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 det rättspolitiska området 
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  II.  Rättsutvecklingen på  
 området 









”Sammanfattningsvis måste det 

anses att det inte finns stöd i någon 

lagtext eller några förarbeten för att 

gamla jordabalkens regler om 

urminnes hävd ska tillämpas på 

rätten till vinterbete.” 



”…rätten till vinterbete har i samtliga 

lagstiftningsprocesser ansetts grundad 

på en sedvana vilken uppfyller 

villkoren för urminnes hävd enligt 

bestämmelserna i 15 kap. jordabalken i 

1734 års lag.” 





Samernas rätt till renskötsel 

• Vinterbetesmarkerna 

– Sedvanerätt 
• > 1 generation 

• ≤ 90 år 

• Okvalt och ohindrat 
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• Året-runt-markerna 

– ? 



” På åretruntmarkerna vilar rätten på urminnes 

hävd (i vissa fall i förening med ockupation); det 

framgår redan av 1 § RNL och av 

skattefjällsdomen, och det finns ingen anledning 

att dra in sedvanerätten i sammanhanget. När det 

gäller vinterbetesrätten – ett närmast 

servitutsliknande komplement till den mera 

omfattande rätten till åretruntmarkerna – är 

däremot det avgörande den sedvanerätt som HD 

närmare beskrivit i domen.” 



”Mot bakgrund av domen gäller idag 

två olika rättsgrunder för 

renskötselrätten: sedvanerätt för 

vinterbete och urminnes hävd för  

året-runt-markerna.” 



”Ty lappen eger verkligen en rätt att åberopa för 

utöfningen enligt urgammal sed af det 

näringsfång, hvaraf han lefver. Lappen var den 

som först tog de nordliga trakterna af vårt land i 

besittning. Innan den första nybyggaren fälde det 

första trädet i Norrlands skogar var lappen redan 

der. Under århundraden hade landet från Kölens 

fjellrygg till Bottenhafvet varit den obestridt 

nyttjade betesmarken för hans renar. Och den 

första besittningstagarens rätt till jorden måste 

anses bättre än den, som [ ] senare tillkommit.” 



”Lapparnes flyttningar vintertiden 

inom Jemtlands län äro grundade i 

sedvanerätt.” 



”Men om Lapparnes på gammal sed grundade ströftåg 

på de bofaste jordegarnes marker utanför lappmarkerna 

samt deras i Jemtland för dem afsatta så kallade 

skattefjell skola uttryckligen i lag såsom berättigade 

erkännas, om de förres anspråk på nyttjanderätt till de 

senares egendom skall genom stadgad lag fastställas, då 

skola, enligt min uppfattning, statens förnuftiga 

intressen komma att i betänklig grad åsidosättas och den 

lag, som hittills skyddat den privata eganderätten till 

jord, gifvas till spillo.” 



”Med hänsyn till det sagda går det inte att 

klart hålla isär förutsättningarna för 

ockupation och för urminnes hävd; vad 

som sägs om det ena gäller i stor 

utsträckning också det andra. Att märka är 

dock att det inte här är fråga om den 

typiska situation då reglerna om urminnes 

hävd aktualiseras, eftersom det är ostridigt 

att skattefjällen var herrelöst land när samer 

började nyttja dem.” 



”Det var fråga om rättigheter som från 

början vilat på urminnes hävd och under 

tidernas lopp fått ändrat innehåll i 

anslutning till att samernas näringsutövning 

utvecklats och tagit delvis nya former.” 



 

 

”Enligt HD i skattefjällsmålet (s. 248) har 

samerna en stark skyddad bruksrätt av speciellt 

slag som ytterst är grundad på urminnes hävd.” 

 

  
 
 
 
 

 

 

 



 

 

”Enligt HD i skattefjällsmålet (s. 248) har 

samerna en stark skyddad bruksrätt av speciellt 

slag som ytterst är grundad på urminnes hävd.” 

 

 ”Konstaterandet att renskötselrätten i grunden 

bygger på urminnes hävd och inte på upplåtelser, 

lagstiftning etc. är av betydelse för de 

renskötande samernas ställning och trygghet i sin 

näring.”  

 

 

 



”Mot bakgrund av att HD i Nordmalingsmålet gjort så 

stor möda att förklara varför rätten till vinterbete ska 

prövas utifrån sedvanerätt och inte urminnes hävd kan 

man på goda grunder hävda att HD lagt fundamentet för 

en ändrad syn även för renskötselrätt på året-runt-

marker. Man skulle t. o. m. kunna gå så långt som att 

hävda att HD i Nordmalingsmålet underkänt urminnes 

hävd som rättsgrund för renskötselrätten som sådan. En 

sådan extensiv tolkning av domskälen kan jag dock inte 

förorda, men jag skulle ändå vilja påstå att det idag har 

blivit något osäkert om renskötselrätten ska prövas i 

enlighet med urminnes hävd på året-runt-markerna.” 



Samernas rätt till renskötsel 

• Vinterbetesmarkerna: 

– Sedvanerätt 
• > 1 generation 

• ≤ 90 år 

• Okvalt och ohindrat 

 

 

• Året-runt-markerna: 

– Allard/Bengtsson: 
• Urminnes hävd enbart? 

 

– Torp: 
• Besittning/ockupation 

 


