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Exploateringen av Norrland ökar! 

Exploateringen av Norrland ökar! 

• ”kolonisationen av lappmarken sätter samernas 

existens på spel” 

 

Exploateringen av Norrland ökar! 

• ”kolonisationen av lappmarken sätter samernas 

existens på spel” 

 

• ”utgör ett reellt hot mot rennäringens framtid” 

Vad finns det för rättsligt skydd? 

• Rennäringslagen 

• Miljöbalken  

• Skogsvårdslagen? 

• Grundlagen? 

• Internationell rätt? 

Renbeteslagen 1886 



2014-04-11 

2 

Renbeteslagen 1886 

• Syfte: rättslig reglering av förhållandet mellan konkurrerande näringar 

 

 

Renbeteslagen 1886 

• Syfte: rättslig reglering av förhållandet mellan konkurrerande näringar 

 

• 12 av 26 §§: rör skada och rätt till ersättning 

 

 

Renbeteslagen 1886 

• Syfte: rättslig reglering av förhållandet mellan konkurrerande näringar 

 

• 12 av 26 §§: rör skada och rätt till ersättning 

 

• Innehåller bestämmelser om: 
• samernas rätt till territoriet  

• förhållandet mellan samerna och vissa offentliga myndigheter 

• förhållandet mellan två parter (renskötare och jordbrukare) 

 

Renbeteslagen 1886 
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• Innehåller bestämmelser om: 
• samernas rätt till territoriet  

• förhållandet mellan samerna och vissa offentliga myndigheter 

• förhållandet mellan två parter (renskötare och jordbrukare) 

 

 

  Nuvarande rennäringslag 

Vilka bestämmelser i RNL innebär 
ett skydd av samisk renskötseln? 

• 1-5 §§ rör rätten till renskötsel/territoriet 
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• 92-94 §§ rör den enskildes rätt till ersättning 
  vid skada 
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• 1-5 §§ rör rätten till renskötsel/territoriet 
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• Div. bestämmelser av förvaltningskaraktär 

Vilka bestämmelser i RNL innebär 
ett skydd av samisk renskötseln? 

• 1-5 §§ rör rätten till renskötsel/territoriet 

 

• 92-94 §§ rör den enskildes rätt till ersättning 
  vid skada 

 

• Div. bestämmelser av förvaltningskaraktär 

Upplåtelse av mark och vatten m. m. 

     
• 31 §  
• Sameby eller medlem i sameby får ej upplåta 

rättighet som ingår i renskötselrätten. 
Sameby får dock åt den som har varit medlem i 
byn upplåta rätt att utan avgift till sitt husbehov 
jaga eller fiska på byns område enligt 25 §. 
 
 
 

Upplåtelse av mark och vatten m. m. 

• 32 §  
• 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. Lag (2000:595). 
 
 
 

Upplåtelse av mark och vatten m. m. 

• 33 §  

• Fråga om upplåtelse enligt 32 § prövas av 
regeringen eller myndighet som regeringen 
bestämmer. 
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Upplåtelse av mark och vatten m. m. 

• 34 §  
• Upplåtelse enligt 32 §, som ej avser tillgodogörande av 

naturtillgångar eller skogsavverkning, skall ske mot avgift, om ej 
särskilda skäl föreligger för avgiftsfrihet. Avgiften fördelas mellan 
Samefonden och sameby som beröres av upplåtelsen enligt 
bestämmelser som meddelas av regeringen. 
Avser upplåtelsen tillgodogörande av naturtillgångar, skall staten 
utge ersättning för den skada eller olägenhet för renskötseln som 
upplåtelsen medför. I fråga om fördelning av ersättning som ej utgår 
till bestämd person äger 28 § andra stycket motsvarande 
tillämpning. 
 
 

Upplåtelse av mark och vatten m. m. 

• Paragraferna reglera förutsättningar för 
intrång likväl som förutsättningar för skydd. 

 
 

 Graden av skydd beror på hur bestämmelserna 
tillämpas! 

 

 

 

Upplåtelse av mark och vatten m. m. 

 

• Bestämmelser har blivit allt mer liberala. 

 
 

 

Upplåtelse av mark och vatten m. m. 

 

• Vem är sakägare? 

 

 
 

 

Upplåtelse av mark och vatten m. m. 

 

• Vem är sakägare? 

 

• ”För att betona vikten av att vid sådana 
upplåtelser nödig hänsyn tages till de samiska 
intressena uttalas redan i denna principförklaring 
att upplåtelserna skal ske ’efter hörande av 
berörda renbyar’.”  

  

 

 
 

Upplåtelse av mark och vatten m. m. 

 

• Vem är sakägare? 

 

• TIPS: Samebyarna är sakägare även om det 
inte framgår av lagtexten! JoU 1971:37 s 48. 
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Renskötselrättens upphävande 

 

• 26 §  

•    Regeringen kan förordna om upphävande av 
renskötselrätten för visst markområde, när 
området behövs för ändamål som avses i 2 
kap. expropriationslagen (1972:719). 
   Upphävande kan begränsas till att avse viss 
tid eller vissa i renskötselrätten ingående 
befogenheter. Lag (1993:36). 

 

 

Renskötselrättens upphävande 

 

• TIPS: Kan det vara i samebyarnas intresse att 
26 § används i flera exploateringsärenden? 

 

 
 

 

Uppsummering RNL: 

• Lagen syftar inte till att skydda 
renbetesmarkerna. 

• Bara enstaka bestämmelser innebär ett visst 
skydd av renskötsel som näring. 

 

 

 

15 år senare: 

• ”…rennäringens markanspråk har ofta fått 

träda tillbaka för andra viktiga 

markanvändningsintressen…”,  

 

15 år senare: 

• ”…rennäringens markanspråk har ofta fått 

träda tillbaka för andra viktiga 

markanvändningsintressen…”,  

 

• ”…gruvbrytning, vattenkraftutbyggnad och 

utbyggnad av vägar har lett till förluster av 

renbetesmark och till att flyttningsleder stängts 

av…” 
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Riksdagsbeslut 1977: 
 

• ”…en avgörande förutsättning för att den 

samiska kulturen skall kunna bevaras är, […] 

att rennäringen kan fortleva som samisk näring 

och att ett rimligt antal samer i framtiden kan 

få sin utkomst inom rennäringen”.  

 

Miljöbalken 3 kap 5 §: 

      Mark- och vattenområden som har betydelse 
för rennäringen eller yrkesfisket eller för 
vattenbruk skall så långt möjligt skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt försvåra 
näringarnas bedrivande. 
   Områden som är av riksintresse för 
rennäringen eller yrkesfisket skall skyddas mot 
åtgärder som avses i första stycket. 

 

Den svåra uppgiften att: 

 

 

 

 

   Pengar          Kultur 
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Miljöbalken 3 kap 5 §: 

      Mark- och vattenområden som har betydelse 
för rennäringen eller yrkesfisket eller för 
vattenbruk skall så långt möjligt skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt försvåra 
näringarnas bedrivande. 
   Områden som är av riksintresse för 
rennäringen eller yrkesfisket skall skyddas mot 
åtgärder som avses i första stycket. 

 

Miljöbalken 3 kap 5 §: 

 ”Paragrafens andra stycke behandlar det skydd 

som bör ges åt områden som är av riksintresse 

för rennäringen eller yrkesfisket. Åtgärder som 

skulle påtagligt försvåra näringarnas 

bedrivande får inte tillåtas inom dessa 

områden.” 
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Den svåra uppgiften att: 

 

 

 

 

   Pengar          Kultur 

Bestämmelserna om riksintressen: 

 

• Ska tillämpas: 

     -  i planärenden,  
 

       och 
 

     - vid överklaganden. 

 

 

Bestämmelserna om riksintressen: 

 

• Ska tillämpas: 

     -  i planärenden,  
 

       och 
 

     - vid överklaganden. 

 

 

Vem tillämpar bestämmelserna? 

 

• Myndigheter och politiska församlingar! 
 

• Exempelvis kommunfullmäktige, länsstyrelsen, 
regeringen 

 

• Domstolar 

Bestämmelserna om riksintressen: 

 

• TIPS: Var proaktiv!  
 

Ju tidigare man får in rennäringens synpunkter i ett 
ärende desto bättre! 

 

 

Exempel 1:  Ny tursimanläggning på renbetesmark 
 
 Ansökan om en åtgärd inkommer till kommunen  
 
  Plan- och bygglagen: Bygglov eller ny Översiktsplan? 
 
   Beslut av kommunen 
 
    Överklagande till länsstyrelsen 
 
     Överklagande till regeringen 
 
      Överklagande till Högsta 
       förvaltningsdomstolen 
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RÅ 2010 not 6, 
turismanläggning vid flyttled 

• ….om ”ett uppförande av de aktuella 

byggnaderna påtagligt kan försvåra 

rennäringens bedrivande”. 

RÅ 2010 not 6, 
turismanläggning vid flyttled 

• ….om ”ett uppförande av de aktuella 

byggnaderna påtagligt kan försvåra 

rennäringens bedrivande”. 

• 94 § RNL 

• ”…byggnaderna vare sig direkt eller indirekt 

kommer att påtagligt försvåra rennäringens 

bedrivande”. 

RÅ 2010 not 31, 
koncession för gruvverksamhet 

• ”Koncessionsområdet ligger i ett område som är 
av riksintresse också för rennäringen, som 
rastbete och i direkt anslutning till en flyttled. En 
gruva i området kommer att medföra negativa 
konsekvenser för rennäringen. Med relevanta 
skyddsåtgärder, alternativa flyttvägar och 
kompensationsåtgärder kan dock intrånget inte 
anses vara av sådan betydelse att det utgör hinder 
mot att meddela bearbetningskoncession.” (Bergstaten) 

RÅ 2010 not 31, 
koncession för gruvverksamhet 

• ”Med relevanta skydds- och 

kompensationsåtgärder som kan beslutas 

när hela gruvverksamhetens påverkan 

klarlagts bedöms koncessionen inte 

påtagligt försvåra rennäringens 

bedrivande.” (Regeringen) 

RÅ 2010 not 31, 
koncession för gruvverksamhet 

• HFD ansåg inte  

 ”att regeringens bedömning är sådan att 

beslutet skulle strida mot miljöbalken.” 

RÅ 2010 not 31, 
koncession för gruvverksamhet 

• ”Med relevanta skydds- och 

kompensationsåtgärder som kan beslutas 

när hela gruvverksamhetens påverkan 

klarlagts bedöms koncessionen inte 

påtagligt försvåra rennäringens 

bedrivande.” (Regeringen) 
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RÅ 2010 not 62, 
detaljplan för stugby 

• Härjedalens kommun: 

 - Vi har ej tillämpat 3 kap 5 § MB i 
ärendet! 

 

• Regeringen:  

 - Vi har ej tillämpat 3 kap 5 § MB i 
ärendet! 

RÅ 2010 not 62, 
detaljplan för stugby 

• HFD: 
 

 ”Regeringen har i det klandrade beslutet visserligen 
inte uttryckligen hänfört sig till 3 kap 5 § MB. Av 
beslutet framgår emellertid att detaljplanens påverkan 
på rennäringen har beaktats och att planen – mot 
bakgrund av att det inte visats att någon renskötsel 
bedrivits i området efter det att gällande och tidigare 
detaljplaner för området har fastställts – ansetts inte 
påtagligt försvåra för rennäringen.” 

Skogsvårdslagen? 

 

Skogsvårdslagen: 

 

• Innehåller inte någon bestämmelsen som 
innebär något faktiskt skydd av 
renbetsmarkerna! 

Grundlagens bestämmelser? 

 

Grundlagens bestämmelser: 

 

• Är av målsättningskaraktär! 
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Internationell rätt? 

 

Internationell rätt: 

 

• Praxis i svenska domstolar är att svensk lag är i 
överensstämmelse med de konventioner 
Sverige har anslutit sig till. 

 

• Synsätten delas inte nödvändigtvis av 
internationella domstolar. 


