). Till detta kan så läggas den kritik som från internationell 

sida riktats mot Sverige (se punkt 9) och regeringens syn på frågan om rättegångskostnaderna 

(se punkt 18). Mot en sådan bakgrund ges det inget närmare stöd för att det i Sverige ens på 

sikt skulle ges förutsättningar för att få politiskt förankrade beslut som väl korresponderar 
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med regeringsformen och folkrätten. Tvärtom kan de politiska strävandena snarare ses som 

syftande till att urholka bruksrätten alltmer för att skapa en förevändning till att det inte skulle 

gå att för svenskt vidkommande införliva konventionen 169. Om internationella påtryckningar 

skulle kunna tänkas leda i en annan riktning är svårt att uttala sig om. Den kritik som Sverige 

hittills utsatts för har i varje fall inte lett någon vart. För att den samiska bruksrätten skall 

kunna få ett starkare skydd än det som uttrycks genom rennäringslagen erfordras dessutom ett 

betydande mått av politiskt civilkurage. Sådant torde emellertid inte kunna förväntas utan det 

kommer sannolikt fortfarande vara så att det är ytterst blir den så kallade ortsbefolkningen 

som i praktiken styr även om den gör det närmast som en bricka i ett större statligt spel. Vä-

gen för en sådan fortsättning har ju banats redan genom hanteringen av småviltsjakten. 

 

Summa summarum: Med uppsatsen har kunnat påvisas att den samiska konstitutionellt skyd-

dade bruksrätten i verkligheten och med stöd av främst rennäringslagen fått ett innehåll av låg  

dignitet. När det gäller tillämpningen har den slutsatsen vidare kunnat dras att ingen av de teo-

rier som prövats kan sägas utmärka dömandet som i stället varit rättspositivistiskt styrt. Av 

detta har dessutom framgått att det inte gått att utläsa några tendenser i tillämpningen och följ- 

aktligen har några förutsägelser ej heller kunnat ges. Slutligen har jag uttryckt det som ytterst 

tveksamt att internationella påtryckningar skulle kunna tänkas stärka den samiska bruksrät-

ten. För samerna tecknas således en allmänt dyster bild.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 56 

 

20. Käll- och litteraturförteckning 
 
 
 
I syfte att söka vinna någorlunda överskådlighet har här valts denna ordning: 
 
       svenska författningar 
       svenska domstolsavgöranden 
       svenska myndighetsbeslut 
       svenska riksdagsutlåtanden mm 
       svenska propositioner mm 
       svenska offentliga utredningar mm 
       norsk-svensk utredning 
       internationella konventioner 
       internationella domar och andra yttranden 
       norska författningar  
       norskt domstolsavgörande 
       norska offentliga utredningar  
       litteratur 
       inhämtade muntliga uppgifter 
 
Svenska författningar av vilka de tre första och den femte återges i Cramér, Tomas, och 
Prawitz, Gunnar (1970) Studier i renbeteslagstiftning. Stockholm: P A Norstedt  & Söners 
förlag 
 
       Förordning den 6 juni 1883 ”rörande de Lappar, som med renar flytta emellan de före- 
       nade konungarikena Sverige och Norge” 
 
       Lag den 4 juni 1886 ”angående de svenska Lapparnes rätt till renbete i Sverige” 
 
       Lag (1898:66) ”om de svenska lapparnes rätt till renbete i Sverige” 
 
       Vattenlagen (1918:523) 
 
       Lag (1928:309) ”om de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige” 
 
       Rättegångsbalken (1942:740) 
 
       Lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar 
 
       Förvaltningsprocesslagen (1971:291) 
 
       Rennäringslagen (1971:437) 
 
       Lag (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering 
 
       Regeringsformen (1974:152) 
 
       Skogsvårdslagen (1979:429) 
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       Förvaltningslagen (1986:223) 
 
       Jaktlagen (1987:259) 
 
       Minerallagen (1991:45) 
 
       Sametingslagen (1992:1433) 
 
       Rennäringsförordningen (1993:384) 
 
       SKSFS 1993:2 
 
       Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 
       rättigheterna och de grundläggande friheterna 
 
       Protokoll 3 till villkorsakten för Sveriges inträde i Europeiska unionen (se SFS 1994:  
       1501) 
 
       Rättshjälpslagen (1996:1619) 
 
       SJVFS 1996:121 
 
       Miljöbalken (1998:808) 
 
Svenska domstolsavgöranden - Till dessa förs här även beslut av ägodelningsdomare och av 
inskrivningsmyndighet. Som regel finns avgöranden ej i tryck. Högre instans återger helt eller 
delvis överklagat avgörande. Vanligtvis sker det i form av att avgörandet biläggs. Det  finns 
dessutom tillgängligt hos den domstol som fattat det om det ej hunnit arkiveras på annat sätt. 
 
       Högsta domstolen – Dess avgöranden återges som regel i den årligen tryckta utgåvan av 
       NJA om det inte gäller av högsta domstolen vägrat prövningstillstånd. Avgörandena rub-      
       riceras efter den första sidan där de påträffas i utgåvan. 
   
       1942 s 336 
       1961 s 444 
       1965 s 492  
       1981 s 1  
       1981 s 978  
       Beslut 2001-12-19 i mål nr Ö 2781-00  
       Beslut 2002-07-10 i mål nr Ö 666-02 
       Beslut 2004-04-29 i mål nr T 1152-02 
 
       Hovrätten för Övre Norrland (Umeå)  
 
       Beslut 2000-06-22 i mål nr Ö 344/99  
       Beslut 2002-01-15 i mål nr Ö 465-470/99 
 
       Hovrätten för Nedre Norrland (Sundsvall)   
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       Beslut 1997-06-13 i mål nr T 58-96  
       Dom 2002-02-15 i mål nr T 58-96 
 
       Övre Norrbygdens vattendomstol  
 
       Deldom 1960-10-06  
        
       Gällivare tingsrätt  
 
       Beslut 2006-01-18 i mål nr T 483-04  
       Beslut 2006-01-18 i mål nr T 103-02 
       Beslut 2006-01-18 i mål nr T 79-02  
 
       Luleå tingsrätt  
 
       Dom 2002-06-10 i mål nr T 459-98 och 460-98   
       Dom 2003-04-29 i mål nr T 869-02  
  
       Umeå tingsrätt  
 
       Utslag 2005-06-15 i mål nr F 2211-03 
       Dom 2006-01-20 i mål nr T 1733-98 och 2081-05  
 
       Lycksele tingsrätt  
      
       Beslut 2005-10-28 i mål nr T 562-01 
       Beslut 2005-11-17 i mål nr T 260-02 
       Beslut 2006-02-06 i mål nr T 91-01  
   
       Östersunds tingsrätt  
 
       Dom 2005-08-08 i mål nr T 977-04   
 
       Svegs tingsrätt  
 
       Dom 1996-02-21 i mål nr T 88-90, 70-91 och 85-95  
 
       Mora tingsrätt  
 
       Dom  2001-06-08 i mål nr T 352-95  
   
       Ägodelningsdomaren i Gällivare domsaga  
  
       Beslut 1956-10-12 (jfr lagfartsärende 718/1956) 
 
       Inskrivningsmyndigheten i Gällivare domsaga 
       
      Beslut 1999-07-15 i ärendena nr 99/2090-2091  
      Beslut 1999-10-29 i ärendena nr 3215-3218, 3220 och 3221 
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      Inskrivningsmyndigheten i Skellefteå  
   
      Beslut 2004-12-07 i ärende nr 24930 
  
      Regeringsrätten – Dess avgöranden återges normalt i RÅ om det inte gäller av regerings- 
      rätten själv vägrat prövningstillstånd.  
 
     1988 ref 91  
     1993 ref 24  
     1995 not 67   
     1999 not 234 
     2001 ref 56  
     Beslut 2001-11-14 i  mål nr 4931-2001 mfl 
     2003 ref 69 
 
     Kammarrätten i Sundsvall  
  
     Dom 1991-10-31 i mål nr 501--502-1990 
     Beslut 1999-05-19 i mål nr 3134--3135-1998 
     Dom 2001-07-06 i mål nr1966-1998 mfl 
     Dom 2001-07-06 i mål nr 3815-1998 mfl  
     Dom 2002-05-30 i mål nr 2063--2064-1998  
     Dom 2002-09-11 i mål nr 1349--1355-2000  
     Beslut 2003-09-23 i mål nr 150-02  
     Beslut 2005-03-02 i mål nr 2572-04  
     Beslut 2005-11-09 i mål nr 2319--2320-05 
  
     Länsrätten i Norrbottens län  
 
     Dom 1986-09-12 i mål nr S 2985-84 och 2986-84 
     Dom 1989-11-28 i mål nr S 78-85 mfl  
     Dom 1989-11-28 i mål nr S 80-05 mfl  
     Dom 1998-05-28 i mål nr 1521-96 mfl  
     Dom 1998-11-10 i mål nr 377--386-98     
     Dom 2005-08-11 i mål nr 2455-03 och 22-05  
     Dom 2005-09-26 i mål nr 692-04 mfl 
     Dom 2005-12-12 i mål nr 1829-05  
     Dom 2005-12-12 i mål nr 1831-05   
     Dom 2005-12-12 i mål nr 1832-05   
 
     Länsrätten i Jämtlands län  
 
     Beslut 2004-09-23 i mål nr 179-04 
 
Svenska myndighetsbeslut  
  
     Regeringen  
 
     Beslut 1974-11-29 i ärende nr 1404/74  
     Beslut 1985-05-15 i ärende nr 2180/83 
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     Beslut 1997-06-26 i ärende nr Jo96/3130  
 
     Lantbruksstyrelsen 
      
     Beslut 1974-06-25 med diarienummer 361 H 1182/72 mfl  
     Beslut 1983-11-01 med diarienummer 556 2999/80 
 
     Jordbruksverket  
  
     Beslut 1997-11-19 med diarienummer 92 2827/97 mfl  
     Beslut 2005-12-05 med diarienummer 92 5453/02  
 
     Sveriges geologiska undersökning  
  
     Beslut 1999-12-29 med diarienummer 49-85/93   
 
     Länsstyrelsen i Norrbottens län  
 
    1946-06-29 angående byordningar  
    1995-12-19 med diarienummer 351-19032-94 
    1996-11-05 med diarienummer 351-3633-96 mfl 
    1997-06-05 med diarienummer 351-7910-96 
 
Svenska riksdagsutlåtanden mm 
 
     LU 1982/83:30 
     Mot 1982/83:137 
 
Svenska propositioner mm 
 
     Prop 1990/91:4 
     Prop 1992/93:32 
     Prop 1993/94:117 
     Skr 2004/05:79 
 
Svenska offentliga utredningar  
  
     SOU 1922:10  
     SOU 1966:12  
     SOU 1989:41  
     SOU 1993:40  
     SOU 1994:117  
     SOU 1999:25 
     SOU 2001:101  
     SOU 2002:40  
     SOU 2005:116  
     SOU 2006:14  
 
     Länsstyrelsens i Västerbottens län kungörelse 1913 serie A nr 42  
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     Ombudsmannens mot etnisk diskriminering remissvar den 15 november 2006 i ärende med  
     diarienummer 347-2006 
 
Norsk-svensk utredning 
 
     Svensk-norska renbeteskommissionens betänkande i maj 2001  
 
Internationella konventioner 
 
      Første Codicill og Tillaegg til Grendse-Tractaten imellem Kongerigerne Norge og Sverrig 
      Lapperne betreffende (Lappekodisillen). Kodisillen återfinns i den norska lagboken.  
 
      Pakten för Nationernas förbund (jfr NOU 1984:18 s 229-233, 300 och 332) 
 
      Europarådets konvention 1950 angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de  
      grundläggande friheterna  och första tilläggsprotokollet 1952 (”Europakonventionen”, se 
      motsvarande SFS 1994:1219) 
 
      Internationella arbetsorganisationens konvention nr 107 (1957) om urbefolkningar och lik- 
      nande folkgrupper (jfr NOU 1984:18 s 302-313)  
 
      Förenta nationernas konvention 1966 om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering 
      (se SÖ 1971:40) 
 
      Förenta nationernas konvention 1966 om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter  
      (se SÖ 1971:41) 
 
      Förenta nationernas konvention 1966 om medborgerliga och politiska rättigheter (se SÖ 
      1971:42) 
   
      Förenta nationernas konvention 1984 mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förned- 
      rande behandling eller bestraffning (se SÖ 1986: 1 och 1995:55) 
 
      Europarådets konvention 1987 till förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande 
      behandling eller bestraffning (se SÖ 1988:37) 
 
      Internationella arbetsorganisationens konvention nr 169 (1989) om ursprungsfolk och  
      Stamfolk i självstyrande länder (se Samefolket 1993:10 s 31-38)         
 
 Internationella domar och andra yttranden 
 
      Europadomstolens dom den 9 oktober 1979 i fallet Airey mot Irland (nr 6289/73) 
 
      Förenta nationernas kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter den 30  
      november 2001 (ESC- kommittén 30/11.2001.E/C.12/1/Sdd.70) 
 
      Europadomstolens dom den 10 juli 2003 i fallet Konstantopoulos A E mfl mot Grekland  
      (nr 58634/00) 
 
      Förenta nationernas rasdiskrimineringskommitté den 10 maj 2004 (CERD/C/64/CO/8) 
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Norska författningar som återfinns i den norska lagboken 
 
     Grundlov den 17de Mai 1814 
     Lov (1978:49) om reindrift 
 
Norskt domstolsavgörande 
 
     Høyesterett den 21 juni 2001 i Selbusaken (se Norsk rettstidende 2001 s 769) 
 
Norska offentliga utredningar 
 
     NOU 1984:18 
     NOU 1993:18 
     NOU 1997:5 
 
Litteratur – För det fall det är fråga om faksimilutgåva anges även ursprungligt utgivningsår  
och detta medtas i uppsatsen. Som ort och utgivare anges däremot dem som gäller för faksi-  
milutgåvan. 
 
 
    Alexy, Robert (2005) Rätten och rättvisan. Göteborg: Bokförlaget Daidalos Aktiebolag. 
    ISBN 91 7173 220 9 
  
    Almquist, Jan Eric (1928) Det norrländska avvittringsverket. Stockholm: P A Norstedt &  
    Söner 
  
    Almquist, Jan Eric (1964) Svensk rättshistoria III. Fastighetsrättens historia (kompendi-   
    um) Stockholm: Juridiska Föreningen vid Stockholms Universitet 
 
    Axelsson, Alf W (1964) Gällivareverken investerings- och spekulationsobjekt 1855-1882. 
    En lokalhistorisk studie kring kampen om naturtillgångarna i Norrbotten. Luleå: Norrbot- 
    tens museum 
 
    Bauman, Zygmunt (1993) Postmodern etik. Göteborg: Bokförlaget Daidalos Aktiebolag.  
    ISBN 91 7173 084 2 
 
    Bauman, Zygmunt (1998) Auschwitz och det moderna samhället. Bokförlaget Daidalos  
    Aktiebolag. ISBN 91 7173 038 9 
 
    Beach, Hugh (2006) Individuella och kollektiva minoritetsrättigheter i sammanställning 
    från ett Röda Korsets seminarium ”Sverige, samerna och folkrätten – samernas situation ur  
    ett folkrättsperspektiv” den 1 februari 2006 i Jokkmokk  
 
    Bengtsson, Bertil (1987) Statsmakten och äganderätten. Samernas egendomsskydd. Mark- 
    ägarens självrisk. Engångsskatt och grundlagen. Stockholm: Studieförbundet Näringsliv  
    och Samhälle. ISBN 91-7150-313-7 
  
    Bengtsson, Bertil (1994a) Samernas rätt och statens rätt. Svensk Juristtidning 1994 s 525-  
    533 



 63 

 
    Bengtsson, Bertil (1994b) En problematisk grundlagsändring. Svensk Juristtidning 1994 s       
    920-932 
 
    Bengtsson, Bertil (2000) Några samerättsliga frågor. Svensk Juristtidning 2000 s 36-46 
 
    Bengtsson, Bertil (2002a) Om kollektiv renskötselrätt. Fastighetsrättsliga studier till minnet 
    av Sten Hillert s 47-65. Uppsala: Iustus Förlag. Se s 271-288 i Bengtsson, Bertil (2003) 21      
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