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Sammanfattning	
 
I	 den här uppsatsen har nu gällande lagstiftning för renskötselrätten behandlats. Dagens 
rennäringslag (RNL) bygger till stor del på den första renbeteslagen från år 1886 och reglerar 
samers rättigheter i samband med renskötselns bedrivande. Bland dessa rättigheter ingår bland 
annat en rätt för samer att nyttja mark och vatten i samband med renskötseln.  
 
Även annan lagstiftning reglerar renskötselns förhållande, främst i syfte att stärka skyddet mot 
andra intressen. I arbetet redogörs för bestämmelser avseende renskötseln i miljöbalken, 
skogsvårdslagen och regeringsformen.  Renskötseln är dels en kollektiv rätt som tillkommer 
samebyn och dels en civilrättslig p.g.a. av den urminnes hävd som renskötseln grundas på. Att 
renskötseln är av civilrättsligt slag innebär att den omfattas av egendomsskyddet i 
regeringsformen vilket belyses i arbetet.  
 
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur rennäringslagen förhåller sig till överordnad 
lag och granska hur renskötselrätten kommer till uttryck i lagstiftning. Redogörelsen 
innehåller en historisk tillbakablick från rennäringslagens tillkomst fram till det komplicerade 
förhållande som råder idag. De rättsliga tvister mellan staten och samebyar som lyft frågan 
om grundlagsenlighet har därför behandlats. 
 
I syftet ingick även att undersöka rättens framtidsutsikter varför en redogörelse av tre förslag 
till konventioner har behandlats. De aktuella konventionerna är förslaget om nordisk 
samekonvention, renskötselkonvention och ILO konventionen nr 169. 
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Inledning	
 
Rättsområdet gällande samiska förhållanden är brett och komplext. Det sträcker sig från 
förvaltningsrätt till folkrätt och berör såväl minoritetsfrågor som markrättigheter. Samer har 
sedan urminnes tider befunnit sig i landet och brukat marken genom renskötsel, jakt och fiske 
vilket gör att de samiska rättigheterna till stor del bygger på historiska perspektiv, något som 
kan försvåra fastställandet av rättigheter. Rättsliga utredningar blir ofta beroende av den 
historiska kontexten vilket innebär att historisk forskning är viktigt för rättsområdet.  
 
En central del för både den samiska kulturen och dagens rättsläge är renskötselrätten som 
tillfaller den samiska befolkningen. Intresset för renskötseln kan ibland kollidera med andra 
intressen så som skogsnäring, vindkraft och gruvnäring. Renskötseln regleras därför bl.a. i 
skogsvårdslagen och miljöbalken vid frågor gällande nyttjande av mark. Renskötseln regleras 
i huvudsak i rennäringslagen varför denna lag särskilt kommer att beröras i arbetet.  
 
Sveriges lagar har, i allmänhet, en inbördes hierarki som innebär att en underordnad lag inte 
får strida mot en överordnad. Skulle detta uppdagas får lag av lägre hierarki inte tillämpas i 
det enskilda fallet. Samerna omnämns i regeringsformen och även de reglerna kommer att 
belysas i arbete. 

Syfte	
 
Syftet med detta arbete är att få fördjupad kunskap om renskötselrätten och studera hur den 
kommer till uttryck i rennäringslagen. Jag kommer att undersöka hur rennäringslagen 
förhåller sig till annan lagstiftning, främst överordnad lag. Följande frågeställningar kommer 
att vara vägledande för arbetet:	
	

- Hur förhåller sig rennäringslagen till grundlagen? 	
- Vilka rättsregler har tidigare prövats mot grundlagen?	
- Hur förhåller sig rennäringslagen till övrig lagstiftning?	
- Hur stark är renskötselrätten?	
- Vilka framtida förändringar finns som kan komma att påverka rättsläget?	

Metod	
 
För att få svar på min frågeställning kommer jag att använda mig av en rättsdogmatisk metod 
och utreda gällande rätt och de rättskällor som är relevanta för ämnet. Det innebär studier av 
doktrin, propositioner, statens offentliga utredningar och lagtext. 
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2.	Renskötselrätten	ur	ett	historiskt	perspektiv	
 
Samerna var den första befolkningen som uppehöll sig i de norra delarna av Sverige, Norge 
och Finland. Renskötseln bedrevs under andra former än idag och utgjorde huvudnäring 
tillsammans med jakt och fiske. Marken var indelad i lappbyar, numera samebyar, som i sin 
tur delades in i lappskatteland. För marken betalade enskilda samer skatt och 1695 infördes ett 
fast skattebelopp för varje lappby.1 Skattelanden togs upp i skattelängderna och behandlades 
som annan egendom vid domstolar och gick att ärva, arrendera och överlåta precis som annan 
enskild egendom2. 1683 utfärdades ett kungligt påbud om de norrländska skogarna som angav 
att all avlägsen skog som var herrelös tillföll kronan.3 I gränstraktaten mellan Sverige och 
Norge 1751, som reglerade samernas rörelsefrihet mellan länderna, har ansetts framgå att 
samerna var ägare till sina skatteland.4 Tolkningen är dock omstridd och har inte setts som ett 
bevis för samernas äganderätt utan endast som en bekräftelse på samernas starka rätt till 
fjällområdet.5  
 
Vid 1700 talets slut började avvittringen som innebar att nybyggare fick skogsmark av staten 
för att förbättra deras ekonomiska ställning. Tydliga gränser gjordes mellan statlig mark och 
nybyggen varpå äganderätt fastställdes till nybyggarna.6 Med rätten till mark följde även en 
rätt till jakt och fiske som krävdes för försörjning.7 Avvittringen innebar att samerna inte 
kunde nyttja marken som tidigare och genom skattefjällsbrevet gjordes ett försök att stärka 
samernas ställning i Jämtland genom att avsätta ett antal skattefjäll till samerna.8 Längre 
norrut uppdrogs den s.k. odlingsgränsen som skulle markera olämpligheten för odling ovanför 
gränsen, där skulle samernas nyttjande av mark skyddas.9  
 
År 1886 kom den första renbeteslagen som verkar ha utgått från att staten har äganderätt till 
marken, även om detta inte tydligt kommit i uttryck. Lagen medförde en kollektivisering av 
samernas rättigheter, bland annat jakt och fiske, från att ha utgjort individuella rättigheter 
skulle de nu tillkomma lappbyarna. Anledningen till den kollektiva karaktären tycks vara 
vissa missförhållanden inom renskötseln. De rättigheter som samerna besatt fick de inte 
längre själva upplåta till någon annan, det skulle skötas av länsstyrelsen förutsatt att samerna 
inte tog skada av det.10 Lagen gjordes senare om och 1928 års renbeteslag bygger på att 
samernas rättigheter var grundad på en särskild förmån som lagstiftaren utdelar s.k. 
lapprivilegiet, det var alltså inte tal om någon rätt p.g.a. urminnes hävd.11    
 
Genom 1971 års rennäringslag begränsades kretsen av jakt och fiskerättsinnehavare och 
rättigheterna skulle lokaliseras till den egna byns betesområde. Man skiljde mellan jakt och 
fiske för husbehov och inkomster av upplåtelser. Uppfattningen var att samerna hade 
ensamrätt att jaga och fiska, även för försäljning, fast denna rätt begränsats genom statens 
upplåtelse. Ensamrätten för samerna gällde dock gentemot andra enskilda och inte mot staten. 
																																																								
1 Bengtsson, Samerätt, en översikt, s 31. 
2 Lundmark, Så länge vi har marker, s. 59. 
3 Bengtsson, Samerätt, en översikt, s 32. 
4 Lundmark, Så länge vi har marker, s. 65. 
5 Ibid, s. 74. 
6 Ibid.  
7 SOU 2005:17 s.16. 
8 Lundmark, Så länge vi har marker, s.74. 
9 Bengtsson, Samerätt, en översikt, s 34.  
10 SOU 2005:17 s.19. 
11 Ibid, s.21.	
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Begränsningen fick inte utgöra skada för samerna och ersättning skulle utgå till värdet av den 
upplåtna rätten.12  
 
Frågan om samernas äganderätt till mark har varit en omtvistad fråga som kom att ställas på 
sin spets i skattefjällsmålet (NJA 1981 s.1). Tvisten var mellan några jämtländska samebyar, 
några enskilda samer och den svenska staten om de s.k. skattefjällen. Samebyarna stämde 
staten och yrkade bättre rätt till skattefjällen och i andra hand yrkade de att renskötselrätten 
inte till fullo beskrivits i RNL. Samerna hävdade även att förbudet för samer att upplåta jakt 
och fiske inom RNL stred mot diskrimineringsförbudet rörande minoriteter i 2 kap. 15 § RF. 
Processen kom att ta 15 år innan det slutligen resulterade i att samebyn förlorade målet. 
 
HD dömde till statens fördel mot bakgrund av 1683 års påbud av skogarna, där kronan hävdat 
äganderätt till så kallad herrelös mark.13 Rättsläget blev så småningom så entydigt att staten 
måste anses vara ägare till skattefjällen på denna grund. Det fanns därför ingen anledning för 
HD, trots att staten saknar laga fång, att misstro att staten förvärvat herrelös mark.14  
 
HD fastslog att samernas rätt att bruka marken grundades på urminnes hävd och därmed var 
skyddad mot tvångsförfoganden på samma sätt som äganderätten. Det var alltså inte tal om 
något ”lapprivilegium” som tilldelats av staten utan en rätt som gäller oavsett lagstiftning.15 I 
samernas bruksrätt ingick rätt till renbete och annat bete, jakt och fiske, slåtter, skogsfång till 
husbehov, samt möjligen en rätt till att ta grus och sten för husbehov. Dock förelåg inte någon 
rätt till mineral, vattenkraft och jordägarandel i gruva. RNL:s bestämmelser ansågs vara 
uttömmande och samernas yrkande om ytterligare rättigheter avslogs. Domstolen ansåg inte 
heller att RNL:s bestämmelser angående upplåtelser stred mot diskrimineringsförbudet i 
regeringsformen.16  
 
Trots detta angav HD att det var möjligt att förvärva äganderätt till mark genom ockupation i 
förening med urminnes hävd17. Under 1800 talet hade detta uteslutits då det endast ansågs 
möjligt för jordbrukare, varpå samerna förlorade sina skatteland.18 HD tog avstånd från den 
tidigare uppfattningen om att nomader inte kunde förvärva äganderätt genom sitt brukande av 
marken.19 En sådan bedömning kan dock inte göras generellt utan måste ses i det enskilda 
fallet mot bakgrund av bruksförhållanden och samernas befogenheter.20 Domstolen ansåg inte 
att samerna nyttjat skattefjällen ensamma, då det fanns nybyggen i området, och samernas 
användning av fjällen ansågs därför inte ha varit så intensivt att de förvärvat skattemannarätt21 
 
År 1993 infördes i RNL:s första paragraf att renskötselrätten bygger på urminnes hävd. Nya 
regler om upplåtelse infördes också i rennäringsförordningen 2-8 §§ (1993:384) angående 
statens mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen.22 Enligt de nya bestämmelserna 

																																																								
12 SOU 2005:17 s.24. 
13 Allard, Renskötselrätt i nordisk belysning, s 245. 
14 Bengtsson, samerätt, en översikt, s. 35.  
15 SOU 2005:17 s. 27. 
16 Se NJA 1981 s.1. 
17 Genom att vara den första som uppehåller sig på platsen och brukar marken för renbete, jakt och 
fiske enligt det samiska bruket. Se Bengtsson, samerätt, en översikt, s.19 och NJA 1981:1 s.185. 
18 Lundmark, Så länge vi har marker, s. 128.  
19 Bengtsson, samerätt, en översikt, s.19. 
20 Allard, Renskötselrätt i nordisk belysning s. 246. 
21Ibid, ff. 		
22 SOU 2005:17 s.28-29. 



	 6	

skulle resurserna användas bättre och så långt som möjligt, inom ramen för RNL, samt alla 
vatten upplåtas om inte hinder förelåg.23 Ansvaret för upplåtelserna skulle fortsatt tillhöra 
länsstyrelsen. Detta beslut, som bl.a. innebar att samerna inte fick bestämma över 
småviltjakten, ledde till starka protester från samer och en hungerstrejk inleddes i samband 
med sametingets öppnande i Kiruna.24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

																																																								
23 Prop. 1992/93:32 s. 148 f. 
24 http://www.samer.se/3281. 
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3.	Renskötselrätten	idag			

3.1	Rennäringslagen	
 
Rennäringslagen (RNL) bygger till stor del på 1886 års renbeteslag vars syfte var att reglera 
förhållandet mellan jordbruk och renskötsel. Den innefattade bestämmelser om bland annat 
samers rättigheter knutna till viss mark, förhållandet mellan samer och offentliga myndigheter 
samt förhållandet mellan två parter. Dagens rennäringslag har mer förvaltningsrättsliga inslag 
och innehåller 101 paragrafer.25  
 
Av 1 § RNL framgår att renskötselrätten tillkommer den som är av samisk härkomst. Lagen 
reglerar rätten att använda mark och vatten för att underhålla sig själv och sina renar. Det 
handlar alltså om en nyttjanderätt som tillfaller den samiska befolkningen och innebär således 
en ensamrätt till renskötseln. Lagen anger inte några kriterier för vem som ska anses vara av 
samisk härkomst, men däremot fastställs att renskötselrätten tillkommer den som är medlem i 
en sameby. Medlemskap i en sameby är därmed en förutsättning för rätten att bedriva 
renskötsel.26 
 
Renskötselrätten är vidare knuten till ett visst område, det s.k. renskötselområdet, som är 
indelat i året-runt-marker och vinterbetesmarker. 27  Året-runt-marker är de marker där 
renskötseln får bedrivas hela året och är till stor del statlig mark i fjällområden. 
Vinterbetesmarker, är de marker där renarna får beta under vintern och som är belägen 
nedanför fjällkedjan, närmare kusten. I lagtexten framgår att de är den mark som bedrivits av 
ålder under vissa tider av året.28 Renskötselområdet utgör drygt en tredjedel av landets yta.29 
Betesmark för renskötseln är fördelad mellan Sveriges 51 samebyar och indelningen, som 
tidigare var länsstyrelsens ansvarsområde, görs idag av Sametinget. Sammanträde med 
berörda samebyar ska hållas innan beslut om ändrad indelning fattas. Fastighetsägare som 
berörs har även rätt att närvara vid sammanträdet.30 Sådana beslut får överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol.31  
 
Renskötselrätten är både av civilrättslig karaktär och samtidigt en kollektiv näringsrätt. De 
civilrättsliga delarna återfinns i 15-25 §§ RNL och handlar om den rätt som finns för samer 
gentemot markägare och andra enskilda att bruka mark och vatten som ges i samband med 
renskötseln enligt 1 § RNL. Det är dels rätten till renbete, dels rätt att bygga anläggningar 
eller byggnader, dels rätt till skogsfång och slöjdvirke.32 
	

																																																								
25 Se Eivind Torp i SvJT 2014, s 123 ff. 
26 Bengtsson, Samerätt, en översikt, s 45, se sametingslagen 1:2, En sameby liknar närmast en 
ekonomisk förening, som företräder sina medlemmar, inom ett geografiskt område där renskötsel får 
bedrivas. Detta regleras i 6, 9 och 10 §§ RNL. De som inte tillhör en sameby har alltså ingen rätt att 
utöva sin renskötselrätt. 
27 Enligt 3 § RNL.  
28 Bengtsson, Samerätt, en översikt, s. 46. 
29 Prop 1992/93:32 s 93. 
30 Se 7 § RNL, https://www.sametinget.se/samebyar. 
31 Enligt 99 § RNL. 
32 Bengtsson, Samerätt, en översikt, s.48-49. 	
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Vidare ger renskötselrätten även en rätt till jakt och fiske enligt 25 § RNL. Det gäller på 
utmark33 inom samebyns betesområde när renskötseln är tillåten, på såväl statlig som enskild 
mark. Detsamma gäller vid tillfällig vistelse inom annan samebys område i samband med 
renskötsel. Samer utan medlemskap i sameby kan, utanför RNL:s bestämmelser, hävda rätt till 
jakt och fiske på grund av urminnes hävd. 34 
 
I RNL framgår att regeringen kan förordna att renskötselrätten upphävs för ett visst område 
om det behövs för allmännyttigt ändamål. Dessa allmännyttiga ändamål är sådana som anges i 
2 kap. Expropriationslagen (ExprL) och kan bland annat vara olika kommunikationsändamål, 
näringsverksamhet eller naturvårds- och frilufts-ändamål.35  Renskötselrätten kan således 
upphävas helt eller delvis genom s.k. delexpropriation som innebär att endast en del av 
området tas i anspråk.36 Regeringen kan vid ett sådant förfarande förelägga att åtgärder ska 
vidtas för att hindra att skada eller olägenhet uppkommer för renskötseln. Skulle sådan skada 
eller olägenhet ändå uppkomma för renskötseln, jakten eller fisket utgår ersättning. 
Ersättningen delas lika mellan berörd sameby och samefonden om den skadelidande inte är en 
bestämd person. Ersättningen till samebyn ska kompensera de renskötande samerna i området 
medan ersättningen till samefonden är tänkt att kompensera de kommande generationer av 
renskötare. Vid upphävande av renskötselrätt gäller även bestämmelser i exprL om 
expropriation av särskild rätt till fastighet.37 
 
Om regeringen inte beslutat att förordna om sådana åtgärder som kan medföra avsevärda 
olägenheter för renskötseln får den som äger fastighet inom året-runt-marker inte vidta 
åtgärder som förorsakar sådan skada. (30 §) Det handlar om faktiska åtgärder som försämrar 
förutsättningarna för renskötseln inom året-runt-marker och gäller inte för vinterbetesmarker. 
Marken får dock användas enligt detaljplan eller vid företags tillåtlighetsprövning som kräver 
tillstånd enligt miljöbalken. Då gäller ersättning i allmänhet vid expropriation. Åtgärder som 
inte medför avsevärd skada eller olägenhet får alltså ske.38 
 
Länsstyrelsen får bestämma det högst tillåtna antalet renar inom en samebys betesområde med 
beaktning av andra intressen.  Om det behövs kan länsstyrelsen förordna om inskränkning i 
rätten till renbete. Någon ersättning för detta behöver inte utgå till samerna.39 
 
Inskränkningar i renskötselrätten återfinns i 32-34 §§ RNL som endast reglerar året-runt-
marker ovanför odlingsgränsen. Vinterbetesmarker nedanför odlingsgränsen skyddas därför 
inte mot upplåtelser som är till skada för renbetet eller jakt och fisket. En samebymedlem får 
inte upplåta en rättighet som ingår i renskötselrätten, med undantag för tidigare 
samebymedlem som kan få jaga och fiska inom byns område. Upplåtelser på statlig mark som 
ligger ovanför odlingsgränsen ska istället skötas av länsstyrelsen, efter bemyndigande från 
regeringen.40 En sådan upplåtelse får bara ske förutsatt att det inte medför avsevärd olägenhet 

																																																								
33 Med utmark menas utkanten, den mark som inte skiftats mellan delägarna i byn. Utmark utgör 
motsats till inägor som är odlad mark, åker, vid en bostad. 
34 Bengtsson, samerätt, en översikt, s. 50. 
35 Detsamma gäller dessutom när renbetesmarken kan tas i anspråk efter myndighetsprövning enligt 
särskild lagstiftning, bl.a. vattenlagen, plan- och bygglagen och väglagen, se Bengtsson, speciell 
fastighetsrätt, s. 121. 
36 Bengtsson, Speciell fastighetsrätt, s. 117.  
37 Se 26-29 §§ RNL, Bengtsson, Samerätt, en översikt, s. 58. 
38Bengtsson, Samerätt, en översikt, s. 59.   
39 Ibid.  
40 Bengtsson, Samerätt, en översikt, s.63. 
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för renskötseln. Upplåtelse som bara medför mindre nackdelar för renskötseln är tillåten. 
Sådana beslut överklagas hos regeringen. 41  Om upplåtelsen avser naturtillgångar skall 
ersättning för skada eller olägenhet utgå till samebyn och samefonden. Gäller upplåtelsen jakt 
och fiske ska en avgift istället utgå. Huruvida samerna ska delta i beslutsprocessen om 
upplåtelserna, framgår inte av lagtexten.42 
 
RNL anger inte närmare vad som ska anses medföra ”avsevärd olägenhet för renskötseln”. 
Vid tillämpningen av bestämmelserna har det inte ansetts utgöra avsevärd olägenhet vid 
upplåtande av mark till observatoriebyggnad med tillhörande väg, kraftledning, vattentäkt och 
avlopp i anslutning.  Samebyn var oense om denna bedömning. Regeringen har i ett annat mål 
gjort uttalanden om att bedömningen gällde om själva upplåtelsen var förenlig med gällande 
lagstiftning och inte den omfattning upplåtelsen utgjorde, i förarbetet framgår dock att 
bestämmelsen gäller mindre omfattande nyttjanderättsupplåtelser. I andra mål där regeringen 
har avslagit upplåtelse av mark och vatten har det motiverats med en restriktivitet vid 
etableringar i fjällområden och mindre fokus har lagts på effekterna för renskötseln.43 

3.2	Vad	är	renskötselrätt?	
	
Renskötselrätt är en bruksrätt till mark som annan äger och gäller på obestämd tid och ingår i 
kategorin särskild rätt till fastighet.44 Det innebär en rätt att nyttja mark och vatten i samband 
med renskötsel. Sättet att bruka marken skiljer sig från andra bruksrätter45 då renskötseln 
sträcker sig över stora markområden som brukas oregelbundet och mindre intensivt. Vissa 
områden är mer betydelsefulla för renskötseln och används därför intensivare medan en del 
områden bara nyttjas ibland. Det kan i vissa fall handla om några års mellanrum mellan 
tillfällena. Renskötseln varierar i styrka från trakt till trakt och över tid beroende på hur 
renskötseln bedrivits i det området och året-runt-markerna tenderar att har starkast 
renskötselrätt. Detta gör det svårt att generellt ange hur renskötseln belastar enskilda 
fastigheter och vilka inskränkningar som orsakas.46 
 
Förhållandet mellan markägare och renskötare grundar sig inte på avtal. Detta förhindrar dock 
inte att markägare och renskötare sluter egna avtal. Marken brukas av dessa parter på olika 
sätt, vilket ibland kan medföra en del konflikter vid konkurrerande intressen som jakt och 
fiske. Skulle sådana konflikter uppstå och avtal saknas får RNL lösa de problemen, saknas där 
vägledning får parterna istället föra talan i domstol. Renskötselrätten gäller på obegränsad tid 
och kan inte sägas upp av någon part. Denna rättighet föreligger så länge som renskötseln 
bedrivs och består oberoende vad som händer med fastigheten. Skulle motparten bryta sina 
skyldigheter kan det bara bli tal om ett skadestånd.  Någon avgift eller vederlag för brukandet 
av marken som kompensation behöver inte betalas till markägaren.47  
 
Renskötseln kan inte överlåtas till utomstående, inte heller pantsättas eller utmätas för 
skulder. Någon inskrivning i fastighetsregistret behöver inte heller göras, vilket skiljer 
renskötselrätten från andra bruksrätter. Enskilda markägare kan därför ha svårt att acceptera 

																																																								
41 Se Eivind Torp Svjt, 2014 s.126. 
42 förutom vid upplåtelse av hela fiskevatten, där samtycke fordras, se Bengtsson, Samerätt, en 
översikt, s.64. 
43 Eivind Torp i SvJT 2014, s 126. 
44 Bengtsson, Samerätt, en översikt, S. 45. 
45 Andra typer av bruksrätter är t.ex. nyttjanderätter, servitut och arrende. 
46 Prop. 1992/93:32 s 93. 
47 Bengtsson, Samerätt, en översikt, S.54-55. 	
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renskötseln som en belastning på fastigheten. Detta kan också innebära problem för 
myndigheter vid bedömningen om samerna är sakägare vid olika beslut som påverkar 
markanvändningen.48	

3.3	Renskötselns	skydd	enligt	miljöbalken	
 
Miljöbalkens (MB) övergripande mål är att främja en hållbar utveckling för kommande 
generationer, något som också är ett mål för EU enligt artikel 3 i unionsfördraget. Målregeln 
tar fasta på att naturen har ett skyddsvärde, och att människans brukande av naturen innefattar 
ett ansvar att förvalta den.49 Miljöbalkens hushållningsbestämmelser regleras i 3 och 4 kap. 
och anger bestämmelser som avser att ge ett skydd mot exploatering av naturresurser 
samtidigt som de reglerar ett skydd mot åtgärder som kan försvåra exploatering av 
naturresurser.50   
 
I 3 kap. MB regleras områden som är av riksintresse och därför ska skyddas. Ofta är de 
områden som blir till riksintresse unika i landet eller området. Kapitlet innehåller flera olika 
intressen som dels är värdefulla att bevara och dels känsliga för exploatering och övriga 
ingrepp. Tanken är att det ska vara vägledande vid avvägningar mellan olika intressen som 
konkurrerar med varandra.51 Regeringen kan ingripa mot en detaljplan som strider mot 
riksintressen, trots det kommunala planmonopolet.52 Redan vid planeringen ska de långsiktiga 
följderna av en verksamhet prövas med hänsyn till de sociala och ekologiska synpunkterna 
och inte enbart det ekonomiska. Dessa regler ska tillämpas vid beslut som har betydelse för 
markanvändningen som t.ex. tillstånd för miljöfarlig verksamhet, vattenverksamhet eller 
åtgärder enligt PBL. Rennäringen omnämns i kapitlet och anses därmed utgöra ett 
riksintresse. 53 
 
I 4 kapitlet regleras geografiska områden som är av riksintresse. Det är områden som ur 
naturvård, kulturmiljövård och friluftslivets synpunkt bör skyddas.54 Dessa riksintressen kan 
ge ett indirekt skydd för rennäringen genom att de förhindrar exploatering i fjällen.55  

3.3.1	Riksintresse		
 
I 3 kap. 5 § anges att områden som har betydelse för rennäringen eller yrkesfisket ska skyddas 
så långt som möjligt mot åtgärder som påtagligt försvårar näringarnas bedrivande. Områden 
som är av riksintresse för rennäringen eller yrkesfisket skall skyddas mot sådana åtgärder. 
 
Vad som i paragrafens lydelse ska anses med ”så långt som möjligt” är en allmän 
intresseavvägning där både samhällsekonomiska hänsyn och enskildas intressen ska vägas in i 
bedömningen. 56  Bestämmelsen avser att skydda rennäringen mot åtgärder och annan 
verksamhet som innebär ett oåterkalleligt ingrepp inom renskötselns bedrivande. Skulle en 
åtgärd eller verksamhet innebära sådana effekter på renskötseln måste sökanden visa att inga 

																																																								
48 Ibid, s.56.  
49 Michanek, Zetterberg, Den svenska miljörätten, s. 92. 
50 Se Eivind Torp, SvJT, 2014, s. 131. 
51 Bengtsson, Speciell fastighetsrätt, s. 45. 
52 Michanek, Zetterberg, Den svenska miljörätten, s.144.  
53 Bengtsson, Speciell fastighetsrätt, s. 46.  
54 Michanek, Zetterberg, Den svenska miljörätten, s. 150.  
55 Bengtsson, Samerätt, en översikt, s. 109.  
56 Ibid.  
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andra rimliga alternativ, praktiskt och ekonomiskt, föreligger. Detta innebär att sådan 
verksamhet ändå kan komma att tillåtas om andra samhällsintressen väger tyngre. Det 
föreligger alltså inget absolut skydd mot andra intressen.  
 
Anledningen till paragrafens uppkomst är att det ansetts viktigt att garantera den samiska 
kulturens fortlevnad och en förutsättning för detta är renskötseln.57 Rennäringens behov av 
sammanhängande betesområde ska beaktas och tillgången till alternativa betesområden samt 
andra områden av betydelse för renskötseln.58 Det måste finnas tillgång till året-runt-marker 
och vinterbetesmarker inom samebyarnas område. I propositionen anges följande områden 
som skyddsvärda; flyttningsleder, kalvningsland och områden med goda betesförhållanden. 
Om en åtgärd ”påtagligt” försvårar renskötselns bedrivande är åtgärden inte tillåten.  
 
Det väsentliga i en prövning blir huruvida något anses ”påtagligt” försvåra renskötselns 
drift.59 Med begreppet ”påtagligt” avses sådana åtgärder som kan medföra bestående negativ 
inverkan på det aktuella intresset. Detta innebär att mindre påverkan inte omfattas av 
bestämmelsen.60 Trots detta skydd kan renskötseln komma att få ge vika vid en konflikt 
mellan två riksintressen, beroende på prövningens utgång. Vid en sådan konkurrerande 
situation tillämpas 3 kap. 10 § MB och det avgörande är det ändamål som lämpligast främjar 
en långsiktig hushållning med marken, vattnet eller den fysiska miljön i övrigt. Det finns inget 
som tydligt anger hur denna avvägning ska ske och ekonomiskt tunga intressen kan bli en 
avgörande faktor.61  

3.3.2	Skogsvårdslagen	
 
Rennäringslagen är en sektorslagstiftning bland många andra och den gäller vid sidan av 
MB.62 Övrig sektorslagstiftning är t.ex. plan- och bygglagen, väglagen och skogsvårdslagen. 
Sektorslagstiftningen ska tillämpas parallellt med MB, även om de reglerar bestämmelser till 
skydd för miljön.63 Gäller det en och samma åtgärd kan både MB och annan mindre 
lagstiftning tillämpas samtidigt. Det förhållandet gäller även mellan olika sektorslagstiftningar 
då författningarna har olika syften och besitter olika kompetens.  Olika sektorslagstiftningar 
kan alltså överlappa varandra beroende på vilken fråga som gäller.64  
 
Att samma mark kan nyttjas av två olika rättighetsinnehavare har ovan framkommit. 
Skogsmark, som ägs av enskilda fastighetsägare, utgör en stor del av samebyars 
renbetesmark. Renbete kan ge negativa effekter på ungskog av trampskador och fejning 
medan skogsbruket i sin tur kan påverka förutsättningar för renskötseln. Renskötseln 
försvåras och förhindras ibland av skogsbrukets avverkningar, anläggning av skogsvägar, 
skogsgödsling, besprutning mm. Förhållandet mellan de olika sätten att bruka marken, som 
inte grundar sig på något avtal sinsemellan, kan leda till konflikter. För att motverka detta 
infördes särskilda regler om hänsyn till rennäringen i skogsvårdslagen (skogsvL) år 1991, 
1994 och slutligen 2010.65  

																																																								
57 Se Eivind Torp, SvJT, 2014 s. 131. 
58 Bengtsson, Samerätt, en översikt, s.109. 
59 Eivind Torp, SvJT, 2014 s. 131. 
60 Ibid, s. 138. 
61 Bengtsson, Samerätt, en översikt, s. 109. 
62 Michanek, Zetterberg, Den svenska miljörätten, s. 19. 
63 Se lagkommentar, Karnov, av Stefan Rubensson, 1:3 MB. 
64 Michanek, Zetterberg, Den svenska miljörätten, s 453, 451.  
65 Se Eivind Torp, SvJT, 2014, s. 143. 



	 12	

Enligt 31 § SkogsvL finns en generell hänsynsregel rörande rennäringen. Skogsnäringens 
bedrift ska anpassas i förhållande till vad som är uppenbart påkallat med hänsyn till 
rennäringen och gäller på såväl året-runt-mark som vinterbetesmark. Vid planering av 
skogsbrukets genomförande och åtgärder ska eftersträvas att berörd sameby har årlig tillgång 
till sammanhängande betesområde och till vegetation som behövs inom områden för samling, 
flyttning och rastning av renarna.66   
 
I enlighet med 20 § skogsvL ska sameby ges tillfälle till samråd innan avverkning sker på 
året-runt-marker. Detta gäller alltså inte för vinterbetesmarker. Vidare regleras i 16 § att en 
ansökan om tillstånd till avverkning i fjällnära skog ska innehålla en redovisning av vad 
sökande avser att göra för att tillgodose rennäringens intressen.67 
 
Vid tillstånd till avverkning ska skogsstyrelsen besluta om vilken hänsyn som ska tas till 
rennäringens intresse.68 Kraven får dock inte gå längre än vad som uppenbart behövs med 
hänsyn till renskötseln. Avverkning får inte ske på året-runt-marker om det medför ett sådant 
väsentligt bortfall av renbete att det påverkar möjligheten att hålla renantalet eller om det 
leder till att sedvanlig samling och flyttning av renhjord omöjliggörs.69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

																																																								
66 Ibid, ff. 
67 Ibid, ff. 
68 18b § SkogsvL, Ibid, ff. 
69 13b § SkogsvL, Ibid ff.	
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4.	Renskötselns	reglering	i	grundlag	

4.1	Regeringsformen	
 
År 1977 uttalade riksdagen för första gången att samerna utgör ursprungsfolk med 
folkrättsliga krav på en särskild ställning bland de nationella minoriteterna. Samernas 
särskilda ställning har försökt att betonas genom regeringsformens 1 kap. 2 § st. 6 som 
anger70: Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att 
behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas.   
 
Denna formulering kom år 2010 att vara en del av Sveriges grundlag. Begreppet kultur har en 
vidsträckt tolkning och innefattar bland annat renskötseln.71 Sametinget ansåg formuleringen 
vara missvisande och föreslog ett förtydligande av att samer är ett urfolk då minoriteter inte 
har samma rättigheter som urfolk. Ett sådant förtydligande ansåg regeringen inte vara 
nödvändigt. 72  Lagregeln utgör således en målsättning men medför inga rättigheter, 
bestämmelsen torde dock kunna ge ledning vid tolkning av andra lagbestämmelser.73   
 
Vidare regleras samernas näringsrätt i 2 kap. 17 § st. 2 regeringsformen (RF) som ett 
undantag från den annars gällande närings- och yrkesfriheten. Närings- och yrkesfriheten, 
som har likhetsprincipen som utgångspunkt, ska ge alla möjlighet att konkurrera på lika 
villkor och får endast begränsas för att skydda allmänna intressen. Dock kan det aldrig vara 
att enbart ekonomiskt gynna vissa personer. Samernas rätt att bedriva renskötsel har införts i 
paragrafen för att markera att det inte står i konflikt med närings- och yrkesfriheten.74  

4.2	Diskrimineringsförbudet	
 
I 2 kap. 12 § RF står angivet: Lag eller annan föreskrift får inte innebära att någon missgynnas 
därför att han eller hon tillhör en minoritet med hänsyn till etniskt ursprung, hudfärg eller 
annat liknande förhållande eller med hänsyn till sexuell läggning. 	
	
År 2010 togs benämningen ”ras” bort från lagtexten men innefattas fortfarande av 
bestämmelsen.	Förbudet gäller endast till förmån för en minoritet. Det gäller inte situationer 
som gynnar minoriteten jämfört med majoriteten. Samernas ensamrätt till renskötsel anses 
t.ex. inte utgöra en diskriminering gentemot majoriteten av befolkningen.75 	
	
En liknande regel finns i europakonventionens artikel 14 om skydd för bl.a. nationell 
minoritet. Artikeln tar endast sikte på de rättigheter som tas upp i konventionen och 
tillhörande tilläggsprotokoll. Om behandling av en viss grupp innebär en kränkning av en 
annan konventionsskyddad rättighet behöver artikel 14 inte åberopas.  En samlad bedömning 
kan dock leda till att föreskriften inte kan accepteras. En kombination av flera olika 
förhållanden kan tillsammans utgöra en sådan situation som inte kan tillåtas enligt 
konventionen. Även indirekt diskriminering omfattas även av förbudet mot diskriminering 
enligt konventionens bestämmelser.76	
																																																								
70 Prop. 2009/10:80 s. 190. 
71 Prop. 1975/76:209 s. 138. 
72 Prop. 2009/10:80 s. 190. 
73 Bengtsson, Samerätt, en översikt, s.15.  
74 Prop. 1993/94:117 s.19-22. 
75 Se lagkommentar i karnov 1:3 MB av Henrik Jermseten.	
76	SOU 2005:17 s 40.  
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Vid en prövning av diskrimineringsförbudet skulle frågan vara om bestämmelserna som rör 
samerna missgynnar dem i förhållande till andra folkgrupper. Enligt europadomstolens praxis 
ska samernas behandling jämföras med den behandling som andra skulle fått i en likartad 
situation. Skulle man finna att samerna behandlas sämre måste det finnas en objektivt 
godtagbar grund till denna skillnad och om denna skada som uppstår genom särbehandlingen 
står i proportion till dess syfte.  Sådana principer kan tänkas bli gällande även för Sveriges del 
vid en sådan bedömning sedan europakonventionen införlivats i Sverige. Skulle en lagregel 
bedömas vara diskriminerande ska den inte tillämpas enligt 11 kap. 14 § RF.77	
	
I skattefjällsmålet (NJA 1981 s.1) prövades diskrimineringsförbudet i RF mot upplåtelserna 
av jakt och fiskerätt, eftersom Sverige inte hade införlivat europakonventionen gjordes 
prövningen enbart mot svensk rätt. HD utgick i sin prövning från att samernas jakt- och 
fiskerätt var ordinär, grundad på urminnes hävd, och var därför inte av sämre kvalité. Samerna 
yrkade att de inskränkningar som enligt RNL innebar att samerna själva inte fick förfoga över 
sina rättigheter (31-34 §§) var att beakta som en omyndighetsförklaring av samerna och stred 
mot diskrimineringsförbudet. 	
	
I HD:s bedömning beaktades de omständigheter som fanns i tiden för prövningen, det förelåg 
därför ingen anledning att beakta de uttalanden som gjorts i förarbetena till 1886 års lag med 
de nedvärderande uttalanden som fanns. 	
	
HD ansåg att RNL innebar en positiv särreglering av samerna men att detta dock inte innebar 
att reglerna om upplåtelse skulle kunna anses missgynnande för samerna om de har sämre 
villkor än andra i motsvarande situation. Det gick dock inte att göra någon meningsfull 
jämförelse med andra medborgare då samernas rättigheter är så starkt kopplad till rennäringen 
och den samiska kulturen. Jämförelsen kunde inte göras mot andra jakt- och 
fiskerättsinnehavare i fjällområden då renbetesmarkerna omfattar så stora arealer.  Av den 
anledningen fann domstolen det avgörande att studera RNL bakgrund och syfte med 
upplåtelsereglerna.78	
	
Enligt förarbetena byggde rennäringslagen på en avvägning mellan motstridiga intressen.  
Avvägningen var mellan rennäringens lönsamhet och andra medborgares behov att nyttja 
fjälltrakterna bl.a. för fritidsändamål samt en god jakt och fiskevård. Denna avvägning kunde 
inte, enligt domstolen, ha påverkats av någon nedvärderad inställning till samerna. 
Upplåtelsereglerna kunde därför inte anses stå i strid med diskrimineringsförbudet.79 	

4.3	Egendomsskydd	
 
I skattefjällsmålet (NJA 1981 s.1) uttalades att renskötselrätten vilar på urminnes hävd och 
därigenom är av civilrättsligt slag. Detta innebär att renskötselrätten är skyddad mot 
tvångsförfoganden utan ersättning på samma sätt som äganderätten. Denna rättighet omfattas 
av regeringsformens egendomsskydd.80	
	

																																																								
77 Ibid. 
78 Ibid f. 
79 Se NJA 1981 s.1, Ibid f. 
80 2:15 tidigare 2:18, Allard, renskötsel i nordisk belysning, s. 245.	
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2 kap. 15 § RF utgör ett skydd för rätten till egendom.81 Där anges att egendom som blir 
föremål för expropriation eller annat ingrepp i användningen av mark eller byggnad endast får 
förekomma om det allmänna intresset tillgodoses.82 Vad som kan anses utgöra angeläget 
allmänt intresse är det som från rättsäkerhetssynpunkt kan anses acceptabelt i ett modernt och 
demokratiskt samhälle. Det kan till exempel vara samhällets behov av mark för bl.a. 
naturvårds- och miljöintressen, totalförsvarsändamål eller bostadsbyggande.83  
 
Paragrafen reglerar två typer av inskränkningar i äganderätten. Den första handlar om 
situationer då någon tvingas avstå egendom genom ”expropriation eller annat sådant 
förfogande”. Vad som här avses är äganderätt eller annan rätt med ett ekonomiskt värde, t.ex. 
en bruksrätt, som tvångsvis överförs eller tas i anspråk. Lagstiftning som tillåter sådana 
ingrepp är t.ex. PBL eller ExprL. Den andra typen av ingrepp är när det allmänna inskränker 
användningen av mark och byggnader, s.k. rådighetsinskränkningar och kan t.ex. vara 
byggnadsförbud eller beslut om naturreservat. Bestämmelsen omfattar även de som har 
nyttjanderätt till mark eller byggnad.84 
 
Enligt paragrafen skall ingrepp i äganderätten vara restriktivt och ”full ersättning” utgå vid 
expropriation medan ”ersättning” skall utgå vid rådighetsinskränkning. Genom lagens nya 
lydelse 2010 kom principen om full ersättning för första gången till uttryck.85 Ersättningens 
omfattning framgår inte av paragrafen utan utgår från bestämmelser i lag eftersom 
expropriativa ingrepp sker i så olika sammanhang.86 Ersättning ska utgå när det allmänna 
inskränker användningen av mark eller byggnad på ett sådant sätt att pågående 
markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras eller skada uppkommer 
som är betydande i förhållande till denna del av fastigheten.87 
 
Egendomsskyddet i RF stämmer med de allmänna principerna i europakonventionen om 
mänskliga rättigheter.88 Enligt artikel 1, första stycke, i det första tilläggsprotokollet till 
Europakonventionen framgår att varje fysisk eller juridisk person ska ha rätt till respekt för 
sin egendom samt att ingen får berövas sin egendom annat än i det allmännas intresse och 
under det förutsättningar som anges i lag och i folkrättens allmänna grundsatser. 
 
I 2 st. framgår, att detta dock inte inskränker en stats rätt att genomföra sådan lagstiftning som 
staten finner nödvändig for att reglera nyttjandet av egendom i överensstämmelse med det 
allmännas intresse eller för att säkerställa betalning av skatter eller andra pålagor eller av 
böter och viten.89 
	 	

																																																								
81 Bengtsson, Speciell fastighetsrätt, s. 35.  
82 Bengtsson, Samerätt, en översikt, s 91.  
83 Prop. 2009/10:80s. 169. 
84 Ibid ff. 
85 Ibid, s. 165. 
86 Ibid, ff. 
87 Ibid, s. 168. 
88 Bengtsson, Speciell fastighetsrätt, s. 35. 
89 SOU 2005:17 s. 39.	
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4.4	Upplåtelse	av	jakträtt	
 
Även om renskötselrätten anses vara stabilare än andra särskilda rättigheter till fast egendom 
finns dock inte samma möjligheter för samerna att förfoga över sina rättigheter, något som 
skiljer sig mot andra bruksrätter. Upplåtelse av rättigheter görs mestadels av myndigheter som 
kan förfoga över dessa utan samernas samtycke. Jakt och fiskerätten kan inte upplåtas av 
sameby eller samebymedlem detta kan dock göras av länsstyrelsen.90  
 
Den samiska befolkningen har, som ovan framkommit, rätt till jakt och fiske i sin 
renskötselrätt (25, 1 §§ RNL) såväl på statlig som enskild mark, inom de markområden som 
anges i 3 § RNL.91 Rätten till jakt och fiske ansågs från många håll tillfalla samerna historiskt. 
Genom 1886 års renbeteslag gjordes rätten till jakt och fiske kollektiv, knutet till de lappbyar 
som skapades.92 Huruvida staten hade jakt och fiskerätt diskuterades inte vid den tidpunkten. 
Renbeteslagen medförde att samerna själva inte längre kunde upplåta jakt och fiskerätten med 
hänvisning till att det var svårt för lappbyarna med den dåtida organisationen. Denna reglering 
gäller fortsatt enligt 1971 års rennäringslag.93 Idag är motiveringen till detta att man inte anser 
det vara lämpligt att samerna själva får avgöra frågor om upplåtelser när det innebär en 
avvägning mellan samernas och andra folkgruppers intressen. Man vill därmed skydda andras 
intresse av jakt och fiske.94 
 
Statlig mark ovan odlingsgränsen kan endast upplåtas om det kan ske utan avsevärd olägenhet 
för renskötseln och är förenlig med god viltvård och fiskevård utan besvärande intrång i 
samernas jakt- och fiskerättigheter.95 Mindre belastning för renskötseln är dock tillåten. Gäller 
upplåtelsen hela fiskevatten krävs samtycke av samerna.96 Beslut om upplåtelse ska prövas av 
regeringen eller myndighet som regeringen förordnar97 och avgift ska utgå, om det inte finns 
särskilda skäl. Avgiften fördelas lika mellan berörd sameby och samefonden (34 §). De som 
kan få ta del av avgiftsfri jakt och fiske är bl.a. innehavare av fjällägenheter, fiskesamer eller 
yrkesfiskare. Samebyn kan även få ersättning om de kan visa styrkt skada, något som inte 
framgår av lagtexten.98  
 
I jaktlagen (1987:259) 10 § framgår att fastighetsägaren som huvudregel besitter jakträtt på 
den mark som tillhör fastigheten, med vissa undantag. I 3 st. samma paragraf anges att om 
samernas ”rätt att jaga” finns särskilda bestämmelser. Av övergångsbestämmelserna till 
jaktlagen framgår att de rättigheter som fanns i den gamla jaktlagen (8 §) som bland annat 
avser jakt p.g.a. urminnes hävd inte inskränks av de nya reglerna.99 
 
I fiskelagen (1993:787) stadgas i 9 § att fisket i enskilt vatten som huvudregel tillhör 
fastighetsägaren. Enligt 3 § 3 st. hänvisas till särskilda bestämmelser vad gäller samernas rätt 
till fiske. Det finns även här övergångsbestämmelser (punkt 2) som anger att fiskelagen inte 

																																																								
90 31 §, 33 § RNL, 2 § rennäringsförordningen, Bengtsson, Samerätt, en översikt, s. 57. 
91 Bengtsson, Samerätt, en översikt, s.50. 
92 Rätten begränsades inte till vissa grupper samer.  
93 Se Bertil Bengtsson, SvJT, 2010, s. 78. 
94 Prop. 1992/93:32 s 143, Bengtsson, Samerätt, en översikt, s. 65.  
95 32 § 1st, samma gäller som de faktiska åtgärderna för markägare. 
96 Bengtsson, Samerätt, en översikt, s. 63.  
97 Detta görs oftast av länsstyrelsen, jfr 2 § rennäringsförordningen 1993:384; NRF, SOU 2005:17. 
98 Bengtsson, Samerätt, en översikt, s. 64, bestämmelserna gäller mark ovan odlingsgränsen och blir 
inte tillämpliga för skogssamerna, som har betesområden nedanför denna gräns. 
99 SOU 2005:17 s.12. 
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inskränker de rättigheter som följer av 5 § lagen (1950:596) om rätt till fiske som reglerar 
fiskerätt p.g.a. urminnes hävd.100 
 
De rättigheter som föreskrivs är inte någon vanlig jakt eller fiskerätt enligt jaktlagens och 
fiskelagens mening. Enligt propositionen till 1987 års jaktlag verkar samernas rätt inte vara 
lika stark som vanlig jakt och fiskerätt, utan av sämre kvalité. Det föreligger så att säga en 
dubbel rätt till jakt och fiske. En rätt i egenskap av markägare och en i egenskap av 
samebymedlemmar, som en del av renskötselrätten.101  
 
Jordbruksutskottet framförde i propositionen att huruvida det föreligger jakt och 
fiskerättigheter utanför RNL i första hand får avgöras i domstol. Här bortsåg man alltså från 
vad som stadgats i övergångsbestämmelserna i både jakt och fiskelagarna om att den nya 
lagstiftningen inte berördes av rätt grundad på urminnes hävd.102 I propositionen ansågs inte 
samernas jakträtt innebära att samerna hade ensamrätt till jakt. Det var markägaren som hade 
den egentliga rätten, den rätt som följde med äganderätten. Enligt RNL:s bestämmelser kunde 
myndigheter upplåta markägarens jakträtt på statlig mark.103 Det var alltså inte samernas 
jakträtt som uppläts utan statens104.  
 
Även om staten historiskt förfogat över jakt och fisket genom upplåtelser till nybyggare rådde 
redan enligt 1886 års förarbeten uppfattningen att det är samernas jakt och fiskerätt som 
upplåtits. Samma synsätt råder i senare utredningar om jakt och fiske i fjällen och 1928 års 
renbeteslag. Här talas om ”områden som blivit till lapparnas uteslutande begagnande 
anvisade”. Avgifter för upplåtelser av jakt och fiske har sedan 1886 och fram till idag inte 
tillfallit staten utan samerna, något som kan tala för en ensamrätt.105 
 
Uttrycket ”för lapparnas avsatta land” i 1886 års lag kom att tolkas så att skogssamerna, vars 
betesområden är nedanför odlingsgränsen, inte omfattas av skyddsreglerna. Dessa 
bestämmelser och det skydd som det innebär mot förfogande till skada för samerna inskränks 
alltså för skogssamebyar. Skogssamerna har jakt och fiskerätt i samebyns område men ingen 
rätt till avgift enligt 34 § RNL. Samernas jakt och fiske på vinterbetesmarker nedanför 
odlingsgränsen kan inte innebära en ensamrätt då markägaren rimligen borde få jaga och fiska 
när samerna inte nyttjar marken. Vad gäller fiskesamerna, som övergått från renskötsel och 
istället bedriver yrkesfiske, är de beroende av upplåtelser från länsstyrelsen eller annat avtal 
och skyddas inte genom RNL. 106 

4.4.1	Girjasmålet	(T	323-09)	
 

År 2009 väckte Girjas sameby talan mot staten avseende rätten till jakt och fiske på samebyns 
område, beläget ovanför odlingsgränsen. Samebyn yrkade i första hand ensamrätt till 
småviltsjakt och fisket inom området och i andra hand en gemensam rätt och att denna endast 
får upplåtas av samebyn och staten tillsammans. Staten bestred samebyns talan och menade 
att det är staten som är ägare till området och därmed besitter jakt och fiskerätten.	
	
																																																								
100 SOU 2005:17 s.12. 
101 Bengtsson, Samerätt, en översikt, s. 50. 
102 Ibid, f. 
103 SOU 2005:17 s. 27. 
104 Bengtsson, Samerätt, en översikt, s. 51. 
105 Ibid, ff.  
106SOU 2005:17s. 37. 
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Samebyn ansåg att deras ensamrätt, eller med staten delad ensamrätt, framkommer i RNL som 
erkänner samernas ursprungliga rätt till jakt och fiske. Samebyn åberopade egendomsskyddet 
i 2 kap. 15 § RF och diskrimineringsförbudet i 2 kap. 12 §. De menade vidare att den 
nuvarande regleringen om upplåtelse av jakt och fiske utgör ett intrång i samebyns ensamrätt.  
 
Tingsrätten ansåg att det material som lagts fram under utredningen gav stöd åt att samer 
uppehållit sig på området, i vart fall de senaste tusen åren, och använt resurser till jakt och 
fiske. När samerna, under 1500 talet, accepterade att erlägga skatt för sina inkomster för jakt 
och fiske uppstod den svenska statens suveränitet. Efter 1683 års påbud om skogarna kan 
äganderätt för staten inte ha skett förrän avvittringen slutfördes år 1887, efter att den första 
renbeteslagens uppkomst. De samer som var bosatta i området 1734, med den gällande 
jordabalken, innehade en rätt till jakt och fiske grundad på urminnes hävd. Därefter har det 
inte funnits någon omständighet som inneburit en förändring av den rättigheten. 
 
Det finns inget i RNL som motsäger att det finns en ensamrätt till jakt och fisket för Girjas 
sameby. Samebyn innehar därmed rätten att ensam upplåta jakt och fiske. Den nuvarande 
regleringen strider mot 2 kap. 15 § och 11 kap. 14 § i RF och ska därför inte tillämpas i detta 
fall.  
 
Samebyns yrkande bifölls och samebyn förklarades ha ensamrätt till jakt och fisket i området 
och till att upplåta denna nyttjanderätt.  
 
Staten har överklagat domen, som inte har något särskilt prejudikatvärde men har stort 
intresse i sammanhanget. 
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5.	Internationella	konventioner	 	

5.1	ILO	169		
 
International Labor organization är ett av FN: s fackorgan som bevakat 
ursprungsbefolkningens arbets- och levnadsvillkor sedan en tid tillbaka. De har utarbetat en 
konvention nr 169 som innehåller bestämmelser och åtagande till skydd för ursprungsfolk. De 
länder som ansluter sig till konventionen ska se till att ursprungsbefolkningens rättigheter 
skyddas och genom samråd skapar förutsättningar för att de själva ska kunna bestämma över 
sin utveckling. Ursprungsbefolkningens mänskliga rättigheter och grundläggande friheter ska 
tillförsäkras. Särskilda instanser ska utformas som skyddar andliga och kulturella värden. 
Åtgärder ska vidtas för att skydda mark, kultur och miljö. Markens betydelse betonas, varpå 
bestämmelser i konventionen ser till att säkra ursprungsfolkens rätt till mark som de under 
lång tid haft eller brukat.107  
 
År 1991 trädde konventionen i kraft och både Norge och Danmark har anslutit sig. Det största 
hindret för svensk ratificering har tidigare varit att Sverige inte uppfyller konventionens krav 
på markrättigheter.108 
 
Problemet med en anslutning synes alltså vara reglerna om samernas rättigheter till mark. Vid 
en utredning om Sveriges anslutning kom man fram till att Sverige, för att kunna ansluta sig, 
måste vidta åtgärder som rör samernas rätt till mark. Den mark som samerna enligt 
konventionen skulle ha rätt till måste då identifieras, och omfattningen av samernas jakt och 
fiskerätt måste tydliggöras inom den mark de traditionellt haft. Skyddet mot inskränkningar i 
renskötseln skulle därmed stärkas.109 
 
Att samernas rätt skulle stärkas har väckt reaktioner från markägare som menar att det skulle 
innebära en kränkning av markägarens egendom som skyddas enligt grundlagen.110 De 
enskilda som under åren förvärvat äganderätt, till mark som traditionellt brukats av samerna, 
och omfattas av egendomsskyddet kolliderar med renskötselns egendomsskydd.   Renskötseln 
kan anses utgöra en negativ effekt på skogsbruk och problem kan uppstå om skogsägarna 
tvingas att inskränka sitt skogsbruk till fördel för bedrivandet av renskötseln och man befarar 
att motsättningar i delar där renskötseln bedrivs skulle öka. Utredningens förslag innebar ett 
klargörande av samernas egendomsskydd och förbud mot markanvändningsföretag som utgör 
mer än ringa skada i renskötselrätten skulle införas. Man ansåg inte att markägarens pågående 
markanvändning skulle försvåras avsevärt av de förslag som framlades.111 
 
Konventionens artikel 14 handlar om att erkänna ursprungsbefolkningens äganderätt och 
besittningsrätt. Om det råder äganderätt till ett område har man oftast också besittning till det.  
Tanken har varit att även omfatta situationer då ursprungsbefolkningen inte kunnat utöva full 
äganderätt.  Då skulle en besittningsrätt och nyttjanderätt vara tillräcklig om den innebar ett 
starkt skydd. Detta har ansetts uppfyllt för Sveriges del. Dock har inte skyddet mot 
inskränkningar ansetts nog starkt. 30 § RNL som bara förbjuder åtgärder som medför 
avsevärd olägenhet för renskötsel ansågs inte utgöra ett sådant skydd som avses med 

																																																								
107 SOU 1999:25 s. 13. 
108  Ibid, f. 
109 Bengtsson, Samerätt, en översikt, s. 28. 
110 Ibid.  
111 Ibid, s. 113.	
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konventionen.	 Även 32-34 §§ RNL som tillåter upplåtelse utan samernas inflytande på 
åtgärderna har kritiserats.112 
 
Samerna ansågs genom konventionen få möjlighet att förfoga över sina rättigheter. I 
utredningen framhölls att samernas markrättigheter borde regleras på ett sätt som så långt 
möjligt var jämbördigt med övriga markrättigheter enligt den svenska lagstiftningen. 
Utredningen visade på skillnader mot andra av jakt och fiskerätts innehavare i landet.  
 
Utredningen föreslog nya bestämmelser i MB om utvidgad rätt för samerna att yttra sig i 
situationer som rör naturtillgångar i samernas traditionella marker för att uppfylla artikel 15 i 
konventionen. Enligt artikeln ska ursprungsfolkens rättigheter till naturtillgångar tillhörande 
deras mark särskilt skyddas genom en rätt för folken att delta i användningen, förvaltningen 
och bevarandet av tillgångarna.113 
 
Konventionen berör flera av de problem som finns i svensk lagstiftning och utredningen 
tydliggör viktiga skillnader mellan samernas rättsställning gentemot andra medborgare.114 

5.2	Renskötselkonventionen	
 
Renskötseln har sedan urminnes tider bedrivits över den svenska och norska gränsen då 
renens naturliga sommarbete finns i Norge och vinterbetet i Sverige. År 1751 kom för första 
gången dessa förhållanden att regleras i en bilaga till den traktat i gränsdragning mellan 
Sverige och Danmark-Norge. Bilagan, s.k. lappkodicillen, reglerade samernas rättigheter att 
flytta över gränsen och utöva sin renskötselrätt i det andra landet och byggde på gammal 
sedvana. Under 1800-talet kompletterades lappkodicillen och 1972 ingicks den senaste 
konventionen.115 1972 års konvention kom att innebära att de svenska samerna undanträngdes 
från norska marker, utan ersättning, trots samtliga samebyars protester.116 Konventionen 
slutade att gälla 2005 och lappkodicillen har efter samernas önskan tillämpats i Sverige tills 
idag.117  
 
Ett förslag till ny renskötselkonvention har nu upprättats vars syfte är att främja och utveckla 
samarbete mellan länder, samebyar och renbetesdistrikt samt enskilda renskötare så att 
renbetet nyttjas på ett sätt som ger ett långsiktigt underlag för en ekologiskt, ekonomiskt och 
kulturellt bärkraftig renskötsel i båda länderna.118 För att konventionen ska vara rättsligt 
bindande måste den godkännas av Sveriges riksdag och Norges storting.119  
 
Konventionen innehåller bland annat bestämmelser om frihet från tull, skatt och avgifter samt 
en rätt till bränsle, virke, uppförande av anläggning eller bostad som behövs för renskötseln 
och en rätt till jakt och fiske.120 I konventionen finns nya bestämmelser om två mellanstatliga 
nämnder, renbetesnämnden och överprövningsnämnden. Yttrande ska hämtas från 
renbetesnämndens sakkunniga från nationella förvaltningsmyndigheter när beslut ska fattas 

																																																								
112 Bengtsson, Samerätt, en översikt, s.111, SOU 1999:25 s. 190.   
113 Bengtsson, Samerätt, en översikt, s. 112.  
114 Ibid. 
115 Ds 2010:22. 
116 Udtja Lasse, begrav mitt hjärta vid Udtjajaure, s. 71. 
117 Ibid, s. 92.  
118 Ds 2010:22 s. 22. 
119 Ibid, s. 21. 
120 Ibid, s. 25.	
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som kan påverka den gränsöverskridande renskötseln, det ska göras av såväl centrala, 
regionala och lokala myndigheter.121 Samebyar har utöver konventionen möjlighet att ingå 
samarbetsavtal gällande de rättigheter som ingår i renskötseln. Avtalet får inte innebära 
betydande olägenhet för andra intressen som berörs i området.122 
 
Samma rättigheter och skyldigheter som följer med den nationella lagstiftningen ska gälla för 
den gränsöverskridande renskötseln. Betesområden som enligt konventionen används för 
gränsöverskridande renskötsel ska så långt möjligt skyddas mot ingrepp som påtagligt kan 
försvåra renskötsel. Skulle ett ingrepp ändå tillåtas ska landet trygga behovet av renbete och 
ekonomisk ersättning utgå i enlighet med nationell rätt.123 
 
Omfördelning av betesmarker som innebär att samer p.g.a. konventionen tvingas avstå bruket 
av mark på grund av ett beslut från det allmänna, d.v.s. den svenska regeringen som ingått 
avtal om konventionen, ses som en form av expropriation. För att det ska vara förenligt med 2 
kap. 15 § st. 2 RF ska full ersättning utgå för en sådan särskild rätt som renskötselrätten.124 En 
omfördelning av betesområden får anses utgöra ett sådant upphävande på begränsad tid som 
omfattas av 26 § RNL. Förlusten för betesmark ska ersättas enligt expropriationsregler, vilket 
innebär en ersättning med 125 procent.125 
 
Förhållandet mellan markägare och innehavare av renbetesområde förändras inte av 
konventionen. Vid ökad belastning på marken är markägarens rättigheter samma som om den 
ökade belastningen beror på den svenska samebyn.126 

5.3	Samekonventionen	
 
Under 2011 inleddes förhandlingar mellan Sverige, Norge och Finland om en nordisk 
samekonvention. Målet med konventionen är att säkerställa det samiska folkets rätt att själv 
bestämma om ekonomiska, sociala och kulturella utveckling och att förfoga över 
naturtillgångar. Konventionen syftar till att harmonisera lagstiftningen i de tre länderna och 
genom detta upprätthålla och stärka folkrättsliga normer för urfolks rättigheter.  Regleringen 
om samernas rätt till självbestämmande ska utgöra en minimistandard för länderna och 
tillförsäkra språk, kultur, näringar och samhällsliv samt ett skydd mot diskriminering. Staterna 
som ratificerar konventionen kan således utvidga samernas rättigheter eller vidta mera 
omfattande åtgärder än konventionen föreskriver.127  
	
	 	

																																																								
121 Ds 2010:22 s. 26. 
122 Ibid, s. 24. 
123 Ibid, s. 23. 
124 Se vidare Ds 2016:27 s.26 där konventionen ytterligare behandlas på grund av viss kritik.  
125 Ds 2016:27 s. 14. 
126 Ibid, s. 56. 
127 https://www.sametinget.se/1110 t 18/12.		
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6.	Analys		

6.1	Renskötselrättens	karaktär	
 
Att renskötseln i huvudsak regleras i rennäringslagen hindrar inte att annan lagstiftning kan 
göra detsamma.  Syftet med den första rennäringslagen var att reglera förhållandet mellan 
konkurrerande näringar som gjorde anspråk på samma mark. Vid den tidpunkten handlade 
dessa anspråk främst om jordbruk och renskötsel.128 Utvecklingen med nya näringar har under 
senare år ökat och i ett antal offentliga utredningar påpekas behovet av ett ökat rättsligt skydd 
för renskötseln.129  
 
Bestämmelser som innebär ett skydd för rennäringen har kommit under olika tider med olika 
syften. Det faktum att det saknas samordning mellan de olika lagar som avser att skydda 
renskötselns bedrivande gör att skyddet blir tämligen svagt. Även om flera utredningar 
efterlyser ett starkare skydd har det inte kommit till stånd. De bestämmelser som finns i MB 
som avsåg att ge skydd för renskötseln i det moderna samhället innebär inte ett skydd som 
man vid första anblick tror.130 Bland annat har det svaga skyddet för inskränkningar i 
renskötseln kritiserats vid en eventuell anslutning av ILO konventionen 169.131  
 
Renskötselrätten utgör en särskild rätt till fastighet och är därmed starkare än andra 
bruksrätter men utgör också en svagare rätt än äganderätten.132 
En tydlig grund för renskötselrätten är den urminnes hävd som i stort sett avskaffats sedan den 
nya jordabalken trätt i kraft. De rättigheter som på denna grund uppkom består således trots 
avskaffandet. Enligt 15 kap. 1 § gamla JB är urminnes hävd:  
 
”där man någon fast egendom eller rättighet i så lång tid okvald och obehindrad besuttit, 
nyttjat och brukat haver, att ingen minnes eller av sanna sago vet, huru hans förfäder eller 
fångesmän först därtill komne äro” 
 
Tillämpningen av urminnes hävd har skett beträffande äganderätt till viss äga och servitut 
utöver renskötselrätten. Det skiljer sig dock gällande renskötseln då utgångspunkten är att 
samernas rätt utgår från att de var först på platsen till skillnad från sådan hävd som annars 
avsetts med bestämmelsen. För samernas del vet man hur deras förfäder kommit till området. 
Det viktiga att utreda är hur intensivt bruket varit och om de uppehållits under århundraden.133 
Genom domstolens uttalanden i skattefjällsmålet (NJA 1981 s.1) fastslogs att samernas 
särskilda bruksrätt till markerna, på grund av så långvarig användning av fjällområdena en 
starkt skyddad bruksrätt som vilar på urminnes hävd.134  
 
I	 skattefjällsmålet	 (NJA	 1981	 s.1)	 behandlades	 frågan	 om	 renskötselrätten	 till	 fullo	
reglerades	i	rennäringslagen.	HD	fann	att	samernas	civilrättsligt	grundade	bruksrätt	inte	
kunde	 anses	 innefatta längre gående befogenheter än vad som följer av rennäringslagen. 

																																																								
128 Eivind torp SvJT, 2014, s. 123. 
129 Ibid s. 122. 
130 Ibid, s. 147. 
131 Bertil Bengtsson SvJT, 2000, s. 37. 
132 Ibid, s. 39. 
133 Ibid. 
134 Prop. 1992/93:32 s. 89. 
	



	 23	

Uttalandet åberopas ibland till stöd för att den urminnes hävd som samerna gör gällande inte 
sträcker sig längre än vad lagen anger. Domstolens resonemang får ses mot bakgrund av att 
samerna i målet gjorde gällande att de innan 1886 års lagstiftning hade befogenheter i de 
omtvistade områdena som inte alls nämndes i lagen.135 
 
HD utgick från att 1886 års lag inte inneburit något grundlagsstridigt övergrepp mot samerna 
men man kunde inte utesluta att rennäringslagen prövades enligt 11 kap. 14 § RF. Sedan 
konstaterades, efter prövning av den ena befogenheten efter den andra, att påståendena 
saknade fog eller att rennäringslagens reglering i vart fall inte var uppenbart grundlagsstridig. 
Efter denna prövning slog domstolen fast att rennäringslagens bestämmelser skulle 
uttömmande behandla samernas rätt att förfoga över mark och vatten.136 
 
Lagrådet konstaterade, i 1993 års lagändring av RNL, att HD lämnat öppet huruvida 1886 års 
lag innebar en kodifiering av faktiskt gällande rättsläge i andra delar av landet än 
Skattefjällen. Lagrådet uttalade även, att om nya processer rörande renskötselrätten inom 
andra delar av landet skulle bli aktuella och leda till andra bedömningar av renskötselrättens 
natur kan det förutsättas att lagstiftningen prövas om i den mån det är påkallat.137  
 
Rennäringslagen kan alltså anses precisera samernas ursprungliga rättigheter, som inte 
behöver stämma exakt i alla avseenden, men inte avviker på ett sådant sätt att det är 
grundlagsstridigt. Skulle lagstiftaren välja att upphäva en begränsning som gäller i förhållande 
till den bruksrätt som grundas på urminnes hävd, t.ex. förbudet för upplåtelse av jakt och fiske 
av sameby, lär samernas befogenheter utvidgas utan att det behöver regleras i lagen.138    
    
Samernas rättigheter att låta sina renar beta över stora områden och rätten till jakt och fiske 
grundas inte primärt på lagstiftning eller på upplåtelser i särskilda avtal. Renskötselrättens 
utövande är dock reglerad och preciserad vid varje tids gällande lagstiftning likt äganderätten 
som består oavsett regleringar om innehåll.139 Äganderätten kan precis som renskötselrätten 
inskränkas på olika sätt genom lagstiftning utan att det innebär någon kränkning av 
egendomsskyddet i 2 kap. 15 § RF. I båda fallen finns det möjlighet för lagstiftaren att röra 
sig relativt fritt i regleringen av rätten utan att det strider mot egendomsskyddet för varken 
samernas eller markägarnas del.140 

6.2	Är	RNL	förenlig	med	grundlag?	
 
Efter skattefjällsmålet (NJA 1981 s. 1) gäller egendomsskyddet även för renskötselrätten och 
är därmed skyddad i grundlagen. Detta hade tidigare ansetts tvivelaktigt. Vid 1886 års 
lagstiftning ansågs samerna ha bättre rätt till jakt och fiske än nybyggarna eftersom de 
befunnit sig först i markerna, samtidigt som samernas individuella rätt upphävdes och 
överfördes till samebyar och samerna förlorade därmed rätten att förfoga över sina rättigheter. 
Ett sådant förfarande ansågs på den tiden acceptabelt men skulle sannolikt anses 
grundlagsstridigt idag.141  
 
																																																								
135 Bertil Bengtsson SvJT, 2000, s. 41. 
136 Ibid. 
137 Prop. 1990/91:4 s. 138. 
138 Bertil Bengtsson SvJT, 2000, s. 41. 
139 Prop. 1992/93:32 s. 90. 
140 Bertil Bengtsson SvJT, 2000, s. 41.	
141 SOU 2005:17 s.37. 
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För frågan om RNL förenlighet med grundlag blir bestämmelserna om upplåtelser av jakt och 
fiskerättigheter av speciellt intresse. Särskilt eftersom egendomsskyddet numera har stärkts 
1994, 2010 och genom att europakonventionen införlivats.142 
 
Om samerna hade rätt att jaga och fiska p.g.a. urminnes hävd kan den försämring av rätten 
som skedde, och den nedvärdering som gjordes i 1987 års jaktlags förarbeten, ses som en 
expropriation. Den nya jaktlagen har dock inte tydligt uttryckt denna förändring. RNL:s 
bestämmelser har inte förändrats i frågan men lagstiftningen om småviltjakten torde ha gett 
sådana negativa konsekvenser som tyder på en försämrad jakträtt.143 Staten har i flera 
sammanhang uttryckt att mark ovanför odlingsgränsen var avsatt till samernas uteslutande 
begagnande och gjorde 1987 ett direkt uttalande om en egen jakt och fiskerätt till dessa 
marker. Staten har sedan tidigare förfogat över jakt och fiske genom upplåtelse, frågan är då 
huruvida staten upplåtit den egna eller samernas rätt.144 Om det skulle vara samernas rätt som 
markägaren förfogar över skulle det kunna ses som en åtgärd med karaktär av en 
expropriation, eftersom rätten överförs till annan mot ersättning, i vissa fall gratis.145 Det 
förutsätter dock att samerna har ensamrätt till jakt och fisket vilket är en omstridd fråga. En 
sådan ensamrätt skulle samerna själva behöva bevisa eftersom markägaren som huvudregel 
har jakt och fiskerätt.146 
 
Gällande ensamrätten till jakt och fiske råder delade meningar. Olika typer av forskning har 
gjorts som kommer fram till olika, eller samma resultat från skilda utgångspunkter.  
En teori om samernas ensamrätt är att RNL är en speciallag och ger tolkningsföreträde 
framför jakt och fiskelagen. Tillämpningen av RNL har ansetts vara så konsekvent i ungefär 
100 år att den inte förändras av uttalanden i propositioner till jaktlagen och småviltjakten.147 
Medan en annan slutsats, som bygger på historisk forskning, menar att samerna har ensamrätt 
till jakt och fiske eftersom att de aldrig förlorat sin äganderätt till marken.148 Vidare har ett 
resonemang angett att samernas rätt omfattas av såväl lagstiftning och urminnes hävd vilket 
skulle kunna innebära att samernas rätt är längre gående än lagen anger. Dock behövs 
ytterligare forskning på området. 149 
 
Om samerna inte besitter en ensamrätt blir frågan varför avgifterna för upplåtelserna då 
tillkommer samerna? Skulle det vara så att staten som markägare upplåter jakt och fiske borde 
även avgifterna för de upplåtelserna tillhöra staten och inte samerna. Om det föreligger en 
dubbel jakträtt på markområdet borde samerna endast vara berättigad avgifter avseende halva 
upplåtelsen.150  
 
Enligt 2 kap. 15 § RF krävs att ett angeläget allmänt intresse uppfylls för att det ska anses 
godtagbart. Bedömningen ska göras vid varje myndighetsbeslut.151 Det kan tyckas tveksamt 
att det fyller ett angeläget allmänt intresse att samerna på detta sätt gått miste om rätten att 

																																																								
142 Bengtsson, Samerätt, en översikt, s. 99. 
143 SOU 2005:17 s. 37. 
144 Ibid s. 8. 
145 Ibid s. 37. 
146 Ibid s. 8. 
147 Se Mauritz Bäärnheilm SOU 2005:17 S. 8.  
148 Se Kaisa Korpijaakko-Labba SOU 2005:17, s. 9.   
149 Se Bertil Bengtsson SOU 2005:17, s. 10.  
150 Bengtsson, Samerätt, en översikt, s. 93. 
151 SOU 2005:17, s. 38. 
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förfoga över sin jakt- och fiskerätt.152 Frågan är huruvida ett sådant agerande är acceptabelt 
från ett demokratiskt samhälle? Staten förfogar således över hela jakt- och fiskerättigheterna 
och inte över en del av dem, hade det endast varit tal om förfogande över en del av jakt och 
fisket hade bestämmelserna inte kunnat ses grundlagsstridiga.153  
 
Europakonventionens regel, som inte är helt klar, sträcker sig inte längre än egendomsskyddet 
i RF. Det anges inget uttryckligen om ersättning för ingrepp i europakonventionen, men 
Europadomstolen har i en rad avgöranden krävt kompensation för att ett ingrepp skall anses 
proportionerligt och accepterbart. Reglerna om gratisupplåtelser av jakt och fiske till vissa 
grupper torde sannolikt ses som en partiell expropriation av samernas inkomstkälla och strida 
mot konventionen och ifrågasätta lagstiftarens syn på samers rättigheter.154 
 
Vid bedömningen om samerna genom upplåtelseförbudet utsatts för diskriminering betonade 
domstolen i skattefjällsmålet (NJA 1981 s.1) de särskilda reglerna om renskötselrätten och 
den stora arealen som jakt och fiskerätten omfattar. Trots att de inte fanns några liknande 
förhållanden att göra en jämförelse med ansågs en diskriminering av samer tänkbar om 
regleringen rörande samernas förhållanden påverkats av en nedvärdering som folkgrupp.155 
Något som kan vara svårt att bevisa. Att renskötselområdet omfattar ett stort område som gör 
jakt och fiskefrågan speciell gör inte själva regleringen om upplåtelser mer unikt. HD utgick i 
sitt resonemang från en ordinär jakträtt och inte från den försvagade kvalité som samernas 
jakt och fiskerätt fått i jaktlagens förarbeten.156 
 
Domens prejudikatvärde kan dock ifrågasättas efter egendomsskyddets förstärkning, 
europakonventionens införlivande och den forskning som visar samernas starka rätt till 
fjällmark.157  
 
Om det inom vissa områden finns en så stark rätt på grund av ålder att den närmar sig 
äganderätt för samerna borde det också gälla för rätten till jakt och fiske och inte vara en rätt 
av sämre kvalité. Statens nya ståndpunkt om att upplåtelserna avser markägarens rätt, och att 
samernas rätt inte får upplåtas alls, kan ses som ett avsteg från gällande rättsprinciper att en 
viss grupp av medborgare inte fritt får förfoga över egendom. Intresseavvägningen mellan 
samernas och andras intresse av jakt och fiske som ligger bakom regleringen blir inte lika 
försvarlig.158  
 
Bristen i egendomsskyddet i förening med särbehandlingen av samer skulle vid en samlad 
bedömning kunna anses strida mot grundlag eller konvention. Detta är dock fortfarande 
osäkert med de tveksamheter som finns i den historiska bakgrunden.159  
 
Renskötselns speciella reglering kan komma att ifrågasättas även på andra punkter. Att de 
flesta bestämmelser tillkommit 1971 lär inte hindra en prövning av diskrimineringsförbudet i	

																																																								
152 Bengtsson, Samerätt, en översikt, s. 93. 
153 SOU 2005:17, s. 39. 
154 Ibid. 
155 Ibid, s. 41. 
156 Ibid, f. 
157 bl.a. Kajsa Korpijaakkos forskningar, Nils Johan Päiviös undersökningar se SOU 2005:17, s. 42. 
158 Ibid, f. 
159 ibid, ff. 
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2 kap. 18 § RF. Även om en bestämmelse inte skulle anses stå i strid med grundlag eller 
europakonventionen bör den inte tillämpas så att den skulle få en diskriminerande effekt.160 
 
En reglering som utsatts för kritik av b.la. FN kommissionen mot rasdiskriminering är 
samernas rätt till vinterbete vars område inte preciserats i lag. Denna oprecisa 
områdesreglering är något som är ovanligt när det handlar om en markrättighet och oklarheten 
kring lagtexten har lett till en del tvister med markägare.161  
 
När det gäller skogssamerna som inte omfattas av 32-34 §§ RNL och det skydd som finns mot 
statens upplåtelse på året-runt-marker kan frågan om diskriminering även här lyftas. Ingen 
hänsyn behöver tas till eventuellt intrång i jakt eller fiske och ingen ersättning behöver utgå 
till dem. Skogssamernas rättsskydd är mycket sämre än andra grupper och detta p.g.a. en 
feltolkning av äldre bestämmelser. Frågan är vilka objektiva skäl som ligger till grund för att 
denna grupp står utanför det ordinära regelsystemet och varför inga försök har gjorts för att 
stärka deras ställning?  
 
Fiskesamernas förhållande, som inte har något skydd i RNL, kan också kritiseras ur 
diskrimineringssynpunkt. Fisket som bedrivits i flera århundranden skulle kunna tänkas vila 
på urminneshävd enligt övergångsbestämmelserna. Något som inte lagstiftaren beaktat när 
fiskerätten upplåts av länsstyrelsen. 162 

6.3	Framtida	förändringar	och	dess	innebörd	för	rättsläget	
 
Ett av de förslag som skulle innebära en förändring av rättsläget är ILO konventionen 169. 
Som tidigare nämnts strider det nuvarande regelsystemet mot konventionen. För att den ska 
kunna tillträdas behöver samerna få ett starkare skydd mot inskränkningar i renskötselrätten, 
även på vinterbetesmarker, och ett större inflytande över naturtillgångarna inom området. 
Detta skulle påverka skogs- och jordbruket och även en del av jakt och fiske som bedrivs av 
andra grupper än samer vilket kan leda till konflikter mellan dem, som utan frivilligt avtal ska 
dela samma mark med en lagstiftning som inte tydligt anger hur långt parternas rättigheter 
sträcker sig.163  
 
I betänkandet av ILO konventionen har frågan om egendomsskyddet tagits upp. Lagstiftaren 
kan inte inskränka renskötselrätten eller äganderätten utan att angelägna allmänna intressen 
tillgodoses. Förslagen i betänkandet handlar bl.a. om att åtgärder som innebär mer än ringa 
olägenheter för renskötseln och samernas rätt till jakt och fiske inte ska tillåtas utan att 
ersättning utgår till samerna, såväl på vinterbetesmarker som året-runt-marker. För 
vinterbetesmarkerna skulle det handla om mera omfattande markanvändningsåtgärder eller 
åtgärder i områden som är särskilt känsliga för renskötseln. Annars skulle samernas situation 
framstå som diskriminerande i förhållande till andra innehavare av liknande rättigheter. 
Ändringarna i lagstiftningen skulle uppfattas som ett klargörande av samernas grundlagsfästa 
rätt som samerna reda har och skulle inte anses utgöra ett ingrepp i markägarens 
egendomsskydd utan endast ett förtydligande av samernas traditionella innehav och bruk av 
mark. Att skydda renskötseln mot markanvändningsföretag som innebär mer än ringa intrång 

																																																								
160 Bengtsson, Samerätt, en översikt, s. 95-96. 
161 Ibid, f. 
162 SOU 2005:17 s. 43, Bengtsson, Samerätt, en översikt, s. 101. 
163 Bertil Bengtsson SvJT, 2000, S. 37. 
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framstår inte som någon otillåten inskränkning i markäganderätten. Det stärkta skyddet skulle 
inte innebära att markägarnas pågående markanvändning avsevärt försvårades.164 
 
Uttalandet i betänkandet bygger på uppfattningen att RNL är förenlig med egendomsskyddet i 
RF men inte ger samerna allt det rättsskydd som de kunde vara berättigad till på grund av 
urminnes hävd. Lagregler gällande markägare är ibland mer förmånliga än lagstiftning som 
gäller för samerna. Om samernas skydd skulle stärkas och ändå i en del situationer innebära 
ett ingrepp i den grundlagsskyddade äganderätten får lagändringen prövas mot att det 
angelägna allmänna intresset motiverat denna förändring. Skulle motiveringen vara att detta 
behövs för att kunna tillträda den internationella konventionen och undanröja diskriminering 
av en etnisk minoritet kan kravet tänkas uppfyllas.165 
 
Förändringarna som konventionen skulle innebära är att intrång i äganderätten inte skulle 
bedömas utifrån dagens förhållanden utan snarare från den markäganderätt som begränsats av 
samernas urminnes hävd. Det är denna rätt som skyddas utav grundlagen. Synsättet, som 
bygger på historia förhållanden, stämmer överens med konventionens inställning som lägger 
stor vikt vid ursprungsfolkens traditionella rättigheter till marken.  Ersättning för markägares 
inskränkning av rättigheter skulle bli aktuellt endast när den inskränks utöver vad som gäller 
av ålder.166 
 
Huruvida staten väljer att följa utredningens rekommendationer och reformera reglerna på 
området är osäkert. Även om utredningen var rent juridisk är ett eventuellt tillträdande av 
konventionen en politisk fråga.167 
 
Tingsrättens dom i Girjasmålet (T 323-09) där man fann att upplåtelseförbudet stred mot 
egendomsskyddet och som resulterade i en ensamrätt av jakt och fiske för samebyn har nu 
överklagats. Hur utgången kommer att bli i målet går inte att förutse men kommer med stor 
sannolikhet att påverka framtida rättsläget. 
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7.	Diskussion	
 
Renskötselrättens ställning i svensk lagstiftning är förhållandevis unik och svår att precisera. 
Rätten grundar sig på urminnes hävd vilket innebär att den är bestående så länge som 
renskötseln bedrivs, samtidigt som lagstiftaren avgör hur rätten formas. Detta ställer krav på 
lagstiftaren att anpassa utformningen efter vår tids rättsläge. Den reglering som finns 
avseende renskötseln är svår att överblicka och borde vara tydligare för att motverka 
konflikter mellan olika intressen och olika lagstiftningar. Statens rätt att förfoga över 
samernas rättigheter anser jag inte vara förenlig med vår tid, den tycks snarare bygga på den 
gamla synen om att samernas rättigheter handlar om ett slags ”lapprivilegie” som tilldelats av 
staten. Att upplåta ursprungsbefolkningens rättigheter utan deras samtycke överensstämmer 
inte helt med en rättsstats förpliktelser. Staten, som ansvarar över renskötselrättens 
utformning, bör ha ett nära samarbete med de renskötande samerna för att lättare förstå 
renskötselns bedrivande och var det finns förbättringspotential.  
 
Politiska åsikter kan få betydelse för renskötselns utformning dels beroende på lagstiftarens 
vilja att engagera sig i just de frågor som rör renskötseln men även på andra sätt. I MB har 
viktiga områden för renskötseln ansetts vara skyddsvärda och utgöra ett riksintresse 
tillsammans med andra intressen som t.ex. turistnäring och gruvverksamhet. Flera av de 
intressen som fått ett starkare skydd i MB är sådana som ofta konkurrerar om samma 
markområde, vilket gör att man kan ifrågasätta vilket skydd renskötseln får i realiteten? Vid 
en avvägning om vilket intresse som ska ges ett starkare skydd riskerar beslutet att bli 
politiskt färgat.  
 
Regler	gällande	renskötselns	skydd	kan	variera	beroende	på	om	det	är	vinterbetesmark	
eller	 året-runt-mark som avses. Som exempel ska sameby ges tillfälle till samråd innan 
avverkning sker på året-runt-mark enligt 20 § SkogsvL. För vinterbetesmarker finns inget 
krav på samråd innan avverkning. Renskötselrätten är starkare på året-runt-marker och har 
därför ett bättre skydd än vinterbetesmarker, något som inte gör rättsläget mindre komplicerat. 
Året-runt-markerna anges i RNL men vinterbetesmarkerna är inte lika tydligt angivna. Där 
framgår att vinterbetesmarkerna är de områden där det ”av ålder” bedrivits renskötsel under 
vissa tider av året. Denna oklarhet har gett upphov till tvister och gränsdragningen för 
vinterbetesmarker fastställs sålunda av domstolsavgöranden, istället för att regleringen 
klargörs i syfte att motverka tvister.  
 
Renskötselrätten är starkare än en vanlig bruksrätt på grund av att den har bedrivits av ålder. 
Det är just den omständigheten som ger rätten dess starka karaktär, även om den inte är lika 
stark som äganderätten. Detta borde såklart innebära att det som ingår i renskötselrätten som 
t.ex. jakt och fiske också har samma karaktär. Det har sedan år 1886 uppfattats så att staten 
upplåtit samernas jakt och fiskerätt ovan odlingsgränsen, och inte statens, fram till 1987 då 
synsättet förändrades till att det var statens rätt som uppläts. I jakt – och fiskelagen, som 
tillkom efter det förändrade synsättet, framgår i övergångsbestämmelsen att jakt och fiskerätt 
inte inskränks av de nya bestämmelserna om de grundar sig på urminnes hävd. Detta bör då 
inte omfatta samernas rätt. I propositionen till 1987 års jaktlag angav man att samernas rätt till 
jakt och fiske var av sämre kvalité och att markerna omfattades av en dubbel jakt och 
fiskerätt. Uttalandena lade grunden till de utvidgade upplåtelserna av småviltsjakt och 
sportfiske i rennäringsförordningen. Detta synsätt måste vara felaktigt, eftersom att samernas 
rätt grundar sig på urminnes hävd kan deras rätt till jakt och fiske inte vara svagare än den 
ursprungliga rätten.  
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Renskötselrätten skyddas av egendomsskyddet mot expropriation utan ersättning vilket även 
borde gälla för jakt- och fiskerätten. Den försämring av samernas jakt och fiskerätt som skett 
under den senare tiden, som kan likställas som expropriation utan ersättning, är därför inte 
förenlig med egendomsskyddet. Speciellt inte efter att egendomsskyddet stärkts i enighet med 
europakonventionen.  
 
Enbart det faktum att rättighetsinnehavare inte får förfoga över sin egendom utgör en 
inskränkning i egendomsskyddet. Att samer inte har fri förfoganderätt över egendom tycks 
vara något unikt för just den gruppen och detsamma gäller försämringen av jakt och 
fiskerättigheterna. Vilken rättighetsinnehavare skulle acceptera en försämring av den rätt man 
besitter? Samernas situation tycks vara unik och att det skulle gälla annan reglering för dem 
än övriga medborgare kan ses diskriminerande. Med dessa omständigheter tillsammans bör 
förbudet för samer att förfoga över sina egna rättigheter ses grundlagsstridigt.  
 
Det har framkommit att samernas rättigheter varierar beroende på vilka områden som berörs, 
hur markerna nyttjats och om det är vinterbetesmarker eller året-runt-marker. Men 
rättigheterna mellan samer varierar också. Skogssamer och fiskesamer har inte samma 
rättsliga ställning som övriga samer i RNL. Skogssamernas markområden är nedanför 
odlingsgränsen, på vinterbetesmarker, och har därmed sämre skydd b.la från inskränkningar i 
renskötseln. Att förhållandet inte är samma som för fjällsamer är p.g.a. en feltolkning för 
längesedan och det är svårt att se varför deras situation inte har försökt att stärkas efter det? 
Vid ett jämförande av andra grupper i liknande situation kommer regleringen gällande 
skogssamerna mest troligt att ses diskriminerande.  
 
Lagrådet konstaterade, vid 1993 års lagändring, att det i skattefjällsmålet lämnats öppet 
huruvida 1886 års lag innebar en kodifiering av rättsläget i andra delar av landet än det 
skattefjäll i jämtland som målet rörde. Lagrådet uttalade att om nya processer rörande 
renskötselrätten i andra delar av landet skulle uppstå som förändrar bedömningen av 
renskötselrättens natur kan lagstiftningen prövas om ifall det är påkallat. Renskötselrättens 
förändring har sålunda kommit att förlita sig till stor del på domstolsavgöranden. Girjasmålet 
kan ses som ett resultat av denna omständighet och det är i dagsläget osäkert huruvida domen 
kommer att påverka rättsläget. Tingsrättens dom har överklagats och mycket tyder på att även 
hovrättens dom kommer att göra det för att nå ett klargörande. Vilka eventuella konsekvenser 
en dom i högsta domstolen skulle medföra är svårt att säga. Skulle Girjas sameby vinna i 
högsta instans skulle domen mest troligt gälla endast det området, vilket skulle kunna leda till 
att andra samebyar stämmer staten på grund av upplåtelseförbudets förenlighet med grundlag. 
Den omständigheten skulle förmodligen bli allt för kostsam och för omfattande vilket skulle 
kunna leda till reformarbeten.  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att samernas rättsläge till stor del avgörs av rättsliga 
tvister och historisk forskning samtidigt som politiken har en stor inverkan. För frågan om 
rennäringslagens förenlighet med grundlag får vi vänta och se hur utfallet i Girjasmålet blir. 
Det kan hända att det tillkommer forskning som kan bli avgörande för utfallet.  
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