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Svenska samers rätt till mark 
 
 
 
Markens betydelse för ursprungsfolk 
 
Marken har en särskild betydelse för ursprungsfolks kultur och andliga värden. Detta slås fast 
i ILO-konvention nr 169 om skydd för ursprungsfolk (artikel 13 ILO-konvention nr 169 om 
ursprungsfolk och stamfolk i självstyrande länder). I förklaringen till konventionen 
kommenteras bestämmelsen på följande sätt ”det är välkänt att landrättigheter är av 
grundläggande betydelse för att ursprungsfolk skall kunna överleva. Land och naturresurser är 
de huvudsakliga källorna för ursprungsfolkens försörjning, sociala och kulturella 
sammanhang och andliga välbefinnande”.1

Från statens sida vidtogs åtgärder för att klargöra såväl nybyggarnas rätt att använda marken, 
genom den s.k. avvittringen, som samernas rätt, genom den första renbeteslagen av år 1886. 
Avvittringen syftade till att gränsbestämma nybyggarnas och byarnas mark i förhållande till 
kronans (statens) mark och den första renbeteslagen syftade till att klarlägga samernas rätt att 

 
 
Det som gäller för ursprungsfolk i allmänhet gäller också för de svenska samerna. Den mark 
där samer sedan en lång tid tillbaka har bott och som de har använt för jakt och fiske och 
renskötsel är av stor betydelse för dem, för deras kultur och identitet. Rätten att få fortsätta 
och använda den marken är därför viktig både för samerna som ursprungsfolk och för den 
samiska kulturens fortlevnad.  
 
Historisk konkurrens om rätten till renskötselområdet 
 
Allt sedan jordbrukskolonisationen av norra Sverige började har samerna fått konkurrera med 
andra om marken i de traditionellt samiska områdena (renskötselområdet). När kronan 
började uppmuntra jordbrukskolonisationen under 1600-talet trodde man att samer och 
jordbrukare skulle kunna använda marken parallellt för olika ändamål utan att störa varandras 
markanvändning, men ganska snart stod det klart att detta inte var möjligt. Den samiska 
markanvändningen, jakt, fiske och renskötsel, trängdes undan av jordbruket, först längst 
kusterna och sedan längst älvdalarna.  
 
Staten försökte på olika sätt dela upp markanvändningen mellan samer och jordbrukande 
nybyggare genom att dra olika gränser. Först drogs lappmarksgränsen år 1749. Väster om den 
skulle nybyggen inte etableras. Men när uppodlingen av nybyggen ändå fortsatte väster om 
lappmarksgränsen fattades 1867 beslut om en ny gräns längre väster ut, den s.k. 
odlingsgränsen. Även om odling inte ansågs kunna bedrivas framgångsrikt väster om 
odlingsgränsen etablerades nybyggen i relativt stor omfattning även väster om den gränsen.  
 
Mellan år 1800 och 1890 fyrdubblades befolkningen i Lappland. Jordbruket uppmuntrades av 
staten eftersom man ansåg att det skulle kunna utvecklas i Norrland och ge försörjning till 
många människor. Detta ledde till konkurrens om användningen av marken mellan 
renskötande samer och nybyggare. Främst konkurrerade man om fisket och slåttern.  
 

                                                 
1 International Labour Office, Indigenous and Tribal Peoples: A guide to ILO-Convention No. 
169 s. 15. 
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bruka marken såväl i förhållande till kronan som till enskilda markägare. 2Nybyggarna fick 
genom avvittringen enskild äganderätt till områden som tidigare varit kronomark. För 
samerna lagfästes rätten att använda marken för renbete, jakt och fiske. Samtidigt avskaffades 
de s.k. lappskattelanden.3

Lappskattelanden var markområden där en samefamilj eller en mindre släktgrupp hade 
ensamrätt till markresurserna.

 
 

4

Från 1700-talets mitt urholkades den starka rätt samerna hade till lappskattelanden stegvis, till 
den betydligt svagare bruksrätt som lagfästes i den första renbeteslagen år 1886. Makten över 
lappskattelanden försköts från häradsrätten – domstolen – till landshövdingeämbetet 
(länsstyrelsen) - den myndighet som företrädde kronan (staten). Historikern Lennart 
Lundmark beskriver förändringen så att de skatteland som behandlats som samernas ägor vid 
häradsrätten då blev en angelägenhet för den statliga administrationen. Utan länsstyrelsen 
hade något stöd för sina åtgärder i lag eller förordning degraderades häradsrätten först till 
remissinstans och fråntogs sedan allt inflytande över lappskattelanden. Häradsrätten hade 
omfördelat skatteland lagenligt och med stöd av samisk landssed. Landshövdingen ägnade sig 
åt administration av kronojord. Det ledde till att myndigheterna började betrakta 
lappskattelanden som kronans egendom.

 Precis som bönderna betalade skatt för sin skattejord (som de 
hade skattemannarätt till, som senare övergick i äganderätt) betalade samerna skatt för sina 
lappskatteland. Fram till ca år 1750 avgjordes frågor om lappskattelanden liksom böndernas 
skattejord av häradsrätterna. Samerna utgjorde majoritet i häradsrätternas nämnd när frågor 
om lappskattelanden avgjordes. Häradsrätterna baserade sina domar om lappskatteland på det 
samiska samhällets sedvanerätt.  
 

5

Vid tiden för den första renbeteslagen hade lappskattelanden förlorat sin juridiska betydelse 
och avskaffades. Samtidigt betonades det i lagens förarbeten att rätten till renbete, jakt och 
fiske (en servitutsliknande rättighet) gällde såväl på statlig som på privat mark. I 
lagförarbetena hänvisades det till att samerna hade använt marken innan nybyggarna kom dit 
och gjorde anspråk på den. ”Lappen var den som först tog de nordliga trakterna af vårt land i 
besittning. Innan den första nybyggaren fällde det första trädet i Norrlands skogar var lappen 
redan där. Under århundradet har landet från Kölens fjällrygg till Bottenhafet varit den 
obestridt nyttjade betesmarken för hans renar. Och den förste besittningstagarens rätt till 
jorden måste anses bättre än den, som senare tillkommit

 
 

6

Inom stora områden statlig fjällmark som i 1886 års renbeteslag kallades ”de för lapparna 
afsatta land” och som så småningom kom att betecknas som kronomark ovanför 
odlingsgränsen, fick samerna företrädesrätt till användningen av marken. Inom dessa 
vidsträckta fjällområden skulle slåtter, jakt och fiske och andra nyttjanderätter bara få upplåtas 
till utomstående efter det att samerna hade hörts och bara om det inte skadade eller skapade 

 . De nybyggare som fick privat 
äganderätt till mark genom avvittringen måste därför acceptera att samerna hade rätt till 
renbete, jakt och fiske på deras mark.  
 

                                                 
2 Se vidare angående avvittringen ”Avvittringarna i lappmarkerna” information från Justitiedepartementet, 
Norstedts tryckeri, Stockholm 1991 
3 Lennart Lundmark. 2006. Samernas skatteland. Institutet för rättshistorisk forskning, s. 177.  
4 A.a. s.13 
5 Lennart Lundmark. 2002.”Lappen är ombytlig, ostadig och obekväm” Svenska statens samepolitik i rasismens 
tidevarv. Norrlands universitetsförlag, Umeå 2002 s. 61. 
6 Särskilda utskottets utlåtande 1886:1 s.18  
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olägenheter för samernas användning av marken (22 § i 1886 års renbeteslag). Upplåtelserna 
administrerades av kronan men ersättningen för upplåtelserna fick samerna. 
 
Regleringen av samernas rätt till mark i 1886 års renbeteslag ligger i sina huvuddrag till grund 
för den rennäringslag som gäller i dag.  
 
Nutida konkurrens om rätten till marken inom renskötselområdet 
 
Trots utflyttningen från norra Sverige finns det fortfarande konkurrens om markanvändningen 
mellan renskötande samer, markägare och staten i renskötselområdet. Renarna behöver röra 
sig över stora markområden för att finna lämplig föda under olika årstider. På sommaren finns 
renarna väster ut i fjällen där sommarbetet finns medan de söker sig österut mot Bottenviken 
för att finna lavbete i skogen på vintern. I vissa samebyar kan renarna behöva flytta så mycket 
som 40 mil vår och höst för att komma till sina olika årstidsbeten. 
 
Den moderna samhällsutbyggnaden med vägar och järnvägar, vattenkraftsutbyggnaden, 
gruvnäring och storskaligt skogsbruk, gör att renarna har fått svårare att flytta mellan olika 
årstidsbeten och svårare att finna ostörda betesområden. På många ställen är det inte längre 
möjligt att flytta renarna på marken mellan de olika betesområdena utan man måste flytta dem 
med lastbil i stället.  
 
Regering och riksdag har upprepade gånger uttalat att staten åtar sig att främja rennäringen 
som en central del av den samiska kulturen. Detta framgår bl.a. av förarbetena till 
grundlagsbestämmelsen i 1 kap regeringsformen 2 § om skydd för etniska, språkliga och 
religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv. 
 
Kopplingen mellan stöd för den samiska kulturen och rätten för samer att använda mark för 
rennäring framgår än tydligare av miljöbalken. Där anges att rennäringen är ett riksintresse 
och att områden som har betydelse för rennäringen så långt det är möjligt skall skyddas mot 
åtgärder som påtagligt kan försvåra rennäringens bedrivande. I förarbetena till miljöbalken 
hänvisas till att riksdagen i olika sammanhang har uttalat att den samiska kulturen måste 
garanteras. Det måste därför finnas grundläggande förutsättningar för rennäringen inom i 
princip varje sameby, nämligen en säker tillgång till sådana områden inom både 
åretruntmarkerna och vinterbetesmarkerna som har en avgörande betydelse för möjligheterna 
att bedriva renskötsel.7

                                                 
7 Prop. 1985/86:3 s.57 

 
 
Men samtidigt är samernas rätt att använda marken inom olika delar av renskötselområdet 
starkt ifrågasatt av majoritetsbefolkningen i norra Sverige. Det gäller både rätten att använda 
vinterbetesområden och rätten att jaga och fiska, framför allt på privatägd mark. Inom det 
område där renskötsel bedrivs bor ca 500 000 invånare. Av dessa är knappt 4 000 personer 
samer med anknytning till renskötseln. De renskötande samerna är således i klar minoritet.  
 
Konkurrensen om användningen av den statliga fjällmark som i 1886 års renbeteslag kallades 
”de för lapparna afsatta land” har också hårdnat. När den första renbeteslagen kom ansågs 
samerna ha företräde till användningen av den marken men i dag finns en stark önskan, 
framför allt från dem som jagar och fiskar, att få använda marken mer intensivt. Också 
turismen har expanderat i dessa områden. Det är långt ifrån självklart för dessa grupper att 
samerna skall ha företrädesrätt till användningen av den statliga fjällmarken. 
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ILO-konvention nr 169 
 
Samerna har länge önskat att Sverige skall ansluta sig till ILO-konvention nr 169 och de 
regler om minimiskydd för ursprungsfolks rätt till mark som den innebär. Norge och Danmark 
är bland de länder som har anslutit sig till konventionen.  
 
Konventionen innehåller minimikrav när det gäller skydd för ursprungsfolks rätt till mark som 
de traditionellt bebor eller använder för sin traditionella verksamhet. Dessa krav måste de 
länder som ansluter sig till konventionen leva upp till.  
 
I konventionen anges att ursprungsfolks äganderätt och besittningsrätt till den mark som de 
traditionellt bebor skall erkännas. Rätten att använda annan mark, som de inte varit ensamma 
om, men som de använt för sin försörjning och traditionella verksamhet, skall skyddas.  
 
Regeringarna i de länder där ursprungsfolken finns har enligt konventionen skyldighet att 
vidta nödvändiga åtgärder för att identifiera den mark som ursprungsfolken traditionellt bebor 
och skyldighet att garantera ett effektivt skydd för deras äganderätt och besittningsrätt till 
marken.  
 
Ursprungsfolken skall ha möjlighet ett få sina anspråk på rätt till mark prövade av de 
nationella rättssystemen (artikel 14).  
 
I konventionen finns också bestämmelser om att ursprungsfolken skall ha rätt att delta i 
användningen, förvaltningen och bevarandet av naturtillgångar som hör till deras mark 
(artikel 15). 
 
Sverige har inte anslutit sig till konventionen men regeringen angav år 1997 att de ansåg det 
”önskvärt att Sverige kan tillträda en konvention som vi har varit med om att utarbeta och 
som fyller en viktig funktion för skyddet av ursprungsfolkens fri- och rättigheter”. Samma år 
tillsatte regeringen en statlig utredning med uppdrag att utreda om Sverige kunde ratificera 
konventionen samt om vilka lagstiftnings- och andra åtgärder som i sådant fall var 
nödvändiga för att Sverige skulle kunna efterleva bestämmelserna.  
 
ILO-utredningen kom fram till att den svenska lagstiftning inte nådde upp till konventionens 
minimikrav när det gällde samernas rättigheter till mark (SOU 1999:25). Enligt utredningen 
krävdes ändringar i lagstiftningen om Sverige skulle kunna ansluta sig till konventionen. 
 
Svenska samers rätt till mark enligt svensk lagstiftning 
 
Vad var det som gjorde att utredningen inte ansåg att gällande lagstiftning inte nådde upp till 
kraven i ILO-konvention nr 169? För att besvara den frågan krävs en kort genomgång av 
regleringen av samernas rätt till mark enligt nuvarande lagstiftning. 
 
Utöver de bestämmelser som redan nämnts i grundlagen och miljöbalken, som skyddar 
rennäringen och den mark som behövs för rennäring, regleras samers rätt att använda mark 
huvudsakligen i rennäringslagen (1971:437). I stort är rätten för samer att använda marken 
begränsad till de samer som bedriver rennäring. Så har det varit sedan år 1928 då rätten att 
jaga, fiska och utnyttja renbetet begränsades till de samer som var medlemmar i en sameby 
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och som bedrev rennäring8

Renskötselrätten har alltså uppstått på grund av att samerna under lång tid och utan att andra 
har ifrågasatt det, har använt marken för just renbete, jakt och fiske. I det s.k. Skattefjällsmålet 
år 1981 slog Högsta domstolen fast att renskötselrätten är en starkt skyddad bruksrättighet till 
mark som har samma grundlagsskydd mot inskränkningar som äganderätten. Grundlags-
skyddet innebär att staten bara kan göra ingrepp i renskötselrätten om det behövs för att 
tillgodose angelägna allmänna intressen och då mot ersättning till samerna

. Det innebar att exempelvis de samer som enbart sysslade med 
jakt och fiske när lagen infördes inte längre omfattades av den lagstadgade rätten att använda 
marken inom de traditionella samiska områdena. De kunde inte heller längre vara medlemmar 
i samebyn. Detta skapade splittring mellan renskötande och icke renskötande samer.  
 
Renskötselrätten som den juridiska rätten att använda marken för renbete, jakt och fiske kallas 
- gäller i ett stort geografiskt område – renskötselområdet - som sträcker sig från Idre i söder 
till Treriksröse i norr. Skälet till att området är så stort är som nämnts att renen rör sig mellan 
olika betesområden eftersom den har behov av olika typer av bete under olika tider av året.  
 
Renskötselområdet är indelat i ett femtiotal mindre områden som kallas samebyar. I varje 
sameby finns olika årstidsbeten för renarna. I vissa delar av samebyns områden får renarna 
vara året runt, åretruntmarker, och i andra bara under tiden oktober till april, 
vinterbetesmarker. Samebyarna är också en sorts ekonomisk förening där de samer som 
bedriver rennäring är medlemmar. 
 
De renskötande samernas renskötselrätt har uppstått till följd av att de under lång tid använt 
marken för renbete, jakt och fiske. Juridiskt uttrycks detta så att samernas renskötselrätt 
grundas på urminnes hävd. Samernas rätt att använda marken för renbete, jakt och fiske har 
följaktligen inte uppstått på grund av att staten gett samerna särskilda privilegier - så som man 
ibland har missuppfattat det - utan till följd av långvarigt och ej ifrågasatt användning av 
marken just för renbete, jakt och fiske. Det är inte unikt att olika juridiska rättigheter till mark 
uppkommer på grund av urminnes hävd. Sådana rättigheter finns i övriga delar av Sverige och 
kan exempelvis gälla begränsade rättigheter som t.ex. rätt att använda en väg som går över 
någon annans mark eller rätt att hålla djur på bete på mark som man inte äger själv, eller mer 
omfattande rättigheter som äganderätt.  
 

9

                                                 
8 Prop.1928:43 
9 NJA 1981 s. 1 

.  
 
I Skattefjällsmålet hade samerna stämt staten och påstått att de ägde vissa fjäll i Jämtland. 
Samerna lyckades inte bevisa att deras rätt till fjällen var så stark att de på grund av urminnes 
hävd hade äganderätt, men en stark bruksrätt, grundad på urminnes hävd slog Högsta 
domstolen fast att samerna hade. Efter domen i Skattefjällsmålet skrevs det in i 
rennäringslagen att renskötselrätten grundar sig på urminnes hävd. 
 
Renskötselrätten gäller enligt rennäringslagen både på statlig mark och på privatägd mark 
inom hela renskötselområdet.  
 
Därmed uppstår frågan om hur de situationer skall lösas när statens och privata markägares 
intresse av att använda sin mark kolliderar med samernas rätt att använda marken för renbete, 
jakt och fiske. Det finns två bestämmelser om detta i rennäringslagen.  
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Den ena bestämmelsen gäller all åretruntmark. Där sägs att en markägare inte får använda 
åretruntmark på ett sådant sätt att det innebär ”avsevärd olägenhet” för renskötseln10. Den 
andra bestämmelsen gäller den statliga åretruntmarken ovanför odlingsgränsen, d.v.s. den 
mark som tidigare betecknades ”de för lapparne afsatta land”. I den bestämmelsen sägs att 
denna mark inte får användas på ett sådant sätt att det innebär ”avsevärd olägenhet” för 
renskötseln eller besvärande intrång i samernas jakt och fiske11

På privatägd åretruntmark har man i lagförarbetena angett att det enda som en markägare 
måste undvika på grund av bestämmelsen i rennäringslagen är åtgärder som är så allvarliga 
och ingripande att rubbar förutsättningarna för fortsatt renskötsel. Samerna försökte vid ett 
tillfälle att med hänvisning till bestämmelsen stoppa en stor skogsavverkning (354 hektar) på 
statlig mark av hänglavbärande skog med efterföljande harvning och plöjning av 
renbetesmarken. Domstolen ansåg dock inte att samebyn hade kunnat visa att detta inneburit 
avsevärd olägenhet för samebyn

. Ingen av bestämmelserna har 
visat sig ge ett bra skydd för samernas rätt att använda marken för renbete jakt och fiske.  
 

12

Om samebyarna vill överklaga ett beslut som länsstyrelsen har fattat för att samebyn anser att 
beslutet innebär ett otillåtet intrång i deras renskötselrätt får de klaga till regeringen. Redan år 
2001 påpekade rennäringspolitiska kommittén att den bestämmelsen måste ändras eftersom 
den strider mot Europarådskonventionens artikel 6

.  
 
På statlig åretruntmark i fjällen (det som tidigare betecknades som ”de för lapparne afsatta 
land”) ansågs skyddsbestämmelsen inte hindra ett beslut från regeringen år 1993 som innebar 
att staten tillät betydligt utökad småviltjakt och fiske i området. I propositionen som föregick 
beslutet - det som samerna kallar beslutet om den fria småviltjakten – bedömde regeringen att 
staten kunde låta betydligt fler jaga och fiska utan att detta skulle innebära avsevärd olägenhet 
för renskötseln eller besvärande intrång i samernas jakt- och fiskerätt.  
 
Samerna hade en annan uppfattning och ville själva upplåta jakt och fiske i området, bl.a. för 
att kunna styra dessa aktiviteter så att de inte skulle störa renskötseln. Regeringen var dock 
inte beredd att ta bort förbudet för samer att upplåta sin rätt till jakt och fiske utan ansåg att 
länsstyrelserna skulle fortsätta att besluta om jakt- och fiskerättsupplåtelser och göra 
bedömningen av vilket skydd renskötseln och samernas egen rätt till jakt och fiske behövde.  
 

13

Jämför man det skydd samernas renskötselrätt har inom åretruntmarkerna enligt 
rennäringslagens bestämmelser med det skydd andra bruksrätter har enligt svensk lag 
(exempelvis servitut) så kan det konstateras att skyddet för renskötelrätten är betydligt 
svagare än skyddet för andra bruksrätter. Det har mot denna bakgrund ifrågasatts om det 
otillräckliga rättskydd som rennäringslagen ger renskötselrätten gentemot markägaren innebär 
en oberättigad särbehandling av samerna.

. Enligt den bestämmelsen skall den som 
vill ha en civil rättighet prövad ha rätt att få den prövad av en domstol. Samebyarnas 
renskötselrätt är en civil rättighet men samebyarna har fortfarande inte möjlighet att få 
länsstyrelsernas beslut om upplåtelser inom statlig åretruntmark prövade av domstol. Det är I 
stället regeringen som avgör om samebyarnas renskötselrätt har blivit kränkt. 
 

14

                                                 
10 30 § rennäringslagen 
11 32 § rennäringslagen 
12 RH (Rättsfall från hovrätterna) 1990:18 
13 SOU 2001:101 s.273 
14 ”Renskötselrätten i rättssystemet”, artikel av Bertil Bengtsson i Festskrift till Carsten Smith, 
Universitetsforlaget 2002, jfr även diskrimineringsförbudet i 2 kap 15 § regeringsformen. 
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Vinterbetesmarken har ett ännu sämre skydd än åretruntmarkerna. I rennäringslagen finns 
överhuvud taget inte någon bestämmelse som skyddar vinterbetet mot åtgärder som kan 
hindra samerna att utnyttja sin betesrätt eller jakt- och fiskerätt inom vinterbetesområdena. 
Visserligen anses det i förarbetena till rennäringslagen att samerna kan få skadestånd om 
vinterbetet skadas men det är osäkert hur omfattande en sådana rätt kan vara eftersom det 
aldrig tycks ha prövats av domstol.  
 
I skogsvårdslagen finns dock en bestämmelse om hänsyn för rennäringen i samband med 
skogsbruk inom vinterbetesområdena. Det har att göra med att det moderna skogsbruket 
orsakar stora skador på renarnas vinterbete. Några av konsekvenserna av skogsbruket är att 
lavbetet som renen livnär sig på vintertid rivs upp i samband med stora skogsavverkningar. 
Snön packas också hårdare på kalhyggena vilket gör det svårare för renarna att gräva sig ner 
till det bete som finns kvar.  
 
Det finns en rad åtgärder som kan vidtas för att minska de negativa effekterna av skogsbruket. 
Till dessa hör mindre avverkningsytor, skonsammare markberedning och kvarlämnande av 
fröträd på avverkningsytorna. Många av de åtgärder som gynnar renbetet gynnar också 
bevarandet av natur- och kulturmiljövården i skogen.  
 
Skogsvårdslagens bestämmelse om hänsyn för rennäringens behov inom vinterbetesområdena 
har dock visat sig ge ett dåligt skydd för renbetet. Faktum är att många privata små 
skogsägare inte ens känner till hänsynsregeln eller menar att den inte gäller dem utan bara 
skogsbolagen.15En förklaring till detta kan vara att bestämmelsen har formulerats så att den 
som bedriver skogsbruk bara behöver visa hänsyn för rennäringen när det ”uppenbart 
påkallas”. Detta kan ge intryck av att hänsyn för renskötseln/renskötselrätten inte behöver 
visas i normalfallet. Det var dock inte syftet när bestämmelsen kom till år 1990. I 
Skattefjällsdomen hade det då gjorts klart att renskötselrätten var en starkt skyddad bruksrätt 
som gäller på såväl statlig som privatägd mark. Den som bedrev skogsbruk på mark där 
renskötselrätten gällde skulle därför visa hänsyn för rennäringen. Skälet till formuleringen av 
bestämmelsen var att markera att skogsägarens hänsyn inte fick gå så långt att pågående 
markanvändning för skogsbruk avsevärt försvårades.16

                                                                                                                                                         
 
15 SOU 2001:101 s. 236 
16 Prop. 1990/91:3 s. 52 ff och s.182f. 

Det gällde således att finna en 
avvägning mellan å ena sidan hänsynen för renskötselrätten och renbetet och å andra sida 
äganderätten och skogsbruket. 
 
En annan brist i skyddet för vinterbetsmarkerna är också att de har varit oklart geografiskt 
definierade.  I rennäringslagen har det angetts att vinterbete får ske i ”övriga delar av 
lappmarken nedanför odlingsgränsen” och ”sådana trakter utanför lappmarkerna och 
renbetesfjällen där renskötsel av ålder bedrivs vissa tider av året”.  
 
Detta har lett till att samernas rätt att ha sina renar på vinterbete har ifrågasatts av många 
privata markägare. I flera fall har markägare stämt samebyar med yrkande att domstolen skall 
fastställa att deras mark inte är en sådan trakt där renskötsel av ålder har bedrivits. I sådana 
mål är det samebyarna som har bevisbördan. Det har visat sig vara mycket kostnadskrävande 
att bevisa att renar under lång tid har funnits på bete inom en viss trakt. Detta har bl.a. att göra 
med att det funnits begränsad tillgång till skriftliga källor som visar exakt var samerna haft 
sina renar på beten och att det inte är utmärkt på kartor eller marken var renar har betat 
(exempelvis finns inga stängsel, gärdsgårdar eller liknande där renbete har förekommit). 
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I det första stora målet, det s.k Renbetsmålet, stämde ca 600 markägare i Jämtland/Härjedalen 
samebyarna i området och begärde att domstolen skulle fastställa att samebyarna inte hade 
vinterbetesrätt på deras marker. Målet slutade i hovrätten (Högsta domstolen gav inte 
prövningstillstånd) med att domstolen fann att samebyarna inte kunde bevisa att de hade 
betesrätt för sina renar på markägarnas marker. Det innebar att samebyarna inte längre hade 
rätt att utnyttja marken för vinterbete. De är därmed beroende av att med markägarnas 
medgivande och mot betalning få fortsätta att använda vinterbetet i dessa områden. 
Europadomstolen håller på att pröva frågan om den tid målet tog (sammanlagt nära 14 år) och 
de kostnader som drabbade samerna för att få saken prövad (drygt 15 miljoner kr) kan anses  
överensstämma med Europakonventionens rätt att inom rimlig tid få en effektiv tillgång till 
domstolsprövning (Europadomstolens beslut den 17 februari 2009).  
 
I september 2007 vann däremot samebyarna ett mål i hovrätten rörande rätt till renbete i 
Nordmaling. Även här hade markägarna stämt samebyarna och begärt att domstolen skulle 
fastställa att samebyarna inte hade renbetesrätt på deras mark. Men i det fallet fann domstolen 
att samebyarna hade kunnat bevisa att renskötsel hade bedrivits av ålder i trakten. Målet är 
överklagat till Högsta domstolen där det ännu inte är avgjort. 
 
Samernas rätt till jakt och fiske finns också reglerad i rennäringslagen. Den same som är 
medlem i en sameby har jakt- och fiskerätt inom åretruntmarkerna och vintertid ovanför 
lappmarksgränsen. Inom samma områden har markägare jakt- och fiskerätt. Det saknas 
lagbestämmelser om hur stor andel av jakten som samebymedlemmar respektive markägare 
har i dessa områden, vilket skapat osäkerhet och konflikter bl.a. när det gäller hur stor andel 
av de älgar som får jagas som skall tilldelas samebymedlemmar respektive markägare.  
 
En annan bestämmelse i rennäringslagen som skapar konflikter är bestämmelsen att 
samebymedlemmar får jaga och fiska för att sälja vilt och fisk men är förbjudna att i stället 
sälja rätten att jaga viltet och fiska. Länsstyrelserna upplåter jakt- och fiskerätt i 
samebymedlemmarnas ställe. Avgiften för jakt och fiskerätten tillfaller sedan samebyarna. 
Förbudet för samerna själva att sälja jakt och fiskerätt är starkt ifrågasatt från samehåll. 
 
Girjas sameby har nu vänt sig till domstol och begärt att domstolen ska fastställa att samebyn 
har ensamrätt till jakt och fiske inom samebyns område på fjällmark som staten förvaltar (s.k. 
kronomark ovanför odlingsgränsen som står under statens omedelbara diposition). Samebyn 
har också begärt att domstolen ska fastställa att samebyn har ensam förfoganderätt över sin 
rätt till jakt och fiske. Målet är ännu inte avgjort i tingsrätten (Gällivare tingsrätt).   
 
Vad saknas för att den svenska lagstiftningen skall nå upp till miniminivån i ILO-konvention 
nr 169 ? 
 
Vilka är då bristerna i svensk lagstiftning som gör att ILO-utredningen kom fram till att 
Sverige inte kan nå upp till minimikraven om skydd för ursprungsfolks rätt till mark? 
 
För det första ansåg ILO-utredningen att kravet på erkännande av samernas rätt till mark inte 
var uppfyllt eftersom samernas rätt till renbete, jakt och fiske inte var lagreglerad på ett sätt 
som motsvarade den starka bruksrätt som Högsta domstolen kommit fram till att 
renskötselrätten är. Det som enligt utredningen brast, var att skyddet för samernas rätt att 
använda mark för renbete, jakt och fiske var för svagt gentemot annan konkurrerande 
markanvändning.  
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För att konventionens krav på erkännande av- och skydd för ursprungsfolks rätt till mark 
skulle vara uppfyllt bedömde utredningen att det lagliga skyddet mot intrång i renskötselrätten 
måste stärkas så att det blev lika starkt som skyddet för andra bruksrätter till mark enligt 
svensk lag.  
 
Förslag till ett stärkt skydd för renskötselrätten genom införande av en ömsesidig 
hänsynsregel mellan markägare som använder marken med stöd av äganderätt och 
samebymedlemmar som använder marken med stöd av renskötselrätt, har lagts fram av 
rennäringspolitiska kommittén (SOU 2001:101). Förslaget har dock inte lett till någon 
lagstiftning om förstärkt skydd mot intrång i samernas rätt till renbete, jakt och fiske. 
 
För det andra ansåg ILO-utredningen att samerna måste få samma möjlighet som andra att 
mot betalning upplåta sin jakt- och fiskerätt och att det måste klarläggas hur stor andel av 
jakten och fisket som samerna har rätt till inom de delar av renskötselområdet som kan anses 
som områden som samerna traditionellt innehar.  
 
En statlig utredning om jakt- och fiskerätten inom renskötselområdet (SOU 2005:116) har 
kommit fram till att jakt- och fiskerätten är delad mellan markägare och samebymedlemmar 
(med 50 % vardera) på åretruntmark ovanför odlingsgränsen. Nedanför odlingsgränsen, inom 
skogssamebyarnas åretruntmark anses samernas jakt- och fiskerätt vara 25 % av den totala 
jakträtten.  
 
Utredningen föreslår att förbudet för samer att upplåta sin rätt att jaga och fiska skall tas bort 
och ersättas av en lokal förvaltning av jakten och fisket där såväl samebymedlemmar som 
markägare tillsammans skall förvalta jakten och fisket. Om utredningens förslag genomförs 
uppfylls således kravet från ILO-konventionen om att samerna skall ha samma möjlighet som 
andra att mot betalning upplåta sin jakt- och fiskerätt.  
 
Det är betydligt osäkrare om utredningens förslag uppfyller konventionens krav på att 
omfattningen av samernas rätt till jakt och fiske måste klarläggas. Utredningens 
ställningstagande innebär att samerna endast anses ha hälften av jakt- och fiskerätten inom 
den statliga fjällmarken som är åretruntmark för rennäringen (jfr mark som år 1886 
benämndes de för lapparne afsatta land). I utredningen sägs att samernas jakt- och fiskerätt på 
den statliga åretruntmarken mycket väl kan vara större än hälften. Detta vägs dock enligt 
utredaren upp av att staten som markägare har ett mycket bredare ansvar för marken än vad 
samebymedlemmarna har.17 För att lösa de problem som finns när det gäller rätten till jakt 
och fiske anger utredaren att det har varit nödvändigt att komplettera den juridiska analysen 
med skälighetsresonemang och i vissa delar kompromissa.18

För det tredje ansåg ILO-utredningen att både den yttre geografiska gränsen för 
vinterbetesområdet och den inre gränsen för områden som samerna traditionellt innehar måste 

.  
 
Utredaren gör således snarare en politisk än en juridisk bedömning av omfattningen av 
samernas jakt- och fiskerätt på statlig mark. Det är tveksamt om det kan anses uppfylla ILO-
konventionens krav på ett klarläggande av samernas rätt till jakt och fiske inom mark som de 
traditionellt innehar. 
 

                                                 
17 SOU 2005:116 s.197 
18 A.a s.13 
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klarläggas. Dessutom ansåg utredningen att staten borde stå för rättegångskostnader i 
principiellt viktiga mål som kunde klargöra samernas markrättigheter.  
 
Under år 2006 har Gränsdragningskommissionen för renskötselområdet kommit med sitt 
betänkande som innebär att man på grundval av en genomgång av historiskt material gör en 
bedömning av var samerna har renbetesrätt.19

En omständighet som kan underlätta för samebyarna att få vissa rättstvister prövade i domstol 
är det förslag som gränsdragningskommissionen lämnas till hur de anser begreppet urminnes 
hävd till renskötsel bör tolkas och vad som bör krävas för att samebyarna skall anses ha 
uppfyllt sin bevisbörda för att renbetesrätt av ålder föreligger. Gränsdragningskommissionen 
anser bl.a. att man måste ta hänsyn till att renar inte återvänder varje år till samma beten och 
att det kan vara svårt att visa exakt inom vilka specifika områden de har befunnit sig vid 
bedömning av om renskötselrätt på grund av urminnes hävd föreligger.

 Gränsdragningskommissionen delar in 
renbetesområdet i fyra områden där man anser att det finns 1) bevisad renbetesrätt, 2) enligt 
markägarna mening inte bevisad men enligt kommissionen övervägande sannolik renbetesrätt, 
3) av samerna påstådd men enligt gränsdragningskommissionen inte bevisad eller mindre 
sannolik renbetesrätt samt 4) områden där renbetesrätt saknas.  
 
Gränsdragningskommissionens betänkande har bidragit till ökad klarhet när det gäller den 
yttre gränsen för vinterbetesmarkerna. När det gäller den inre gränsen gör kommissionen 
bedömningen (som grundar sig på gällande rätt) att det enligt deras uppfattning inte finns 
något sammanhängande större område som kan betecknas som ett område som samerna 
traditionellt innehar i ILO-konventionens mening. Man vill dock inte utesluta att det kan 
finnas vissa begränsade områden av sådant slag. Vilka dessa är identifierar dock inte 
kommissionen.  
 
Frågan är om Gränsdragningskommissionens betänkande gör gränserna för de områden där 
samerna har rätt till mark tillräckligt klara för att uppfylla ILO-konventionens krav på att 
identifiera mark som samerna traditionellt innehar och mark som samerna brukat tillsammans 
med andra. I betänkandet påpekas att man på grund av begränsade resurser inte haft möjlighet 
att gå igenom allt material.  
 
Det kan särskilt noteras att kommissionen inte anser att det över huvud taget finns större 
markområden som kan betecknas som områden som samerna traditionellt innehar. Den 
bedömningen skiljer sig från ILO-utredningens bedömning av vilken mark som kan betraktas 
som mark som samerna traditionellt innehar ( enligt ILO-utredningen rör det sig troligen om 
statlig åretruntmark). Gränsdragningskommissionen har inte ansett att den statliga fjällmark 
som är åretruntmark för renskötseln och som i 1886 års renbeteslag betecknades som de för 
lapparne afsatta land är sådan mark som i ILO-konventionen betecknas som mark som 
ursprungsfolk traditionellt innehar. 
 
Rättegångskostnadsfrågan är inte löst. Det gör att det fortfarande finns uppenbara hinder för 
samebyarna att, så som ILO-konventionen kräver, få olika rättsfrågor prövade i domstol. Så 
som situationen ser ut i dag riskerar samebyarna att få betala stora rättegångskostnader i dessa 
mål om de skulle förlora dem.     
 

20

                                                 
19 SOU 2006:14 
20 A.a sid 24 f och 396 ff. 

 Om detta förslag 
accepteras skulle det kunna innebära att det blir lättare för samebyarna att bevisa att de har 
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renbetesrätt inom vissa områden. Därmed skulle rättegångskostnaderna i dessa mål kunna bli 
mindre för samebyarna liksom hindret för samebyarna att få dessa frågor prövade av domstol. 
 
För det fjärde ansåg ILO-utredningen att samerna måste få delta i användningen, 
förvaltningen och bevarandet av naturtillgångar inom mark som de traditionellt har innehaft 
och som ILO-utredningen ansåg vara den statliga åretruntmarken. Här ansåg utredningen inte 
att det var tillräckligt att samerna fick yttra sig över rennäringens behov utan föreslog att 
dessa områden borde skyddas mot exploatering såsom riksintressanta på grund av sina 
samiska kulturvärden. Sametinget borde alltid få yttra sig innan exploatering eller ingrepp i 
dessa området tilläts.  
 
Frågan om hur samerna skulle kunna få delta i användningen förvaltningen och bevarandet av 
naturtillgångar inom mark som de traditionellt innehar, har såvitt känt inte utretts. Skulle 
Gränsdragningskommissionens bedömning vara riktig, finns inte någon mark av detta slag i 
Sverige. Utgår man i stället från att samernas innehavsmark är liktydig med den statliga 
fjällmark som är åretruntmark för renskötseln och som tidigare benämndes de för lapparna 
afsatta land, så har en tydlig förskjutning av samernas inflytande över förvaltningen av den 
marken skett. I 1886 års lag hade den samiska markanvändningen företräde inom detta 
område. Andra fick använda marken för jakt, fiske och slåtter bara om samerna hade hörts och 
det inte skadade samernas användning av marken. Numera får upplåtelser till utomstående ske 
om det inte innebär avsevärd olägenhet eller besvärande intrång för samernas 
markanvändning.  
 
För en del av den marken, - det markområde som ingår i Laponiaområdet och som utsetts till 
världsarvsområde i Sverige – har samebyarna i området, länsstyrelsen, Jokkmokks och 
Gällivare kommuner och Naturvårdsverket i februari 2010 lagt fram ett gemensamt förslag till  
hur förvaltningen av världsarvsområdet bör gå till för att den samiska kulturen och dess 
näringar ska kunna bestå. Förslaget som lämnats till regeringen för beslut, innebär att en 
lokalt förankrad ideell förening med samisk majoritet får rätt att förvalta marken i 
världsarvsområdet.    
 
Kommer Sverige att ansluta sig till ILO-konvention nr 169? 
 
Flera av de juridiska oklarheter som ILO-utredningen pekade på som ett hinder för en 
anslutning till konventionen kan tas bort om de utredningsförslag som nu ligger på 
regeringens bord genomförs. Det finns inte heller något absolut krav på att alla oklarheter 
skall vara lösta innan ett land ansluter sig till konventionen. Norge anslöt sig redan år 1990 
och har sedan dess arbetat med att anpassa norsk lagstiftning till konventionens krav. Finns 
det då några hinder kvar för en svensk anslutning till konventionen? 
 
En omständighet som skulle kunna förhindra att Sverige ansluter sig till konventionen är att 
förslagen från ILO-utredningen, rennäringspolitiska kommittén och jakt- och fiskeutredningen 
har mötts av starka protester från markägare, skogsindustri och jägarorganisationer i norra 
Sverige. Från deras sida har bl.a. hävdats att deras markanvändning skulle hindras på ett 
oacceptabelt sätt om hänsynen för renskötselrätten skulle öka. Remissvaren på ILO-
utredningen visar också att majoriteten av befolkningen inom de kommuner som ligger inom 
renskötselområdet är starkt emot en ratificering av konventionen. 
 
Samtidigt anser de renskötande samerna att de många rättstvister och det ifrågasättande de 
utsätts för när det gäller deras rätt att använda mark för renbete, jakt och fiske är det största 
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hotet mot deras möjlighet att bedriva rennäring i framtiden. Sametinget kräver att Sverige 
ratificerar ILO-konventionen bl.a. med hänsyn till det minimiskydd för samernas rätt till mark 
som en ratificering skulle innebära. 
 
Frågan om Sverige kommer att ratificera ILO-konventionen är i första hand en politisk fråga. 
Den innefattar både ett ställningstagande till de renskötande samernas krav på ett 
minimiskydd för sin rätt att använda marken för renskötsel, jakt och fiske (artikel 14 I 
konventionen) och ett ställningstagande till om samer skall kunna delta i användningen, 
förvaltningen och bevarandet av den mark som alla samer anser vara viktig för deras kultur 
och identitet (artikel 15 i ILO-konventionen).  
 
Men det finns också en rent juridisk dimension av frågan om de renskötande samernas rätt till 
mark i Sverige. Allt sedan domen i Skattefjällsmålet år 1981 har det stått klart att 
renskötselrätten är en starkt skyddad bruksrätt av särskilt slag med samma skydd i grundlagen 
som äganderätten. Som en följd av domen skrevs det in i rennäringslagen att renskötselrätten 
grundar sig på urminnes hävd. Däremot förstärktes inte skyddet för renskötselrätten gentemot 
konkurrerande markanvändning. Inte heller togs förbudet för samer att själva bestämma över 
sin jakt och fiskerätt bort ur rennäringslagen. Även andra ändringar som kunde ha markerat 
renskötselrätten som en starkt skyddad bruksrätt har uteblivit.  
 
Resultatet av Skattefjällsdomen i förening med en i stora delar oförändrad rennäringslag gör 
att rättsläget när det gäller samernas rätt till mark i dag är osammanhängande och delvis 
motsägelsefullt. Detta bidrar till de konflikter som finns mellan renskötande samer och övrig 
befolkning och till att de renskötande samernas rätt att använda marken för renskötsel jakt och 
fiske ifrågasätts. Alldeles oavsett vilket det politiska ställningstagandet till en ratificering av 
ILO-konvention nr 169 blir, måste därför den lagstiftning som reglerar renskötselrätten göras 
tydligare. I annat fall kommer konflikterna som rör användningen av marken inom 
renskötselområdet inte att minska. 
 
En annan oklarhet som bidrar till konflikter är hur den statliga fjällmarken som är 
åretruntmark för renskötseln skall förvaltas. I den första renbeteslagen betecknades marken 
som ”de för lapparna afsatta land” och samerna ansågs ha företrädesrätt till användningen av 
den marken. Renskötselrätten anses fortfarande ha ett särskilt starkt skydd inom denna mark 
men det saknas ett övergripande klargörande från statens sida när det gäller hur marken skall 
förvaltas och vilka hänsyn som skall väga tyngst vid användningen av marken. Ett 
klargörande på denna punkt skulle underlätta länsstyrelsernas rättstillämpning när det gäller 
upplåtelser av jakt och fiske och annan markanvändning och skapa en mer förutsägbar 
situation såväl för de renskötande samerna som för övrig befolkning när det gäller 
användningen av den statliga fjällmarken.  
 
 
Marie B. Hagsgård, 2010-02-12 
Sekreterare i Minoritetsspråkskommittén, Utredningen om ILO:s konvention nr 169 och 
Rennäringspolitiska kommittén. 


