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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Samer är ett urfolk som idag lever i Sverige, Norge, Finland och Ryssland.1 I Sverige 

finns samebyar i Västerbottens, Norrbottens, Jämtlands och Dalarnas län.2 Under 1600-

talet började staten uppmuntra nybyggare att flytta till lappmarkerna. Konflikter mellan 

samer och nybyggare uppstod och försökte lösas med hjälp av lappmarksgränsen som 

bestämdes på 1750-talet. Gränsen går vid utkanterna av områden som samerna då hade 

nyttjanderätt till; genom Norrbottens och Västerbottens län, och gäller fortfarande.3 År 

1841 tillkom, enligt Kungligt brev, renbetesfjällen i Jämtlands län. Dessa fjäll var till 

endast för samernas nyttjande och började år 1887 utvidgas till områden ända ner till 

Dalarnas län.4 År 1867 beslutades om en ny administrativ gräns, odlingsgränsen. 

Marken ovanför denna skulle vara ett förbehållet område för samer. Då fanns redan 

vissa nybyggen på denna mark men fler skulle inte få uppföras.5 Trots detta fortsatte 

otillåtna byggnader att uppföras. Genom en kungörelse år 1915 legaliserades dessa 

byggnader, inlöstes av staten och uppläts i en form som kallades fjällägenheter.6  

 Även odlingsgränsen drogs upp för att förebygga konflikter mellan nybyggare och 

samer men skulle inte förhindra samerna att utnyttja den betesrätt de av ålder innehade 

nedanför odlingsgränsen. Betesrätten på enskild mark nedanför odlingsgränsen gäller 

dock bara vintertid.7 Totalt utgör renbetesmarkerna en tredjedel av Sveriges yta.8 

 Det skydd som samerna var tänkta att få genom lappmarksgränsen och senare 

odlingsgränsen har inte kunnat efterlevas. Ovanför odlingsgränsen, bland annat i Kiruna 

där gruvdrift bedrivs, har stora områden av bebyggelse tillkommit.9 Sedan 40-talet har 

infrastrukturen vuxit, turismen ökat och industriföretag etablerats som ett led i en 

exploatering av fjällvärlden.10 Detta har gjort det allt svårare för samerna att bedriva 

renskötsel.11 

                                                
1 https://www.sametinget.se/9266  
2 https://www.sametinget.se/8382  
3 Prop. 1971:51, s. 24 f.  
4 Prop. 1971:51, s. 156.  
5 Prop. 1971:51, s. 24 f.  
6 Sverdrup m.fl. s. 20. 
7 Prop. 1971:51, s. 25.  
8 SOU 2006:14, s. 449.  
9 Prop. 1971:51, s. 25.  
10 Prop. 1971:51, s. 50.  
11 Prop. 1971:51, s. 124.  
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 På grund av de motstående intressen som anförts är frågorna om upplåtelse, 

upphävande och friköp på dessa marker både politiskt känsliga och juridiskt 

komplicerade. Denna uppsats ska utreda hur avvägningar mellan dessa intressen går till 

och bör gå till. Vilka hänsyn ska tas vid en upplåtelse eller friköp och vad är avgörande? 

Vilka förutsättningar måste finnas för att ett upphävande av renskötselrätten ska kunna 

ske? Frågorna är infekterade och flitigt diskuterade i litteratur, politik och juridik. Det är 

därför viktigt att de prövas på rätt sätt och inom skälig tid.  

 Samer som är medlemmar i samebyar har monopol på rennäringen i Sverige. I denna 

renskötselrätt ingår rätt för samerna att ta mat och vatten till sina renar. Till denna rätt 

finns ett antal andra rättigheter knutna till exempel att jaga och fiska. 

 Eftersom renskötseln bedrivs på sådan stor del av Sveriges yta finns det dock, som 

nämnts, ett flertal konkurrerande intressen. Fjällvärlden är av betydelse för 

näringsidkare, folk som vill jaga eller fiska som rekreation, företag som vill utvinna 

mineral, och inte minst, de som kommer ifrån eller bor på markerna. För att kunna 

tillgodose dessa intressen kan staten upplåta eller sälja mark ovanför odlingsgränsen och 

på renbetesfjällen. Hänsyn måste dock ändå tas till rennäringen. I speciella fall kan 

staten också upphäva renskötselrätten på vissa områden. Eftersom denna mark från 

början var avsatt till samerna, som vissa till och med hävdar äger marken, kräver 

upplåtelse, friköp och upphävande noga övervägande för att inte inskränka 

renskötselrätten och rättigheterna knutna därtill.  

 Samtidigt bör markägares, bosattas och turisters intressen och behov kunna 

tillgodoses. Konflikter uppstår också på grund av skador som renar påstås medföra på 

enskildas marker.12  Dessutom har på senare tid andra aspekter tillkommit som inte bara 

har att göra med samerna, rennäringen och de som bor och verkar på marken ovanför 

odlingsgränsen och på renbetesfjällen. Hänsyn ska också tas till att områden av mark 

ska skyddas från vissa företag och åtgärder på grund av miljö, natur, kulturmiljö och det 

rörliga friluftslivet.  

 Idag finns i Norrbottens län på statens mark ovanför odlingsgränsen 1250 

markupplåtelser för fritidshus eller permanentbostäder för privatpersoner och 350 

upplåtelser för båthus eller anläggningar.13 Det finns i Norrbotten inga fjällägenheter 

kvar i statlig ägo. I Jämtlands län finns 500 hyres- och markupplåtelser för byggnader 

                                                
12 Bengtsson, Samerätt, s. 11.  
13 http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/Sv/naringsliv-och-
foreningar/rennaring/markupplatelser/Pages/default.aspx 
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och 75 nyttjanderättsupplåtelser för till exempel master, ridning och 

hundspannskörning. Det finns även 16 stycken fjällägenheter i statlig ägo. 14  I 

Västerbotten finns cirka 300 stycken upplåtelser där jakt- och fiskekojor är vanligast.15 

Staten äger även cirka 15 stycken fjällägenheter.  

 

1.2 Syfte  
Denna uppsats syftar till att närmare utreda förutsättningarna för upplåtelse, upphävande 

av renskötselrätten och friköp av statens mark ovanför odlingsgränsen och på 

renbetesfjällen. Jag ska således utifrån gällande rätt diskutera vad regeringen och 

länsstyrelserna bör och tar hänsyn till vid en upplåtelse. Jag ska även diskutera hur 

bedömningen bör ske i framtiden. Finns det kanske ett behov av lagändring? I 32 § 

rennäringslag (1971:437, RNL) regleras förutsättningarna för upplåtelse av statens mark 

ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen. Upplåtelse får ske om det är utan 

”avsevärd olägenhet” för renskötseln och för jakt och fiskeupplåtelser krävs dessutom 

att det inte är till ”besvärande intrång” i samernas rätt till jakt eller fiske. Jag kommer 

därför titta närmare på vad dessa rekvisit innebär. I uppsatsen kommer även diskuteras 

huruvida lagstiftningen idag är tillräcklig eller om till exempel rekvisitet ”avsevärd 

olägenhet” behöver preciseras.  

 För ändamål som anges i 2 kap. Expropriationslag (1972:719, ExprL) kan regeringen 

även bestämma om upphävande av renskötselrätten för visst markområde. Detta kan 

kombineras med föreskrivna åtgärder för att motverka ”skada eller olägenhet” för 

renskötseln. Den berörda samebyn har rätt till ersättning för ”skada eller olägenhet” 

som drabbar renskötseln i och med upphävandet. Innebörden av ”skada” och 

”olägenhet” kommer därför att diskuteras. Ett avsnitt kommer även kort att behandla 

möjligheten att rättspröva ett beslut om upphävande.  

 Frågor om försäljning av statens mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen 

prövas av regeringen. Uppsatsen kommer därför även att behandla vad regeringen enligt 

rättskällor idag ska ta hänsyn till när de säljer mark och hur friköp bör bedömas i 

framtiden. Behöver dessa frågor regleras i lag eller annan författning? 

                                                
14 http://www.lansstyrelsen.se/jamtland/Sv/naringsliv-och-foreningar/rennaring/mark-och-
fjalllagenhetsfragor/Pages/index.aspx  
15 http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/Sv/naringsliv-och-
foreningar/rennaring/Markupplatelser/Pages/default.aspx  
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 Slutligen ska samernas inflytande över frågorna om upplåtelse, friköp och 

upphävande av renskötselrätten diskuteras. Har de tillräckligt med inflytande och på 

vilket sätt?  

 

1.3 Metod 
Denna uppsats är rättsvetenskaplig vilket innebär att jag har gått igenom lagtext, 

förarbeten, praxis, doktrin och sedvana. Uppsatsen har även vissa rättshistoriska inslag. 

Den rättshistoriska utredningen har varit viktig för att kunna ge en överblick över 

utvecklingen av rennäringen och därmed aktuella lagar. Det har även varit betydelsefullt 

att studera äldre förarbeten för att kunna tolka nu gällande lagar och förordningar. Det 

kan också påpekas att den nu gällande RNL är från år 1971 och utredningen från år 

1968, även gällande lag är alltså relativt gammal. På den tiden redovisades inte heller 

innebörden av rekvisiten lika noggrant. I praktiken innebär det att lagstiftaren 

överlämnat åt rättstillämparen att precisera innebörden av rekvisiten och bristen på 

tydlighet i förarbetena har gjort det svårt att få vägledning. Gällande friköp finns inga 

materiella regler utan endast riktlinjer i budgetpropositioner. Det innebär i sin tur att 

vissa slutsatser är mindre säkra när materialet är kortfattat eller vissa delar saknas.  

 Mycket har också förändrats sedan RNL trädde i kraft, Plan- och bygglag (2010:900 

PBL) och Miljöbalken (1998:808 MB) är exempel på lagar som tillkommit och som i 

vissa fall förändrar läget. Rennäringen och renskötselrätten är ett komplicerat område 

som i praktiken innefattar många lagar. Det är dock inte bara juridisk komplicerat utan 

även politiskt känsligt vilket gör avvägningar och bedömningar mycket svåra.  

 Angående rekvisitet avsevärd olägenhet som är ett av kärnbegreppen i uppsatsen 

finns ett stort antal beslut från regeringen och länsstyrelserna. Dessa är dock inte så 

detaljerade och pedagogiska som dagens domskäl. Bristen på tydliga beslut och 

förarbeten har gjort arbetet att definiera begreppet mycket svårt och inbjuder till 

spekulation. Trots bristen har jag försökt föra resonemang kring begreppet med hjälp av 

det material som finns.  

 För statistik och andra icke juridiska moment har jag använt mig av information från 

bland andra länsstyrelserna och Sametinget. För bakgrund och tolkning av lagtext har 

jag i vissa fall använt juridisk doktrin, till exempel lagkommentarer och läroböcker. 

Domar från allmänna domstolar har använts för att belysa viss problematik men även 
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för att stärka argument. I flera kapitel har jag i stor utsträckning byggt resonemangen på 

offentligt tryck på grund av avsaknaden av andra rättskällor.  

 Jag har genom min praktik på Regeringskansliet fördjupat mina kunskaper inom 

ämnet, inte minst genom praktisk tillämpning. Det har också varit behövligt att genom 

praktiken pröva mina teser på riktiga ärenden.  

 

1.4 Avgränsning 
Framställningen behandlar förutsättningarna för upplåtelser, upphävande av 

renskötselrätten och friköp av statens mark ovanför odlingsgränsen. Jag har därför valt 

att inte gå in på diskussionen om det är staten eller samer som äger de aktuella 

markerna. Som rättsläget ser ut idag är det nämligen staten som anses vara ägare jämte 

de privata markägarna. Jag kommer inte heller gå in på hur ersättning beräknas vid 

dessa åtgärder utan endast vilka faktorer och, i viss mån vilka bestämmelser, som är 

intressanta. Hänsyn till rennäringen ska tas vid ett flertal åtgärder som vidtas på marker 

där renskötselrätt finns, till exempel vid tillgodogörande av vissa mineraler och vid 

skogsnäringen. Eftersom dessa inte har en direkt koppling till förutsättningarna för de 

åtgärder som uppsatsen behandlar har jag lämnat dem därhän.  

 

1.5 Begrepp 

1.5.1 Inledning 

Nedan följer en lista på begrepp som förekommer i uppsatsen. Dessa är återkommande 

och förklaras för att underlätta den fortsatta läsningen.  

1.5.2 Förklaring av begrepp 

Avvittring – Genom avvittringen skedde en uppdelning av mark mellan staten och 

enskilda i norra Sverige. Detta skedde mellan 1600-talets slut fram till 1900-talets 

början.16  

Betesområde – Byområdet och övriga områden som samebyn använder för renskötsel (8 

§ RNL)  

Betesrätt – Rätten att låta renarna beta inom samebyns del av renskötselområdet.17 

                                                
16 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/avvittring 
17 Prop. 1971:51, s. 163.  
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Kronomark - Mark som tillhör staten eller tillhörde till slutet av juni -92 (3 § p. 1 RNL).   

Lappmarksgräns - Drogs upp på 1750-talet för att reglera konflikter mellan samer och 

nybyggare.18 Se karta.  

Odlingsgräns – Administrativ gräns som drogs upp år 1867. Se karta.  

Renbetesfjällen – De renbetesfjäll som vid avvittringen avsattes för samerna och de som 

sedan upplåtits till utvidgning. (3 § 2 st. RNL).  

Renbetesland – Mark som vid avvittringen förklarats utgöra renbetesland eller av ålder 

används som sådant land. 3 § 2 st. RNL.  

Vinterbetesmark – Mark där renskötsel får bedrivas 1 oktober – 30 april. (3 § 1 p. RNL). 

I övriga delar av lappmarkerna nedanför odlingsgränsen och i trakterna utanför 

lappmarkerna och renbetesfjällen där renskötsel av ålder bedrivs vissa tider av året. Det 

gäller inom större delen av Norrland utanför lappmarkerna och renbetesfjällen och vissa 

delar av Dalarnas län.19 Den sydligaste samebyn är Idre sameby som håller renar i 

Älvdalens och Härjedalens kommun i dalarnas län.20 Denna rätt grundas på sedvana och 

inte urminnes hävd (NJA 2011 s 109, Nordmalingdomen). 

Året runt mark - Mark där renskötsel får bedrivas året runt (3 § 1 p. RNL). Norrbottens 

och Västerbottens läns lappmarker ovan odlingsgränsen och nedanför där renskötsel av 

ålder bedrivits och marken tillhör eller tillhörde staten i slutet av juni -92 eller är 

renbetesland. Även på renbetesfjällen i Jämtland och på de områden i Jämtland och 

dalarnas län som i slutet av -92 tillhörde staten och var särskilt upplåtna till renbete.  

 

1.6 Disposition 
Det första och andra kapitlet syftar till att ge en introduktion och bakgrund till ämnet för 

att lättare förstå den fortsatta framställningen. Här genomförs även en redogörelse för de 

första renbeteslagarna som återkommer i senare analyser. 

 Det tredje kapitlet behandlar förutsättningarna för upplåtelse och därmed några 

bestämmelser i MB och PBL som jag anser är relevanta för bedömningen. Här 

återkommer jag även till de första renbeteslagarna för att läsaren ska förstå utvecklingen 

av just bestämmelserna om upplåtelse. 

                                                
18 Prop. 1971:51, s. 25.  
19 Prop. 1928:43, s. 69. 
20 https://www.sametinget.se/8836.  
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 Kapitel fyra inleds också det med en redogörelse av tidigare bestämmelser om 

upphävande av renskötselrätten och syftet med införandet av dem. Vidare innehåller 

kapitlet ett avsnitt om rättsprövningslagen eftersom rättsprövning kan ske av vissa 

regeringsbeslut.  

 Det femte kapitlet tar sikte på friköp av mark. Eftersom olika riktlinjer gäller för 

friköp av fjällägenheter och friköp av övrig mark har jag valt att lägga dessa i olika 

avsnitt. Praxis på området behandlas dock i ett gemensamt avsnitt. 

 Eftersom samerna är högst berörda av upplåtelser, upphävande av renskötselrätten 

och friköp av mark ovanför odlingsgränsen diskuteras i sjätte kapitlet vilka möjligheter 

samebyarna har att påverka om och när dessa åtgärder genomförs. Mycket av den 

ersättning som betalas för åtgärderna tillfaller Samefonden och det finns därför ett 

avsnitt om denna.  

 Avslutningsvis finns en sammanfattning och slutsats kring diskussionerna som 

uppsatsen tar upp.  

2 Samerna och rennäringen – en översikt  

2.1 Inledning 
Samer som är medlemmar i samebyar har rätt att bedriva renskötsel på vissa 

markområden i Sverige. Med denna rätt tillkommer även vissa andra rättigheter som att 

jaga eller fiska. När odlingsgränsen drogs upp skulle marken ovanför denna gräns vara 

förbehållet samerna. Med tiden har detta förändrats och idag finns det flera 

konkurrerande intressen på marken ovanför odlingsgränsen och även på renbetesfjällen. 

När staten upplåter mark för annat ändamål än renskötsel eller när privatpersoner och 

företag friköper mark på dessa områden ska dock hänsyn tas till samernas rättigheter. 

Hur denna bedömning ska ske kommer att diskuteras i de följande kapitlen. För att 

förstå vad samernas rättigheter innebär ska dock i detta kapitel en översikt presenteras 

av samernas rättigheter och skyldigheter enligt lag.  

 År 1886 kom den första renbeteslagen (lag angående de svenska lapparnes rätt till 

renbete i Sverige 1886:38) som stadgade samernas rätt till renskötsel och de rättigheter 

som tillkommer den. Denna lag har ersatts av tre andra fram till den nu gällande RNL. 

Denna utveckling är nödvändig att studera för att förstå dagens rättsläge och 

problematiken inom ämnet.  
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2.2 Samerna rättigheter och skyldigheter 
Samernas rättigheter omnämns i tre paragrafer i Regeringsformen (1974:152, RF). Till 

en början stadgas i 1 kap. 2 § RF att ”det samiska folkets (…) möjligheter att behålla 

och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas”. I förarbeten har uttalats att 

rennäringen är en viktig och kanske till och med en nödvändig förutsättning för att den 

samiska kulturen ska överleva i Sverige.21 Det har även hävdats att rennäringen är ett 

uttryck för den samiska kulturen.22 Det innebär alltså att renskötselrättens främjande 

kan sägas vara stadgat i grundlag.  

 I förarbetena till den första renbeteslagen år 1886 talas om samernas rättigheter som 

en nyttjanderätt. 23  Nyttjanderätt är grundlagsskyddad på så sätt att den inte kan 

upphävas utan ersättning (2 kap. 15 § RF). Nyttjanderätt faller även under 

tilläggsprotokoll 1, artikel 1, lag (1994:1219) om den europeiska konventionen 

angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 

(EKMR) som ger en stat rätt att genom lag reglera nyttjande av egendom i 

överenstämmelse med bland annat det allmännas intresse. Förutom att vara en 

nyttjanderätt är samernas renskötselrätt en näringsrätt som ska regleras i lag (2 kap. 17 §  

2 st. RF). Den lagen är idag RNL. 

 Samerna har enligt 1 § st. 1 RNL rätt att använda mark och vatten till underhåll för 

sig och sina renar. Rennäringen ska dock bedrivas så att naturbetesmarkerna ger en 

fortsatt god avkastning och den biologiska mångfalden behålls (65 a § RNL). 

Renskötsel får bedrivas hela året på de så kallade året-runt-markerna (3 § p. 1 RNL) och 

grundar sig på urminnes hävd, något som fastslogs i NJA 1981 s 1 (Skattefjällsmålet) 

och senare kodifierades i 1 § 2 st. RNL. Den kan inte upphävas utan ersättning. 

Renskötsel får även bedrivas på vinterbetesmarkerna mellan vissa angivna datum (3 § p. 

2 RNL). Vinterbetesrätten tillkommer samerna enligt sedvana, något som fastslogs i 

NJA 2011 s 109 (Nordmalingdomen) och upphör om en sameby uttryckligen avstår från 

rätten.24 Renskötselrätten på vinterbetesmarkerna liknar servitut då den inte har någon 

begränsning i tiden men grundas dock inte på avtal.25  

                                                
21 SOU 1968:16, s. 55.  
22 SOU 1989:41, s. 216 f.  
23 Prop. 1886:2, s. 71.  
24 Bengtsson, RNL 3 §, lagkommentar not 6, Karnov.  
25 NJA 2005 s. 1006.  
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 Renskötselrätten tillkommer den som är medlem i Sameby (1 § 3 st. RNL). 

Samebyarna är juridiska personer (10 § RNL) och kan företräda sina medlemmar i 

ärenden mot myndigheter och ibland enskilda.26 Året-runt-markerna fördelas mellan 

samebyar (6 § st. 2 RNL ). Samerna har alltså monopol på renskötselrätt som bedrivs på 

annans mark.27 Vid utövande ska hänsyn tas till andra intressen och renarna ska hindras 

från att vålla skada eller olägenhet (65 §). Vid flyttning av samebyns renar mellan deras 

betesområden ska den väg tas som vållar minst skada (23, 65 §§ RNL).   

 Samebyarna får inom byns betesområde uppföra stängsel och mindre byggnader som 

behövs för renskötseln. Är de för stadigvarande bruk får markägaren anvisa plats (16 § 

RNL). I övrigt krävs inget tillstånd. I viss utsträckning får samerna även avverka skog 

(17, 18, 20, 22 §§ RNL). Slutligen har samerna rätt till jakt och fiske på utmarkerna 

inom de delar av byns betesområde som hör till renbetesfjällen eller lappmarkerna när 

renskötsel är tillåten där (25 § RNL).  

 Rättigheterna som ingår i renskötselrätten får inte upplåtas vidare av samebyarna (31 

§ RNL).28 I 30 § RNL finns även ett skydd mot att de som äger eller brukar mark där 

renskötsel bedrivs inte får vidta åtgärder som medför avsevärd olägenhet, detta gäller på 

året-runt-markerna och bestämmelsen infördes i samband med den gällande lagen.29 

 År 2015 uppgick antalet samer som ägde renar till 4653.30 1920 var bara drygt 2500 

renskötare.31 Det finns 51 samebyar och mellan 20-35 000 samer i Sverige. Det är 

således en väldigt liten del av samerna som är renskötare. Många har vanliga jobb i 

samhället, en del arbetar till exempel med turism och nyheter.32 

 

2.3 Utvecklingen av renbetesmarkerna 

2.3.1 1800-talet 

I förslaget till den första renbeteslagen från år 1886 redogjordes tydligt svårigheterna 

med renskötseln på grund av väder, vind, tillgång till mat och problem att styra de 

                                                
26 Bengtsson, RNL 10 §, lagkommentar not 11, Karnov. 
27 Prop. 1971:51, s. 25.  
28 I dom som meddelades i Gällivare tingsrätt 03-02-16 (mål T-323-09) fastslogs dock att Girjas sameby i 
Gällivare utan statens samtycke får upplåta jakt på småvilt och fiske inom byns område. Domen är dock 
överklagad och rättsläget får anses vara oklart. 
29 Se vidare prop. 1971:51, s. 124.  
30 https://www.sametinget.se/statistik/ren%C3%A4gare  
31 Prop. 1928:206, s.24. 
32 https://www.sametinget.se/9266  
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skygga djuren trots att hund användes.33 Kommittén påpekade därför att eftersom 

näringen i sig är krävande, bör inte belastningen utökas genom intrång och fel från 

utövare av andra näringar och från dem som har att avväga rättigheter och skyldigheter 

på båda sidor.34 Det uttalades även att upplåtelser, särskilt i Jämtlands län, lett till 

trängsel och olägenheter för renskötseln. Utredarna underströk att dessa upplåtelser 

rimmar illa med syftet med renbetesupplåtelser – marken har avsatts för renskötseln och 

inget annat.35 Det var här tydligt hur lagstiftaren ansett att renbetesmarkerna ska 

användas. I 22 § som reglerade upplåtelse togs också stor hänsyn till samerna vid 

undantag av denna användning. Upplåtelse skulle kunna ske till förmån för bofastas 

”hemdjur”, återigen med kravet att det inte fick vara till skada för samerna.36 Även i 

förslag till 1898 års renbeteslag (lag om de svenska lapparnes rätt till renbete i Sverige 

1898:66) påmindes om att renbetesmarkerna var upplåtna till samerna och att eventuellt 

arrende av annan var inskränkt med hänsyn till detta syfte.37 

 

2.3.2 1900-talet 

Trots den tydliga hållningen att i stor utsträckning se till samernas rätt infördes en 5 § i 

Lag (1928:309) om de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige. Denna reglerade 

möjligheten att upphäva renskötselrätten även ovanför odlingsgränsen och på 

renbetesfjällen om det behövdes för ”särskilt ändamål av större betydelse”. Möjligheten 

att upphäva renskötselrätten infördes även i efterföljande lag i 26 § RNL och av ett 

uttalande från departementschefen framgår lösningen på hur konflikten mellan samerna 

och övriga intressenter skulle lösas. Han ansåg till en början att upplåtelser på mark som 

är avsedda för renskötseln ska vara mindre omfattande och inte skada näringen.38 Sedan 

fortsätter han:  

 

”för nyttjanderättsupplåtelser av större omfattning får man falla tillbaka på de 

bestämmelser om upphävande av rätt till renskötsel (…)”39 

 

                                                
33 Utredning år1883 25/8, s. 61 ff.  
34 Utredning år 1883 25/8, s. 64.  
35 Utredning år 1883 25/8, s. 71.  
36 Utredning år 1883 25/8, s. 105.  
37 Utredning år 1895 1/4, s. 28.  
38 Prop. 1971:51, s. 132.  
39 Prop. 1971:51, s. 132.  
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 Lösningen var alltså att om upplåtelserna innebar för stor skada och intrång på 

renskötseln, ska renskötselrätten istället upphävas om marken behövs för ändamål som 

anges i 2 kap. ExprL. Fördelen är visserligen en rätt till ersättning enligt 28 § RNL, 

något som inte i alla fall erhålls vid upplåtelser (34 § RNL). Trots detta måste 

bestämmelsen anses vara ett steg i riktningen att ytterligare inskränka de renskötande 

samernas rätt till nödvändig mark. Syftet med paragrafen måste förstås så att om mark 

behövs för viktiga allmänna intressen bör den trots allt kunna tas i anspråk. Detsamma 

gäller vid upplåtelse, givetvis förändras samhället och situationer som inte tidigare 

kunnat förutses aktualiseras. Sett från syftet så som det anges i förarbetena om att 

marken skulle vara avsatt för samerna och rennäringen, kan dock konstateras att andra 

intressen fått något mer utrymme. 

 Även med 1928- års lag skulle renskötselns utveckling främjas och samernas tillvaro 

tryggas.40 I förarbetena till RNL påpekades också att upplåtelser skett restriktivt och 

sällan skedde mot samernas vilja.41 Detta trots att möjligheten till upplåtelse genom en 

lagändring år 1947 utvidgats till att gälla med hänsyn till infrastruktur, bostad eller 

liknande ändamål. Återigen underströks i förarbetena till RNL att marken det här 

handlar om är upplåten till samerna och att utgångpunkten ska vara att ytterligare 

upplåtelser endast ska ske i särskilt angivna fall. Det är inte heller främmande att 

renskötseln försvårar turismens utveckling på dessa platser eftersom restriktivitet ska 

råda vid upplåtelser på grund av rennäringen.42  

Renskötande samer hade det ekonomiskt svårt vid tiden för RNL:s tillkomst, 

problemet skulle lösas med hjälp av administrativa åtgärder och ekonomiskt stöd som 

reglerades i lagen. Det råder nämligen samstämmighet om att rennäringen är en 

förutsättning för att bevara den samiska kulturen.43 Trots det har rennäringen ofta 

tvingats tåla förlust av betesmarker och att flyttningsleder stängts av till förmån för 

gruvbrytning, vattenkraftutbyggnad och utbyggnad av vägar.44 

 Innan jag går vidare till att analysera bestämmelserna om markupplåtelse vill jag 

belysa regleringens roll för samerna med ett uttalande från JO: 

 

                                                
40 Prop. 1928:43, s. 36.  
41 Prop. 1971:51, s. 124.  
42 SOU 1968:16, s. 55.  
43 Prop. 1971:51, s. 112, SOU 1968:16, s. 55. 
44 Prop. 1985/86:3, s. 57. 
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”Spörsmålet om de materiella reglernas innebörd och tillämpning är av essentiell 

betydelse för frågan om samerna skall kunna fortsätta sitt urgamla näringsfång eller 

om de efter hand ska trängas undan till allt mindre reservat för att till slut upphöra att 

existera som speciell befolkningsgrupp med säreget kulturarv.”45 

3 Upplåtelse av statens mark 

3.1 Inledning 
Fast egendom är jord som är indelad i fastigheter (1 kap. 1 § Jordabalk (1970:994, JB)). 

Upplåtelse av fast egendom finns av olika slag och de viktigare regleras i JB. Det kan 

ske av företag, staten, kommun eller enskild. En hyresvärd kan tillexempel genom avtal 

upplåta bostäder eller lokaler till nyttjande mot ersättning, formen kallas hyra. Om en 

markägare upplåter mark för nyttjande mot ersättning kallas det arrende och kan bland 

annat ske för jordbruk, med rätt att uppföra bostad eller annan byggnad. Även detta ska 

ske med avtal. Det finns också nyttjanderätter som inte faller under arrende eller hyra. 

Det kan gälla till exempel jakt, fiske, grus -eller stentäkt. 46  En annan form av 

nyttjanderätt är tomträtt. Denna liknar äganderätten och ger tomrättshavaren en starkare 

ställning än vad som kan erhållas med de andra nyttjanderätterna.47 Tomträtt kan dock 

bara upplåtas i fastighet som tillhör staten, en kommun eller ”som annars är i allmän 

ägo” (13 kap. 2 § JB).48 

 När staten upplåter mark sker det, precis som för annan, med stöd av JB:s regler om 

bostads-, lägenhets-, jordbruks och anläggningsarrende, nyttjanderätt och tomträtt. För 

de flesta nyttjanderätter finns ett besittningsskydd för nyttjanderättshavaren som innebär 

att upplåtaren inte kan säga upp avtalet utan giltiga skäl eller endast vid speciella 

tidpunkter. Följer inte upplåtaren dessa regler kan han i vissa fall bli 

ersättningsskyldig.49 Vid till exempel bostadsarrende har arrendatorn ett väldigt starkt 

besittningsskydd som innebär att denne endast kan bli tvungen att flytta under speciella 

omständigheter (se vidare 10 kap. 5 § JB). För några former av upplåtelse begränsas 

                                                
45 Prop. 1971:51, s. 50.  
46 Bengtsson m.fl. Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s 19 f.   
47 Bengtsson m.fl. Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, s 260.  
48 Om regeringen medger det kan även tomträtt upplåtas i en fastighet som tillhör en stiftelse (13:2 JB). 
49 Se till exempel 11 kap. 5 § JB.  
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tiden för ett giltigt avtal genom lag (7 kap. 5 § JB). Detta gäller dock inte för 

nyttjanderätt som upplåts av staten (7 kap. 5 § 3 st. JB).  

 Prövningen om upplåtelse kan vara en komplicerad process. Hänsyn bör inte bara tas 

till om åtgärden kan innefatta en avsevärd olägenhet för rennäringen utan och också om 

åtgärden är förenlig med MB:s bestämmelser om skydd av olika områden och PBL:s 

reglering om planbestämmelser. Detta eftersom bestämmelser i MB och PBL reglerar 

hänsynstaganden som bör iakttas vid en upplåtelse för att åtgärden, till exempel 

uppförande av ett fritidshus, efter ett beslut om upplåtelse ska kunna vidtas.  

 

3.2 Tidigare lagstiftning – historisk tillbakablick 
Den första renbeteslagen infördes år 1886. I lagen reglerades en möjlighet för staten att 

upplåta mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen (22 §). Där stadgades att 

om bete eller slåtter inte användes av samerna på mark som var avsatt till dem kunde 

marken upplåtas till behovet återuppstod för samerna. Det krävdes dock att det kunde 

ske utan intrång eller skada för samerna. På samma marker kunde jakt och fiske 

upplåtas om det kunde ske utan skada för samerna och om de samtyckte till upplåtelsen. 

Reglerna infördes även, med vissa ändringar, i 31 § i 1898 års renbeteslag. Kravet på 

samernas samtycke i fråga om jakt- och fiskeupplåtelser hade tagits bort. Nu räckte det 

med att de hördes. I och med utvidgningen av renbetesfjällen år 1887-1891 hade mark i 

Jämtlands län inköpts eller exproprierats och inägor på denna mark skulle kunna 

upplåtas till bofasta.50 Även dessa upplåtelser reglerades i 31 § och krävde att marken 

inte var för samerna nödvändig och att arrendatorn själv såg till att hans grödor inte blev 

förstörda av renar.  

 I 1928 års renbeteslag reglerade 56 § upplåtelserätten som nu hade utvidgats 

ytterligare. Olika typer av upplåtelser reglerades enligt olika förutsättningar. Inom 

område som innehade ”bete, slåtter, grustäkt eller annan därmed jämförlig nyttighet” 

som inte användes av samerna kunde upplåtelse göras om det kunde ske utan intrång 

eller skada för renskötseln. Upplåtelse av fiske och jakt kunde ske om det inte var till 

”fara för tillgången på vilt eller fisk och utan besvärande intrång för samerna”. Dessa 

två stycken avsåg områden som ”blivit till lapparnas uteslutande begagnande anvisade” 

vilket enligt förarbetena innefattade renbetesfjällen och mark ovanför odlingsgränsen 

                                                
50 Utredning år 1895, 1/4, s. 28.  
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som inte var enskild.51 Slutligen kunde upplåtelse av nyttjanderätt till inägor ovanför 

odlingsgränsen eller på renbetesfjällen ske om det inte var till avsevärt men för 

renskötseln.  

 

3.3 Rennäringslagen 

3.3.1 Allmänt om prövningen 

 

I nu gällande RNL regleras i 32 § att: 

 

”På sådan kronomark ovanför odlingsgränsen som står under statens omedelbara 

disposition och på renbetesfjällen får nyttjanderätt upplåtas endast om upplåtelsen kan 

ske utan avsevärd olägenhet för renskötseln. Avser upplåtelsen rätt till jakt eller fiske, 

krävs dessutom att upplåtelsen är förenlig med god viltvård eller fiskevård och kan ske 

utan besvärande intrång i rätten till jakt eller fiske enligt 25 §. Upplåtelse av hela fisket 

i visst vatten får ske endast om samebyn medger det.” 

 

 Upplåtelse kan ske för gruvtäkt, jaktkoja, fiskestuga, turistanläggning, bostad 

etcetera.52 Alla former av upplåtelser ska ske restriktivt.53 Det gör ingen skillnad om det 

är en medlem i en sameby eller annan som ansöker om upplåtelse. Dock har 

renskötande samer en rätt att uppföra mindre byggnader på samebyns mark som är 

nödvändiga för renskötseln. Detta kan ske utan upplåtelseavtal, men kräver i vissa fall 

att plats anvisas av markägaren (16 § RNL).  

 Ansökan om upplåtelser prövas i de flesta fall av länsstyrelsen (33 § RNL och 2 § 

rennäringsförordning (1993:384, RNF)) och överklagas hos regeringen 99 § 3 st. RNL 

men kan i vissa fall även hänskjutas av länsstyrelsen till regeringen (2 § RNF).  

Besluten som gäller upplåtelse av rätt till jakt eller fiske kan dock bara överklagas av 

sameby (99 § 3 st. RNL). Gäller upplåtelsen tillgodogörande av mineraliska ämnen som 

inte omfattas av minerallagen (1991:45) prövas den av Sveriges geologiska 

undersökning (4 § RNF). Detta ska ske i samråd med länsstyrelsen och Fastighetsverket 

och kan de tre myndigheterna inte enas ska de hänskjuta till regeringen, som annars har 

                                                
51 Prop. 1928:43, s. 171.  
52 Bengtsson, RNL 32 §, lagkommentar not 33, Karnov.  
53 Prop. 1994/95:100, bilaga 10, s. 65, prop. 2009/10:1, s. 85.  
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hand om överklagan i ärendet (36 § RNF). Regeringens beslut om upplåtelse enligt 32 § 

RNL kan prövas av HFD genom rättsprövning.54 

 

3.3.2 Avsevärd olägenhet, 32 § första stycket 

Rekvisitet avsevärd olägenhet introducerades i RNL. Vad det kan innebära eller hur det 

ska tolkas förklaras dock inte närmare i förarbetena till lagen. Till en början måste 

mindre olägenheter anses, som även framgår av ordalydelsen, falla utanför 

bestämmelsen och därför bör accepteras av samerna.55 Vidare föreslås i utredningen att 

samma förutsättningar ska gälla för alla upplåtelser och att upplåtelse inte får ske om 

det är till ”avsevärt men för renskötseln”.56 När departementschefen först nämner 

utredningens förslag använder även han rekvisitet avsevärt men.57 När han senare 

meddelar att han instämmer i förslaget använder han istället ”avsevärd olägenhet” utan 

att notera att olägenhet inte tidigare använts. Lagrådet gör inte någon erinran om 

paragrafen och jag anser därför att slutsatsen kan dras att rekvisiten ”avsevärt men” och 

”avsevärd olägenhet” betraktas vara synonyma. Departementschefen fastlår även att 

principerna för nyttjanderättsupplåtelserna bör kvarstå.58 Ledning för tolkningen av 

dessa begrepp bör alltså kunna hämtas från äldre förarbeten.  

 Tyvärr ger inte heller de allra första förarbetena någon närmare vägledning i frågan 

hur intrången ska bedömas. Det nämns endast att prövningen ska göras av aktuellt läns 

landshövding.59 För jakt och fiske krävdes ju till en början samernas samtycke och det 

kan antas de därför fick göra bedömningen själva.  

 I senare förarbeten har konstaterats att fiske i sig inte innebär någon avsevärd 

olägenhet för renskötseln.60 Däremot anfördes att skoterkörning till och från fiskevatten 

kan innebära en störning. Det påtalas dock att det i stora delar av fjällen råder förbud 

mot skoterkörning och att det endast får ske på särskilda skoterleder som därigenom 

minimerar störningar. Trafik och annan olägenhet skulle kunna minskas eller undvikas 

                                                
54 RÅ 1999 not 234.  
55 Prop. 1971:51, s. 133.  
56 SOU 1968:16, s. 211.  
57 Prop. 1971:51, s. 125.  
58 Prop. 1971:51, s. 132.  
59 Utredning år 1883 25/8, s. 105.  
60 Prop. 1992/93:32, s. 148.  
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genom att reglera tid, plats och övriga villkor för upplåtelser. Det framhölls vidare att 

fiske är mindre störande för omgivningarna än jakt.61  

 Gällande jakten synes den största reservationen vara kring användningen av hund 

som är vanligt vid småviltsjakt.62 Enligt 93 § 1 st. RNL ska dock hund inom ett 

betesområde där renskötsel får bedrivas eller när renar flyttas vara kopplad eller 

instängd. Den som bryter mot bestämmelsen kan enligt 93 § 9 p. RNL dömas till böter. 

Om hunden orsakar skada har ägaren eller innehavaren ett strikt skadeståndsansvar, 

alltså oberoende av vållande (19 § lag om tillsyn över hundar och katter 2007:1150). 

Enligt 93 § 2 st. RNL får hunden även dödas av renskötare om hunden jagar eller på 

annat sätt ofredar ren inom renskötselområde och den inte går att fånga.  

 Om en hund ändå skulle jaga ren kan detta innebära att renarna splittras, vilket är 

särskilt problematiskt om renarna ska samlas för till exempel flyttning eller avskiljning. 

Detta skulle troligen anses vara avsevärd olägenhet för renskötseln. I de senare 

förarbetena anförs dock att bestämmelserna om tillsyn av hund är tillräckliga och att 

hunden är ett viktigt inslag i jakten, inte minst för att kunna eftersöka skadat vilt. Det 

anförs dessutom att de känsligaste områdena för renskötseln inte ska kunna upplåtas 

generellt och skulle det inom vissa områden vara risk för störningar på renskötseln kan 

jakten villkoras med att hund inte får användas.63 Eftersom renar är skygga och 

lättskrämda djur kan dock även antas att jakten kan vara en avsevärd olägenhet för 

renskötseln på det sättet att det vistas mer folk i områdena, i vissa fall med hundar och 

att skott kan störa renarna. Samerna själva har också anfört att småviltsjakten innebär 

störningar för renskötseln.64 

 I RNL infördes 30 § som reglerar ett förbud för ägare eller brukare av mark på året-

runt-markerna att vidta åtgärder som medför avsevärd olägenhet. Även den innehåller 

begreppet avsevärd olägenhet och ledning för bedömningen av begreppet bör därför 

kunna hämtas ur förarbetena till denna paragraf. Även här är åtgärder som innebär en 

mindre förändring i användningssättet av marken tillåtna. 65  Som exempel anges 

                                                
61 Prop. 1992/93:32, s. 148 f.  
62 Prop. 1992/93:32, s. 145. 
63 Prop. 1992/93:32, s. 145. 
64 Bengtsson, Samerätt, s 65. 
65 SOU 1968:16, s. 76. 
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införande av modernare metoder vid skogsavverkning.66 Mer ingripande förändringar 

av användningen är däremot inte tillåtna.67 Prövningen ska ske på objektiva grunder.68 

 Det synes svårt att dra några säkra slutsatser för hur begreppet avsevärd olägenhet 

ska bedömas. Enligt förarbetena verkar lagstiftaren velat lägga över bedömningen om 

begreppets praktiska innebörd på rättstillämparen. Som departementschefen påpekar är 

”vissa områden mer känsliga för ingrepp än andra. Betestillgången varierar inom olika 

områden liksom från ett år till ett annat”.69 Det är därför kanske inte lämpligt att ange 

en exakt innebörd av begreppet avsevärd olägenhet i förarbeten och lagtext eftersom det 

lätt leder till att en flexibel bedömning inte låter sig göras. Jag ska dock i nästa avsnitt 

försöka belysa varför vissa områden är extra känsliga och därmed extra viktiga att 

skydda mot ingrepp. 

 

3.3.3 Avsevärd olägenhet enligt praxis 

Renen är ett vandringsdjur som är lättskrämt och vanemässigt.70 De behöver bra 

betesområden och särskilt vinterbetesmarker då dess storlek och kvalitet är av 

avgörande betydelse för antalet renar som kan hållas av skötaren. De vandrar ofta långa 

sträckor och då är vandringsleder av stor betydelse för att kunna ta sig mellan 

betesområdena. Renarna har även speciella kalvningsland och är då särskilt känsliga för 

störningar.71  

 Regeringen har också tagit hänsyn till dessa ömtåliga områden när de bedömt om en 

upplåtelse är möjlig. Vid ansökning om upplåtelse för tillgodogörande av mineraliskt 

ämne och för fritidshus har regeringen beslutat om avslag på grund av att områden 

utgjort en flyttled för renarna.72 Avslag har även beslutats vid ansökan att få utta morän 

ur ett berg som utgör rastbete vid flyttning. Samebyn hävdade att området redan var en 

trång och kritisk passage på grund av exploatering och att ytterligare störningar skulle 

leda till att renarna fick flyttas med lastbil.73 Ytterligare exempel är när marken legat i 

                                                
66 SOU 1968:16, s. 76.  
67 Prop. 1971:51, s. 124.  
68 Prop. 1971:51, s. 56.  
69 Prop. 1971:51, s. 127.  
70 https://www.sametinget.se/rennaring_sverige  
71 Prop. 1985/86:3, s. 161.  
72 Regeringsbeslut 2012-05-24, dnr L2010/2970, regeringsbeslut 2007-03-22, dnr Jo 2006/2861.  
73 Regeringsbeslut 2010-11-18, dnr Jo2008/2331. 
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anslutning till övergångs- och övernattningshage för hjordar inför flytt över en järnväg 

och när ökade fritidsaktiviteter skulle leda till att renarna inte fick betesro.74 

 Däremot kan redan befintlig bebyggelse enligt regeringen leda till att ytterligare 

upplåtelse inte anses utgöra väsentlig olägenhet. Ärendet gällde en upplåtelse för 

fritidshus och samebyn ansåg att den kunde medföra ökad trafik med motordrivna 

fordon och ytterligare människor i området. Regeringen motiverade tillåtligheten med 

att upplåtelsen i sig inte medförde någon väsentlig olägenhet med hänsyn till tidigare 

bebyggelse i området.75  

 Jag anser att denna motivering kan vara föremål för invändningar. Ponera att den 

första ansökan om upplåtelse bifölls eftersom ett fritidshus inte ansågs kunna påverka 

renskötseln så att avsevärd olägenhet uppstod. Upplåtelserna fortsatte sedan och nu 

börjar bebyggelse och rörelse i området störa renskötseln. Måste upplåtelserna inte 

kunna stoppas om området passerat gränsen för vad som kan anses acceptabelt för 

rennäringen? Jag anser att en ny upplåtelse inte kan motiveras med att bebyggelse redan 

finns och att en ytterligare upplåtelse därför inte skulle spela någon roll. Det kan enligt 

mig mycket väl motiveras med att den aktuella upplåtelsen inte innebär avsevärd 

olägenhet men inte med hänsyn till tidigare upplåtelser. Hänsyn bör dessutom tas till de 

kumulativa effekterna av upplåtelser i området. Påverkan från tidigare upplåtelser kan 

ha förändrats och innebära olägenhet som inte förutsetts vid tiden för medgivandet. De 

bör därför inte vara utgångspunkten för vidare upplåtelser.  

 Ytterligare ett uttalande som kan väcka betänkligheter har gjorts av regeringen i ett 

ärende som gällde upplåtelse för turistanläggning. För att en upplåtelse ska kunna 

medges får det, som nämnts, endast vara av mindre omfattning. Trots det slog 

regeringen i ärendet fast att den inte ska ta ställning till omfattningen eller ytan av 

ansökan utan endast bedöma om upplåtelsen är förenlig med lagstiftningen.76 Som jag 

tolkar regeringens motivering står den alltså i direkt strid med förarbetena, något som 

även docent Eivind Torp med mer blygsamma ord konstaterat.77  

 Vidare har upplåtelse för tillgodogörande av mineraliskt ämne medgetts med 

villkoret att verksamheten ska avbrytas när renarna flyttas förbi. Däremot togs inte 

hänsyn till samebyns invändning att området är trivselområde för ren och att 

                                                
74 Regeringsbeslut 2007-09-06, dnr Jo 2005/835, regeringsbeslut 2007-10-25, dnr Jo 2007/1577.  
75 Regeringsbeslut 2006-12-14, dnr Jo2004/2688, jfr även 2007-01-11, dnr Jo2006/1589 och 1994-12-22, 
dnr Jo94/1512. 
76 Regeringsbeslut 2007-01-11, dnr Jo2006/1589.  
77 Torp, SvJT 2014 s. 122.  
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verksamheten därför borde avbrytas redan när renarnas naturliga samling till området 

påbörjades.78 

 I ett tidigare ärende från 1990-talet synes det som om ytterligare krav för upplåtelse 

tillkommit förutom rekvisitet avsevärd olägenhet. Regeringen delade Jordbruksverkets 

bedömning att bebyggelse inte bör tillåtas utan särskilda skäl om den inte hänger 

samman med rennäringen, fjällägenhet eller som behövs för det rörliga friluftslivet.79 

Dessa är rekvisit som känns igen från förutsättningar för bebyggelse på obrutet fjäll 

(som vidare behandlas under avsnitt 3.4.3). De återkommer även i Jordbruksverkets skäl 

för avslag.80 Detta tyder på att det behöver tydliggöras vad prövningen om upplåtelse 

ska innefatta. 

  

3.4 Miljöbalken 

3.4.1 Inledning 

Renskötselrätten behandlas förutom i RF, RNL och RNF även i MB. I 3 kap. 5 § och 4 

kap. 5 §. 3 kap. 5 § MB regleras områden av riksintresse, däribland områden som har 

avgörande betydelse för renskötseln. 81  4:5 behandlar frågan om bebyggelse, 

anläggningar och andra åtgärder inom vissa områden som kallas ”obrutna 

fjällområden” och som är viktiga för rennäringen.82 Dessutom finns i 7 kap. MB 

bestämmelser om skydd för vissa övriga områden. Frågan är dock om, och i så fall på 

vilket sätt, nämnda paragrafer i MB ska tas i beaktning vid en prövning av 

markupplåtelse enligt 32 § RNL.  

 

3.4.2 Riksintresse för rennäringen 

Enligt 3 kap. 5 § MB ska mark- och vattenområden som har betydelse för rennäringen 

så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra näringens 

bedrivande. Områden som är av riksintresse för rennäringen ska skyddas mot åtgärder 

som påtagligt kan försvåra näringens betydelse. Enligt andra stycket ska alltså ingen 

avvägning göras mellan motstående intressen för områden som är utpekade som 

                                                
78 Regeringsbeslut 2012-05-10, dnr L2010/2709. 
79 Regeringsbeslut 1996-11-07, dnr Jo96/2425. 
80 Regeringsbeslut 1997-11-07, dnr Jo96/2357.  
81 Prop. 1985/86:3, s. 58. 
82 Prop. 1985/86:3, s. 86.  
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riksintresse för rennäringen.83 Detta för att skydda de viktigaste områdena inom en 

sameby.84 Enligt 3 kap. 10 § MB ska dock en avvägning göras om det är två 

riksintressen som står emot varandra inom samma område om dessa inte är förenliga 

med varandra. Ett område anses vara av riksintresse om det ”har avgörande betydelse 

för möjligheten att bedriva renskötsel i en viss sameby(…)”.85  

 Rekvisitet ”påtagligt försvåra” innebär att åtgärder som kan ha en varaktig eller 

tillfällig negativ inverkan på rennäringen ska undvikas så långt som möjligt,86 eller vid 

områden av riksintresse inte tillåtas. Trots att det i förarbetena framförs att tämligen 

begränsade åtgärder avsevärt kan försvåra renskötseln, 87  utesluts bagatellartad 

påverkan.88 Företag som anses kunna påtagligt försvåra till exempel rennäringen är 

sådana som kan innebära begränsningar för framtida åtgärder, ha en betydande inverkan 

på landskapsbilden eller medföra avsevärda störningar. Detta kan vara nyetablering av 

industriell verksamhet, omfattande bebyggelse, gruvor etcetera.89 I förhållande till vad 

som bedömts vara av avsevärd olägenhet anser jag att åtgärder som påtagligt kan 

försvåra renskötseln är ganska lika i art. Det handlar om åtgärder som tar utrymme från 

rennäringen och dessutom orsakar störningar i form av buller, ökad aktivitet i området 

etcetera. Även i fråga om graden av intrång finns vissa likheter, påverkan får inte vara 

bagatellartat. Dock verkar det som om det krävs mer än enstaka byggnader eller 

anläggningar för att rennäringen ska anses ha påtagligt försvårats, något som kan räcka 

för att åtgärden kan anses innebära en avsevärd olägenhet.  

 Med uttrycket ”så långt som möjligt” avses att det ska göras en avvägning mellan de 

motstående intressena med hänsyn till exempel till regionalpolitiska eller 

sysselsättningspolitiska intressen. Samhällsekonomiska hänsynstaganden ska kunna 

göras,90 något som departementschefen i propositionen till RNL ansåg vara att gå för 

långt.91 I det avseendet ger RNL alltså rennäringen ett starkare skydd. Jag är beredd att 

hålla med departementschefen om att det skulle vara för långtgående att låta 

samhällsekonomiska hänsynstaganden spela in vid en bedömning om upplåtelse. Detta 

då mycket talar för att samhällsekonomiska hänsyn i princip alltid skulle anses väga 
                                                
83 Michanek, MB 3:5, lagkommentar not 102, Karnov.  
84 Prop. 1985/86:3, s. 161. 
85 Prop. 1985/86:3, s. 58.  
86 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 30. 
87 Prop. 1985/86:3, s. 161. 
88 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 30. 
89 Prop. 1985/86:3, s. 155.  
90 Prop. 1985/86:3, s. 155. 
91 Prop. 1971:51, s. 132. 
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tyngre än rennäringen. Jobb inom gruvnäringen, turism etcetera skulle troligen alltid 

vara mer samhällsekonomisk än rennäringen som till och med kräver statligt stöd för att 

överleva. Däremot får inte ekonomiska överväganden riskera rennäringen om detta inte 

främjar god hushållning från allmän synpunkt enligt 3 kap. 1 § MB.92 För den 

renskötande samen torde det dock inte vara speciellt värdefullt. 

 

3.4.3 Riksintresse i praxis 

I fallet Rönnbäcken93 vägdes rennäringen som riksintresse mot mineralutvinning som 

riksintresse. Regeringens beslut, som senare fastställdes av HFD,94 visar dels hur 

avvägningen mellan riksintressen kan se ut och dels hur rennäringen kan få vika till 

förmån för ett annat riksintresse. Detta trots de skyddsbestämmelser som angetts ovan i 

avsnitt 3.4.2.  

 Regeringen avslog i detta ärende en samebys överklagan över bergmästarens beslut 

att enligt 4 kap. 2 § minerallagen tillåta mineralutvinning på grund av 

samhällekonomiska vinster. Områdena Rönnbäcken utgör riksintresse för både 

värdefulla ämnen eller mineral och rennäringen. Eftersom två riksintressen stod mot 

varandra i ärendet gjorde regeringen en avvägning enligt 3 kap. 10 § MB. 

Gruvverksamheten skulle generera 1000 arbeten i Västerbottens län och avsevärt 

minska Sveriges beroende av nickelimport. Fynden beräknades till och med göra 

Sverige oberoende av import i 27 år och sammantaget ansågs detta väga tyngre.95  

 Motiveringen var lång och utförlig. Det fastlås vara uppenbart att gruvverksamheten 

skulle innebära större ingrepp i miljön än vad rennäringen gjorde. Vidare konstateras att 

rennäringen innebär en positiv effekt på kulturella värden medan gruvnäringens effekt 

är tveksam. Företaget skulle dock innebära större samhällsekonomiska vinster än vad 

rennäringen gjorde. Regeringen fortsatte: 

 

”Det bör i avvägningen även tillmätas vikt vid att den planerade gruvverksamheten 

planeras pågå under 27 år varefter marken kommer att efterbehandlas och återigen 

kunna tas i bruk för rennäringen. I ett långsiktigt perspektiv är gruvverksamheten att 

betrakta som en kortlivad insats med potential att generera betydande 
                                                
92 Prop. 1985/86:3, s. 155. 
93 Regeringsbeslut 2013-08-22, dnr N2012/2776/FIN. 
94 HFD 2014 not 65.  
95 HFD 2014 not 65. 
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samhällsekonomiskt positiva effekter, vilket är att betrakta som god hushållning med 

områdets resurser.” 

 

Hur stora störningar på renskötseln som företaget skulle innebära för övriga delar av 

området som är av riksintresse för rennäringen kunde regeringen inte förutse. Samebyn 

anförde att de troligen inte kunde bedriva vidare rennäringen på grund av störningarna.  

Regeringen underströk att  

 

”även om rennäring inte är möjlig att bedriva inom de aktuella områdena om företräde 

ges åt gruvverksamhet, behöver detta inte nödvändigtvis medföra att samebyns 

möjligheter att i övrigt bedriva rennäring omintetgörs, vilket skulle strida mot 

renskötselrätten och Sveriges folkrättsliga åtaganden.” 

 

Jag anser att detta ärende tydligt talar för hur utsatt rennäringen är för andra 

samhällsekonomiska ändamål om en avvägning görs. Trots att samebyn inte tror sig 

kunna fortsätta renskötseln inom sitt område medges mineralutvinningen. Det ansågs 

inte finnas något hinder enligt 3 och 4 kap. MB mot att bevilja 

bearbetningskoncessionen men den ansågs inte heller främja vare sig kulturella eller 

ekologiska värden i området. Däremot är det givetvis viktigt att områden som har ont 

om arbetstillfällen och därför minskar i befolkningsmängd får en chans att återhämta 

sig. Ärendet visar alltså även tydligt hur svåra och känsliga dessa intressekonflikter är 

att hantera.   

 

3.4.4 Område för riksintresse - Obrutet fjäll 

Enligt 4 kap. 5 § MB får inom vissa angivna fjällområden bebyggelse och anläggningar 

endast uppföras om det behövs för rennäringen, den bofasta befolkningen, den 

vetenskapliga forskningen eller det rörliga friluftslivet. Övriga åtgärder får endast vidtas 

om det kan ske utan att områdenas karaktär påverkas. Syftet är att skydda orörda 

fjällområden mot exploatering. De är i princip inte påverkade av aktiviteter i anslutning 

till vägar och är viktiga för rennäringen och vissa djurarter.96 För att inte områdets 

karaktär ska påverkas får inte nya vägar och järnvägar anläggas om inte vägarna är 

                                                
96 Prop. 1985/86:3, s. 85 f.  
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kopplade till enstaka fastigheter eller behövs för verksamheter som bedrivs i området. 

Detta gäller dock bara vägar i utkanten av områdena.97  

 Undantag kan däremot enligt 4 kap. 1 § MB göras för bland annat utveckling av 

befintliga tätorter eller, om det finns särskilda skäl, för anläggningar för utvinning av 

material som anges i 3 kap. 7 § 2 st. MB. Har alltså, som i ärendet som nämndes ovan i 

avsnitt 3.4.3, mineralutvinning medgetts kan ytterligare åtgärder få företas som även 

dessa har en negativ påverkan på renskötseln. Blir påverkan för stor, det vill säga 

innebär en avsevärd olägenhet, bör dock renskötseln kunna upphävas enligt 26 § RNL. 

För ett upphävande krävs att något av ändamålen i 2 kap. ExprL är uppfyllda (se vidare 

nedan under kap. 4). Enligt 2 kap. 1 § ExprL kan expropriation företas för att ge en 

kommun möjlighet att förfoga över mark som behövs för tätbebyggelse. Enligt 2 kap. 4 

§ ExprL kan även mark tas i anspråk om det behövs för en anläggning av större 

betydelse för till exempel orten. Dessa två ändamål torde kunna uppfyllas vid ett 

upphävande av renskötselrätten enligt 26 § RNL om marken behövs de ändamål som 

anges i 4 kap. 1 § MB.  

 Anläggningar som får uppföras för det rörliga friluftslivet är huvudsakligen enkla 

övernattningsstugor och raststugor för skidåkare, vandringar och fiskare. Vad avser 

rennäringen kan, trots att stugorna i sig är av mindre storlek, denna påverkas av den 

ökade andelen människor som vistas i området. För övrigt får kraftledningar, telemaster 

och liknande anordningar inte tillåtas om det inte fyller ett behov för de anläggningar 

som inryms i området med grund i ändamålen i 4 kap. 5 § MB.98  

 

3.4.5 Övrigt områdesskydd 

Det finns även andra bestämmelser om skydd för vissa områden. I 7 kap. MB finns 

regler om nationalparker, naturreservat och Natura 2000-områden.  

 En nationalpark syftar till att ”bevara ett större sammanhängande område av viss 

landskapstyp i dess naturliga tillstånd eller i väsentligt oförändrat skick” (7 kap. 2 § 

MB). Föreskrifter får meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen 

bestämmer och kan gälla till exempel inskränkningar i rätten att använda mark eller 

vatten inom nationalparken (7 kap. 3 § MB).  

                                                
97 Prop. 1985/86:3, s. 183 f.  
98 Prop. 1985/86:3, s. 184. 
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 Ett naturreservat syftar till att ”bevara biologisk mångfald, vårda och bevara 

värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet” (7 kap. 4 § 

MB). Ett område får också förklaras som naturreservat om det ”behövs för att skydda, 

återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter” 

enligt samma bestämmelse. Inskränkningar i rätten att använda mark- och 

vattenområden inom reservatet kan anges och gälla förbud mot till exempel bebyggelse, 

jakt eller fiske (7 kap. 5 § MB).  

 Bestämmelserna om natura 2000-områden tillkom för att implementera art- och 

habitatdirektivet99 och fågeldirektivet100.101 Ett område får förklaras som natura 2000-

område om det är särskilt betydelsefullt för skyddet av vilda fåglar enligt fågeldirektivet 

eller om det i art- och habitatdirektivet valts ut som ett område av intresse för EU (7 

kap. 28 § MB). Inom området krävs sedan tillstånd för att bedriva verksamheter eller 

vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön (7 kap. 28 a § MB).  

 I Norrbotten, närmare bestämt i Jokkmokk och Gällivare kommuner ligger 

Laponia.102 Området Laponia utsågs år 1996 till ett världsarv av FN. Ett världsarv är 

viktigt för hela världen att vårda och skydda. Just Laponia utsågs till detta på grund av 

kombinationen av sin unika natur och kulturella värden. 103  Området är 9400 

kvadratkilometer104 stort och inom det har nio samebyar sina marker.105 Dessutom finns 

inom detta speciella område fyra nationalparker och två naturreservat.106 Laponia är ett 

bra exempel på hur viktigt det är att skydda vissa områden mot exploatering och 

förändringar. Detta är inte bara angeläget för djur och natur men också för att vi 

människor ska kunna uppleva den i ett bevarat skick. Jag anser det därför viktigt att ta 

hänsyn till dessa bestämmelser vid en upplåtelse (se vidare nedan, avsnitt 3.5).    

 

3.5 Koppling mellan MB och RNL 

I 4 kap. 1 § MB stadgas att områden som anges i bland andra 4 kap. 5 § MB inte får 

exploateras eller utsättas för ingrepp i miljön om det inte kan medges enligt 4 kap. 5 §. 

Det krävs dessutom att åtgärden inte påtagligt skadar natur- och kulturvärden.  Som 
                                                
99 Direktiv 92/43/EEG.  
100 Direktiv 2009/147/EG.  
101 Svenning, MB rubrik kap. 7, lagkommentar not 307, Karnov. 
102 http://laponia.nu/upplev/karta/  
103 http://laponia.nu/varldsarvet/varfor-varldsarv/  
104 http://laponia.nu/upplev/turer/  
105 http://laponia.nu/varldsarvet/niobyarsland/  
106 http://laponia.nu/varldsarvet/nationalparker-och-naturreservat/  
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tidigare nämnts har det hävdats att rennäringen är ett uttryck för den samiska kulturen 

och därför att 4 kap. 1 § MB är ett skydd för rennäringen.107 Detta skulle betyda att 

åtgärder inom det obrutna fjället inte får vidtas om de påtagligt skadar rennäringen (4 

kap. 1 § 2 p. MB) 

 I regeringens praxis gällande en upplåtelse inom det obrutna fjällområdet finns även 

en öppning för denna tolkning.108 Frågan är om regeringens bedömning faktiskt bara 

görs enligt 4 kap. 5 § MB eller också enligt 32 § RNL då ärendet gällde upplåtelse. 

Noteras kan dock att 4 kap. 5 § MB enbart är den bestämmelse som anges i regeringens 

beslut om avslag. Detta talar för att regeringen först gör en prövning enligt MB för att 

överhuvudtaget behöva komma in på en bedömning enligt 32 § RNL. Är upplåtelsen 

inte tillåten enligt MB kan nämligen en upplåtelse enligt RNL förlora sitt syfte eftersom 

den tänkta åtgärden inte får vidtas på marken. Ett liknande förfarande förekommer i 

åtminstone ett ytterligare fall, även om utgången där blev den motsatta.109 Det vill säga 

att ansökan ansågs förenlig med 4 kap. 5 § MB och upplåtelse medgavs. 

 Kopplingen mellan bestämmelserna i MB och 32 § RNL har även behandlats i ett 

rättsprövningsmål av RegR (nuvarande HFD), RÅ 2010 not 35. RegR konstaterade där 

att bedömningen i 32 § RNL utgår från den enskilda samebyn medan 3 kap. 5 § MB 

behandlar skada på rennäringen som allmänt intresse. I detta fall ansåg därför RegR att 

en tillämpning av 3 kap. 5 § MB ”torde” sakna praktisk betydelse för samebyn vid 

prövning av 32 § RNL. Jag anser att detta uttalande kan ifrågasättas. 32 § RNL ska 

skydda renskötseln mot avsevärda olägenheter. Renskötselrätten är en kollektiv rätt som 

tillkommer samerna som folk och inte särskilda samebyar. Samebyn företräder 

visserligen sina medlemmars intresse men lagen ska skydda rennäringen som helhet. 

Prövningen bör därför se till rennäringen som helhet även om talan förs av en enskild 

sameby. Ett sätt att göra det är att inbegripa MB i prövningen av upplåtelser och genom 

det se till att renskötselrätten som kollektiv rätt och som riksintresse inte skadas. 

 Domstolen pekar i målet på att ingen av lagarnas förarbeten hänvisar till varandra 

sinsemellan men i domen kan däremot utläsas att 3 och 4 kap. MB är allmänt 

tillämpliga principer som inte innehåller några begränsningar om deras 

tillämpningsområde.  

                                                
107 SOU 1989:41, s. 216 f. 
108 Regeringsbeslut 2007-05-16, dnr Jo2005/352. 
109 Regeringsbeslut 2007-01-11, dnr Jo 2006/1589.  
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 Jag anser att en bedömning av frågan om upplåtelse bör göras enligt aktuell 

bestämmelse i MB också vid upplåtelse enligt 32 § RNL. Det torde bli en orimlig 

utgång att konstatera att en upplåtelse ska vara godtagbar för en enskild sameby men 

inte för rennäringen i stort eftersom renskötselrätten är kollektiv. Inte heller bör det vara 

rimligt att, som nämnts, en medgiven upplåtelse senare skulle förlora sitt syfte på grund 

av bestämmelserna i MB. Prövningen skulle som i RÅ 2010 not 35 kunna sakna 

betydelse, men inte alltid. Även denna tolkning torde ha stöd i regeringens praxis110 där 

en upplåtelse inte medgetts och en bedömning endast gjorts med hänsyn till rekvisiten i 

4 kap. 5 § MB och inte 32 § RNL. Också i en budgetproposition från 2010 finns stöd för 

att MB ska beaktas vid en upplåtelse enligt 32 § RNL.111 Det ska dock påpekas att det i 

nuläget inte finns lagstöd för att tillämpa bestämmelser i MB vid en upplåtelse. För att 

hänsyn till MB ska kunna tas vid en upplåtelse bör alltså en förändring av 32 § RNL 

komma till stånd.  

 4 kap. 5 § MB anger att åtgärder endast får vidtas för vissa angivna ändamål och att 

områdets karaktär inte får förändras på grund av till exempel vägbyggen. 3 kap. 5 § MB 

kräver avvägningar av regionalpolitiska och samhällsekonomiska ändamål men även 

mellan olika riksintressen. I en bedömning enligt 32 § RNL tas hänsyn till specifika 

områden och dess användning som flyttled för renar, möjligheten till rastbete och 

betesro men även om påverkan kan leda till att renarna måste flyttas med lastbil. 

Eftersom bestämmelserna har olika perspektiv kompletterar bestämmelserna i MB 32 § 

i RNL. 

 3 kap. 5 § och 4 kap. 5 § MB kan innebära ett stärkt skydd för rennäringen i stort 

som möjligen kan tillämpas i samband med en upplåtelseprövning enligt 32 § RNL, om 

inte annat på den grunden att aktuella MB bestämmelser är allmänt tillämpliga 

principer.  

 Vid beslut om upplåtelse bör även en prövning göras av om upplåtelsen är förenlig 

med reglerna om övrigt områdesskydd enligt 7 kap. MB. Som nämnts finns ju också där 

bestämmelser om förbud mot jakt och fiske men även mot markanvändning på visst sätt 

som därför även dem kompletterar bestämmelserna i 32 § RNL. Detta eftersom hänsyn 

vid upplåtelse numer inte bara bör tas till rennäringen utan också andra aspekter.  

  

                                                
110 Regeringsbeslut 2007-04-19, dnr 2006/1927.  
111 Prop. 2009/10:1, s. 84.  
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3.6 Rätt till jakt eller fiske 

3.6.1 Regleringen 

Enligt 25 § RNL har en medlem i sameby rätt att jaga och fiska, när renskötsel är 

tillåten, på utmark av byns betesområde som hör till renbetesfjällen eller lappmarkerna.  

Denna rätt ingår i renskötselrätten som vilar på urminnes hävd och gäller på statlig och 

privat mark. Enligt 25 § 2 st. RNL får en medlem i sameby också jaga och fiska för 

husbehov när han på grund av renskötseln befinner sig inom en annan samebys 

betesområde, detta brukar kallas en dubbel jakt- och fiskerätt.112  

 På dessa marker kan även staten upplåta jakt- eller fiskerätt. För att kunna medge en 

upplåtelse krävs, förutom att upplåtelsen inte får medföra avsevärd olägenhet för 

renskötseln, att den är förenlig med god vilt- eller fiskevård och kan ske utan 

besvärande intrång i samernas rätt till jakt och fiske enligt 25 § RNL. Detta regleras i 32 

§ 2 st. RNL och upplåtelse får endast ske på statens mark ovanför odlingsgränsen och 

på renbetesfjällen. För småviltsjakt och handredskapsfiske som inte bedrivs 

yrkesmässigt krävs dessutom att upplåtelsen inte inverkar menligt på miljön, turismen 

eller andra intressen (3 § RNF). Företräde ska ges till personer för vilka jakt eller fiske 

är av väsentlig betydelse för deras försörjning (3 § 2 st. RNF). Är dessa förutsättningar 

uppfyllda ska upplåtelse ske. Det är alltså en rättighet för den sökande.  

 Redan i propositionen till RNL ansåg departementschefen att fiskeupplåtelser kunde 

utökas.113 Den anförda regleringen i RNF innebar dock en utökning i författningstext 

som tillkom i enlighet med riksdagens åsikt efter en proposition om samerna och 

samernas kultur.114 Trots att fiskeupplåtelserna skulle utökas har dessa åtminstone i 

Västerbottens län mer än halverats sedan -92. Då låg siffran på cirka 1300 stycken och 

2016 finns cirka 600 fiskeupplåtelser. Jag har inte tagit del av siffror från Norrbottens 

och Jämtlands län och frågan är om det är en striktare tillämpning av reglerna eller ett 

svalnat intresse som lett till nedgången i Västerbotten län. Det kan även tänkas att 

upplåtelser nekats med hänsyn till renskötseln.  

 Upplåtelse för jakt på småvilt och fiske skulle enligt propositionen kunna ske i större 

utsträckning än vad som skett.115 Således tilläts upplåtelse av jakt kunna ske på nästan 

                                                
112 Prop. 1992/93:32, s. 132. 
113 Prop. 1971:51, s. 132. 
114 Prop. 1992/93:32.  
115 Prop. 1992/93:32, s. 147 ff. 
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all mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen som staten äger,116 givetvis med 

de förbehåll som angetts ovan. Den som vill jaga småvilt inom ett sådant område ska i 

princip kunna göra det. De som är beroende av jakten för uppehälle ska ges företräde 

om tillgången är begränsad. Undantag ska dock göras för områden som är särskilt 

känsliga för rennäringen så som för till exempel samling av renar eller vid flyttleder. I 

vissa fall ska dock upplåtelser till medlem i sameby eller en sammanslutning av 

medlemmar kunna göras så att de kan vidareförmedla dessa i viss utsträckning på dessa 

områden. Tillstånd till vidareupplåtelse på andra områden ansågs främst vara aktuellt 

för jakt- och fiskevårdsföreningar.117 Områden kring byar och annan samlad bebyggelse 

ska också vara undantagen från småviltsjakt.118  

 Anledningen till den utökade möjligheten för upplåtelse var bland annat att jakten 

utgjorde en betydelsefull utvecklingspotential som skulle kunna utnyttjas i betydligt 

större omfattning utan att rennäringen led skada.119 Bofasta och samer kan då även i 

större utsträckning tjäna på turistnäringen och skapa sysselsättning genom att erbjuda 

till exempel transport och boende till jägare och fiskare.120  

 Även för fiske, speciellt sportfiske med krok, skulle upplåtelserna kunna ökas utan 

skada för rennäringen. I första hand ska dock upplåtelser göras till exempel till 

yrkesfiskare, fiskesamer och andra som mer eller mindre är beroende av fisket för sitt 

uppehälle. Med hänsyn till samebyarnas fiskerätt och fiskevård kan de som är i olika 

grad beroende av fisket dock inte alltid räkna med att upplåtelsen sker i den sjö de 

själva vill.121 

 Slutligen stipulerar 32 § RNL att berörd samebys medgivande krävs för att upplåta 

hela fisket i visst vatten. Syftet med att kunna upplåta hela fisket är att främja fisket och 

fiskevården till exempel där en fiskeförening planterat ädelfisk. Eftersom rätt till fiske är 

viktigt för de samer som säljer sin fångst kan inte ensamrätt upplåtas till andra än samer 

utan deras medgivande. 122  

 

                                                
116 Prop. 1992/93:32, s. 147.  
117 Prop. 1992/93:32, s. 146 f.  
118 Prop. 1992/93:32, s. 141. 
119 Prop. 1992/93:32, s. 140. 
120 Prop. 1992/93:32, s. 146.  
121 Prop. 1992/93:32, s. 148.  
122 Prop. 1971:51, s. 134.  
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3.6.2 Besvärande intrång 

I 1886 års renbeteslag stadgades att rätt till jakt eller fiske kunde upplåtas om det inte 

var till skada för samerna. I 1928 års lag ändrades detta till att upplåtelsen inte fick 

medföra ”besvärande intrång” för samerna. Så som vid ändringen till avsevärd 

olägenhet gavs ingen närmare förklaring. Motiveringen löd endast att det var med 

”hänsyn till vunnen erfarenhet” som ändringen skulle göras till förmån för samerna.123  

 Det är ont om praxis på området som rör bedömningen av besvärande intrång. Detta 

kan delvis bero på att besluten endast får överklagas av sameby (99 § 2 st. RNL). Av ett 

beslut från länsstyrelsen i Norrbotten kan dock möjligen vissa slutsatser dras om vilka 

typer av intrång det handlar om.124 Ärendet handlade om upplåtelse av älg- och 

björnjakt. Ansökan avslogs med hänsyn till att området var av intresse för samebyns 

jägare och att upplåtelsen kunde innebära besvärande intrång för deras rätt till jakt. 

Eftersom ärendet endast får överklagas av sameby avvisade regeringen ärendet. Trots 

det kan besvärande intrång antas innebära att samernas utövning av jakt eller fiske 

försvåras på grund av en upplåtelse. Det bör kunna vara på grund av att tillgången på 

djur minskar eller att platser att jaga eller fiska på minskas eller inskränks på ett icke 

bagatellartat sätt. För sportfiske har dock i förarbetena anförts att detta inte bör innebära 

någon konkurrens om fisken som skulle leda till besvärande intrång för samerna. 

Dessutom är vissa sjöar inom varje sameby område undantagna från upplåtelse för att 

samernas rätt till fiske inte ska riskera att inskränkas.125 

 

3.7 PBL 

3.7.1 Inledning 

Ett beslut om upplåtelse fattas för ett visst ändamål. Till exempel att den sökande ska få 

uppföra en permanentbostad, ett fritidshus eller en jaktkoja. När regeringen medgett en 

upplåtelse behöver den enskilde i de flesta fall ansöka om bygglov (9 kap. PBL). Ett 

bygglov får inte medges om den strider mot detaljplanen (9 kap. 30 § PBL e contrario). 

Får den sökande inte bygglov för den åtgärd som varit ändamålet med upplåtelsen faller 

syftet med densamma. Frågan är därför om en prövning av upplåtelsens förenlighet med 

bestämmelserna i PBL bör göras redan av Länsstyrelsen och Regeringen? 

                                                
123 SOU 1923:51, s. 98 f. 
124 Beslut länsstyrelsen i Norrbotten 2012-07-05, dnr 613-824-2012. 
125 Prop. 1992/93:32, s. 148. 
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3.7.2 Prövning av upplåtelse och PBL 

Enligt 2 kap. 1 § PBL är det kommunen som ska planlägga användningen av mark och 

vatten. Detta sker dels genom en översiktsplan som ska omfatta hela kommunen (3 kap. 

1 § PBL) och vara förenlig med MB.126 I en översiktsplan ska vägledning ges för ”beslut 

om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska 

användas, utvecklas och bevaras” (3 kap. 2 § MB). Denna är dock inte bindande för 

myndigheter och enskilda (3 kap. 3 § PBL). Regleringen av mark- och vattenområdens 

användning, bebyggelse och byggnadsverk sker dock genom detaljplan (4 kap. 1 § 

PBL). När denna antas ska en planbeskrivning finnas med som förklarar hur 

detaljplanen ska förstås och genomföras (4 kap. 31 § PBL). I planbeskrivningen ska 

även anges om planen skiljer sig från översiktsplanen och i så fall hur och varför (4 kap. 

33 § 5 p. PBL).  

 En detaljplan behövs dock inte om tillräcklig reglering har gjorts med 

områdesbestämmelser (4 kap. 4 § PBL). I en områdesbestämmelse kan mark- och 

vattenanvändningens huvuddrag fastslås enligt översiktsplanen eller för att tillgodose ett 

riksintresse enligt 3, 4 kap. MB. I en områdesbestämmelse är bara vissa avgränsade 

frågor utredda och innebär inte någon ingående reglering av mark- och 

vattenanvändningen.127 

 Om ändamålet med upplåtelsen strider mot en områdesbestämmelse, översikts- eller 

detaljplan bör inte en upplåtelse medges. Inte minst för att åtgärder som är förenliga 

med MB redan är utredda utan också för att upplåtelsen förlorar sitt syfte om åtgärderna 

på marken skulle strida mot planerna och därför inte kan genomföras. Visserligen torde 

den enskilde vara ansvarig för att ansöka om bygglov när det behövs. Mot bakgrund av 

det anförda bör dock en prövning om upplåtelse ske för att förhindra planstridiga 

upplåtelser. När en prövning om upplåtelse görs bör således yttrande hämtas från den 

nämnd på kommunen som handlägger plan- och byggfrågor.  

 I ett ärende om upplåtelse för väganläggning som överklagades till regeringen 

beviljades inte upplåtelsen eftersom åtgärderna stred mot detaljplan.128 Det finns alltså 

stöd i praxis för min åsikt att prövningen bör innefatta en granskning av områdets 

områdesbestämmelse, detalj- eller översiktsplan. I nuläget finns dock inte, precis som 
                                                
126 Se vidare 3 kap. PBL.  
127 Blomberg, Gunnarsson, PBL 4 kap. rubrik, lagkommentar not 78, Karnov. 
128 Regeringsbeslut 1996-11-07, dnr Jo96/2357.  
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för MB, något lagstöd för att hänsyn ska tas till PBL vid en upplåtelse. Det innebär 

alltså att det även här bör komma till stånd en lagändring för att PBL ska kunna 

tillämpas vid en upplåtelse.  
 

3.8 Ersättning enligt 34 § RNL 
Enligt 34 § RNL ska upplåtelse som inte gäller tillgodogörande av naturtillgångar eller 

skogsavverkning ske mot avgift om inte särskilda skäl föreligger. Sådana särskilda skäl 

kunde vid RNL:s införande vara samer som inte bedrev renskötsel men som var 

beroende av fisket och någon gång för ett allmännyttigt ändamål.129 Enligt 1993 års 

riksdagsbeslut skulle dock upplåtelser utan avgift öka.130 I 5 § RNF stadgas därför att 

rätt till fiske och jakt ska upplåtas till fiskesamer, de som har licens för yrkesfiske och 

innehavare av fjällägenheter utan avgift, om inte särskilda skäl talar emot. Avgiften ska 

enligt 6 § RNF fördelas till hälften mellan samebyn och Samefonden och utgör för 

många samebyar en viktig inkomstkälla131. Om samerna kan visa på en större skada än 

vad avgiften täcker bör de kunna få även dessa förluster ersatta.132  

 Om upplåtelsen avser tillgodogörande av naturtillgångar ska staten utge ersättning 

för skada eller olägenhet som drabbar renskötseln på grund av upplåtelsen (34 § 2 st. 

RNL). Denna ersättning ska alltså anpassas mer till den skada eller olägenhet som 

samebyn lider och inte vara lika schematisk som enligt 34 § 1 st. Beslut om ersättning 

tas av domstol om inte parterna kommer överens.133  

 Rennäringen är en nyttjanderätt som inte får upphävas utan rätt till ersättning enligt 2 

kap. 15 § RF. I renskötselrätten ingår även en rätt för samerna att jaga och fiska. Enligt 

34 § 2 st. RNL kan intrång, i vissa fall, göras i denna rätt utan ersättning för samerna. 

Intrånget, som inte är ett upphävande, är dock en form av expropriation som i vanliga 

fall ska ersättas.134 I NJA 2007 s 695 kom HD fram till att varje ingrepp som innebär att 

någon tar sig rätt med annans fastighet ger rätt till en principiell ersättning. Detta gäller, 

enligt HD när en skillnad i marknadsvärdet av fastigheten inte kan fastställas men en 

ekonomisk skada kan konstateras, även om den är obetydlig. Även om NJA 2007 s 695 

gällde intrång i en fastighet som ägdes av den enskilde, vilket inte är fallet här, kan 

                                                
129 Prop. 1971:51, s. 170.  
130 Bengtsson, RNL 34 §, lagkommentar not 36, Karnov. 
131 Prop. 1992/93:32, s. 133.  
132 Prop. 1971:51, s. 133.  
133 Prop. 1971:51, s. 133.  
134 Bengtsson, SvJT 1994 s. 525.  
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kanske en parallell dras till fallet och samernas rätt till ersättning. Samerna har en 

grundlagsskyddad rätt till ersättning vid intrång i deras rätt och precis som vid intrång i 

äganderätten bör den innebära en ovillkorlig rätt till ersättning. Den ekonomiska skada 

som samerna skulle lida kan vara minskade fångster men även förlusten av den avgift 

som de annars tillförsäkras enligt 34 § RNL.  

 

3.9 Sammanfattning 
Statens mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen kan upplåtas för till 

exempel jakt, fiske, turistanläggningar och bostäder. Prövningen görs av länsstyrelsen 

eller Sveriges geologiska undersökning och kan överklagas till regeringen och slutligen 

vara föremål för rättsprövning av HFD. Samerna ska höras men deras samtyckte krävs 

inte.  

 En upplåtelse får dock inte innebära en avsevärd olägenhet för renskötseln. Vad detta 

innebär är dock inte utrett i förarbetena och informationen i besluten är knapphändiga. 

Klart är att det inte avser mindre bagatellartade åtgärder. Renar är lättskrämda och 

vanemässiga. De är särskilt känsliga vid flyttningsleder och kalvningsland. I praxis har 

därför risk för avsevärd olägenhet bedömts finnas om området utgör en trång och kritisk 

passage för renarna. Avsevärd olägenhet har också bedömts innefatta att renarna skräms 

så att de måste flyttas med lastbil och upplåtelser har inte medgetts nära platser för 

rastbete eller där det stör betesron. Dock inte vid ett trivselområde för renar. Upplåtelse 

har också förenats med villkor, till exempel att verksamheten måste avbrytas när renar 

flyttas förbi. Upplåtelse av fiskerätt anses i sig inte innebära någon avsevärd olägenhet 

men en ökad skotertrafik i samband med fisket kan utgöra det. Vid jakt är det främst 

användning av hund som möjligen kan vara problematiskt. 

 För upplåtelse av jakt och fiske krävs, förutom att det inte får medföra en avsevärd 

olägenhet för renskötseln, att det inte får utgöra ett besvärande intrång i samernas rätt 

till jakt och fiske. I flera förarbeten har påpekats att upplåtelser av dessa slag kan 

utökas. Besvärande intrång bör kunna vara att tillgången på djur och fisk minskar och 

att platser att jaga eller fiska inskränks eller minskar för samerna.   

 Enligt MB ska mark och vattenområden som har betydelse för rennäringen så långt 

som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra näringens bedrivande. Det 

gäller åtgärder som har varaktig eller tillfällig inverkan och kan vara till exempel 

omfattande bebyggelse eller gruvor. Vissa områden, så kallat obrutet fjäll, ska skyddas 
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mot exploatering. På dessa områden får därför bebyggelse och anläggningar endast 

uppföras om det behövs för rennäringen, den bofasta befolkningen, vetenskaplig 

forskning eller det rörliga friluftslivet. På vissa ställen ska även vissa landskapstyper, 

den biologiska mångfalden, djur och naturmiljöer skyddas vilket också innebär 

begränsningar i vilka åtgärder som får vidtas.  

 Dessa bestämmelser i MB innebär inte bara ett utökat skydd för rennäringen i stort 

utan tar också hänsyn till djur och naturbevarande aspekter. Jag anser därför att dessa 

bestämmelser bör kunna beaktas vid en upplåtelse. Då en upplåtelse medges för ett visst 

ändamål bör upplåtelsen inte heller strida mot en översikts- eller 

detaljplanebestämmelse enligt PBL eftersom åtgärden inte skulle kunna vidtas och 

upplåtelsen då förlora sitt syfte. För att andra lagar ska kunna tillämpas vid en 

upplåtelse enligt 32 § RNL behöver dock en lagändring komma till stånd.  

 Upplåtelser som inte gäller tillgodogörande av naturtillgångar eller skogsavverkning 

ska ske mot avgift om det inte finns särskilda skäl. Avgiften går till berörd sameby och 

Samefonden. Om upplåtelsen gäller tillgodogörande av naturtillgång ska ersättning för 

skada eller olägenhet utgå. Enligt mig finns dock en principiell rätt till ersättning.   

4 Upphävande av renskötselrätten 

4.1 Inledning 
Ett upphävande av renskötselrätten liknar till stor del en expropriation. Att expropriera 

innebär att tvångsvis ta hela eller en del av en fastighet. Det kan även vara att en 

särskild rätt i fastigheten, så som nyttjanderätt (dock inte renskötselrätt), upphävs eller 

begränsas (1 kap. 1, 2 §§ ExprL). Expropriation kan göras med äganderätt, nyttjanderätt 

eller servitutsrätt, statens mark eller rättigheter kan dock inte exproprieras (1 kap. 1 § 

ExprL). Att ta en fastighet med nyttjanderätt eller servitutsrätt eller att upphäva eller 

begränsa sådana befintliga rättigheter kallas självständig rättighetsexpropriation.135  

 Beslut om tillstånd till expropriation prövas av regeringen och ansökan ska alltid ges 

in dit (3 kap. 1 § ExprL).136 Ansökan skickas dock oftast vidare till länsstyrelsen som 

                                                
135 Hermansson, ExprL 1:1, lagkommentar not 4, Karnov. 
136 Hermansson, ExprL 3:1, lagkommentar not 47, Karnov.  



 42 

kommunicerar med berörda sakägare och utreder ärendet, i vissa fall kan även 

länsstyrelsen ta beslut.137 

 Expropriation medges bara för vissa särskilda ändamål, dessa anges i 2 kap. ExprL. 

Det kan till exempel vara för näringsverksamhet av större betydelse för orten, för att 

bevara ett område som naturreservat eller att marken behövs för den framtida 

utvecklingen av tätbebyggelse. Medges expropriation och parterna inte kommer överens 

om ersättning ska den exproprierande väcka talan i mark- och miljödomstolen för att få 

ersättningen fastställd (5 kap. 1, 4 §§ExprL).  

 Som tidigare nämnts kan inte renskötselrätten upphävas eller begränsas med hjälp av 

ExprL även om det är en form av expropriation. Detta sker istället genom regleringen i 

RNL, närmare bestämt 26 § RNL. Bestämmelserna om ändamål för upphävandet i 2 

kap. ExprL tillämpas dock vid ett upphävande. Dessutom används viss reglering i 

ExprL gällande till exempel förfarande angående ersättningens bestämmande, regler om 

ansökan och om rättegångskostnader vid ett upphävande av renskötselrätten enligt 26 § 

RNL.  

 

4.2 Tidigare bestämmelser – historik 
I 1886 års renbeteslag reglerades en möjlighet att upphäva renskötselrätt på visst 

område om näringen var synnerligt betungande för jordbrukare och ny mark kunde då 

anvisas samerna (19 §). Den nya marken kunde, om det var nödvändigt, tas från enskild 

mot ersättning (24 §). Denna möjlighet infördes vidare i 1898 års renbeteslag (28 §, 33 

§). 

 I 1928 års lag infördes istället möjligheten att undanta ett område från rennäring om 

det absolut krävdes för ett ändamål av större betydelse (5 §). Anledningen till ändringen 

angavs vara att påvisa att de renskötande samerna inte hade oinskränkt förfoganderätt 

över de områden där de bedrev näring utan att deras intresse, precis som andras, kunde 

få stå tillbaka för det allmännas bästa.138 Vidare stadgade paragrafen att om området låg 

ovanför odlingsgränsen eller på renbetesfjällen, hade samerna rätt till ”skälig 

gottgörelse” för intrånget. I förarbetena understryks att ersättning ska lämnas för 

intrånget och inte för avkastningen som skulle kunna utvunnits.139 Det anfördes även att 

                                                
137 Hermansson, ExprL 3:1, lagkommentar not 48, Karnov. 
138 Prop. 1928:43, s. 86.  
139 Prop. 1928:43, s. 87.  
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det var viktigt att samerna fick ersättning inte bara för intrång av enskild utan också av 

det allmänna vilket inte tidigare vare sig skett eller varit lagstadgat. Till exempel hade 

samerna inte fått ersättning för det intrång som gruvindustrin i Kiruna medfört.140 Med 

ändringen i 5 § var dock avsikten att ersättning skulle utgå för intrång i rennäringen på 

grund av gruvdrift, järnvägsanläggningar och liknande företag som bedömdes vara av 

större betydelse än renskötseln.141 

 

4.3 Upphävande enligt Rennäringslagen 
I RNL regleras möjligheten till upphävande av renskötselrätten i 26 §. Vid lagens 

tillkomst kunde detta ske för ändamål som angavs i den gamla expropriationslagen 

(1917:189), eller för ändamål som var av väsentlig betydelse ur allmän synpunkt. Om 

området var utan väsentlig betydelse för rennäringen räckte det att området behövdes 

för allmänt ändamål. Den 1 juli 1993 ändrades lydelsen till att upphävande endast kunde 

ske för ändamål som anges i 2 kap. ExprL. Anledningen var att renskötselrätten ska ha 

samma skydd som andra särskilda rätter till fastighet mot tvångsvisa ingripanden. Det 

kan dock påpekas att upphävande med hänsyn till expropriationsändamålen sällan 

skett.142  Desto oftare får samebyn ersättning för intrång och ökade kostnader på 

grundval av en frivillig överenskommelse och mark kan tas i anspråk på det sättet.143 

Detta gör det såklart svårare att få en översikt över praxis och hur prövningen faktiskt 

ser ut.  

 

4.4 Prövningen av upphävande 

4.4.1 Förutsättningar och villkor 

Beslut om upphävande av renskötselrätten på ett visst område fattas av regeringen (26 § 

RNL). Prövningen sägs i förarbetena motsvara den som görs enligt ExprL.144 Med det 

torde rimligen avses att det inte ska finnas mindre ingripande åtgärder som kan uppnå 

ändamålet. I förarbetena framhålls att en förutsättning för upphävande är att företaget 

                                                
140 Prop. 1928:43, s. 86 f.  
141 SOU 1923:51, s. 105.  
142 Prop. 1992/93:32, s. 95.  
143 Prop. 1992/93:32, s. 96. 
144 Prop. 1971:51, s. 128.  
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som ska använda marken redan disponerar den.145 Om åtgärden ska utföras av annan än 

markägaren ska det finnas en nyttjanderätt eller ett servitut som stödjer åtgärderna.146 

En sådan rätt torde kunna erhållas med stöd av andra lagar, till exempel MB, PBL och 

Väglag (1971:948) bland andra.147 En dispositionsrätt måste alltså på något sätt erhållas 

innan en ansökan om upphävande kan göras enligt 26 § RNL. Eftersom ExprL inte är 

tillämplig på statens mark (1 kap. 1 § ExprL) kan denna lag inte användas för att 

komma åt den marken.  

 Upphävandet kan begränsas till att gälla för viss tid eller för vissa rättigheter som 

kommer med renskötselrätten (26 § st. 2 RNL).  Det innebär att marken kan vara 

undantagen rennäringen till dess att tillexempel gruvverksamheten upphört och att 

samerna fortfarande innehar en rätt att jaga på dessa områden.148 

 Vidare kan regeringen, för att motverka skada eller olägenhet för renskötseln, 

föreskriva villkor vid ett upphävande (27 § RNL). Dessa villkor kan till exempel gälla 

att stängsel måste uppföras kring området för att inte renarna ska komma in i området. 

Att anlägga nya flyttningsvägar kan även det vara en föreskriven åtgärd.149  

Regleringen vid upphävande kan också anses innebära en slags lokaliserings- och 

proportionalitetsprincip. Upphävandet får nämligen inte omfatta ett större område än 

vad som är nödvändigt för att tillgodose intresset. Vid lokalisering och utformning ska 

även hänsyn tas till rennäringen.150  

 Enligt 29 § RNL ska förutom bestämmelserna i 26-28 §§ RNL vissa bestämmelser i 

ExprL tillämpas gällande upphävande och ersättning. Tillämpliga stadganden är de som 

reglerar självständig rättighetsexpropriation (se 1 kap. 5 § ExprL) och gäller tillexempel 

ersättning, förhandstillträde, rättegångskostnader och regler om ansökan.151 Talan riktas 

mot den sameby som nyttjar området och enskild medlem som lider skada företräds då 

också av samebyn (10 § 2 st. RNL).152 

 Det kan dock framhållas att självständig rättighetsexpropriation inte kan bli aktuellt 

för renskötselrätten.153 Den kan alltså inte enligt ExprL upphävas utan att fastigheten 

                                                
145 Prop. 1971:51, s. 168. 
146 Prop. 1971:51, s. 168.  
147 Bengtsson, RNL 26 §, lagkommentar not 26, Karnov.   
148 Prop. 1971:51, s. 53.  
149 Prop. 1971:51, s. 168.  
150 Prop. 1971:51, s. 167 f.  
151 Prop. 1971:51, s. 168.  
152 Bengtsson, RNL 29 §, lagkommentar not 30, Karnov. 
153 Prop. 1992/93:32, s. 95. 
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avstås eller utan att en nyttjanderätt eller servitut tillkommer,154 detta sker ju enligt 26 § 

RNL. Om en fastighet exproprieras inom ett renskötselområde kan däremot 

renskötselrätten exproprieras med fastigheten om ett särskilt beslut fattas om det.155 

 I förarbetena till RNL anförs, som tidigare nämnts, att upphävande av 

renskötselrätten, kan tillgripas när en upplåtelse skulle innebära avsevärd olägenhet.156 

Det kan ske för ändamål som anges i 2 kap. ExprL. Eftersom expropriationsändamålen 

inte innefattar att mark ska användas för enskilds permanent- eller fritidsbostad 

förhindras dock upphävande för dessa åtgärder. Områden får dock tas i anspråk för till 

exempel tätbebyggelse, anläggning för allmän samfärdsel och för näringsverksamhet 

som är av större betydelse för riket, orten eller viss befolkningsgrupp (2 kap. 1, 2, 4 §§ 

ExprL) 

 

4.4.2 Rättsprövning 

Enligt art. 6 EKMR har alla rätt till prövning i domstol om beslutet är direkt avgörande 

för den enskildes privata rätt- och skyldigheter. 157  För att garantera att Sverige 

fullgjorde sina åtaganden enligt artikeln infördes år 1988 en lag om rättsprövning.158 

Denna ersattes sedermera av lag (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut, 

kallad rättsprövningslagen. Enligt 1 § i denna lag får en enskild ”ansöka om 

rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den 

enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1” i 

EKMR. Däri ingår rätt att behålla egendom och därför kan regeringens beslut om 

expropriationstillstånd prövas i domstol enligt rättsprövningslagen (2006:304).159  

 Ansökningar om rättsprövning prövas av HFD (3 § rättsprövningslagen). Prövningen 

innebär att HFD utreder om regeringens beslut strider mot någon rättsregel så som 

sökanden angett eller om det klart framgår av omständigheterna. Om det inte är 

uppenbart att felet saknar betydelse för beslutet ska regeringens avgörande upphävas (7 

§ rättsprövningslagen) 

 Även om inte ExprL är direkt tillämplig vid upphävande av renskötselrätten bör även 

dessa beslut kunna vara föremål för rättsprövning av HFD eftersom det gäller samma 

                                                
154 Prop. 1971:51, s. 168. 
155 Prop. 1992/93:32, s. 95.  
156 Prop. 1971:51, s. 133 f.  
157 Karlbro & Sjödin, Markåtkomst och ersättning s 57.  
158 Warnling-nerep, rättsprövningslagen rubrik, lagkommentar, Karnov.  
159 Karlbro & Sjödin, Markåtkomst och ersättning, s 57.  
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typ av rättigheter. Det kan noteras att det i praxis fastslagits att en enskild även kan vara 

juridiska personer, så som en sameby.160 Att upphävandet inte drabbar just en enskild 

renskötare hindrar alltså inte att rättsprövningslagen tillämpas.  

 Art. 6.1 EKMR stadgar även att var och en vid prövningen av dennes civila 

rättigheter och skyldigheter har rätt till en rättegång inom skälig tid. I målet 

Handölsdalen Sami village and Others vs Sweden 161  dömdes Sverige att betala 

skadestånd till Samebyarna för kränkning av rätten till rättegång inom skälig tid. 

kränkningen hade skett i det så kallade Härjedalsmålet. I det målet tvistade ett flertal 

fastighetsägare och ett antal samebyar om samerna hade rätt till renbete på 

fastighetsägarnas marker. Hovrätten dömde till samebyarnas nackdel och HD avvisade 

överklagan.162 Tvisten pågick i över 13 år och det ansåg alltså Europadomstolen vara 

för lång tid. Även om detta mål avgjordes i allmän domstol är det en tydlig påminnelse 

om att det inte bara är viktigt att dessa ärenden prövas på rätt sätt utan också inom 

skälig tid.  

 

4.5 Ersättning för upphävande 

4.5.1 Prövningen 

Har beslut om upphävning fattats ska den som ansökt om upphävandet väcka talan i 

mark- och miljödomstol för att få ersättningen fastställd (5 kap. 1, 4 §§ ExprL). Enligt 

28 § RNL ska ersättning lämnas för skada eller olägenhet som ett upphävande medför 

för renskötseln eller samernas rätt till jakt eller fiske.  

 Enligt 29 § RNL ska, som tidigare nämnts, vissa bestämmelser i ExprL tillämpas 

gällande upphävande och ersättning. Intrångsersättning ska betalas motsvarande 

marknadsvärdeminskningen i nyttjanderätten med ett påslag på 25 % (4 kap. 1 § 

ExprL). Ett hovrättsmål, som visserligen gällde ersättning för intrång enligt 

minerallagen, torde kunna ge en indikation på hur ersättning beräknas eftersom även 

den till stor del beräknas enligt ExprL.163 Hovrätten ansåg dock att det inte gick att 

uppskatta någon marknadsvärdeminskning av renskötselrätten, något jag håller med om. 

Rennäringsrätten kan inte vidareupplåtas eller säljas och det finns därför inget 

                                                
160 RÅ 1999 ref 76, RÅ 2009 not 55.  
161 Case of Handölsdalen Sami village and Others vs Sweden, ECHR 39013/04. 
162 Hovrätten för Nedre Norrland mål nr T 58-96 r 21. 
163 Hovrätten för övre Norrland, dom 2010-06-21, mål Ö 545-05. Det som främst skiljer sig i ersättning 
mellan ExprL och RNL är att RNL ger ersättning för olägenhet.  
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marknadsvärde. I målet fick därför samebyn ersättning enligt en kostnadsmetod där 

förlusten av bete ersattes med kostnaden för inköpt foder. Enligt 4 kap. 1 § ExprL ska 

också ersättning utgå för annan ekonomisk skada som intrånget orsakar. I målet fick 

därför samebyn ersättning för en hage och en foderbod som de var tvungna att uppföra i 

området. 

  Ersättning lämnas till sameby och Samefonden enligt en hälftendelning om den inte 

ska tillfalla en enskild medlem i samebyn. För att en enskild medlem ska ha rätt till 

ersättning krävs att denne drabbas av ”högst personliga besvär”.164 Företagsskada, det 

vill säga ekonomisk skada för ett rennäringsföretag, räcker inte.165  Detta har bedömts i 

NJA 1981 s 610 som gällde ersättning på grund av intrång i fiskerätten. HD hänvisade 

där till förarbetena till RNL och syftet med hälftendelningen av ersättning i 28 § RNL. 

Där står att finna att pengarna inte bara ska kompensera de som vid tillfället för 

upphävandet utövar renskötsel utan även angränsande byar som eventuellt drabbas och 

också kommande generationer som sysslar med näringen. Därför ska hälften gå till 

Samefonden som en ersättning för den kollektiva rätt som samerna innehar.166 Den 

halvan som går till samebyn är tänkt att kompensera de som vid upphävandetillfället 

bedriver renskötsel och om något enskild drabbas speciellt ska denne få ersättning via 

samebyn genom en justering av hälftendelningen. HD anförde att denna justering kunde 

ske om skadorna var övergående eller tillfälliga. I målet skulle dock fisket försvåras och 

drabbas av högre driftskostnader utan begränsning i tiden.   

 I NJA 1988 s 684 drabbades ägare av hinder att ta sig till och från sina fastigheter på 

grund av en vattenkraftsutbyggnad. Denna typ av svårigheter är normalt sett ett 

personligt besvär för ägaren enligt HD, speciellt om det är en bostad. I detta fall 

drabbades dock alla som uppfört byggnader inom området, vilket skett för renskötseln. 

Intrånget ansågs därför skada hela rennäringen som kollektiv.  

4.5.1.1 Skada eller olägenhet 

Ersättning vid upphävande lämnas enligt 28 § RNL för skada eller olägenhet. Grunden 

för kompensation enligt 28 § RNL är därför bredare än i ExprL som endast ersätter 

skada (se 4 kap. 1 § ExprL).  

 Vad det innebär i praktiken är svårt att säga på grund av bristen på praxis inom 

området. Möjligen öppnar detta upp för ersättning för ideell skada. Det ska noteras att 
                                                
164 Prop. 1971:51, s. 148.  
165 Bengtsson, RNL 28 §, lagkommentar not 28, Karnov. 
166 Prop. 1971:51, s. 146 f.  
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bestämmelsen använder rekvisitet olägenhet, inte avsevärd olägenhet. Ersättning bör 

därför erhållas för mindre än sådana avsevärda olägenheter enligt 32 § RNL så som är 

till exempel försvårande av flyttningsvägar och störningar som leder till att renarna 

måste flyttas med lastbil. Olägenheter som är ersättningsgilla skulle kunna vara 

svårigheter att hålla renarna till en ny flyttningsväg eller att hålla dem borta från det 

område som undantagits. Det skydd för renarna som finns enligt till exempel 93, 94 §§ 

RNL bortfaller nämligen när någon renskötselrätt inte finns på området. Enligt 93 § 

RNL skyddas renarna mot ofredande av hundar inom område där renskötselrätt finns. 

Dessutom kan den som skrämmer eller ofredar renar på renskötselområden dömas till 

böter (94 § RNL). Det finns kanske därför ytterligare anledning att hålla renarna inom 

samebyns område. Det skulle även kunna vara att ett annat område för jakt eller fiske 

måste återfinnas eftersom även denna rätt upphävs.  

 Vad bestämmelsen i övrigt torde innebära är som sagt svårt att säga. Inte minst på 

grund av brist på praxis utan även då förarbetena är otydliga. De sakkunniga föreslog att 

ersättning skulle utgå för hela den minskning i nyttjanderättens värde som upphävandet 

medför. Det framhölls dock att ersättningen skulle vara begränsad till den skada som 

åsamkades själva renskötselrätten och de rättigheter som följer med den. 167  I 

propositionen anfördes i princip endast att ersättningen skulle vara ”varken mer eller 

mindre än fullgod”. Det skulle kunna vara att betet minskas så att renhjorden måste 

minskas eller ökade kostnader i driften.168 Även minskade inkomster för fiskare och 

jägare skulle troligen ersättas. Vad som skulle vara ersättningsgillt var dock inget 

departementschefen sattes ner foten om i propositionen. Att en ersättning ska utgå för 

minskningen i nyttjanderättens värde är med andra ord inte klargjort men så är troligen 

inte fallet (se vidare resonemang i 4.5 ovan).  

 Eftersom upphävande ger en rätt till ersättning enligt 2 kap. 15 § RF bör NJA 2007 s 

695 även vara tillämplig här. Det innebär att även om den ekonomiska skadan är 

obetydlig finns en rätt till principiell ersättning. För vidare resonemang kring detta se 

avsnitt 3.8.  

 

                                                
167 SOU 1968:16, s. 74. 
168 Prop. 1971:51, s. 169.  
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4.6 Sammanfattning 
Upphävande av renskötselrätten liknar en expropriation. Att upphäva renskötselrätten 

innebär nämligen att en speciell rätt i fastigheten upphävs. Ett upphävande får endast 

ske för de ändamål som anges i 2 kap. ExprL så som för näringsverksamhet av större 

betydelse för orten eller för att marken behövs för den framtida utvecklingen av 

tätbebyggelse. Det kan tillgripas om en upplåtelse skulle innebära avsevärd olägenhet 

för renskötseln. Viss reglering i ExprL, gällande förfarande vid till exempel 

ersättningsbestämmelse, regler om ansökan och rättegångskostnader tillämpas vid ett 

upphävande av renskötselrätten.  

 Möjligheten att upphäva har funnits sedan den första renbeteslagen. I 1928 års lag 

infördes möjligheten att undanta renskötselrätten om det krävdes för ändamål av större 

betydelse. Därmed fick samerna också rätt till ersättning för intrång av det allmänna och 

inte bara av enskilda.  

 Beslut om upphävande av renskötselrätten fattas av regeringen. Ett beslut bör kunna 

vara föremål för rättsprövning av HFD. För att motverka skada eller olägenhet för 

renskötseln kan regeringen även vid beslutet föreskriva villkor för verksamheten. Om 

den som ansöker om upphävande inte äger marken måste denne ha en dispositionsrätt. 

Det kan erhållas med stöd av till exempel MB och PBL.  

 Ersättningen vid ett upphävande lämnas för skada eller olägenhet som kan orsakas 

renskötseln eller samernas rätt till jakt eller fiske. Olägenhet innebär möjligen en 

öppning för ersättning för ideell skada. Rent ekonomisk skada torde beräknas på 

kostnaden för inköpt foder som krävs på grund av förlusten av bete. Även annan 

ekonomisk skada som uppkommer för att till exempel uppföra en hage eller foderbod 

ersätts. Dessutom tillkommer ett påslag på 25 %. Det torde också finnas ett krav på 

principiell rätt till ersättning. Medlen tillfaller berörd sameby och Samefonden enligt en 

hälftendelning. En enskild medlem har endast rätt till ersättning om upphävandet 

innebär högst personliga besvär.  
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5 Friköp av statens mark 

5.1 Inledning  
Enskilda personer och näringsverksamheter kan i princip köpa och sälja fastigheter som 

de önskar. De bestämmer själva priset och har endast vissa formkrav i 4 kap. JB att följa 

för att överlåtelseavtalet ska vara giltigt. När staten ska sälja mark finns det vissa andra 

hållpunkter som också ska följas. Till exempel finns förordning (1996:1190) om 

överlåtelse av statens fasta egendom, m.m. som bland annat reglerar förutsättningar för 

försäljning och ekonomiska villkor.  

 Enligt 4 § gäller dock inte förordningen vid försäljning av fjällägenheter ovanför 

odlingsgränsen och på renbetesfjällen eller mark på renbetesfjällen. Dessutom gäller 

den endast för myndigheter under regeringen (2 § förordning (1996:1190) om 

överlåtelse av statens fasta egendom m.m.), i detta fall Statens fastighetsverk. Eftersom 

regeringen redan tagit beslut om friköp när Statens fastighetsverk ska bestämma 

köpeskilling och villkor för försäljning torde förordningen i princip sakna relevans för 

Statens fastighetsverk vid handläggningen av en försäljning. Friköp av mark som är 

aktuell i den här framställningen regleras alltså i princip endast i 1 § RNF. Där stadgas 

att det är regeringen som beslutar om försäljning av statens mark ovanför 

odlingsgränsen och på renbetesfjällen. Beslutet får inte överklagas (36 § 3 st. RNF). 

Frågor om fjällägenheter prövas av Statens jordbruksverk (SJV) och överklagas till 

regeringen (36 § RNF). För försäljning av statens mark gäller formkraven i 4 kap. JB. 

Dock gäller för vissa frågor andra regler för fastighetstillbehör (2 kap. 4, 7 §§ JB).  

 För försäljning av fjällägenheter och övrig mark finns olika uttalanden i förarbetena, 

jag har därför valt att lägga dem i var sitt kapitel. En genomgång av praxis kommer 

däremot göras gemensamt i avsnitt 5.4.  

 

5.2  Fjällägenheter 

5.2.1 Allmänt om fjällägenheter  

Staten började, som nämnts i avsnitt 1.1, under 1600-talet uppmuntra befolkningen att 

flytta norrut och bedriva jordbruk på statens mark. Detta skapade dock konflikter med 

samerna och odlingsgränsen drogs upp. Det infördes även regler om jordbrukets och 

fiskets bedrivande för nybyggarna. Trots detta fortsatte nybygget på otillåtna platser och 
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utan tillstånd. Genom en kungörelse år 1915 legaliserades dessa byggen och kallades 

därefter fjällägenheter.169 För att komma tillrätta med konflikterna och åter förbättra 

rennäringen för samerna började staten lösa in flertalet fjällägenheter. Jordbruk skulle 

dock vara möjligt i viss utsträckning och staten arrenderade därför ut en del av 

markerna.  Staten hade, och har fortfarande, underhållsskyldighet för de fjällägenheter 

de äger och började därför till slut att sälja ut dem, både av ekonomiska och 

socialpolitiska skäl.	170	De mest värdefulla lägenheterna ska dock staten fortsätta äga och 

de som har stora värden utifrån naturvårds- och kulturmiljösynpunkt bör skyddas 

genom till exempel byggnadsminnesförklaring eller annat bevarandeskydd.171 

 År 1955 fanns nästan 350 fjällägenheter,172. I mitten av 90-talet hade antalet sjunkit 

till 101173. Idag finns cirka 70 stycken174 varav staten äger cirka 30. De är ganska jämt 

fördelade över Västerbottens och Jämtlands län. I Norrbottens län finns inga kvar i 

statlig ägo. Idag är turistnäringen viktigare än jordbruket för arrendatorerna och de 

flesta använder dem som permanent- eller fritidsbostad.175 

5.2.2 Regleringen 

Friköp av mark och fjällägenheter regleras som sagt endast i 1 § RNF, materiella 

bestämmelser för prövningen saknas. I budgetproposition för år 2010 finns dock 

vägledning för hur en ansökan om friköp ska bedömas. En fysisk person ska kunna 

köpa en fjällägenhet om den ”kommer att användas för permanent boende eller 

deltidsboende under minst sex månader per år och boendet har rimliga förutsättningar 

att långsiktigt bestå”. Om förvärvaren på grund av till exempel släktskap eller långvarig 

vistelse har eller har haft en stark personlig anknytning under väldigt lång tid ska även 

friköp för fritidsboende medges. Om inte särskilda skäl talar mot en försäljning ska 

friköp kunna medges för en näringsverksamhet som är tidsbegränsad under året om 

utövandet är långsiktigt. Vad som är särskilda skäl kommer att utvecklas nedan i avsnitt 

5.4. Vid prövningen av försäljning ska hänsyn även tas till MB och huruvida friköpet 

kan innebära en avsevärd olägenhet för renskötseln enligt 32 § RNL.176 

                                                
169 Sverdrup m.fl. s. 20. 
170 Hallberg. 
171 Prop. 1994/95:100, bilaga 10, s. 69.  
172 Sverdrup m.fl. s. 20.  
173 Prop. 1994:95:100, bilaga 10, s. 62. 
174 Sverdrup m.fl. s. 20. 
175 Prop. 2009/10:1, s. 83. 
176 Prop. 2009/10:1, s. 83 f.  
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 Dessa riktlinjer gjorde det lättare att friköpa fjällägenheterna. Tidigare var 

möjligheterna mer begränsade med hänsyn till skyddet för renskötselrätten. Riksdagen 

och myndigheter hade tidigare påpekat betydelsen av fasta bosättningar på 

fjällägenheter för turister, renskötare, jägare och fiskare.177 Därför skulle det göras 

lättare att förvärva fjällägenheter. En anledning torde vara att staten faktiskt är 

hyresvärd för de fjällägenheter de äger, något som inte bara är ett stort ansvar utan 

också kostar pengar. Regeringen hade även tidigare skickat en skrivelse till riksdagen 

om behovet av att underlätta och stärka möjligheter till näringsverksamhet, service och 

naturupplevelser.178 Det kan antas att fler fasta bosättningar i områdena var en av 

förutsättningarna till att det skulle kunna genomföras.  

 Om en näringsverksamhet har ett behov av mycket mark, till exempel för en 

turistanläggning, kan upplåtelse med tomträtt ske om arrendatorn inte vill köpa marken. 

Uppfyller ansökan inte riktlinjerna varken för friköp eller för tomträtt kan de ansöka om 

upplåtelse enligt 32 § RNL.179 

 Ett av skälen till att riksdagen utvidgade möjligheten att köpa fjällägenheter var att 

fasta bosättningar hade betydelse för bland annat renskötare och jägare. Det har dock i 

tidigare förarbeten påpekats att lägenheterna varit störande och orsakat olägenheter för 

renskötseln på grund av deras läge.180 Visserligen kan antas att rennäringen anpassat sig 

till detta då problemen uppstod för en lång tid sedan. Frågan är om det faktum att 

lägenheterna försäljs och inte längre ägs av staten skulle kunna innebära ytterligare 

problem.  

 Mot åtgärder som innebär avsevärd olägenhet är rennäringen skyddad enligt 30 § 

RNL oavsett om marken ägs av annan än staten eller är upplåten. Detta gäller dock å 

ena sidan användningen av marken och torde knappast innefatta tillexempel att trafiken 

till och från fastigheten utökas, att lägenheten hyrs ut vidare och att flera bor eller vistas 

på fastigheten och runt. Å andra sidan når det möjligen inte upp till avsevärd olägenhet 

och skulle därför ändå inte skyddas av 30 § RNL. Är marken endast upplåten kan dock 

staten genom villkor i upplåtelseavtalet bestämma hur marken ska användas och se till 

att åtgärder vidtas eller att upplåtelsen upphör om påfrestningen på rennäringen blir för 

stor. De har även en möjlighet att se till de kumulativa effekterna av upplåtelser. Friköpt 

                                                
177 Prop. 2009/10:1, s. 83 f. 
178 Prop. 2009/10:1, s. 84.  
179 Prop. 2009/10:1, s. 83 ff.  
180 SOU 1923:51, s. 95.  
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mark kan inte heller återköpas utan expropriation om inte en frivillig överenskommelse 

kan träffas. Det gör att staten tappar en möjlighet till styrning över marken, eftersom 

något av expropriationsändamålen måste uppfyllas och ersättning utbetalas. Dessutom 

kan avstyckning ske och bebyggelsens utformning blir svårare att styra. 181 Detta 

resonemang gäller även vid friköp av övrig mark.  

 

5.3 Övrig mark 
Även för friköp av annan mark än fjällägenheter finns vägledning för bedömningen i en 

budgetproposition från år 1995.182 Innan den kom var regeringens ståndpunkt att mark 

ovanför odlingsgränsen inte bör säljas till enskild utan särskilda skäl.183 I 1995 års 

budgetproposition är riktlinjerna något striktare än för friköp av fjällägenheter. Den 

sökande måste nämligen vara permanentboende eller bedriva näringsverksamhet på 

platsen.184 Marken måste därför redan vara upplåten till den sökande, något som skiljer 

sig från försäljning av fjällägenhet. Det räcker inte att den aspirerande köparen avser att 

bosätta sig på området.185 Permanentboendet måste även ha rimliga förutsättningar att 

vara långsiktigt och därför bör det finnas möjlighet till arbete i närheten av bostaden. 

Precis som för försäljning av fjällägenheter får inte särskilda skäl tala emot köpet.186 

Vad detta innebär kommer jag att utveckla under avsnitt 5.4.  

 De viktigaste skälen för friköp är att arrendatorn måste använda fastigheten för 

säkerhet för lån till näringsverksamheten, att marken ligger i tätort, i anslutning till 

privat mark eller nära gränsen för samernas året-runt-mark.187 Även här ska hänsyn tas 

till MB och om friköpet kan innebära en avsevärd olägenhet för renskötseln.  

 Försäljning av mark ska ske restriktivt och anledningen är att det inte är 

ändamålsenligt att skapa områden av enskild mark inom områden som används nästan 

uteslutande för renskötseln och friluftsliv. För mark som däremot redan är upplåten 

gäller inte samma restriktivitet då den inte innebär sådan negativ utveckling i 

förhållande till hur det redan ser ut. Om friköpet gäller större områden, till exempel för 

                                                
181 Prop. 1994/95: 100, bilaga 10, s. 66f. 
182 Prop. 1994/95:100, bilaga 10. 
183 Regeringsbeslut 1994-12-01, dnr Jo94/956. 
184 Prop. 1994:95/100, bilaga 10, s 65. 
185 Regeringsbeslut 2007-05-31, dnr Jo2007/1752. 
186 Prop. 1994:95/100, bilaga 10, s. 65 f. 
187 Prop. 1994:95/100, bilaga 10, s. 65. 
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en turistanläggning bör marken istället upplåtas med tomträtt som gör det lättare att 

styra markanvändningen.188 

 För friköp av renskötarbostad på renbetesfjällen och ovanför odlingsgränsen bör 

samer ha ett stor inflytande. Detta för att det i områdena finns flera samebyar och ett 

friköp kan göra det svårare för renskötare att hitta lämpliga bostäder för sitt arbete.189 

Renskötarbostäder ligger nämligen ofta på strategiska platser för renskötseln och 

marken bör därför helst inte heller upplåtas som fritidsbostäder.190 Dessutom kan en 

försäljning försvaga den samiska kulturmiljön som finns i samebyar. Hänsyn ska därför 

tas till detta när en ansökan om friköp behandlas.191 Visserligen är marken redan 

upplåten eftersom detta varit en förutsättning för att friköp ska vara aktuellt. En 

upplåtelse kan dock upphöra och förhindrar därför inte att renskötarbostaden kan 

överlåtas till en renskötande same. En markupplåtelse kan inte heller ärvas på samma 

sätt som en ägd fastighet (se 8 kap. 6 § JB).192 

 Slutligen anförs i propositionen att fastigheter som är värdefulla ur kulturhistorisk 

synpunkt bör staten fortsätta äga.193 

 

5.4 Praxis vid friköp 
Jag har inte haft tillgång till någon ansökan om försäljning av fjällägenhet. 

Huvuddragen i bedömningarna lär dock se likadana ut eftersom riktlinjerna är liknande. 

Det kan också här anmärkas att, precis som för upplåtelse, ska samma regler gälla 

oavsett om den sökande är medlem i sameby eller inte.  

 I alla beslut jag har haft tillgång till från senare än år 1995, då budgetpropositionen 

med riktlinjer kring friköp kom, inleder regeringen sina skäl med ett referat från 

propositionen som behandlar friköp av övrig mark. Alltså att friköp ska kunna medges 

om marken är upplåten och används för näringsverksamhet eller permanentboende om 

inte särskilda skäl talar emot.194 Sedan görs en bedömning av de uppgifter som finns om 

den sökande.  

                                                
188 Prop. 1994/95:100, bilaga 10, s. 65 ff. 
189 Prop. 1994/95:100, bilaga 10, s. 67. 
190 Regeringsbeslut 1994-12-22, dnr Jo94/1512. 
191 Prop. 1994/94:100, bilaga 10, s. 67.  
192 Se här om: Bengtsson m.fl. Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom.  
193 Prop. 1994/95:100, bilaga 10, s. 67 
194 Se t.ex. regeringsbeslut 2012-05-31, dnr L2011/3425, regeringsbeslut 2011-10-06, dnr L2011/1164.  
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 I utlåtanden från länsstyrelserna kring friköp har riktlinjerna i budgetpropositionerna, 

enligt mig inte helt riktigt, kallats för formella krav. Formella krav kan endast ställas i 

en lag eller förordning och inte i en proposition. 195  Det som uttalats i 

budgetpropositionerna är vägledning och riktlinjer. Att de setts som formella krav har 

lett till en stelbenthet i bedömningen. Om sökanden uppfyller riktlinjerna medges friköp 

nästan alltid och annars avslås i princip alltid ansökan.  

 För de fall där friköp inte medges trots att ansökan är i linje med vägledningen anför 

regeringen skäl som, enligt vad jag förstått, är de särskilda skäl som nämns i 

propositionerna. Dessa skäl är kopplade till renskötseln och har i ett ärende varit att 

området ligger inom ett kärnområde av riksintresse för rennäringen.196 Särskilda skäl 

har även varit att platsen frekvent används av sameby, att det ligger en 

renskiljningsanläggning eller ett höstbetesland i området.197 Troligen ska särskilda skäl 

också innefatta en prövning enligt MB eftersom hänsyn ska tas till dess bestämmelser 

vid friköp. 

 Jag har även tidigare (i avsnitt 5.2.2) anfört att trots att marken är upplåten och detta 

kan ske utan avsevärd olägenhet för renskötseln är det inte säkert att ett friköp är lika 

oproblematiskt. Detta synes också regeringen ha ansett i ett ärende som gällde friköp av 

en del av en fastighet.198 Den sökande i ärendet, en ekonomisk förening, arrenderade 

redan marken och en byggnad användes som hantverkshus. Föreningen ville bland 

annat anordna konferenser. En sameby använde området som vinterbete och 

övernattningsbete och anförde dessutom att om verksamheten utvecklades mot en 

kommersiell turistverksamhet skulle det i betydande grad påverka samebyns renskötsel. 

Regeringen avslog därför ansökan. I andra fall har regeringen dock väldigt kort anfört 

att eftersom marken redan är upplåten torde inte en försäljning innebära någon negativ 

påverkan för renskötseln.199 Visserligen har då redan en prövning med hänsyn till 

rennäringen gjorts men jag anser att en prövning återigen bör göras för att se om något 

förändrats. Detta ska nu endast göras om områdena är känsliga för rennäringen.200 Det 

kan dock vara så att ett område som inte tidigare utnyttjades så mycket kommit att bli 

mer betydelsefullt. Anledningen kan vara att tillgången på bete varierar över tid på ett 

                                                
195 Se till exempel Schmidt, domaren som lagtolkare och 1 kap. 1 § 3 st. RF. 
196 Regeringsbeslut 2012-05-31, dnr L2011/3425.  
197 Regeringsbeslut 201-10-06, dnr L2011/1164, Regeringsbeslut 2012-08-30, dnr L2012/124.  
198 Regeringsbeslut 2012-09-27, dnr L2011/3312. 
199 Regeringsbeslut 2007-09-06, dnr Jo2007/1637, Regeringsbeslut 2006-02-09, dnr Jo2005/2367. 
200 Prop. 1994/95:100, bilaga 10, s. 66. 
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område. Dessutom kan övriga upplåtelser och företag gjort att den aktuella platsen blivit 

mer attraktiv för rennäringen. 

 Enligt 10 § jaktlag (1987:259) har fastighetsägaren jakträtt på sin mark. Det innebär 

att en upplåtelse för jakt inte behöver göras om marken är friköpt. Det blir då svårare för 

staten att styra över hur mycket det jagas på marker där även renskötsel bedrivs, 

aktiviteten kan alltså öka. Dessutom förlorar samebyarna en viktig inkomstkälla genom 

att avgifter för jaktupplåtelser försvinner. Även denna aspekt kan således innebära en 

nackdel för rennäringen om mark friköps.   

 Vid en upplåtelse kan också regeringen upphäva upplåtelsen om villkoren i avtalet 

inte följts.201 Denna möjlighet försvinner givetvis vid en försäljning. Inte heller kan 

villkor för nyttjandet ändras för en friköpt mark så som vid ett arrendeavtal.   

 Något som inte nämns i budgetpropositionerna men som enligt praxis varit 

ytterligare ett skäl till försäljning är om arrendatorn redan friköpt byggnader som står på 

marken. Detta även om sökanden inte är permanent boende eller bedriver 

näringsverksamhet på platsen. Anledningen är att myndigheter anser att det är 

”otillfredsställande att mark och byggnader inte befinner sig i samme ägares hand”.202 

Trots att köparen inte kan uppfylla riktlinjerna och att det i propositionerna anförts att 

friköp för fritidsändamål ska vara restriktiv, 203  kan alltså mark friköpas. Om 

byggnaderna däremot uppförts av arrendatorn själv, gäller fortfarande att denne ska 

bedriva näringsverksamhet eller vara permanentboende.204 

 I några fall verkar regeringen ha blandat ihop de olika riktlinjerna för försäljning av 

fjällägenhet och försäljning av övrig mark. I ett ärende anförde nämligen regeringen att 

vissa lättnader avseende försäljning skulle medges och att staten därför borde medverka 

till att marken överlåts.205 Lättnaderna gällde dock bara fjällägenheter, vilket ärendet 

inte gällde, och troligen bland annat därför att dessa kostar staten att underhålla.206 

Dessa skäl bör därför inte rätteligen anföras för ett friköp av annat är fjällägenheter.  

 I ett annat fall är det oklart hur mycket det faktiskt spelade in på beslutet men i 

beskrivningen av ärendet anfördes att sökandena var födda och uppvuxna på gården.207 

                                                
201 Regeringsbeslut 2010-06-17, dnr Jo2010/1265 
202 Regeringsbeslut 2007-09-06, dnr Jo2007/1637, Regeringsbeslut 2006-02-09, dnr Jo2005/2367. 
203 Prop. 94/95:100, bilaga 10, s. 66.  
204 Regeringsbeslut 2006-02-09, dnr Jo2005/2367.  
205 Regeringsbeslut 2011-12-22, dnr L2011/1427. 
206 Se prop. 2009/10:1.  
207 Regeringsbeslut 2006-02-09, dnr Jo2005/2367. 
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Att köparen har en stark personlig anknytning till området är dock även det en 

anledning som endast ska spela in vid försäljning av fjällägenheter.208  

 Det synes som att praxis i vissa fall har frångått riktlinjerna och luckrat upp de vid 

försäljning av statens mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen. I några fall 

har nämligen inte sökanden bedrivit näringsverksamhet eller varit permanentboende på 

platsen. Har köparen redan förvärvat byggnaderna kan marken alltså överlåtas till denne 

även om syftet är fritidsboende, något som i propositionen inte var ett alternativ för 

övrig mark.  

 De senaste åren har pengarna som influtit vid försäljning av statens mark ovanför 

odlingsgränsen och på renbetesfjällen tilldelats Samefonden.209 

 

5.5 Sammanfattning 
Idag äger staten cirka 30 stycken fjällägenheter som är ganska jämt fördelade över 

Västerbottens och Jämtlands län. När staten säljer mark krävs inte endast att formkravet 

följs utan det finns även andra hållpunkter. I två budgetpropositioner finns nämligen 

riktlinjer till vilka hänsyn ska tas vid försäljning av fjällägenheter och statens övriga 

mark.  

 För att en fysisk person ska kunna friköpa en fjällägenhet bör denne använda den 

som permanentbostad eller deltidsboende under minst sex månader per år. Boendet ska 

även ha rimliga förutsättningar att bestå. För att friköpa en fjällägenhet för fritidsboende 

bör personen på grund av släktskap eller långvarig vistelse ha eller ha haft stark 

personlig anknytning under väldigt lång tid. En fjällägenhet är en speciell 

upplåtelseform och på grund av att staten är hyresvärd kostar det mycket pengar och 

innebär ett stort ansvar. Dessa ska därför vara lättare att friköpa än övrig mark. 

 Riktlinjerna för att friköpa övrig mark innebär att den sökande bör vara 

permanentboende eller bedriva näringsverksamhet på platsen. Boendet ska även här ha 

rimliga förutsättningar att bestå och det ska därför finnas möjlighet till arbete i närheten.  

Vid friköp av renskötarbostäder ska samerna ha ett stort inflytande. Dessa ligger 

nämligen ofta på strategiska platser. Försäljning ska ske restriktivt. 

 Vid försäljning av all mark tappar staten kontrollen över marken. Möjligheten att 

styra användandet av marken och andra villkor som kan uppställas i ett upplåtelseavtal 
                                                
208 Prop. 2009/10:1, s. 83 f. 
209 Regeringsbeslut 2011-12-22, dnr L2011/1427, Regeringsbeslut 2007-05-16, dnr Jo2007/942.  
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försvinner nämligen. Om påfrestningen på rennäringen blir för stor kan inte heller detta 

styras genom att en upplåtelse upphör. Markägaren kan dessutom i vissa fall stycka av 

tomten vilket kan leda till ännu mer aktivitet på området som kan störa rennäringen.  

 Friköp av fjällägenhet och övrig mark kan enligt riktlinjerna ske om det inte finns 

särskilda skäl som talar emot. Särskilda skäl kan vara avsevärd olägenhet för 

renskötseln, till exempel att platsen används frekvent av en sameby, att det ligger en 

renskiljningsanläggning eller betesmark i närheten. Även om detta prövats vid 

upplåtelsen bör detta omprövas eftersom användningen kan ha förändrats sedan dess. 

En prövning enligt bestämmelserna i MB bör även ske. Prövningen bör dock inte bli 

lika omfattande som vid upplåtelse eftersom köparen som ägare för marken själv bär 

ansvar för vilka åtgärder som vidtas. En upplåtelse medges för ett visst ändamål och det 

torde ligga på upplåtaren att ändamålet stämmer överens med 32 § RNL, MB och PBL. 

Friköp gäller bara marken och det medföljer inga rättigheter att disponera marken på ett 

speciellt sätt. Det ankommer istället sedan på markägaren att till exempel ansöka om 

bygglov för en åtgärd. Dessutom är, som nämnts, vid friköp en upplåtelse redan gjord 

och en omfattande prövning enligt MB bör redan vara genomförd.   

6 Samernas möjlighet till påverkan 

6.1 Inledning  
Efter att ha gått igenom det material som uppsatsen bygger på har jag kommit fram till 

vilka möjligheter jag anser att samerna bör ha att påverka beslut om upplåtelse, friköp 

och upphävande av renskötselrätten. Det är viktigt att samernas yttrande är en del av 

beslutsunderlaget då det är skyddet av renskötseln som står i fokus vid beslut av dessa 

tre åtgärdstyper. I detta kapitel ska därför samernas möjlighet att påverka sin egen 

situation diskuteras.  

 Den viktigaste formen enligt mig är att de får möjlighet att yttra sig kring ärenden 

som direkt kan påverka dem och detta ska också ske. 210  Dock finns det ingen 

bestämmelse i RNL där det framgår att samerna ska ha rätt att yttra sig. Endast vid en 

upplåtelse av hela sjöar krävs samernas medgivande.  

                                                
210 Prop. 2009/10:1, s. 84. 
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 För flertalet åtgärder betalas ersättningar och avgifter som i många ärenden tillfaller 

Samefonden. Jag anser därför att en genomgång av Samefondens verksamhet och syfte 

är på sin plats.  

 

6.2 Yttrande och medgivande 
Om Sameby medger får hela fisket upplåtas i visst vatten (32 § st. 2 RNL). För andra 

upplåtelser eller för upphävande av renskötselrätten krävs inte samernas medgivande. 

Att de bör höras för att få en inblick i hur åtgärderna kan påverka renskötselrätten är 

enligt mig en självklarhet. Eftersom begreppet avsevärd olägenhet är något luddigt bör 

de som har kunskap om hur olika förändringar påverkar markanvändningen få sin talan 

hörd. Det är ju trots allt de som utövar renskötsel som ska skyddas enligt RNL. I 

skattefjällsmålet påminde också HD att det följer av allmänna förvaltningsrättsliga 

principer att ett ärende om upplåtelse inte får avgöras utan att berörd sameby fått 

tillfälle att yttra sig i saken. I propositionen till RNL konstaterades kort att någon regel 

som stadgade samers rätt att yttra sig inte behövdes i lagen men att 

kommunikationsprincipen211 gällde även här.212 I senare förarbeten har också uttalats att 

samråd med berörd sameby ska ske vid upplåtelser och friköp.213 Trots att enighet 

verkar råda att samerna ska få tillfälle att yttra sig har regeringsbeslut fått upphävas 

eftersom berörd sameby inte hörts.214  

 Vid fortsatta upplåtelser hörs normalt inte samebyn heller.215 Jag anser att berörd 

sameby med jämna intervaller på kanske tio år efter en upplåtelse bör ges tillfälle att 

yttra sig kring eventuell påverkan under tiden upplåtelse sker. Särskilt om samebyn 

avstyrkt en upplåtelse med hänsyn till renskötseln.   

 Det ska dock hållas i åtanke att samerna får ersättning för intrång enligt 32 §. Det bör 

därför enligt min mening fortsatt vara möjligt att neka upplåtelse trots att samerna 

medgett det. Att de får yttra sin mening är däremot, som redan nämnts, av stor vikt för 

att få en bra bild av de eventuella konsekvenserna för rennäringen.  

 Som tidigare nämnts ska dessutom ersättning för till exempel upphävande 

kompensera angränsande byar om de drabbas men även kommande generationer som 
                                                
211 Principen innebär att den som direkt berörs av en åtgärd ska ges tillfälle att yttra sig (Prop. 1971:30, s. 
465). Stadgas i 17 § Förvaltningslag (1986:223) för förvaltningsmyndigheter och i 7:2 RF för regeringen.  
212 Prop. 1971:51, s. 198.  
213 Prop. 2009/10:1, s. 84. 
214 RÅ 2008 not 110, RÅ 2008 not 111. 
215 Regeringsbeslut 2006-11-30, dnr 2006/1161. 
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sysslar med rennäring. Frågor om tillstånd för vissa åtgärder bör därför även dem 

anläggas ett långsiktigt perspektiv och det talar också för att samernas medgivande inte 

kan vara avgörande.  

 

6.3 Samefonden 
I denna framställning har olika åtgärder som på något sätt kan inskränka samernas 

renskötselrätt behandlats och diskuterats. I de flesta fall ska en avgift eller ersättning 

betalas. För både upplåtelse och upphävande ska pengarna fördelas mellan den 

drabbade samebyn och samefonden om inte en enskild drabbas. De senaste åren har 

även medel från försäljning av statens mark ovanför odlingsgränsen och på 

renbetesfjällen tillfallit Samefonden.  

 Samefondens pengar förvaltas av Kammarkollegiet (17 § RNF) och kan få 

inkomster, förutom från upplåtelserna, från medel som inflyter från tillståndspliktiga 

verksamheter enligt 17 kap. MB och medel som tillfaller staten för att användas till 

åtgärder knutna till renskötseln (18 § RNF). Syftet med fonden är att genom bidrag 

”främja och stödja rennäringen, den samiska kulturen och samiska organisationer” (16 

§ RNF). Bidrag kan utgå för att främja rennäringen, den samiska kulturen, samiska 

organisationer och inköp eller arrende av mark för renskötsel (19 § RNF).  

 Samefonden har en styrelse med sex ledamöter som regeringen utser, varav tre efter 

Sametingets förslag (24 § RNF). Huruvida bidrag ska utbetalas bestäms av styrelsen (20 

§ RNF) efter skriftlig ansökan (27 § RNF). Styrelsen övervakar också att bidragen 

används för ändamålet det utbetalats för (23 § RNF).  

 Frågan är om samerna och samebyarna har tillräckligt med inflytande över vad 

medlen i Samefonden går till. Jag anser att det kan ifrågasättas att endast tre av 

ledamöterna i Samefonden utses efter förslag av Sametinget. Pengarna i Samefonden 

kommer bland annat från ersättningar för intrång som samebyarna lider på grund av 

upplåtelser. Visserligen får berörd sameby en del av ersättningen direkt men att tre av 

ledamöterna, som bestämmer över vad Samefondens medel ska gå till, utses av 

regeringen riskerar enligt mig att samerna får för lite inflytande. Dessutom fastställer 

regeringen varje år efter förslag av styrelsen för Samefonden det högsta sammanlagda 

belopp som får lämnas ur samefonden (21 § RNF).  
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7 Sammanfattande slutsatser 
Syftet med denna uppsats har bland annat varit att diskutera förutsättningarna för en 

upplåtelse på statens mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen enligt 32 § 

RNL. Då en upplåtelse endast får göras om det kan ske utan avsevärd olägenhet för 

renskötseln var innebörden av detta rekvisit viktigt att diskutera. Enligt de 

regeringsbeslut jag har gått igenom är det en avsevärd olägenhet för renskötseln att 

upplåta mark vid en flyttled, en trång och kritisk passage. Inte heller vid en 

rastbetesplats inför flyttning eller ett kalvningsland är detta lämpligt. Vid en övergångs- 

eller övernattningshage behöver renarna betesro och är känsliga för störningar. Således 

bör inga upplåtelser göras i dessa områden. Att en upplåtelse inte innebär en avsevärd 

olägenhet för renskötseln är alltså förutsättningen för att en upplåtelse ska ske enligt 

gällande rätt. 

 Under avsnitt 1.2 ställdes frågor kring hur en bedömning av upplåtelse bör ske i 

framtiden och huruvida det finns ett behov av lagändring. I vissa regeringsbeslut 

framgår det att regeringen gjort avslag med hänsyn till att åtgärden som ska vidtas 

strider mot gällande detaljplan eller bestämmelser i MB. För nuvarande tillhör detta inte 

förutsättningarna för upplåtelse och det kan därför ifrågasättas om det verkligen borde  

ingått i bedömningen. I vilket fall skulle det då krävts en redogörelse för på vilken 

grund detta skett. Gällande 3 kap. 5 § och 4 kap. 5 § kan grunden möjligen vara att de är 

allmänt tillämpliga principer. Jag anser dock att en lagändring bör komma till stånd med 

hänvisning i 32 § RNL till tredje, fjärde och sjunde kapitlen i MB och även till PBL:s 

bestämmelser om detaljplan och områdesbestämmelser. En upplåtelse medges nämligen 

för ett specifikt ändamål och strider det ändamålet mot nämnda bestämmelser blir 

upplåtelsen oanvändbar för den enskilde. Samhället har även förändrats sedan RNL 

tillkom och hänsyn bör enligt mig inte längre bara tas till rennäringen vid en upplåtelse. 

Länsstyrelserna bör därför inhämta yttranden från plan- och byggnämnden men även 

andra myndigheter som har insikt i och arbetar med de frågor som kan bli aktuella vid 

en åtgärd.  

 Som jag redogjorde för i avsnitt 1.2 var ett av syftena med uppsatsen att diskutera 

huruvida rekvisitet avsevärd olägenhet bör preciseras. Eftersom förarbetena till RNL är 

tysta om hur avsevärd olägenhet ska bedömas anser jag att ett förtydligande av 

rekvisitet införas i 32 § RNL. Det skulle med fördel kunna ske genom uppräknande av 

ett antal exempel. Detta skulle leda till en mer rättssäker och förutsebar bedömning, som 
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i nuläget riskerar att bli godtycklig. För en rättssäker bedömning behöver även de 

instanser som lämnar yttranden, inklusive samebyarna, och de beslutsfattande 

instanserna ange tydligare skäl för sin ståndpunkt. Jag anser nämligen att vissa beslut 

fattats på ett för tunt underlag och detta behöver förbättras och förtydligas för framtiden 

så att det kan säkerställas att rättssäkra och riktiga beslut fattas.  

 Rennäringen är en viktig och kanske till och med en nödvändig förutsättning för att 

den samiska kulturen ska överleva i Sverige. Vidare är det samiska folkets kultur 

skyddat i grundlag (1 kap. 2 § RF). Således är renskötseln i Sverige en skyddad näring 

för vilken staten har ett ansvar. Sedan första renbeteslagens tillkomst har dock samernas 

ensamrätt till marken ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen succesivt 

försvagats och inskränkts. Upplåtelser i fortsättningen bör därför ske restriktivt och 

bedömningen bör innebära att hänsyn tas till den samlade påverkan av aktiviteter och 

åtgärder inom samebyns område. I tidigare orörda områden, på platser som är särskilt 

viktiga för rennäringen och områden där samebyarna har ont om betesmark bör inga nya 

upplåtelser göras. Detta för att säkerställa att rennäringen har tillräckligt med mark för 

att kunna bedrivas även i framtiden. 

 Upplåtelser för jakt eller fiske får endast göras om det kan ske utan avsevärd 

olägenhet för renskötseln och om den är förenlig med god vilt- eller fiskevård och kan 

ske utan besvärande intrång i samernas rätt till jakt och fiske.  I RNF finns även andra 

utgångspunkter för bedömningen som främst behandlar avgifter och vilken personkrets 

som har företräde till upplåtelse. Det har varit svårt att utreda vad besvärande intrång 

kan betyda på grund av knappa uttalanden i förarbeten och andra rättskällor. Det bör 

dock kunna vara att tillgången på djur minskar eller att platser att jaga eller fiska på 

minskas eller inskränks på ett icke bagatellartat sätt.  

 Enligt 26 § RNL kan regeringen förordna om upphävande av renskötselrätten. Detta 

kan till exempel ske om en upplåtelse av större omfattning gjorts. Ett upphävande får 

dock endast ske för någon av de ändamål som anges i 2 kap. ExprL. Upphävandet kan 

ske för viss tid eller gälla vissa rättigheter och kan förenas med villkor. Ersättning ska 

utgå för skada eller olägenhet för renskötseln eller samernas rätt till jakt eller fiske som 

upphävandet medför. I praktiken har detta inneburit kostnaden för inköpt foder som 

krävts på grund av betesmarksförlusten, foderbodar och eventuella hagar som krävts för 

rennäringens fortsatta bedrivande i området. Den olägenhet som ersättning ska utgå för 

bör till exempel kunna vara det merarbete som det innebär att hålla renar på en ny 
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flyttled. Enligt NJA 2007 s 695 anser jag att en principiell rätt till ersättning bör utgå 

även om den ekonomiska skadan inte kan beräknas.   

 Vidare bör slutsatsen kunna dras att ett beslut om upphävande av renskötselrätten 

kan vara föremål för rättsprövning i allmän domstol.  Enligt 1 § Rättsprövningslagen 

kan detta nämligen ske av den enskildes civila rättigheter och skyldigheter som avses i 

art. 6.1 EKMR. Nyttjanderätt torde falla under detta och en sameby, så som juridisk 

person, har i praxis ansetts vara enskild i lagens mening. Vid prövningen av dessa 

rättigheter ingår rätten att få en rättegång inom skälig tid, något som Sverige inte alltid 

kunna upprätthålla.  

 Enligt 1 § RNF prövar regeringen frågor om försäljning av statens mark ovanför 

odlingsgränsen och på renbetesfjällen. Förutom denna paragraf finns endast riktlinjer i 

två propositioner. För friköp av övrig mark bör den sökande inneha ett upplåtelseavtal 

för platsen och antingen bedriva näringsverksamhet eller vara permanentboende där. 

Det bör heller inte finnas särskilda skäl som talar emot ett friköp. Enligt riktlinjerna för 

friköp av en fjällägenhet bör den sökande vara permanentboende eller deltidsboende 

under minst sex månader per år på platsen. Ett friköp kan även medges om den sökande 

har en stark personlig anknytning eller bedriver en tidsbegränsad näringsverksamhet 

under året. Det finns således större utrymme att medge en ansökan om friköp av 

fjällägenhet. Dessa ansökningar torde dock inte innebära några nämnvärda problem då 

det inte finns så många fjällägenheter kvar i statlig ägo och som inte staten 

fortsättningsvis ska behålla utifrån natur- och kulturmiljösynpunkt. Precis som för 

friköp av övrig mark ska dock inte särskilda skäl tala emot en försäljning. 

 Dessa särskilda skäl kan vara att ett friköp innebär en avsevärd olägenhet för 

renskötseln eller att området omfattas av bestämmelser i MB. Jag anser dock att ett 

friköp även bör kunna medges om den sökande gör sannolikt denne avser att bli 

permanentboende på platsen för ansökan. Det kan till exempel vara att den sökande 

jobbar på orten som ansökan avser men kanske behöver rusta upp bostaden för att 

kunna bo där permanent.  

 Friköp bör enligt mig ske väldigt restriktivt. Denna ståndpunkt har flera orsaker. En 

av dem är att staten förlorar kontrollen över markanvändningen i områden som är 

friköpta. Staten kan inte styra över vilka företag som bedrivs på platsen, vilka åtgärder 

som vidtas och som i ett vidare perspektiv kan få en påverkan på rennäringen. En annan 

anledning till restriktivitet vid friköp är ett långsiktighetsperspektiv. Rennäringen 

använder inte all mark samtidigt men den kan trots det komma att användas i framtiden. 
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Vid ett friköp bör därför hållas i åtanke att rennäringen ska ha tillgång till tillräckligt 

med betesmark för att kunna hålla det antal renar som är fastställt. Gällande 

renbetesfjällen anser jag att friköp inte bör medges utan väldigt starka skäl. Denna mark 

har nämligen en gång i tiden exproprierats och avsatts just för att samebyarna där inte 

hade tillräckligt med betesmark. Det är därför inte lämpligt att försälja den med risk för 

en liknande situation.  

 En vanlig anledning till ansökan om friköp är att den sökande avser att renovera 

bostaden eller genomföra någon annan kostnadskrävande åtgärd. Ett arrende är då inte 

ett bra underlag för belåning och den sökande kan känna att det är en risk att lägga 

pengar på en fastighet där en osäkerhet kring nyttjandets bestående trots allt finns. Ett 

möjligt alternativ till friköp är därför tomträtt. En tomträtt kan nämligen pantsättas (13 

kap. 1 § JB) och har ett starkare besittningsskydd än till exempel arrende. Det finns trots 

det en möjlighet för staten att säga upp tomträtten om marken behöver användas till 

annat, så som rennäringen (13 kap. 14 § JB). Eftersom ett tomträttsavtal gäller för 

förhållandevis lång tid, kan överlåtas och endast kan sägas upp av jordägaren (13 kap. 

14 § och 13 kap. 13 § JB e contrario) bör även detta ske restriktivt.   

 De riktlinjer för friköp som anges i två propositioner har konsekvent använts i 

regeringsbeslut och yttranden från till exempel länsstyrelserna. Dessa riktlinjer bör 

enligt mig stadgas i en förordning. Antingen i en egen eller i RNF. Det skulle ge en 

förutsebarhet, tydlighet och rättssäkerhet. En enskild skulle vid en ansökan om friköp få 

en bättre inblick i hur bedömningen går till och möjligheten för att få en ansökan 

medgiven.   

 Slutligen angav jag i mitt syfte att uppsatsen skulle behandla vilket inflytande 

samerna har och bör ha, när det kommer till beslutsfattandet av upplåtelse, friköp och 

upphävande av renskötselrätten. Samernas rätt att yttra sig i till exempel ett ärende om 

upplåtelse följer av allmänna förvaltningsrättsliga principer. Jag anser att denna 

yttranderätt är av stor betydelse då det är samerna själva som har bäst inblick i hur en 

åtgärd skulle påverka dem. Då samerna får ersättning vid en upplåtelse och ett 

upphävande av renskötselrätten bör dock deras inställning inte vara avgörande för 

regeringens eller länsstyrelsens beslut.  

 Medlen som inflyter vid en upplåtelse, ett upphävande av renskötselrätten, och de 

senaste åren även vid ett friköp, ska fördelas mellan den berörda samebyn och 

Samefonden. Jag anser dock att samerna riskerar att få för lite inflytande över vad 

Samefondens medel ska gå till då endast tre av fondens sex ledamöter utses efter förslag 



 65 

av Sametinget. Trots att regeringen utser alla sex ledamöter bör åtminstone en majoritet 

ske på förslag av Sametinget.    

8 Sammanfattning 
Renskötselrätt tillkommer samer som är medlemmar i en sameby. Denna rätt grundar 

sig på urminnes hävd och sedvana och ett antal andra rättigheter, som att uppföra 

mindre byggnader och att jaga eller fiska, tillkommer till renskötselrätten.  

 På 1800-talet när den första renbeteslagen trädde i kraft var det tydligt vad marken 

ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen skulle användas till. Dessa marker var 

nämligen avsatta för samerna och renskötseln. Upplåtelse fick endast ske för de bofastas 

hästar eller nötkreatur som användes inom jordbruket. I 1928 års lag infördes även en 

möjlighet att upphäva renskötselrätten på vissa områden. Idag ser användningen av 

marken i de norra delarna av Sverige annorlunda ut än vid den 1886 års renbeteslags 

tillkomst. Det finns inte bara betydligt fler aktörer och intressenter utan också 

miljöaspekter att ta hänsyn till. Samtidigt ska samernas kultur och rennäringen fortsatt 

bevaras. Detta leder till konflikter mellan samer och övrig befolkning så som 

permanent- och fritidsboende.  

 Upplåtelse får enligt gällande lagstiftning ske om det inte innebär en avsevärd 

olägenhet för renskötseln. En upplåtelse innebär en avsevärd olägenhet till exempel om 

den sker på mark som används som flyttled eller kalvningsland för renarna. Det finns 

inte längre något bestämt ändamål som upplåtelse kan medges för. Ansökningar om 

upplåtelse bifalls bland annat för bostadshus, jaktkojor och turistanläggningar. För att 

rätt till jakt eller fiske ska kunna upplåtas krävs dessutom det inte innebär ett 

besvärande intrång för samernas rätt till detsamma.   

 I regeringsbeslut finns stöd för att hänsyn vid en upplåtelse även bör tas till bland 

annat bestämmelser om obrutet fjäll, områden av riksintresse för rennäringen enligt MB 

och detalj- och översiktsplaner enligt PBL. I gällande lagstiftning finns dock inget stöd 

för dessa hänsyn vid en bedömning om upplåtelse och en lagändring bör därför komma 

till stånd.  

 Prövning om upplåtelse görs av länsstyrelsen och kan överklagas till regeringen. 

Berörd sameby ska höras vid prövningen av en upplåtelse men deras samtycke krävs 

inte. Beroende ändamålet med avgiften har samebyn och Samefonden en rätt till avgift 

eller ersättning för den skada eller olägenhet som upplåtelsen medför.  
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 Regeringen kan även förordna att renskötselrätten ska upphävas. Upphävandet kan 

begränsas i tid eller gälla för vissa befogenheter som ingår i renskötselrätten. Det kan 

dock endast ske för de ändamål som anges i 2 kap. ExprL, alltså för någon form av 

allmännyttigt ändamål. Ersättning för ett upphävande utbetalas till den berörda samebyn 

och Samefonden enligt en hälftendelning. Den utges för skada eller olägenhet. Med 

skada menas ekonomisk skada och olägenhet öppnar eventuellt upp för ersättning för 

ideell skada.  

 Ersättning enligt ExprL motsvarar den marknadsvärdeminskning som ingreppet 

medfört. Eftersom renskötselrätten inte kan upplåtas vidare eller säljas, går det inte att 

räkna på en marknadsvärdeminskning vid ett upphävande. I ett hovrättsfall som gällde 

ersättning för intrång i renskötselrätten räknades istället på kostnaden för inköpt foder 

till renarna. På denna beräkning tillkommer ersättning för annan ekonomisk skada och 

ett påslag om 25 %.  

 Slutligen beslutar regeringen om friköp av fjällägenheter eller övrig mark ovanför 

odlingsgränsen eller på renbetesfjällen. Materiella regler i lagtext saknas, istället finns 

vissa riktlinjer för bedömningen i två propositioner. Riktlinjerna innebär i korthet att 

den sökande bör ha någon slags anknytning till platsen som ansökan avser. Det kan till 

exempel vara att den sökande är boende eller bedriver näringsverksamhet på platsen. 

Även släktskap eller långvarig vistelse kan vara skäl för ett friköp. I alla fall får dock 

inte särskilda skäl tala emot ett friköp, så som att det kan innebära en avsevärd 

olägenhet för renskötseln.  
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