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Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen har dels varit att utreda vad som avses med nyttjanderätt respektive 

renskötselrätt och dels att jämföra de två nyttjanderätterna hyra och arrende med den samiska 

renskötselrätten. För att uppnå syftet har den rättsdogmatiska metoden använts där lagtext, 

förarbeten, doktrin och praxis analyserats. Studien har påvisat att nyttjanderätt är en rätt vilken 

ägaren till en fastighet upplåter till någon annan som då får rätt att använda hela eller delar av 

fastigheten. Renskötselrätt har istället en särställning i svensk rätt där samer som är medlem i 

en sameby har rätt att bedriva renskötsel på viss mark. Vidare har studien påvisat att vissa 

likheter föreligger, till exempel att båda kategoriseras som särskild rätt till fastighet och innebär 

en rätt att utnyttja en fastighet eller delar av en fastighet. Tvister rörande båda rättigheterna kan 

även tas upp i domstol. Till skillnaderna hör dess uppkomst, giltighetstid, frågan om ersättning 

samt vem rätten är knuten till. 
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1. Inledning 
Fastighetsrätten är ett stort rättsområde som bland annat berör den fasta egendomens 

rättsförhållanden. Den fasta egendomen kan delas in i fastigheter som därefter avgränsas endera 

horisontellt eller både vertikalt och horisontellt.1 Till fastighet räknas i första hand ett avgränsat 

område på marken som bildas i enlighet med bestämmelserna i fastighetsbildningslagen 

(1970:988) efter beslut av fastighetsbildningsmyndigheten.2 För att bedriva 

näringsverksamheter är det många gånger en grundläggande förutsättning att det finns ett 

utrymme på marken där verksamheten kan bedrivas, oberoende av om det är fråga om indirekt 

nyttjande genom ianspråktagande av byggnad eller direkt nyttjande av naturresurser. Ett 

exempel på det senare är nyttjande av skog. I dagsläget lägger hushållen i genomsnitt 20 procent 

av sin disponibla inkomst på kostnader för boende. Ett fungerande fastighetsrättsligt system är 

därför en grundförutsättning för marknadsekonomin.3  

 

Inom fastighetsrätten finns olika rättigheter som kan knytas till en fastighet. Dessa kan vara av 

olika karaktär och tillkomma på olika sätt. Nyttjanderätt är ett exempel på en sådan rättighet. 

Inom nyttjanderätten är uthyrning och utarrendering av fastigheter två viktiga former för 

ekonomisk exploatering.4 Renskötselrätt är en annan, väldigt speciell rättighet, med stor 

historisk anknytning, som kan finnas knuten till en fastighet.5 När en fastighet överlåts är det 

viktigt att förvärvaren får vetskap om att fastigheten är belastad med någon rättighet då vissa 

rättigheter följer med till nästa ägare.6 

 

Fastighetsrätten brukar delas in i två huvudområden, allmän fastighetsrätt och speciell 

fastighetsrätt. Skillnaden är i stora drag att området jordabalken (1970:994) reglerar brukar 

benämnas allmän fastighetsrätt medan det som regleras i andra lagar benämns speciell 

fastighetsrätt. Nyttjanderätter regleras i jordabalken och anses därmed tillhöra den allmänna 

fastighetsrätten. Renskötselrätten regleras istället i en egen lag, Rennäringslagen (1971:437) 

och hör således till den speciella fastighetsrätten.7  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens övergripande syfte är dels att utreda vad som avses med nyttjanderätt respektive 

renskötselrätt och dels att jämföra de två nyttjanderätterna hyra och arrende med den samiska 

renskötselrätten. Följande konkreta frågeställningar behandlas i uppsatsen: 

- Vad är nyttjanderätt? 

- Vad är renskötselrätt? 

- Vilka likheter och skillnader finns mellan nyttjanderätt och renskötselrätt? 

 

1.2 Metod och material 

För att uppnå uppsatsens syfte används den rättsdogmatiska metoden. Metoden syftar till att 

analysera rättskällor såsom lagtext, förarbeten, doktrin och praxis för att fastställa gällande rätt.8 

Både nyttjanderätten och renskötselrätten regleras i lag vilket gör att lagtext för båda 

                                                      
1 Hager (2011), Allmänna Fastighetsrätten – En introduktion, s. 13. 
2 Victorin och Hager (2015), Allmän fastighetsrätt – fastighetstillbehör, fastighetsköp, servitut, fastighetspant 

och sakrättsliga frågor, s. 15–16. 
3 A.a., s. 13–14. 
4 A.a., s. 28. 
5 Allard (2015), Renskötselrätt i nordisk belysning, s. 11–12. 
6 Grauers (2016), Fastighetsköp, s. 164. 
7 Hager (2011), Allmänna Fastighetsrätten – En introduktion, s. 13–15. 
8 Korling och Zamboni (2013), Juridisk metodlära, s. 21. 
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rättigheterna studerats. För att förstå syftet med lagtexten och andra frågeställningar har 

förarbeten såsom propositioner och statens offentliga utredningar analyserats. Doktrin gällande 

nyttjanderätt har varit enklare att finna än för renskötselrätten vilket således medfört att den 

delen av litteraturlistan är mer omfattande. För doktrin har sökmotorn på Luleå 

universitetsdatabasar använts där sökord som applicerats i sammanhanget huvudsakligen varit: 

nyttjanderätt, renskötselrätt, fastighetsrätt, rennäring, samer, hyra och arrende. Slutligen har 

även rättsfall tagits upp, där endast prejudicerande domar behandlats. Rörande nyttjanderätten 

finns flertalet prejudikat medan antalet varit begränsat gällande renskötselrätten.   
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2. Nyttjanderätt 
I följande kapitel kommer en redogörelse för nyttjanderättens historia, vad en nyttjanderätt är 

och dess särskiljande drag. 

 

2.1 Historia 

Redan i landskapslagarna fanns regler om vad som motsvarar dagens jordbruksarrende. Under 

1500- och 1600-talen utvecklades arrendeavtalen till att bli mycket oförmånliga för 

nyttjanderättshavarna. Ett exempel är att jordägaren fick en slags husbondemakt över 

nyttjanderättshavaren. På den tiden fastställdes dessutom sådana avtal endast mellan parter med 

helt olika social ställning. I slutet av 1600-talet utvecklades istället en modernare typ av 

arrendeavtal där parterna i huvudsak var jämställda. Deras skyldigheter reglerades på den tiden 

endast genom arrendekontrakt.9 

 

Nyttjanderättshavarens ställning var enligt 1734 års lag osäker då en fastighetsägare utan vidare 

kunde säga upp nyttjanderättshavare till fastigheten. År 1845 förbättrades ställningen genom 

att nyttjanderätten därefter kunde intecknades och därför även skyddas mot tredje man. Samma 

år avskaffades även jordägarens makt över nyttjanderättshavaren.10  

 

Grunden till den moderna hyres- och arrenderätten lades genom 1907 års nyttjanderättslag. 

Lagstiftningen innehöll redan då tvingande regler för att tillvarata svagare parts intressen. Detta 

markerades allt mer när lagen omarbetades under 1900-talet. Lagstiftaren intresserade sig till 

en början främst för arrendatorns skydd. År 1939 genomgick hyreslagstiftningen en 

genomgripande reform med anledning av att det förelåg god tillgång till hyreslägenheter. Under 

andra världskriget upptäcktes däremot en brist på affärslokaler och bostäder vilket medförde att 

nyttjanderättslagen behövde kompletteras med en så kallad kristidslagstiftning, vilken syftade 

till att bli tillfällig. Kristidslagstiftningen bestod framför allt av hyreskontroll men även 

möjlighet för pålitliga hyresgäster att tvångsvis få förlängt hyresavtal efter avtalets utgång. Efter 

andra världskrigets slut kom hyresregleringen att kvarstå även om delar upphävdes i de flesta 

orter. Under 1950-talet gjordes ett antal utredningar om möjligheten att avskaffa 

hyresregleringslagen och istället implementera ett genomgripande besittningsskydd samt 

hyreskontroll i den allmänna hyreslagstiftningen.11 

 

Nyttjanderättslagen förändrades i samma riktning 1968 då flera kapitel omarbetades. 

Hyreskapitlet från nyttjanderättslagen togs näst intill oförändrat in i 12:e kapitlet jordabalken. 

Hyresregleringen förlängdes ännu under den tiden tills den slutligen upphävdes år 1975 då 

bostadsbristen ansågs avhjälpt. Delar av jordabalkens reglering visade sig fungera mindre bra 

varpå ändringar ansågs nödvändiga. Dessa regler anpassades till det kollektiva 

förhandlingssystem som tillkom och regleras i hyresförhandlingslagen 1978. År 2012 kom ett 

förslag om en särskild lag gällande uthyrning av egen bostad, med syftet att uppmuntra 

bostadsrättsinnehavare och villaägare att hyra ut sina bostäder tillfälligt.12 

Arrendelagstiftningen genomgick en genomgripande omarbetning år 1968 då två 

arrendeformer infördes, anläggningsarrende och bostadsarrende. Utvecklingen av 

bostadsrättslagstiftning kom däremot betydligt senare.13 

 

                                                      
9 Bengtsson, Hager & Victorin (2013), Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s. 21. 
10 A.a., s. 22. 
11 A.a., s. 22–23. 
12 A.a., s. 23. 
13 A.a., s. 24. 
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2.2 Allmänt 

Betydelsen av begreppet nyttjanderätt finns inte definierat i lag, rättigheten regleras däremot i 

jordabalken. Det är en rätt, vilken ägaren till en fastighet upplåter åt någon annan. 

Nyttjanderättshavaren får då tillåtelse att bruka den aktuella delen av fastigheten, vilket kan 

innebära endera hela eller delar av den. En nyttjanderätt är, till skillnad från exempelvis ett 

servitut, knutet till en viss bestämd person. Rätten innebär alltid ett positivt förfogande över 

annans egendom14 och förutsätter aktiv användning av fastigheten eftersom nyttjanderättsavtal 

inte blir fullgjorda vid ett enda tillfälle. Istället löper rättigheten över en längre tid med 

prestationer för vissa perioder. Vidare kan sägas att en nyttjanderätt är en begränsad rättighet 

till en fastighet, vilket ofta benämns särskild rättighet. Begreppet bruksrätt brukar även 

användas för att beskriva en nyttjanderätt och antyder att avsikten är att bruka fastigheten. Det 

finns vissa förhållanden där en nyttjanderätt till fastighet även gäller mot tredje man, det vill 

säga en ny ägare till fastigheten. Detta medför att rätten kan få sakrättsligt skydd.15 

 

Vid nyttjanderättsavtal rör det sig vanligtvis om långvariga relationer då fastighetsägare ofta 

har en önskan om att planera avkastningen för sin fastighet på lång sikt. Detta samtidigt som 

nyttjanderättshavare är i behov av långsiktigt boende, bruk av lokal för näringsverksamhet eller 

jordbruksarrende. Stora delar av den nyttjanderättsliga lagstiftningen är tvingande till förmån 

för nyttjanderättshavaren då fastighetsägaren ofta anses vara starkare part. Då det generellt 

uppstår fler problem vid långvariga relationer än vid korta är lagstiftningen i stor utsträckning 

detaljerad och mycket omfattande på området. Kapitlet om hyra är, för att nämna ett exempel, 

jordabalkens mest omfattade kapitel.16  

 

2.2.1 Olika nyttjanderättstyper 

Det finns ett flertal olika typer av nyttjanderätter. Exempel är hyra, bostadsarrende, 

jordbruksarrende, anläggningsarrende, lägenhetsarrende, partiell nyttjanderätt, benefika 

upplåtelser, tomträtt, bostadsrätt och kooperativ hyresrätt. Den viktigaste nyttjanderättstypen 

anses ofta vara hyra då stor del av befolkningen hyr sin bostad. Upplåtelsen gäller då fastighet 

eller del av fastighet i utbyte mot ersättning. Det väsentliga är användningen av fastigheten. 

Upplåtelse av jord som nyttjas mot ersättning kallas istället för arrende där det väsentliga är 

jordupplåtelsen. Det finns även en speciell typ av nyttjanderätt där endast fastighetens 

naturtillgångar får nyttjas och inte själva fastigheten. Exempel på sådana rättigheter är 

skogsavverkningsrätt eller rätt till grustäkt.17  

 

En annan speciell form av nyttjanderättsupplåtelse är tomträtt. Där får nyttjanderättshavaren 

tillgång till en fastighet på i princip obegränsad tid och en ställning som påminner om 

fastighetsägarens. Lånas en hyreslägenhet, en villa eller ett jordområde ut gratis till en bekant 

utgör det en speciell avtalstyp som kallas benefika upplåtelser. En bostadsrätt är också en 

nyttjanderätt, vilken knyts till ett medlemskap i en bostadsrättsförening och sker på obegränsad 

tid. Skillnaden mot hyra är att innehavaren förfogar över lägenhetens förmögenhetsvärde. Detta 

regleras inte i jordabalken utan i bostadsrättslagen (1991:614). En blandning mellan hyresrätt 

och bostadsrätt benämns kooperativ hyresrätt.18   

 

Nedan återfinns en mer ingående redogörelse för hyra och arrende, vilka är de två 

nyttjanderättstyperna som återfinns i denna uppsats. 

                                                      
14 Proposition 1970:20 Del B, s. 356.  
15 Bengtsson, Hager & Victorin (2013), Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s. 18. 
16 Grauers (2014), Nyttjanderätt – Hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt, s. 16–17. 
17 Bengtsson, Hager & Victorin (2013), Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s. 19. 
18 A.a., s. 20. 
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2.2.2 Hyra 

Jordabalkens 12 kapitel behandlar hyra och första paragrafens första stycke anger: 

 

“Detta kapitel avser avtal, genom vilka hus eller delar av hus upplåts till nyttjande mot 

ersättning. Detta gäller även om lägenheten upplåtits genom tjänsteavtal eller avtal i 

anslutning till sådant avtal.” 

 

Hyra kan både tillämpas för bostad och lokal. I jordabalkens 12:e kapitel behandlas bostadshyra 

och lokalhyra parallellt,19 nämns inget annat i rubriken eller direkt i lagtexten gäller det för båda 

hyrestyperna.20 Skillnaden mellan bostadslägenhet och lokal är att bostadslägenheten helt eller 

till inte oväsentlig del ska brukas som bostad medan övriga räknas till lokal. Ett hyresavtal för 

boende föreligger då ett hus, lokal eller en del av ett hus eller lokal ställs till förfogande mot 

ersättning. Bostaden kan antingen vara möblerad eller omöblerad.21 Det finns fyra rekvisit som 

kännetecknar ett typiskt hyresavtal, vilka lyder enligt följande:  

 

1. Upplåtelse av hus eller del av hus, 

2. En upplåtelse som är begränsad i tiden, 

3. För vilken vederlag skall utgå samt 

4. Som har skett genom avtal.22 

 

Ett avtal om hyra behöver inte vara skriftligt utan muntliga avtal är lika bindande däremot är 

det enklare att bevisa att hyresavtal föreligger med ett skriftligt kontrakt. Begär hyresvärd eller 

hyresgäst att ett skriftligt avtal ska upprättas ska det dock ske. Hyresavtalet består vanligtvis av 

ett standardavtal med anledningen att flertalet regler är tvingande. Ett skriftligt avtal gäller även 

mot ny ägare av fastigheten vilket medför en väsentlig fördel för hyresgästen. Hyresreglerna 

kan inte tillämpas på gratisupplåtelser, vilket gör att de faller utanför hyreskapitlets 

regleringar.23 

 

2.2.3 Arrende 

Jordabalkens åttonde kapitel behandlar arrende och den inledande bestämmelsen i första 

paragrafen anger att: 

 

”Upplåtelse av jord till nyttjande mot vederlag kan enligt bestämmelserna i detta kapitel och 

9–11 kap. ske som jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende eller 

lägenhetsarrende. 

 

Lägenhetsarrende föreligger när jord upplåtes på arrende för annat ändamål än jordbruk och 

upplåtelsen icke är att anse som bostadsarrende eller anläggningsarrende.” 

 

De olika typerna av arrende är lägenhetsarrende, jordbruksarrende, anläggningsarrende samt 

bostadsarrende. Ett jordbruksarrende innebär att jord ställs till förfogande för brukande där 

betydelsen med begreppet brukande är jordbruk enligt lagens mening. Detta medför således att 

jordbruksarrende föreligger då jord ska användas enligt de metoder som karaktäriserar 

jordbruket som näring. Bostadsarrendets huvudsakliga syfte är att arrendatorn får uppföra eller 

behålla ett bostadshus som ska användas till bostad åt arrendatorn. Anläggningsarrendet liknar 

                                                      
19 Grauers (2014), Nyttjanderätt – Hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt, s. 19. 
20 A.a., s.19. 
21 A.a., s. 24–25. 
22 Bengtsson, Hager & Victorin (2013), Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s. 35. 
23 Grauers (2014), Nyttjanderätt – Hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt, s. 21–22. 
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bostadsarrendet men innebär istället att arrendatorn får uppställa eller bibehålla en byggnad 

eller anläggning som är väsentlig för arrendatorns näringsverksamhet. Övriga arrenden räknas 

till lägenhetsarrende. Typiska kännetecken för lägenhetsarrenden är att de har liten social och 

ekonomisk betydelse.24  

 

Gemensamt för arrendetyperna är att de avser upplåtelse av jord till nyttjande och att ersättning 

ska utgå för nyttjandet. På samma sätt som för hyra faller upplåtelser som saknar ersättning 

utanför lagens regler.25 Särskiljande för arrenden är att jordabalken uppställer ett formkrav för 

alla arrenden förutom lägenhetsarrende. Formkravet innebär att arrendetyperna som omfattas 

ska ha skriftlig form samt att alla avtalsvillkor ska anges. Detta innebär att ett muntligt avtal är 

ogiltigt.26 Förutom vid lägenhetsarrenden är arrendeavtalen till stor del tvingande, de 

dispositiva reglerna anges uttryckligen i lagtexten.27  

 

Eftersom syftet med arrenden är ett långsiktigt användande finns regler avseende minimitider. 

Minimireglerna skiljer sig något beroende på typ av arrende men huvudregeln anses vara fem 

år. Ibland kan arrendenämnden dock godkänna kortare arrendetider.28  

 

Nedan kommer två domstolsavgörande gällande vederlag till nyttjanderätt som behandlar om 

vederlag ska utgå och om det måste bestå av pengar. 

 

2.2.4 NJA 2004 s. 288 

Rättsfallet NJA 2004 s. 288 gällde uppsägningsrätt och uppsägningstid gällande en till tiden 

obegränsad, vederlagsfri upplåtelse av nyttjanderätt till fast egendom. Parterna bestod av en 

fastighetsägare och en person som bedrev handelsträdgårdsrörelse och ungefär 20 år tidigare 

fått tillåtelse att anlägga en uppsamlingsbrunn för vatten på fastighetsägarens fastighet. 

Fastighetsägaren hade via brev uppmanat den andra parten att ”skaffa sitt bevattningsvatten på 

annat sätt än från mina ägor”. Han hade även avslutat brevet med: ”I min ägandes åker tillät jag 

dig gräva denna brunn. Utan att jag gjort anspråk på ersättning. Nu begär jag omgående 125 000 

kronor. I annat fall jämnar jag brunnen”. Då personen som bedrev handelsträdgårdsrörelse 

avvisade kravet på betalning avlägsnade fastighetsägaren de övre delarna av brunnen och fyllde 

igen de resterande delarna med jordmassor. Yrkandet var att fastighetsägaren skulle återställa 

uppsamlingsbrunnen till dess ursprungliga skick samt skadestånd om 15 000 kronor. 

Skadeståndsyrkandet höjdes senare till i första hand 304 500 kronor och i andra hand 295 000 

kronor. Fastighetsägaren yrkade å sin sida att den andra parten på egen bekostnad omedelbart 

skulle avlägsna sin uppsamlingsbrunn med tillhörande ledningar och delar från fastigheten.  

 

Högsta Domstolen uttalade att det varken kunde röra sig om hyra eller arrende eftersom inget 

vederlag utgick för nyttjandet. De menade istället att det rörde sig om en särskild avtalstyp, 

vilken endast regleras av jordabalkens 7 kapitel. Högsta Domstolen uttalade även att 

upplåtelsen kan sägas upp utan särskilda omständigheter med skälig uppsägningstid eftersom 

de anser att upplåtelsen ska ha gällt tills vidare. Den menade vidare att fastighetsägaren hade 

rätt att säga upp avtalet men att skälig uppsägningstid inte iakttagits och att han därför blir 

ersättningsskyldig på grund av avtalsbrott. Av Högsta domstolens dom framgår således att 

vederlag i huvudregel utgår och att uppsägningstid ska iakttas. 

 

                                                      
24 Grauers (2014), Nyttjanderätt – Hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt, s. 237. 
25 SOU 1981:80 s. 57. 
26 SOU 1981:80 s. 12. 
27 Bengtsson, Hager & Victorin (2013), Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s. 221. 
28 Grauers (2014), Nyttjanderätt – Hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt, s. 238. 
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2.2.5 NJA 1978 s. 389 

I NJA 1978 s. 389 behandlade Högsta domstolen en fråga gällande vederlag för nyttjanderätt. 

Parterna i frågan var en kommun och en person som fått använda en lokal i en skola med 

motprestationen att tillhandahålla mat och dryck åt skolans elever och personal. Kravet var även 

att priserna för maten och drycken inte fick överstiga det kommunen medgivit. Kommunen 

yrkade på avhysning medan den andra parten menade att uppsägningen av kontraktet inte 

upprättats på rätt sätt.  

 

Högsta Domstolen menade att den motprestation A åtagit sig ska betraktas som vederlag för 

nyttjandet av lokalerna. Den menar även att skoldirektören inte kunnat påvisa något förhållande 

som utgjorde skäl till att upplåtelsen inte skulle vara att betrakta som hyresavtal. Dessutom hade 

uppsägningen skett utan beaktande av jordabalken 12 kapitel 58 § 1 stycket. På grund av detta 

ansågs uppsägningen vara utan verkan. Högsta Domstolen lämnade därför kommunens ansökan 

om handräckning utan bifall. Rättsfallet påvisar att betalning för en nyttjanderätt inte 

nödvändigtvis behöver bestå av pengar utan att det även kan handla om annan motprestation. 

 

2.2.6 Hel- och partiell nyttjanderätt 

Det finns två huvudtyper av nyttjanderätter, helnyttjanderätt och partiell nyttjanderätt. Med 

partiell nyttjanderätt menas att rättighetshavaren antingen får tillträde till ett visst område eller 

hela fastigheten i syfte att begagna eller tillgodogöra sig något. Samtidigt har fastighetsägaren 

fortsatt besittningen och även rätt att använda marken i övriga hänseenden. Vid helnyttjanderätt 

avstår fastighetsägaren från att nyttja det nyttjanderätten avser till förmån för 

nyttjanderättshavaren. Nyttjanderättshavaren har då även besittningen och får använda det 

upplåtna området.29 Exempel på helnyttjanderätter är hyra och arrende medan partiell 

nyttjanderätt kan vara exempelvis rätt till jakt och fiske.30  

 

2.3 Jordabalken 

Nyttjanderättsreglerna återfinns i jordabalken kapitel 7–12. Allmänna bestämmelser om 

bruksrätter, där nyttjanderätter men även servitut inkluderas ges i sjunde kapitlet jordabalken. 

Hyra regleras som tidigare nämnts i jordabalken 12 kapitel medan arrendereglerna återfinns i 

jordabalkens åttonde kapitel. De övriga kapitlen går mer specifikt in på olika typer av 

nyttjanderätter. Alla nyttjanderättstyper har inte ett eget kapitel utan för vissa 

nyttjanderättstyper gäller endast de allmänna reglerna i 7 kapitlet. För de nyttjanderätter som 

saknar djupgående regleringar blir avtalets innehåll avgörande. Finns inget upprättat avtal 

appliceras de allmänna rättsgrundsatserna. Kapitlen som nämnts ovan kompletteras av kapitel 

17, 18, 21 och 23 för nyttjanderätternas sakrättsliga regler.31  

 

I lagtexten har lagstiftaren som tidigare nämnts varit noggrann med att ange vilka regler som är 

tvingande. Denna teknik frångår tekniken som vanligtvis återfinns i äldre civilrättslig 

lagstiftning. Både arrende- och hyreslagstiftningen är utförlig då lagstiftaren velat påvisa de 

praktiskt betydelsefulla förhållandena så utförligt som möjligt. Trots detta uppstår åtskilliga 

frågor gällande lagstiftarens tillämpning vilket medför att de utförliga förarbetena kommer till 

användning.32 

 

                                                      
29 Beckman, Bäärnhielm, Cederlöf, Gerleman, Hermansson, Larsson, Lindberg, Millqvist & Synnergren (2012), 

Jordabalken – En kommentar till JB och anslutande författningar, s. 129. 
30 A.a., s. 129. 
31 Bengtsson, Hager & Victorin (2013), Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s. 24–25. 
32 Bengtsson, Hager & Victorin (2013), Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s. 30–32. 
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2.4 Nyttjanderättens uppkomst och längd 

Ett krav för att jordabalkens regler ska bli tillämpbara är att rätten tillkommer genom avtal.33 

Däremot föreligger inget krav om att avtalet måste vara självständigt. Ett hyresavtal kan till 

exempel uppstå genom anställningsavtal om en tjänstebostad inkluderas i 

anställningsförmånerna.34 Muntliga avtal anses gällande förutsatt att inget annat föreskrivs. Det 

finns dock undantag med krav på skriftlighet i jordabalken 8 kapitlet 3 §, 12 kapitlet 2 §, 13 

kapitlet 3 §, 14 kapitlet 5 § samt 15 kapitlet 2 §. Vad gäller inskrivning ska till exempel alltid 

ett skriftligt avtal upprättas enligt 7 kapitlet 10 §.35 Vid reglering av rättsförhållanden mellan 

två avtalsparter brukar det talas om allmänna obligationsrättsliga principer. De ger exempelvis 

ledning då avtalsvillkor eller lag inte ger tydliga besked. Ibland förekommer avsteg från sådana 

mer kontraktsrättsliga regler då den politiska betydelsen av reglerna kan vara en bidragande 

orsak.36  

 

Avtal om arrende och hyra skiljer sig avsevärt från ett fastighetsköp. Vid nyttjanderätter är 

fastighetsägaren oftast den mer erfarna och ekonomiskt överlägsna parten. Därför har 

lagstiftaren infört tvingande regler till nyttjanderättshavarens fördel. Ett exempel på en sådan 

tvingande regel är förbud mot oskäligt höga hyror. En annan väsentlig skillnad i jämförelse med 

ett fastighetsköp är avtalets varaktighet. Nyttjanderättsavtal fullgörs genom fortlöpande eller 

periodiska prestationer under en begränsad tidsperiod. För att en jordbruksarrendator ska kunna 

planera på sikt och vara intresserad av att avsätta kapital och tid i jordbruksrörelsen är en viss 

varaktighet, det vill säga avtalslängd, av stor betydelse. Detta intresse behöver balanseras mot 

fastighetsägarens intresse att kunna bruka sin egendom för åtgärder som är nyttiga både för 

fastighetsägaren men även samhället i stort.37 

 

Arrende- och hyresavtal omfattar flertalet förpliktelser för båda parter. Förutom att en hyresvärd 

vill få betalt har denne även ett intresse av att nyttjanderättshavaren tar väl hand om exempelvis 

lägenheten eller marken. Särskiljande för ett avtal om exempelvis hyra är även att hyresvärden 

inte kan häva avtalet under vilka förutsättningar som helst. För att en hyresvärd ska kunna häva 

avtalet räcker det exempelvis inte alltid att ett väsentligt kontraktsbrott begåtts.38  

 

Skriftliga nyttjanderättsupplåtelser kan skrivas in i fastighetsregistret vilket är viktigt för 

nyttjanderättshavarens sakrättsliga skydd. Med undantag för hyra och arrende är regeln i övrigt 

tvingande. För att ansöka om inskrivning ges handlingen nyttjanderätten grundas på in till 

inskrivningsmyndigheten.39 

 

Huvudregeln är att ett nyttjanderättsavtal inte anses bindande längre än 50 år från avtalets 

ingående. Upplåtelse av jordbruksarrende och fast egendom inom detaljplan begränsas däremot 

till 25 års bindningstid. Giltighetstiden kan, genom avtal, göras gällande för någons livstid för 

alla nyttjanderätter utom jordbruksarrende. En upplåtelse som, antingen huvudsakligen eller 

endast, gäller rätt att avverka skog för annat ändamål än husbehov kan inte anses bindande 

längre än fem år.40 För hyresavtal är huvudregeln att avtalet löper på obestämd tid. Avtalsfrihet 

                                                      
33 Proposition 1970:20 Del B, s. 356. 
34 Bengtsson, Hager & Victorin (2013), Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s. 21. 
35 Proposition 1970:20 Del B, s. 356.  
36 Bengtsson, Hager & Victorin (2013), Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s. 25. 
37 A.a., s. 26–27. 
38 A.a., s. 27–28. 
39 A.a., s. 317. 
40 Jordabalk (1970:994), 7 kap. 5 § 1–2 st. 
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råder dock vilket medför att bestämd tid kan avtalas.41 Ett hyresavtal på obestämd tid ska dock 

sägas upp för att sluta gälla.42  

 

Ett avgörande beträffande hyra kommer tas upp nedan för att visa vad Högsta domstolen finner 

viktigt för att hyresavtal ska anses föreligga. 

 

2.4.1 NJA 2001 s. 10  

I NJA 2001 s. 10 prövade Högsta domstolen om hyresavtal förelåg eller inte. Tvisten var mellan 

SL och en försäljare. Parterna hade haft avtal om att försäljaren bland annat fick sälja bröd inom 

tunnelbanans biljetthallar sedan 1991. Yrkandet från SL var att försäljaren skulle betala 189 407 

kronor jämte ränta, avhysas från försäljningsställena samt att avtalet mellan parterna skulle 

anses ha upphört att gälla. SL ansåg att avtalet inte var att se som ett hyresavtal medan 

försäljaren menade att hyresavtal förelåg.  

 

Högsta domstolen ansåg att målets grundläggande fråga var om avtalet bestod av ett hyresavtal 

eller inte. Avtalet det gällde hade föregåtts av två avtal varav det första var rubricerat 

”hyresavtal”. De senare hade endast benämnts ”avtal” och Högsta domstolen menade därför att 

avtalets materiella innehåll var det väsentliga. Högsta domstolen fäste stor vikt vid att 

försäljningsplatsernas läge inte var specificerat i avtalet. De menade att det normalt förutsätts 

att det som hyrs ut är klart definierat och lokaliserat oavsett om det rör sig om ett hus, en 

lägenhet eller annan lokal. Vissa undantag finns dock om det till exempel gäller en upplåtelse 

av ett lätt utbytbart utrymme av viss storlek som en garageplats eller ett förvaringsutrymme. 

Med hänsyn till att försäljningsställena inte var klart lokaliserade och kunde flyttas från en 

station till en annan menade Högsta domstolen att det talade emot att avtalet skulle anses vara 

ett hyresavtal. Ytterligare en påverkande faktor var att avtalet väsentligen gick ut på att 

försäljaren skulle ha rätt att bedriva försäljning av varor inom tunnelbaneområdet. Det kunde 

därför anses vara av obestämd karaktär, försäljaren betalade snarare för att ta del av strömmen 

av resenärer som vistades i tunnelbaneområdet än för lokalhyran. Högsta domstolen lämnade 

därför försäljarens överklagande utan bifall då de ansåg att hyresavtal inte förelåg.  

 

2.5 Upphävande av nyttjanderätt 

Beroende på vilken typ av nyttjanderätt parterna avtalat om, föreligger olika möjligheter att 

frångå avtalet. Nedan redogörs vad som gäller för hyra och arrende. 

 

2.5.1 Hyra 

Vid hyra är lagstiftarens strävan att avtalet ska löpa på obestämd tid. Avtalsfrihet föreligger 

dock och dessa avtal kan även ingås på bestämd tid. För att ett avtal på obestämd tid ska 

upphävas behöver uppsägning av avtalet ske. Ett bostadshyresavtal upphör vid månadsskiftet 

som kommer närmast tre månader efter uppsägningen. Detta gäller om parterna inte avtalat om 

längre uppsägningstid. Gäller det istället lokalhyra upphör avtalet vid månadsskiftet som 

kommer närmast nio månader efter uppsägningen. Har parterna vid avtalets ingående bestämt 

att avtalet ska löpa för en viss bestämd tid upphör avtalet att gälla vid avtalstidens utgång. När 

hyrestiden varit mer än nio månader i följd måste avtalet sägas upp trots den eventuellt avtalade 

hyrestiden. Regeln bygger på tanken att om ingen tar initiativ till uppsägning är avsikten att 

hyresförhållandet ska förlängas. Uppsägningstidens längd beror på hyrestiden.43 En uppsägning 

ska ske skriftligen om hyresförhållandet pågått mer än tre månader i följd. Lämnar hyresvärden 

                                                      
41 Bengtsson, Hager & Victorin (2013), Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s. 48. 
42 Jordabalk (1970:994), 12 kap. 3 §. 
43 Grauers (2014), Nyttjanderätt – Hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt, s. 27–28. 
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ett skriftligt erkännande av uppsägningen blir även en muntlig uppsägning giltig.44 En hyresgäst 

kan bli vräkt från sin hyreslägenhet om hyran exempelvis inte betalts senast en vecka efter 

förfallodagen.45 

 

2.5.2 Arrende 

För att ett arrendeavtal ska kunna avslutas krävs i allmänhet en uppsägning innan utgången av 

arrendetiden. Enligt jordabalken 11 kapitlet 3 § 2 stycket ska ett anläggningsarrende sägas upp 

senast sex månader innan arrendetidens utgång. Sker uppsägningen för sent leder det till en 

automatisk förlängning, vilken motsvarar arrendetiden. Förlängningen kan dock enligt 

jordabalken 11 kapitel 3 § 1 stycket som längst bli fem år.46 I allmänhet är uppsägningstiden 

för ett jordbruksarrende ett år eftersom arrendetiden som huvudregel åtminstone är fem år.47 Ett 

jordbruksarrende med minst ett års avtalstid ska enligt jordabalken 9 kapitel 3 § 1 stycket sägas 

upp. Även här förlängs avtalet automatiskt om uppsägning inte sker i rätt tid. Längsta 

förlängningstid är fem år. Ett bostadsarrende ska enligt jordabalken 10 kapitlet 3 § 1 stycket 

sägas upp senast ett år innan avtalets utgång annars förlängs avtalet automatiskt med fem år.48 

Avtal om uppsägningsreglerna kan förekomma dock kräver det normalt arrendenämndens 

godkännande. Uppsägning av arrende ställer vanligtvis högre krav på den som vill säga upp 

avtalet än vid hyra. Ett arrendeavtal ska både sägas upp skriftligen och delges motparten.49  

 

2.5.3 Skadestånd eller ersättning 

Ersättning kan utgå vid nyttjanderättsförhållanden. Till exempel har lokalhyresgästen ett 

indirekt besittningsskydd som innebär att hyresgästen inte är berättigad till förlängning. 

Lokalhyresgästen får istället ersättning för den förlust hyresgästen lider på grund av flytten om 

uppsägningen sker utan godtagbar anledning.50 Ersättningsskyldighet kan även uppstå för 

hyresgästen om dennes vårdplikt inte iakttas. Hyresvärden står för normalt slitage då 

hyresgästen har rätt att bruka lägenheten i enlighet med hyresavtalet. Exempel på sådant 

hyresgästen kan bli ersättningsskyldig för är ett spräck handfat eller en krossad ruta då detta 

anses uppkomma på grund av vårdslöshet.51 Vanligtvis vilar ansvaret för en rättighets bestånd 

vid frivillig överlåtelse på den som upplåtit rättigheten.52  

 

2.6 Tvister 

En nyttjanderättstvists väg till avgörande kan variera beroende på vilken nyttjanderättstyp det 

gäller. Hyres- och arrenderätten har en särskild myndighetsorganisation för frågor om hyres- 

och arrenderättens särskiljande drag. Det finns hyres- och arrendenämnder vilka agerar som 

första instans vid åtskilliga vanliga tvister. För att båda sidor ska företrädas är hyres- och 

arrendenämnden ihopsatt av en opartisk jurist med domarutbildning samt två ledamöter, där 

den ena ledamoten representerar hyresgästen/arrendatorn och den andra fastighetsägaren. 

Exempel på tvister där hyres- och arrendenämnder är första instans är frågor om arrendeavgiften 

eller hyrans storlek, besittningsskydd eller byte av hyreslägenhet. Syftet med nämnderna är 

                                                      
44 Bengtsson, Hager & Victorin (2013), Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s. 49–50. 
45 Lundén (2013), Fastighetsjuridik – Praktisk handbok, s. 145. 
46 Grauers (2014), Nyttjanderätt – Hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt, s. 238. 
47 A.a., s. 238. 
48 A.a., s. 239. 
49 A.a., s. 239. 
50 Bengtsson, Hager & Victorin (2013), Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s. 107. 
51 Grauers (2014), Nyttjanderätt – Hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt, s. 71. 
52 Proposition 1970:20 Del B, s. 388.  
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förutom att ha en bestämmande funktion även att verka medlande. Avsikten är att de ska försöka 

förlika tvisten och om detta misslyckas kan de i många fall pröva och avgöra tvisten.53  

 

Ett beslut från hyresnämnden kan överklagas till en särskild avdelning på Svea hovrätt. En 

sådan fråga kan inte gå hela vägen till Högsta Domstolens prövning, vilket medför att 

hovrättsavgörandet utgör ett slags prejudikat. Trots detta får ett sådant utfall inte samma 

auktoritet som ett domslut från Högsta Domstolen. Beslut från arrendenämnden kan överklagas 

till hovrätten. Fallen som inte går till nämnden avgörs däremot hos tingsrätten, där överklagan 

kan ske till ordinarie hovrätt. Det finns även fall som går till mark- och miljödomstol.54 

  

                                                      
53 Bengtsson, Hager & Victorin (2013), Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s. 29–30. 
54 A.a., s. 29–30. 
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3. Renskötselrätt 
I kapitel tre följer en redogörelse av renskötselrättens historia, vad den innebär och dess 

särskiljande drag.  

 

3.1 Historia 

För att förstå renskötselrätten är den historiska bakgrunden av betydelse. Fram till 1700-talet 

var samerna i Lappland så gott som dominerande. Efter 1700-talet utvidgades jordbruket och 

skogsbruket vilket gjorde att samerna blev en minoritet. En kraftig befolkningsökning ägde 

samtidigt rum i Jämtland, Härjedalen samt Norr- och Västerbottens kustbygder. 

Befolkningsandelen ökade från 1700-talets fem procent till att 1930 utgöra 13,3 procent av 

Sveriges befolkning. Istället för att öka, stannade den renskötande samiska befolkningen under 

1800-talet av för att sedan minska under 1900-talet. Den samiska kulturen utvecklades 

dessutom från att huvudsakligen ha jakt och fiske som försörjning till storskalig rennomadism, 

där renhjordar utgjorde den främsta försörjningen. En utveckling har även skett avseende 

antalet renar, vilket gått från små till större hjordar. Myndigheterna motarbetade länge denna 

utveckling men efter andra världskriget upplevdes det som en naturlig modernisering, vilken 

motsvarade utvecklingen som samtidigt ägde rum för jordbruket. Under de tre senaste 

decennierna har en påtaglig ökning av antalet renar skett, dock inom de av myndigheten 

godkända ramarna. Det är möjligt att denna utveckling utgjort påfrestningar för relationen 

mellan rennäringen och samhället i övrigt då fler renar medför större påfrestningar på marken. 

Skogsbruket och dess framväxt har också inneburit stora påfrestningar för rennäringen.55  

 

Lappbyarna hade tidigare bestämda jordområden och lappskatteland. Lappskatteland kallades 

de områden som enskilda samefamiljer disponerade över för att kunna underhålla sina 

renhjordar under sommar, höst och vår. Under 1600-talet behandlades lappskattelanden av 

rättspraxis och myndigheter i övrigt jämförbart med skatteböndernas marker. Både 

skatteböndernas och samernas rätt till marken ifrågasattes i slutet av 1600-talet och början av 

1700-talet. Samernas lappskatteland behandlades därefter som kronojord och utarrenderades av 

länsstyrelserna mot en viss lappskatt. Dessutom blev lappskattelanden inte som tidigare 

lagfarna vid domstolarna. Med anledning av rennäringens utveckling blev lappskattelanden för 

små för de stora renägarna vilket medförde att både lappskatten och lappskattelanden 

avskaffades 1928. Kungörelse gjordes om lappmarksgränsen i Norr- och Västerbottens län. 

Däremot bereddes ingen gräns för vinterförflyttningarna. Kyrkliga källor vittnar dock om att 

samerna vanligtvis flyttade sina renhjordar ner till kustsocknarna och ibland ända ned till 

Bottenhavskusten vilket regeringen godkänt vintertid. 56 

 

Riksdagen beslutade år 1867 om att dra en gräns mellan fjällbygd och lappmarkernas 

kulturland, vilken kom att kallas odlingsgränsen. Tanken var att fler nybyggen inte skulle få 

uppföras ovanför gränsen och att marken skulle tillhöra samerna. Diskussioner fördes i flertalet 

år beträffande var gränsen skulle gå, vilket medförde att odlingar fortsatte att expandera in i 

lappmarkerna. Avvittringen aktualiserades i områdena ovanför lappgränserna i början av 1870-

talet. Avvittringsstadgan sa att samerna fritt fick utnyttja kronans mark för renbete året runt. De 

enskilda markerna som skulle avvittras inom lappmarkerna fick samerna använda utan 

inskränkning under vinterhalvåret. Avvittringsstadgan och diskussionerna kring sedvanerätten 

som förekom påverkade den första renbeteslagen. I övrigt kan sägas att den första 

renbeteslagens formulering om gränsdragningen var luddig. År 1890 fastställdes däremot 

                                                      
55 SOU 2006:14, s. 16–17. 
56 SOU 2006:14, s. 17-18. 
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odlingsgränsen definitivt vilket medförde att 1898 års renbeteslag tydligare klargjorde var 

gränsen gick. Sedan denna lag har samerna haft rätt att vistas på samma område året om. 

Rennäringslagen har förutom 1898 modifierats både 1928 och 1971. Lagtexten innehåller inte 

gränsdragningen för renskötselrätten utan detta finns närmare belyst i förarbeten.57 

 

Till grund för 1886 års renbeteslag låg statens intresse av att värna om de samiska näringarna. 

Detta då de inre delarna av Norrland var väglösa och ren och samisk släde var det enda möjliga 

transportmedlet.58  

 

Sett till historien har det vanligaste tillvägagångssättet att skapa rättigheter kopplade till fast 

egendom varit bruk som skett under lång tid. Renskötselrätten är en sådan rätt som vilar på lång 

tids bruk. Tanken om långvarigt bruk som förvärvsgrund till rättigheter sträcker sig hela vägen 

till romersk rätt.59 Samerna har gjort gällande att dem historiskt sett är egentliga ägare till 

åtminstone delar av åretruntmarkerna. Detta preciserades allt mer under 1900-talet och framför 

allt då rennäringslagen tillkom år 1971. Lagstiftaren ansåg dock inte att fjällmarken tillhörde 

samerna utan att dess rättmätiga ägare var staten och i vissa fall enskilda.60 

 

3.2 Allmänt 

Renskötselrätt är benämningen för samernas speciella bruk och har tillkommit genom deras 

historiska bruk av mark. Rätten berör ungefär en tredjedel av Sveriges yta.61 Den samiska 

renskötselrätten baseras på en nära relation mellan natur, klimatförutsättningar, människa och 

ren och vilar på gamla samiska traditioner.62 I Sverige bedrivs rennäring från Karesuando i norr 

till Idre i söder. Gällande vinterbetesmarker sträcker sig dessa långt utanför samernas egentliga 

områden.63 Samerna är ett ursprungsfolk i Sverige vilket innebär att det är ett folkslag som 

härstammar från folkgrupper som vid tiden för fastställande av rådande statsgränser bodde i 

landet. Ett ursprungsfolk karakteriseras även av att de delvis eller helt behållit sina politiska, 

sociala och ekonomiska institutioner. Störst betydelse för att anses vara ett ursprungsfolk är att 

de har en speciell social och kulturell situation och inte att de bott i ett område längre än andra. 

Både samerna själva och Riksdagen har bekräftat samernas ställning som ursprungsfolk64 och 

i vissa avseenden intar samerna och då framför allt de renskötande samerna en särställning i 

svensk rätt. Detta både genom sitt speciella bruk av vatten och mark men även i egenskap av 

ursprungsfolk. Renskötarnas uppgift är huvudsakligen att flytta renarna till lämpliga platser i 

förhållande till rådande förutsättningar. Samebyarna kan delas in i tre huvudtyper: fjäll-, skogs- 

och koncessionssameby. Skogssamer har ofta ett långsamt rörelsemönster vid flytt medan en 

fjällsameby flyttar omkring mellan skogsland och kalfjäll beroende på säsong. Generellt sett är 

koncessionssamerna de mest stationära.65 

 

Renskötselrätten är en civilrättsligt grundad rätt och regleras i rennäringslagen. Lagstiftningen 

är av speciell natur och finns inte med i lagboken.66 Rennäringslagen kompletteras även av en 

rennäringsförordning (1993:384). Förordningen innehåller främst närmare regler om 

                                                      
57 SOU 2006:14, s. 19. 
58 SOU 2006:14, s. 17. 
59 Allard (2015), Renskötselrätt i nordisk belysning, s. 29–31. 
60 Bengtsson (2004), Samerätt – En översikt, s. 18. 
61 A.a., s. 11. 
62 Allard (2015), Renskötselrätt i nordisk belysning, s. 13. 
63 Bengtsson (2004), Samerätt – En översikt, s. 11. 
64 SOU 1999:25, s. 14. 
65 Sametingets webbplats. https://www.sametinget.se/83615 Hämtad 2018-04-12. 
66 Bengtsson (1987), Statsmakten och äganderätten – Samernas egendomsskydd, markägarens självrisk, 

engångsskatt och grundlagen, s. 9. 

https://www.sametinget.se/83615
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renskötseln, bland annat regler om försäljning av statens mark ovanför odlingsgränsen och på 

renbetesfjällen.67 Renskötselrätt är därmed en samlingsterm för rättigheterna som tillkommer 

befolkningen av samisk härkomst. Namnet till trots är det inte bara renskötsel som omfattas 

utan även exempelvis virkesfångst för husbehov och slöjd, jakt- och fiskerätt samt en rätt att 

uppföra vissa anläggningar och byggnader om behov för detta finns.68 

 

I Sverige är rätten begränsad till samerna, som även behöver vara medlem i en sameby för att 

ha laglig rätt till renskötselrätt.69 Det kan därför ses som en kollektiv rätt. Samebyns uppgift är 

att se till att renskötseln utövas på det ekonomiskt bästa sättet samt att driva och hålla efter 

anläggningarna som behövs för renskötseln. Särskiljande för en sameby är även att de inte får 

bedriva någon annan ekonomisk syssla än renskötsel. Samebyn ska dessutom så långt det är 

möjligt hindra renarna från att vålla skada, olägenhet eller hamna utanför byns betesområde.70 

De flesta samer är inte medlemmar i någon sameby vilket innebär att de likställs med övriga 

svenska medborgare i rennäringslagstiftningen. Dessa har därmed inte rätt till renskötselrätt. 

Det är mycket svårt att få renskötselrätt om den inte ärvts då samebyarnas medlemmar 

vanligtvis inte släpper in nya medlemmar. Anledningen till att de inte vill släppa in nya 

medlemmar anses vara att renbetet redan är hårt ansträngt.71 

 

Renskötselrätten är invecklad och rättsläget är på flera punkter oklart.72 Det svenska 

regelsystemet anses inte passa in på samernas särskilda förhållanden eftersom deras levnadssätt 

och traditioner skiljer sig från övrigas. Lagstiftare har till exempel stött på vissa svårigheter 

som eventuellt kan förklara vissa märkligheter i rättsreglerna inom området.73 De områden där 

samerna får bedriva renskötsel skiljer sig beroende på vilken säsong det är. Dessa delas in i två 

olika typer, åretruntmark och vinterbetesmarker.74 

 

3.2.1 Åretruntmark 

Starkast rättigheter har samerna inom åretruntmarkerna.75 Åretruntmark är som det låter marken 

där renskötsel får bedrivas året runt. Detta inbegriper området ovanför odlingsgränsen i 

Västerbottens och Norrbottens län. Innefattas gör även marken nedanför odlingsgränsen men 

ovanför lappmarksgränsen på mark där skogsrenskötsel bedrivs under våren, sommaren eller 

hösten. Dessutom ingår mark som antingen tillhör eller tillhörde staten vid utgången av juni 

1992 eller mark som är renbetesland. Till åretruntmarken räknas dessutom renbetesfjällen i 

Jämtlands län och inom de områden i Jämtlands och Dalarnas län som vid utgången av juni 

1992 tillhörde staten och var upplåtna för renbete.76 

 

3.2.2 Vinterbetesmarker 

Vinterbetesmark är de områdena nedanför renbetesfjällen och lappmarksgränsen där renskötsel 

av tradition bedrivits. Dessutom räknas de områden som ligger nedanför odlingsgränsen men 

ovanför lappmarksgränsen som inte är åretruntmark till vinterbetesmarken. Renskötseln på 

vinterbetesmarken är begränsad och får endast bedrivas mellan den 1 oktober och 30 april.77 I 

                                                      
67 Rennäringsförordning (1993:384), 1 §.  
68 Allard (2015), Renskötselrätt i nordisk belysning, s. 11. 
69 Rennäringslagen (1971:437), 1 § 1–3 st. 
70 Proposition 2005/06:86, s. 26. 
71 Sametingets webbplats. https://www.sametinget.se/1054 Hämtad 2018-04-12. 
72 Bengtsson (2004), Samerätt – En översikt, s. 11. 
73 A.a., s. 20. 
74 SOU 1999:25, s. 14. 
75 SOU 1999:25, s. 14. 
76 Rennäringslag (1971:437), 3 §. 
77 Rennäringslag (1971:437), 3 §. 

https://www.sametinget.se/1054


 15 

vissa fall är regelsystemet för vinterbetesmarkernas gränser oklart utformade vilket kan ställa 

till problem. Detta har medfört att konflikter gällande vem som har rätt till marken uppstått.78 

 

3.2.3 Konflikter mellan renskötselrätten och miljöintressen 

Tidigare ansågs rennäringen vara en ovanligt skonsam typ av markanvändning men på senare 

tid har den uppmärksammats att kunna leda till miljöproblem. Problemen kan härledas till 

överanvändning av vissa marker till renbete. Anledningen till problemens uppkomst kan vara 

att det är svårt för vissa samebyar, framför allt i Jämtland och Härjedalens fjällområden att hitta 

lämpligt bete. På grund av rationalisering av ekonomiska skäl används motorfordon i 

fjällterrängen vilket innebär ett hot mot de känsliga markerna. I rennäringslagen 65a § första 

stycket ges en mer ingående redogörelse för miljösynpunkterna som aktualiseras. Där anges att 

rennäringen ska bedrivas på sådant sätt att markens långsiktiga produktionsförmåga ska bevaras 

för att ge god avkastning så att den biologiska mångfalden bibehålls även på sikt.79  

 

På 1990-talet fördes en diskussion om problematiken vilket ledde till att rennäringslagen 65a § 

tillkom i samband med 1993 års förändringar i lagstiftningen. Där framställdes att det måste 

ställas krav för renskötseln på en viss allmän hänsyn som däremot ansågs blygsam. Motiven 

om föreskrifterna gällande skydd för natur- och kulturmiljövårdens intressen fick däremot inte 

vara så ingripande att de ”avsevärt försvårar en från praktisk och ekonomisk synpunkt fortsatt 

rationell renskötsel med det tillåtna antalet renar”.80  

 

Paragrafen formulerades om år 1996 så att ett miljömål angavs på samma sätt som för 

skogsbruk och jordbruk. Omformuleringens syfte var att miljömålet skulle stärka rennäringen 

samtidigt som hänsyn skulle tas till rennäringens påverkan på miljön. Kraven på en mer 

miljövänlig renskötsel kan anses ökat ytterligare efter tillkomsten av miljöbalken (1998:808) 

med dess nya hänsynsregler. Skärpta krav på miljöhänsyn medför fördel både för markägaren 

och det allmänna. Miljön kan ha stor påverkan på förhållandet mellan markägarna och samerna. 

Målet ”storslagen fjällmiljö” ingick till exempel bland de miljökvalitetsmål riksdagen beslutade 

om 1999. Begreppet innebar att hänsyn till upplevelsevärden, biologisk mångfald samt natur 

och kulturvärden ska beaktas för att en hållbar utveckling ska främjas. Kulturmiljövärden och 

då framför allt det samiska kulturarvet ska bevaras och utvecklas. Miljöpolitiken präglas av 

avvägningar mellan flertalet svårförenliga intressen.81 

 

3.2.4 Konflikter mellan renskötselrätten och planeringsintressen 

Intressekollisioner kan ske mellan rennäringen och andra intressen knutna till samma marker. 

Samebyns ställning jämställs med andra innehavare till särskild rätt om samernas intresse 

berörs av ett ärende. Plan- och bygglagens (2010:900) motiv föreskriver visserligen att de som 

har särskilda rättigheter inskrivna i fastighetsboken är sakägare. Trots detta kan en sameby bli 

aktuell som sakägare då inskrivningen ensamt inte bör bli avgörande. Rennäringens behandling 

i miljöbalkens naturresursreglering är särskilt intressant. Detta då markanvändningen fått ett 

visst skydd trots att rennäringen inte anses vara av ”nationell betydelse”. Mark- och 

vattenområden av betydelse för rennäringen ska så långt det är möjligt skyddas mot åtgärder 

som påtagligt kan försvåra bedrivandet av näringen enligt miljöbalkens 3 kapitel 5 §. Motiven 

till naturresurslagstiftningen anger att det ska finnas grundläggande förutsättningar för 

rennäringen inom i princip alla samebyar. Markägarens önskemål kan vara svårförenlig med 

denna regel. Förekommer konkurrens med andra riksintressen tillämpas miljöbalkens 3 kapitel 

                                                      
78 SOU 1999:25, s. 14–15. 
79 Bengtsson (2004), Samerätt – En översikt, s. 105. 
80 A.a., s. 106. 
81 A.a., s. 106–107. 
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10 §. Avgörande blir då ”det ändamål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning 

med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt”. På fjällmarken torde en sådan avvägning 

ofta bli till fördel för samernas rennäring. Ibland kan dock ekonomiskt tunga intressen ta 

överhand, åtminstone då det gäller politiskt färgade beslut. Ett exempel kan vara konflikter med 

turistnäringen som innebär ett väsentligt samhällsintresse för flertalet kommuner.82  

 

3.3 Renskötselrättens uppkomst och längd  

Ett av renskötselrättens mest särskiljande drag från andra särskilda rättigheter till fastigheter är 

att den inte bygger på frivilliga avtal med fastighetsägaren. Istället uppkommer renskötselrätten 

till följd av samernas traditionella bruk av mark. Den är speciell på så sätt att rätten att använda 

annans mark kvarstår även om markägaren inte samtycker. Som tidigare nämnts kan rätten inte 

tillkomma vem som helst då det är endast är samer som är medlem i den sameby som har rätt 

att nyttja marken för renskötsel som omfattas. Renskötselrättens oberoende av avtal innebär 

inte att enskilda samer eller en sameby inte kan träffa avtal med markägaren. Däremot får inte 

ett sådant avtal samma rättsliga grund som ett som vilar på lång tids bruk. Rennäringslagen 

innehåller inga tvingande regler i detta avseende utan parterna kan avtala närmare om 

renskötselrättens utövande. Vidare skrivs renskötselrätten inte in i fastighetsregistret utan den 

innehar ett obegränsat sakrättsligt skydd oavsett.83 Renskötselrätten är med detta sagt evig, 

vilket innebär att den gäller på obegränsad tid. Särskiljande med denna rättighet är dessutom 

att den gäller även om rennäringslagen upphävs. Däremot uppställs kravet att samerna fortsätter 

utöva rätten för att den även ska gälla även i framtiden.84  

 

Istället för avtal är det Rennäringslagen som beskriver hur renskötselrätten ska utövas. Lagen 

reglerar även vilken hänsyn samerna tvingas ta till markägaren och eventuellt andra som brukar 

marken. Ett annat särskiljande drag för renskötselrätten är att markägaren inte får någon 

kompensation för markanvändningen.85  

 

3.4 Rennäringslagen 

Den inledande bestämmelsen i rennäringslagen lyder enligt följande: 

 

“Den som är av samisk härkomst (same) får enligt bestämmelserna i denna lag använda mark 

och vatten till underhåll för sig och sina renar. 

 

Rätten enligt första stycket (renskötselrätten) tillkommer den samiska befolkningen och 

grundas på urminnes hävd.”86 

 

I lagstiftningen framkommer synen på renskötselrättens natur. Synen kan antingen förändras 

eller upprätthållas genom rättspraxis och då framför allt genom tvister gällande rättens existens 

på särskilda betesområden. De svenska lagstiftarna kan sägas ha kommit till ett dödläge och 

den senaste tidens rättsutveckling på området har kommit genom Högsta domstolens 

avgöranden.87  

 

 

                                                      
82 Bengtsson (2004), Samerätt – En översikt, s.108–109. 
83 A.a., s. 54–56. 
84 A.a., s. 55–56. 
85 A.a., s. 55. 
86 Rennäringslag (1971:437), 1 § 1–2 st. 
87 Allard (2015), Renskötselrätt i nordisk belysning, s. 267. 
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3.4.1 Urminnes hävd 

Begreppet urminnes hävd har djupa historiska rötter. Det har använts för att legitimera 

renskötselrätten sedan slutet av 1800-talet. I jordabalken togs begreppet urminnes hävd bort år 

1972 men det förekommer fortfarande i rennäringslagen. Urminnes hävd är en rättighet som 

uppkommer genom långvarigt och av andra accepterat nyttjande av vatten och mark. 

Lagstiftningen anger inget bestämt antal år nyttjandet ska ha pågått för att urminnes hävd ska 

anses föreligga. Däremot uppställer det krav om att ingen ska komma ihåg eller ha fått berättat 

av sina förfäder när det påbörjades. Doktrin har däremot hävdat att 90 år bör vara den bestämda 

tidsgränsen. Rätten bör även anses förfalla om renskötselrätten exempelvis inte skulle bedrivas 

under lika lång tid. Intensiteten gällande renskötselrätt har godkänts ha uppehåll till följd av 

inväntande av återväxt för renlav och liknande. Ett sammanhängande uppehåll på i huvudregel 

30 år anses medföra att uppkomsten av urminnes hävd avbryts.88  

 

Lagstiftningen om urminnes hävd tillkom 1993 som ett resultat av det så kallade 

Skattefjällsmålet (NJA 1981 s. 1) som kommer tas upp mer ingående i avsnitt 3.4.2. I 

Skattefjällsmålet uttalade Högsta Domstolen att urminnes hävd var den rättsliga grunden till 

samernas rätt att bedriva renskötsel. De utformade domskälen som en principiell grund, det vill 

säga att det bör gälla även andra delar av renskötselområdet och inte enbart de jämtländska 

skattefjällen som rättsfallet behandlade.89  

 

Rennäringslagen 1 § 2 stycke visar dessutom att renskötselrätten har en av lagen oberoende 

grund. Lagrummet markerar att rätten till renskötsel istället har upparbetats över lång tid och 

att rättssystemet erkänner och upprätthåller rätten. Det nya stadgandet anses betydande då 

konstaterandet att renskötselrätten bygger på urminnes hävd istället för lagstiftning eller 

upplåtelser har betydelse för samernas trygghet och ställning. I och med att samernas 

kulturtraditioner är knutna till renskötseln i hög grad kan oklarheter kring deras rättigheter få 

betydande konsekvenser för rennäringen.90  

 

3.4.2 Skattefjällsmålet NJA 1981 s. 1 

NJA 1981 s. 1 som även benämns Skattefjällsmålet inleddes med att fem samebyar stämde 

staten om bättre rätt till vissa fastigheter i Jämtlandsfjällen. Samernas huvudyrkande var att de 

skulle få full äganderätt till de omtvistade fastigheterna. Fler frågor behandlades dock i målet, 

till exempel möjligheten att förvärva äganderätt till mark utan ägare. I målet var bevisbördan 

delad, vilket innebär att den vilade på båda parter. Högsta domstolen avvisade majoriteten av 

samernas yrkandelista om 14 punkter. Det var en enhällig domstol som precis som de undre 

instanserna erkände att staten hade äganderätten till skattefjällen. Samernas rätt ansågs istället 

vara en stark bruksrätt. Till de försvårande omständigheterna tog domstolen upp bristen på 

skriftligt material och samernas särpräglade och avskilda levnadssätt. Intressant med 

skattefjällsmålet är att Högsta Domstolen gjorde några viktiga principiella uttalanden som till 

exempel att rätten under alla omständigheter var en ”starkt skyddad bruksrätt av speciellt slag”. 

De slog fast att renskötselrätten vilar på urminnes hävd och att den därför är av civilrättsligt 

slag. Högsta domstolen fastslog även att renskötselrätten innehar egendomsskydd enligt 

grundlagen på samma sätt som äganderätten.  

 

Den rådande uppfattningen ändrades till en uppfattning om att äganderätt kan tillkomma genom 

samisk renskötsel. Trots att samerna nekades äganderätt till skattefjällen var detta ett uttalande 

                                                      
88 SOU 2006:14, s. 24. 
89 Allard (2015), Renskötselrätt i nordisk belysning, s. 45. 
90 A.a., s. 44–46. 



 18 

av betydelse inför framtiden. Högsta domstolen gjorde även uttalanden som öppnade upp för 

framtida tvister gällande samisk äganderätt. För samerna var även yttrandet att renskötselrätten 

innehar monopol och vilar på en självständig grund oberoende av lagstiftning betydande. Det 

samerna var missnöjda med var att Högsta domstolen inte höll med om att de samerna skulle 

ha större befogenhet än vad nuvarande rennäringslag anger. Där slog Högsta domstolen fast att 

rennäringslagen varit uttömmande sedan 1886 års lag. 

 

3.4.3 Sedvanerätt 

Förarbeten till rennäringslagen nämner även sedvanerätt som rättsgrund.91 Det faller sig 

naturligt eftersom den anses grundad på urminnes hävd.92 Sedvanan kan påverka tolkningen av 

lagstiftningen om samernas rättigheter. Med hänvisning till mark utanför renbetesfjällen och 

lappmarkerna ska renskötselrätt vara tillåten vintertid och endast inom de områden där 

sedvanerätt föreligger.93 Högsta domstolen har ställt upp en regel om att det ska ”vara fråga om 

ett faktiskt bruk som är väl etablerat och godtaget”.94 Väl etablerad innebär att bruket ska ha 

pågått under en längre tid och att det är godtaget, det vill säga inte ifrågasatt av utomstående.95  

 

3.4.4 Nordmalingsmålet NJA 2011 s. 109 

Nordmalingsmålet, NJA 2011 s. 109 inleddes med att markägare stämde tre samebyar i 

Nordmaling. Målet gällde rätten till vinterbete. Högsta Domstolen uttryckte att samernas rätt 

till vinterbete ska bedömas utifrån Rennäringslagen 3 § 1 stycke 1 punkten samt att rekvisitet 

”av ålder” ska tas i beaktande. Den menade att tanken med begreppen ”av ålder” och ”efter 

gammal sedvana” var att samerna hade rätt att bedriva renskötsel där de brukade göra det. 

Samtidigt menade domstolen att det är väsentligt att det är fråga om ett faktiskt bruk som både 

är väl etablerat och godtaget för att sedvanerätt ska anses föreligga.  

 

Eftersom reglerna om urminnes hävd inte fördes vidare kan rätten till vinterbete arbetas upp 

även efter 1972 då jordabalken trädde i kraft. För att sedvanerätt ska gälla för förvärv ställde 

domstolen upp vissa villkor. Högsta domstolen angav att samerna har rätt att bedriva renskötsel 

på platser där de brukar göra det och att det ska vara ett faktiskt och väletablerat bruk som är 

godtaget för att sedvanerätt ska anses föreligga. Domstolen gjorde uttalandet att med 

utgångspunkt i hur renskötsel faktiskt bedrivs får en friare bedömning än vid urminnes hävd 

göras. Den menade dock att fyra villkor från urminnes hävd ändå borde gälla. Dessa fyra villkor 

var att bruket var återkommande och att 90 år är en bra utgångspunkt. De ansåg även att kravet 

på okvald och ohindrad användning bör gälla även vid tillämpning av sedvanerätt. Slutligen 

menade Högsta Domstolen att bevisbördan ska ligga på samebyarna. Gamla statliga utredningar 

gällande var samerna bedrev renskötsel utgjorde bevisning i målet som samerna även hade 

bevisbörda för. 

 

3.4.5 Jämförelse mellan Skattefjällsmålet och Nordmalingsmålet 

Skattefjällsmålet och Nordmalingsmålet är de enda prejudicerande rättsfallen gällande 

renskötselrättens rättsgrund i nutida svensk rätt. Båda rättsfallen innehåller viktiga uttalanden 

för förståelsen av renskötselrätten. En stor skillnad mellan fallen var att Nordmalingsmålet 

gällde rätt till vinterbete medan Skattefjällsmålet gällde åretruntmarker. En annan skillnad var 

att Nordmalingsmålet var en konflikt mellan samer och ett hundratal små, privata markägare 

                                                      
91 Allard (2015), Renskötselrätt i nordisk belysning, s. 47. 
92 Bengtsson (2004), Samerätt – En översikt, s. 17. 
93 Proposition 1971:51, s. 156. 
94 NJA 2011 s. 109. 
95 Allard (2015), Renskötselrätt i nordisk belysning, s. 275. 
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medan Skattefjällsmålets parter var samerna mot svenska staten. Intressant är även att Högsta 

Domstolen vid Skattefjällsmålet tillämpade urminnes hävd medan de i Nordmalingsmålet 

istället använde sedvanerätt som rättsgrund. I Nordmalingsdomen tog samerna sin första seger 

där renskötselrätten ifrågasatts.96 Samma rättsfall resulterade även i att prövning av rätt till 

vinterbete ska ske utifrån regler om sedvanerätt.97  

 

Både Christina Allard och Bertil Bengtsson tolkar Nordmalingsdomen som att renskötselrätten 

har två rättsgrunder, urminnes hävd för åretruntmarkerna och sedvanerätt vid vinterbete. Allard 

nämner dock att det även kan tolkas på så sätt att Högsta Domstolen där lade grunden för ändrad 

syn även för åretruntmarkerna genom att underkänna urminnes hävd som rättsgrund för 

renskötselrätten.98 Trots Högsta Domstolens uttalande om fyra villkor från urminnes hävd vid 

Nordmalingsmålet menar Allard att de endast använde två. Allard menar att endast 

bevisbördans placering samt kravet ”okvald och ohindrad” beaktades. Hon nämner även att 

domstolen i Nordmalingsmålet slog fast att begreppen gammal sedvana och av ålder inte som 

tidigare antagits är synonyma med urminnes hävd.99 Nordmalingsdomen har gjort att frågan om 

sedvanerättens tillämplighet uppkommit i svensk rätt vilket medfört att rättsläget är oklart 

gällande vilken rättsgrund som ska tillämpas.100 

 

3.5 Annat att förhålla sig till 

Minoritetsgrupper som samerna innehar ett folkrättsligt skydd. Dessutom finns det bland annat 

en konvention som heter ILO 169 som behandlar ursprungsfolkens skydd. 

 
3.5.1 Folkrättsligt skydd 

Rennäringen anses ha folkrättsligt skydd. Samernas kulturliv inklusive kulturens materiella 

förutsättningar ges skydd genom art. 27 i 1966 års FN-konvention om politiska och 

medborgerliga rättigheter. Det är däremot svårt att säga hur långt det folkrättsliga skyddet 

sträcker sig, det går dock knappast längre än skyddet enligt svensk rätt. Främst syftar de 

folkrättsliga reglerna till att garantera att framtida författningsändringar inte hotar 

samekulturen. Ibland kan detta även motivera en lagtolkning till samernas förmån.101  

 

3.5.2 International Labour Organization (ILO) 169 

ILO är FN:s fackorgan som bland annat bevakar frågor gällande arbetsvillkor och 

diskriminering. Åtaganden och bestämmelser till skydd för ursprungsfolken återfinns i ILO 

konventionen 169. Den ställer krav på att de markrättigheter som finns ska erkännas och 

respekteras samt att samernas renskötselrätt respekteras på motsvarande sätt som andra 

markrättigheter i Sverige. Konventionen skapar inga nya markrättigheter och ger inte heller 

samerna vetorätt men däremot rätt till samråd. Här anges att det i dagsläget finns brister gällande 

den geografiska omfattningen av vinterbete, skydd för renskötselrätten gentemot annan 

markanvändning, omfattning av jakt- och fiskerätt och så vidare. Länderna som anslutit sig till 

konventionen ska se till att ursprungsfolkets integritet respekteras samt skydda deras rättigheter. 

Konventionens grundläggande krav är att ursprungsfolken ska åtnjuta grundläggande friheter 

och mänskliga rättigheter. Förutom att vidta åtgärder mot diskriminering betonar konventionen 

markens betydelse för ursprungsfolken. Bestämmelserna i konventionen syftar därför till att 

                                                      
96 Allard (2015), Renskötselrätt i nordisk belysning, s. 242. 
97 A.a., s. 39. 
98 A.a., s. 244. 
99 A.a., s. 250–251. 
100 A.a., s. 161. 
101 Bengtsson (2004), Samerätt – En översikt, s.16. 
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säkra rätt till mark som ursprungsfolket innehaft eller brukat under lång tid.102 Konventionen 

ställer krav på markrättigheter Sverige inte uppfyller vilket gjort att Sverige inte ratificerat ILO 

169 ännu.103 

 

3.6 Sametinget 

1992 framlades en proposition med förslag om inrättande av en speciell statlig myndighet, ett 

sameting. Sametingslagen (1992:1433) stadgar vem som är same samt tingets uppgifter. 

Sametinget består av 31 ledamöter och val görs vart fjärde år där den samiska befolkningen 

röstar fram ledamöterna.104 Tinget tillkom 1993 och sedan dess har Sverige accepterat att 

samerna har rätt till en viss grad av självstyre. Innan dess tillkomst uttalade regeringen att det 

inte skulle vara ett organ för självstyre. Sametinget är i dess helhet en myndighet samtidigt som 

det är ett folkvalt organ. Syftet är att de ska övervaka frågor som rör samisk kultur.105  

 

3.7 Tvister 

Konflikter mellan samiska renskötare och markägare uppstår ibland, ofta på grund av att 

lagstiftningen i vissa delar är oklar. Lagens utformning förutsätter ofta kostnadskrävande och 

omfattande utredningar av markrättigheter. I praktiken har det visat sig svårt för samerna att få 

sina anspråk på mark prövade av domstol då en sådan rättegång ofta förknippas med stora 

rättegångskostnader. Andra länder som till exempel ratificerat ILO-konventionen eller på annat 

sätt berörs av folkrättsliga regler har inrättat speciella organ för medling samt utredning av 

markrättighetskonflikter. Tvister löses i första hand i tingsrätten där domen kan överklagas till 

hovrätten och slutligen Högsta domstolen.106  

 

Eftersom det ofta rör sig om mycket gamla uppgifter kan bevisning i mål om renskötselrättens 

bestånd anses svår att fullgöra. Normalt ligger bevisbördan hos den som påstår att renskötselrätt 

existerar på ett område. Bevisbördan ligger därför huvudsakligen hos samerna. I de fall samerna 

kan presentera bevisning av viss dignitet faller dock bevisbördan över till motparten. I ett sådant 

mål företräder samebyarna samesidan medan markägarsidan företräds av enskilda 

fastighetsägare.107 

 

3.8 Upphäva renskötselrätt 

Som tidigare nämnts gäller renskötselrätten på obegränsad tid. Det finns dock regler i 

rennäringslagen om när den kan inskränkas eller upphöra.108 Behövs området för allmännyttigt 

ändamål som anges i expropriationslagens andra kapitel kan regeringen förordna att renskötseln 

ska upphävas helt eller delvis för ett visst markområde.109 Åtgärder för motverkande av skada 

eller olägenhet av renskötseln kan även föreskrivas i samband med detta.110 Skulle skada eller 

olägenhet uppkomma på grund av upphävande av renskötsel ska ersättning utgå.111 

Länsstyrelsen innehar även möjlighet att inskränka rätten till renbete genom att begränsa antalet 

                                                      
102 SOU 1999:25, s. 13. 
103 SOU 1999:25, s. 13. 
104 Sametingslag (1992:1433) 2 kap. 2 §. 
105 SOU 2002:77, s. 9. 
106 SOU 2006:14, s. 29–31. 
107 SOU 2006:14, s. 25. 
108 Bengtsson (2004), Samerätt – En översikt, s. 57. 
109 Rennäringslag (1971:437), 26 §. 
110 Rennäringslag (1971:437), 27 §. 
111 Rennäringslag (1971:437), 28 §. 



 21 

renar utan att ersättning utgår till samerna.112 Markägare kan försvåra renskötseln genom 

faktiska åtgärder. Den som äger eller brukar åretruntmarken får dock enligt rennäringslagen 30 

§ endast vidta åtgärder som kan medföra avsevärd olägenhet för renskötsel om regeringen 

tillåtit detta enligt rennäringslagen 26 §. En åtgärd, vilken anses som mindre olägenhet än 

avsevärd kräver däremot inte något tillstånd från myndighet.113 

 

Länsstyrelsen kan ibland behöva tillsätta en syssloman för en sameby om renskötseln i 

förhållande till lagarna som berör dem blir bristfällig. Detta sker i sådana fall efter begäran av 

endera en medlem i samebyn eller någon annan som har en rätt beroende av renskötselrätten. 

De försöker inledningsvis träffa en överenskommelse med byn om rättelse. Det är först om 

rättelse inte skulle ske eller om överenskommelse inte kan träffas som länsstyrelsen förordnar 

om en syssloman. Sysslomannen tar då hand om renskötseln i byn och förvaltar samebyns andra 

ekonomiska angelägenheter. Samebyn ska i sådana fall betala arvode bestämt av länsstyrelsen 

till sysslomannen.114 

 

3.8.1 Skadestånd eller ersättning  

Ersättning kan utgå om ett upphävande exempelvis orsakar skada eller olägenhet för 

renskötseln. Frågor gällande ersättning är komplicerade eftersom de både kan ha kollektiva och 

individuella inslag. För den som lider skada vid upphävande och inte är en bestämd person går 

hälften till samefonden och hälften till den berörda samebyn. Ersättningen som utgår till 

samebyn ska ersätta de samer som vid ersättningstillfället bedrev renskötsel inom området. Den 

ersättning som utgår till samefonden är till för skadan som kommande generationer renskötare 

kan få. Gemensamt för fonden och samebyn är att de företräder det kollektiva intresset. 

Medlemmen i samebyn som får ”högst personliga besvär” får däremot en egen ersättning.115 

Samerna kan däremot som tidigare nämnts inte få någon ersättning om länsstyrelsen sänker 

högsta antalet renar som får vistas på marken. Ersättning kan dock utgå för andra fall än 

upphävande, exempelvis genom faktiska åtgärder från markägare.116  

  

                                                      
112 Rennäringslag (1971:437), 15 § 2 st. 
113 Bengtsson (2004), Samerätt – En översikt, s. 59. 
114 Rennäringslag (1971:437), 72 §. 
115 Bengtsson (2004), Samerätt – En översikt, s. 58. 
116 A.a., s. 59. 
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4. Diskussion och analys 
Till att börja med kommer likheter mellan nyttjanderätt och renskötselrätt som studien påvisat 

att sammanställas. En likhet är att de båda rättigheterna kategoriseras som särskild rätt till 

fastighet, vilket innebär en rätt att nyttja en fastighet eller delar av en fastighet. Båda 

rättighetstyperna belastar fastigheter och kan bidra till konflikter mellan inblandade parter, det 

vill säga fastighetsägare och antingen en nyttjanderättshavare eller en sameby. En annan likhet 

är att tvister gällande båda rättigheterna kan tas upp i domstol, även om processen kan se olika 

ut. Det kan även bli fråga om ersättning för skada för båda typerna av rättigheter. Gemensamt 

är dessutom att båda rättighetstyperna till största del bygger på långvariga relationer. Där 

renskötselrätten är mer eller mindre evig, eftersträvas långvariga relationer typiskt sett även vid 

nyttjanderätter. Renskötselrätten är således alltid långvarig medan nyttjanderätten endast är det 

ibland. 

 

Studien visar att det finns flera skillnader mellan de olika typerna av rättigheter. Särskilt 

intressant är att renskötselrätten gäller även om den inte vore lagstadgad. Detta är väldigt 

speciellt och beror på att renskötselrätten grundas på urminnes hävd. Det rör sig med andra ord 

om ett långvarigt och av andra accepterat nyttjande av vatten och mark som innebär en rätt till 

renskötsel för samer. I NJA 1981 s. 1 gjorde Högsta domstolen uttalandet att renskötselrätten 

vilar på en självständig grund, oberoende av lag. Trots att samerna förlorade målet, anses det i 

allmänhet rimligt att förutsätta att uttalandet trots allt har stor betydelse för samerna. 

Nyttjanderätten vilar inte på samma grund och det finns inget som tyder på att denna rättighet 

skulle vara giltig utan laglig grund på samma sätt som renskötselrätten. 

 

En annan väsentlig skillnad ligger i att de två rättigheterna uppkommer på helt skilda sätt. 

Nyttjanderätter tillkommer antingen genom ett frivilligt avtal eller genom tvångsmässigt 

myndighetsförfarande som till exempel fastighetsbildning. Ett nyttjanderättsavtal kan dessutom 

ingås av i princip vem som helst, antingen som nyttjanderättshavare eller fastighetsägare. 

Renskötselrätten å andra sidan är oberoende av avtal och inga frivilliga avtal med markägare 

behöver ingås. Den har istället uppkommit genom långvarigt och kontinuerligt bruk av marken 

där dess historia haft stor betydelse. Renskötselrätten tillkommer dessutom endast samer som 

dessutom måste vara medlemmar i en sameby. Möjligheten att nyttja renskötselrätten är därför 

betydligt mer begränsad än vad som gäller för nyttjanderätter. För fastighetsägare är det en stor 

skillnad eftersom fastighetsägaren kan välja om den vill ingå ett nyttjanderättsavtal eller inte. 

Ett sådant avtal kan även sägas upp om särskilda skäl föreligger. En fastighetsägare som äger 

en fastighet vilken ingår i en samebys renskötselområde har inte samma möjlighet eftersom 

rätten är oberoende av avtal. En annan väsentlig skillnad är att det vid hyra och arrende utgår 

ersättning från nyttjanderättshavaren till fastighetsägaren, vilket inte gäller för renskötselrätten. 

I dessa fall utgår ingen ersättning från samebyn eller den enskilda samen för bruket av marken.  

 

I NJA 2004 s. 288 uttalar Högsta Domstolen att hyra eller arrende inte kan anses föreligga om 

vederlag inte ges för nyttjanderätten, utan i sådana fall är det fråga om en särskild avtalstyp. 

Det är alltså ovanligt att ett nyttjanderättsavtal ingås utan att vederlag utgår. När det gäller 

renskötselrätt kan fastighetsägare endast få ersättning genom skadestånd om samerna 

överskridit sin rättighet.  

 

Ytterligare en skillnad ligger i att en nyttjanderätt knyts till en eller flera bestämda personer 

medan renskötselrätten kan sägas vara knuten till en sameby. Nyttjanderätten tillhör således en 

eller flera bestämda personer som kan vara fysiska eller juridiska. Dessutom kan en 

nyttjanderätt varken tillskrivas en viss folkgrupp eller allmänheten. När det gäller renskötselrätt 

är det svårare att veta exakt vem rätten är knuten till eftersom inte alla samer har rätt att bedriva 
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renskötsel. Samen behöver som tidigare nämnts vara medlem i en sameby. För att vara exakt 

krävs det att samen är medlem i den sameby som har rätt att bedriva renskötsel på just den 

marken. En enskild medlem har inte rätt att disponera sin rättighet fritt utan det är samebyn som 

bestämmer hur många renar en enskild medlem får släppa ut på byns område. Renskötselrätten 

kan därför sägas tillhöra ett kollektiv. 

 

Vidare är nyttjanderätter tidsbegränsade medan renskötselrätten är evig. Jordabalken sätter en 

tidsbegränsning för nyttjanderätter om maximalt 50 år men de kan även tecknas för 

nyttjanderättshavarens livstid. En fastighet som ingår i en samebys renskötselområde är 

däremot belastad med renskötselrätt för all framtid. En konsekvens av detta skulle kunna vara 

att mark som är belastad med renskötselrätt är svårare att sälja. Syftet med att jordabalken 

utfäster en längsta giltighetstid för nyttjanderätter är för att hindra rättigheten från att bli för 

belastande för fastigheten. 

 

Renskötselrätten kan inte sägas upp av någon av parterna. Detta innebär att hävning inte kan 

ske även om motparten bryter mot sina skyldigheter. En fastighetsägare kan alltså inte göra sig 

fri från renskötselrätten på annat sätt än att upprätta ett frivilligt avtal med samebyn om att de 

inte nyttjar fastighetsägarens mark för renskötsel. Samerna har större frihet då de kan sluta 

använda marken medan fastighetsägaren inte har något val. För nyttjanderätter kan avtal sägas 

upp från båda parters sida. Här har med andra ord parterna möjlighet att komma ifrån avtalet 

(under vissa lagstadgade förutsättningar). I NJA 2004 s. 288 diskuterar Högsta Domstolen 

uppsägning av nyttjanderätt. Domstolen menar att en nyttjanderätt där tanken med avtalet är att 

det ska gälla för all framtid endast kan sägas upp om speciella förutsättningar föreligger. Ett 

avtal som är tänkt att gälla tillsvidare kan däremot sägas upp utan att någon speciell 

förutsättning föreligger. 

 

Vidare kan nyttjanderätter skrivas in i fastighetsregistret medan det varken är nödvändigt eller 

möjligt att göra inom renskötselrätten. Dessutom kan en nyttjanderätt överlåtas medan det inte 

är möjligt vad gäller renskötselrätt. Rätten till renbete kan åtminstone inte överlåtas till någon 

utomstående.  

 

De två rättsfallen som behandlar renskötselrätten är de enda prejudicerande domarna i nutida 

svensk rätt. Om samerna haft ekonomiska möjligheter och bättre förutsättningar att bevisa sin 

rätt, skulle det med stor sannolikhet vara vanligare med prövning av markrättighetstvister i 

domstol. Rättsläget får, trots domarna anses som oklart då Högsta Domstolen vilat sig på olika 

rättsgrund i de båda fallen, sedvanerätt i det ena fallet och urminnes hävd i det andra. Rättsläget 

kan därför antas vara mer oklart gällande renskötselrätten än för de undersökta 

nyttjanderätterna.  

 

4.1 Sammanfattande slutsats 

Renskötselrätten är en sorts nyttjanderätt till annans mark där det finns många skillnader jämfört 

med andra nyttjanderätter. Renskötselrätten är betydligt stabilare än nyttjanderätten eftersom 

parterna inte kan komma ifrån rättigheten. I övrigt består de största skillnaderna mellan de båda 

rättigheterna i dess uppkomst, giltighetstid, frågan om ersättning, samt vem rätten är knuten till.  
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