
 

 

Samers rätt till småviltsjakt 

och fiske i fjällen. 

En analys och problematisering med ett fastställande av 

Girjasmålet. 

 

Terese Vestergård 

 
 
 
 
 
Termin 9, HT 2016 
Examensarbete 30 hp 
Juristprogrammet, 270 hp 
Handledare: Malin Brännström 
  



2 
 

Innehållsförteckning 

Förkortningar ........................................................................................................................................ 3 

1 Inledning ............................................................................................................................................. 4 

1.1 Presentation av ämne ..................................................................................................................... 4 

1.2 Syfte och avgränsningar ................................................................................................................ 6 

1.3 Metod och material ........................................................................................................................ 6 

1.3.1 Rättsvetenskaplig metod ......................................................................................................... 6 

1.3.2 EU-rättslig metod ................................................................................................................... 8 

1.3.3 Granskning av material........................................................................................................... 9 

1.4 Disposition....................................................................................................................................11 

2 Rättsliga förutsättningar .................................................................................................................. 11 

2.1 Äganderätten i Sverige .................................................................................................................11 

2.2 Renskötselrätt .............................................................................................................................. 13 

2.2.1 Rättshistoriska aspekter av renskötselrätten ......................................................................... 15 

2.3 Fri rörlighet för tjänster inom EU ................................................................................................ 18 

2.4 Grundläggande om jakt och fiskerätt .......................................................................................... 19 

3 Analys ................................................................................................................................................ 22 

3.1 Samisk rätt och dess påverkan från politiken .............................................................................. 22 

3.2 Äganderättsliga aspekter ............................................................................................................. 23 

3.3 Begreppet utmark ........................................................................................................................ 24 

3.4 Icke- renskötande samer .............................................................................................................. 25 

3.5 Lagförslag om samverkansföreningar ......................................................................................... 27 

3.6 Förvaltare inför framtiden ........................................................................................................... 28 

3.7 Den fria rörligheten för tjänster inom EU ................................................................................... 29 

3.8 Sammanfattande synpunkter ....................................................................................................... 29 

Källförteckning .................................................................................................................................... 31 

Offentligt tryck .................................................................................................................................. 31 

Praxis ................................................................................................................................................. 31 

Litteratur ............................................................................................................................................ 32 

Övriga källor...................................................................................................................................... 33 

 

  



3 
 

Förkortningar 

EU  Europeiska unionen 

Europakonventionen Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna 

FEUF  fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

FiskeL  Fiskelag (1993:787) 

HD  Högsta domstolen 

ILO 169 konventionen ILO konvention nr 169 om ursprungsfolk och stamfolk 

JaktL  Jaktlag (1987:259) 

MB  Miljöbalken (1998:808) 

RF  Regeringsformen (1974:152) 

RNF  Rennäringsförordning (1993:384) 

RNL  Rennäringslag (1971:437) 

  



4 
 

1 Inledning 
 

1.1 Presentation av ämne 

Det var en gång för länge sedan som människan bestämde sig för att följa den smältande 

inlandsisen och vandra in över den mark som doldes där under. Dessa människor var jägare, 

samlare och fiskare. Dagens historieböcker kom att kalla dessa människor för samer
1
. Samer 

är Sveriges urfolk
2
 och bor b.la. i Sapmí

3
.
4
 

 

Ämnet för denna uppsats är samers rätt till jakt och fiske i de svenska fjällen. Närmare 

bestämt jakt på småvilt
5
 och fiske ovan odlingsgränsen.

6
 Omkring tiden för skapandet av 

odlingsgränsen började samhället att se samerna som mindre värda. Samhället såg den 

nomadiska kulturen som lågt stående och dödsdömd. Samerna blev även betraktade som 

undermåliga människor som inte passade i en ”civiliserad” tillvaro. Det är ur dessa idéer och 

tankar som lagstiftaren ville reservera renskötseln för samer och Riksdagen antog därför en 

renbeteslag 1886 som reserverade renskötseln för de renskötande samerna. Omkring 

sekelskiftet 1900 inträdde ”lapp skall vara lapp”-politiken, en idé som byggde på att seperera 

samerna från ”den civiliserade befolkningen”. Denna politik ledde till 1928 års 

rennäringslagstiftning, vilken bland annat uteslöt samiska kvinnors renskötselrätt om de gifte 

sig med svenska män. Denna lagstiftning levde kvar till 1971.
7
  

 

Den rätt som Länsstyrelsen har att upplåta jakt- och fiskerätt ovan odlingsgränsen, kommer 

direkt från 1886 års lagstiftning. Länsstyrelsen bemyndigas där att ta över samernas 

                                                           
1
1 kap. 2 § Sametingslag (1992:1433). Den som anser sig vara same och gör sannolikt att hen har samiska som 

språk i hemmet eller att föräldrar eller far-eller morföräldrar som har eller haft samiska som språk i hemmet. 
2
Artikel 1 i ILO konvention nr 169 om ursprungsfolk och stamfolk. Det folk som har en sammanhängande 

anknytning till områden där deras näringar och kultur utövades. Dessa områden ska ha funnits för folkgruppen 

innan och samtidigt som staten i fråga bildade sina gränser, erövrade området  eller koloniserade det. 

Utmärkande för urfolk är deras vilja att bevara, utveckla och överföra sin etniska identitet, kultur, brukande och 

instutitioner av urfolkets traditionella livsmiljö till framtida generationer. Se Prop. 2009/10:80 för staten Sveriges 

erkännande av Samer som Sveriges urfolk. 
3
Sapmí är ett område som sträcker sig över fyra länder och består inte bara av ett geografiskt område utan en 

kulturell och språklig sådan.[ www.sametinget.se/samer] 2016-11-18. 
4
 För en mer grundläggande förståelse för samer som Sveriges urfolk kan med fördel Prop. 2005/06:86 s. 27ff. 

läsas.  
5
Småvilt är inte en vedertagen juridisk term utan mer av en beskrivande karaktär. Högvilt och småvilt är äldre 

termer där högviltet beskrev vad konungen och adeln fick jaga, men inte vad vi räknar som högvilt idag. En mer 

allmän tolkning är att allt vilt som enbart jagas med vapen som ammunition som är godkända för klass 1, räknas 

som högvilt, och allt annat som får jagas med klass 2-4 samt hagel räknas som småvilt. 
6
Odlingsgränsen är en gräns som upprättades av riksdagen år 1867 mellan samer och nybyggare inom 

Västerbottens och Norrbottens län. Ovanför odlingsgränsen fick inga nybyggen anläggas och väster om gränsen 

var reserverat för samernas renskötsel.  
7
SOU 2005:116 s.  68-71. 

http://www.sametinget.se/samer
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upplåtelserätt till jakt och fiske ovan odlingsgränsen då de som statens tjänstemän måste anses 

vara mer lämpade än samerna: 

Betänker man, huru föga engnadt ett lappsamfund är att förhandla till gemensamt beslut och 

att ingå aftal samt till samfäldt gagn använda inflytande medel, så torde det finnas lämpligast 

att åt Konungens Befallningshavande uppdrag ärenden af dylik art; och synes Konungens 

Befallningshavandes rätt i förevarande fall böra sträcka sig derhän att, äfven om samtliga 

Lappar kunde finnas villige medgifva upplåtelse, Konungens Befallningsgafvande ock må 

pröfva, hurvida sådan må ega rum.
 8

 

 

Ett viktigt årtal i sammanhanget är 1993, då regeringen tog ett beslut om att upplåta 

småviltsjakt på fjällen till andra jägare än samebymedlemmar, samt en kraftig ökning av 

fiskerättsupplåtelse.
9
 Som en konsekvens av detta stämde Girjas sameby staten.

 10
  

 

Anledningen till att Girjas sameby stämmer staten är för att de anser att deras egna 

kontinuerliga bruk av det omtvistade området
11

 har lett till en exklusiv egendomsrätt i form av 

ensamrätt till jakt och fiske. Samebyn anser att genom en tolkning av rennäringslag (1971:437) 

(RNL)  kan man utläsa att samerna har ursprunglig rätt till jakt och fiske, en rätt som grundas 

på att samer som urfolk har bedrivit renskötsel på området samt deras bruk av området i form 

av jakt och fiske, oavsett om detta bruk bör ses som urminnes hävd eller sedvana. Detta i sin 

tur gör att nuvarande reglering gör intrång i samebyns ensamrätt och strider därför mot 

egendomsskyddet i 2 kap. 15 § Regeringsformen (1974:152) (RF) och 

diskrimineringsförbudet i 2 kap. 12 RF, samt mot egendomsskyddet i artikel 1 protokoll nr 1 

Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna, Europakonventionen, i förening med 

diskrimineringsförbudet i artikel 14. 

 

Det Girjas sameby vill åstadkomma med sin fastställelsetalan är i första hand att samebyn ska 

ses som ensam rättsinnehavare av jakt på småvilt och fiske inom Girjas samebys område, 

vilket då enligt 32 § RNL är kronomark ovanför odlingsgränsen som står under statens 

omedelbara disposition. Detta som Girjas sameby i första hand yrkar på skulle leda till att 

staten inte får upplåta jakt- och fiskerätt på området, utan att samebyn själv får upplåta denna 

utan statens samtycke. Girjas sameby yrkar i andra hand på att samebyn och staten 

                                                           
8
Prop. 1886:1 s. 106. 

9
 Regeringsbeslut 1993-07-01. Ärende beteckning: 594/93 mfl. Jordbruksdepartementet. 

10
 Mål nr T 323-09. 

11
 Gällivare kronoöverloppsmark 2:1. 
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gemensamt ska inneha rätten till jakt på småvilt och fiske på det angivna området och att jakt- 

och fiskerätt inom området då endast upplåtes gemensamt av samebyn och staten.
12

 Det denna 

uppsats ska studera närmare är utfallet ensamrätt. 

 

1.2 Syfte och avgränsningar 

I Girjasmålet kommer man fram till att Girjas sameby har ensamrätt till småviltsjakt och fiske, 

då 31 § RNL och 2,3,5-7§§ RNL strider mot grundlag, 11 kap. 4 § RF. Detta innebär att 

samebyn och inte staten har rätt att upplåta jakten och fisket ovan odlingsgränsen. Gällivare 

tingsrätt anser att samebyns rättigheter följer direkt av RNL, rättigheter som grundas på att 

samer som urfolk har bedrivit renskötsel inom Gällivare kronoöverloppsmark 2:1, oavsett om 

bruket benämns som urminnes hävd eller sedvana.
13

  

 

Mitt syfte med denna uppsats är att analysera och problematisera den rättsliga situationen som 

uppkommer om Girjas sameby anses vara ensamma innehavare av rätten, samt 

upplåtelserätten, till småviltsjakt och fiske ovan odlingsgränsen.  

 

För att avgränsa mig kommer min analys och problematisering ta utgångspunkt i äganderätten 

som rättighet, renskötselrätten för renskötande samer och icke- renskötande samer, 25 § RNL, 

jakt- och fiskelagstiftning, miljörättsliga hänsynstaganden, EU-rättsliga följder, samt ett 

lagförslag som presenterades som en lösning i den senaste utredningen angående jakt- och 

fiskerätt för samer.  

 

1.3 Metod och material 

En särskild metod utvecklad för samisk rätt finns inte. Samisk rätt innefattar flera olika 

rättsområden
14

 med olika bas för tolkningsmetoder, principer och utgångspunkter. För att 

kunna besvara mitt syfte har jag därför använt rättsvetenskaplig metod och EU-rättslig metod. 

 

1.3.1 Rättsvetenskaplig metod 

Den rättsvetenskapliga metoden kommer att användas för att uppnå mitt syfte. Detta innebär 

att jag kommer börja med att utreda de rättsliga förutsättningarna inför min analys och 

                                                           
12

 Mål nr T 323-09. 
13

 Mål nr T 323-09. 
14

Civilrätt, folkrätt, förvaltningsrätt, miljörätt och EU-rätt. 
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problematisering av den rättsliga situationen som uppkommer om Girjas sameby anses vara 

ensamma innehavare av rätten, samt upplåtelserätten, till småviltsjakt och fiske ovan 

odlingsgränsen. Sedan kommer jag att analysera och problematisera nämnda syfte utifrån 

vissa avgränsande utgångspunkter.  

 

Jag kommer inte kunna besvara mitt syfte utan att vara analytisk och kritisk. Även om den 

traditionella juridiska metoden lämpar sig för argumentation
15

 om gällande rätt så är den 

rättsvetenskapliga metoden bredare och kan hantera de olika rättsområdena och den grad av 

analys dessa kräver, samt för att uppnå en hög grad av objektivitet behöver en stor del av mitt 

material ifrågasättas och analyseras. Den rättsvetenskapliga metoden ger en större vidd i 

material som behövs när jag tillämpar samisk rätt, då rätten härstammar från urminnes tid, 

samt att materialet som finns att tillgå i rättskällorna är knapphändigt. Detta föranleder 

mycket diskussion och analys av alla källor som kan klassificeras som rättsligt material. 

 

En rättsvetenskaplig metod är bredare i sitt tillvägagångssätt när det kommer till analys, 

problematisering, rättsområden och material inhämtning än den rättsdogmatiska metoden, 

vilken även är en metod som den rättsvetenskapliga metoden innefattar.
16

 Det den 

rättsvetenskapliga metoden syftar till att göra är att ha en annan huvuduppgift än att enbart 

fastställa gällande rätt, nämligen att problematisera och analysera ett rättsligt problem. Ofta 

intar författaren ett perspektiv som är något annat än ett traditionellt rättstillämparperspektiv. 

En rättsvetenskaplig metod kännetecknas även av att överskrida de traditionellt indelade 

juridiska diciplingränserna, samt att i vissa fall innefatta en rättspolitisk argumentation som 

kan vara viktig för rättsvetenskapen. Dagens forskare inom juridik har sällan en ambition av 

att enbart vara deskriptiva eller enbart normativa, därav behövs en metod som kan möta deras 

syften.
17

 

 

Jag kommer att utgå från att vi alla delar en syn på vilka rättskällor som är dugliga för 

auktoritativa och normativa uttalanden om gällande rätt.
18

 Inom min valda metod innefattas 

även principer om hur man ska tolka lag och rättsfall, samt källornas inbördes relation t.ex. 

när praxis fastställer gällande rätt och doktrin inte håller med.
19

 De kunskapskällor som valts 

                                                           
15

Sandgren, 2007, s. 36ff. 
16

Sandgren, 2007, s. 39. Se Gunnarsson & Svensson, 2009, s. 94-97. 
17

Gunnarsson & Svensson, 2009, s.93-97. 
18

Gunnarsson & Svensson, 2009, s. 91ff. 
19

Sandgren, 2007, s. 36. 
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med denna metod har därför valts utifrån dessa premisser. De är alltså de allmänt accepterade 

rättskällorna: lag, förarbeten, rättspraxis och doktrin.  

 

När det kommer till objektivitet kring samisk rätt lär läsaren vara medveten om att det 

material som presenteras i denna uppsats hamnar i en märklig sits. De rättskällor vi normalt 

finner vara dugliga för argumentation och tolkning av lag är ifrågasatta av både förarbeten, 

praxis och doktrin. Det innebär att jag som författare behöver uppvisa objektivitet och göra 

läsaren medveten om när något är starkt ifrågasatt eller tolkat på olika vis. Jag måste därför 

tydligt visa läsaren på en åtskillnad av fria argument och de argument som tar stöd i ett 

rättsligt material, vilket måste göras för att kunna få kalla mitt examensarbete för ett 

rättsvetenskapligt arbete.
20

 

 

Mitt ämne innefattar en stor prejudicerande bas. Med detta vill jag säga att problematiseringen 

av den rättsliga situation som uppkommer om Girjas sameby anses vara ensamma innehavare 

av rätten, samt upplåtelserätten, till småviltsjakt och fiske ovan odlingsgränsen förutsätts bli 

en vägledande tolkning i samisk rätt, alltså att situationen blir lik den som uppstod i 

Skattefjällsmålet
21

 och Nordmalingsmålet.
22

 Prejudikat inom svensk rätt har en tendens att 

tolkas snävt och enbart för precisa fall. Det här är däremot inte helt korrekt inom samisk rätt, 

där varje rättsfall utgör en utgångspunkt för tolkningen av samisk rätt och säger något för 

tolkningen av gällande rätt för alla samer. En tingsrättsdom skulle givetvis inte ge samma 

vägledning som ett fall från högsta domstolen, därför förväntas läsaren förstå mitt syfte 

utifrån dessa premisser.  

 

1.3.2 EU-rättslig metod 

Den stora skillnaden mellan juridisk metod i Sverige och EU-rättslig metod är att EU-rätten 

tolkas genom att hela tiden se ändamålet med själva EU. EU-domstolen är den instution som 

ger innebörd till EU-rätten och tolkningen av denna härstammar från EU-domstolen. EU-rätt 

har förträde framför nationell rätt
23

, vilket innebär att för en viss del av mitt syfte lär EU-

rättslig metod användas för att kunna analysera den rättsliga situationen som uppkommer om 

Girjas sameby anses vara ensamma innehavare av upplåtelserätten till småviltsjakten. 

 

                                                           
20

Se Kleinman, 2013, s. 37. 
21

 NJA 1981 s. 1. 
22

 NJA 2011 s. 109. 
23

Mål 6/64 Costa v.ENEL. 
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Det kan tyckas udda att jag för en sådan liten del av min uppsats använder en annan metod än 

den rättsvetenskapliga, men jag måste göra det om jag ska kunna tolka och analysera det EU-

rättsliga aspekten av mitt syfte korrekt.
24

 

 

Det jag kommer använda mig av rent metodrättsligt för att uppfylla mitt syfte är det s.k. EU-

rättsliga testet som infördes genom målet Gebhard.
25

 Det passar sig särskilt för att kunna 

analysera allmänt om vad som är nationella åtgärder som kan hindra eller göra det mindre 

attraktivt att utöva de grundläggande friheter som garanteras av fördraget. Dessa åtgärder lär 

vara proportoneliga, motiveras av ett trängande allmänt intresse och icke-diskriminerande.
26

  

 

1.3.3 Granskning av material  

Den samiska rätten härstammar från ett folk som inte skrivit ner sina egna lagar eller 

rättsprinciper och från brukande av mark under väldigt lång tid.
27

 Detta innebär att materialet 

för uppsatsen är till viss del gammalt och dels p.g.a. historiska skäl ofta ifrågasatt när det 

kommer till tolkningen och författarna av materialet. Rättsläget för den samiska rätten bottnar 

ofta i att något är oklart eller inte utrett tillräckligt, vilket gör att materialet definitivt inte är 

ensidigt. Varje rättskälla eller rättsligt material har doktrin eller liknande som visar på en 

annan tolkning eller problematik. 

 

Förarbeten och Statens offentliga utredningar (SOU) som används i denna uppsats är till för 

att förstå innebörden av den lag som studeras, men även för att kunna analysera och belysa 

problematiken utifrån mitt syfte.  

 

SOU:er som rättsligt material betraktas som svagare än förarbeten närmare slutlig lagstiftning, 

alltså propositioner. SOU:er används där propositioner inte beskriver eller utreder tillräckligt. 

SOU:er som SOU 1922:10, SOU 2005:17 och SOU 2005:116 används dels för att tolka rätt, 

men främst för deras stora värde för min analys.  

 

Den rättshistoriska aspekten baseras på det rättsliga materialet från SOU 2005:116. Jag är 

medveten om att historiska källor hade kunnat användas, men då tiden begränsar mig samt att 

                                                           
24

 Hettne, 2011, s. 34. 
25

 Hettne, 2011, s. 103. Se Mål C-55/94 Gebhard. 
26

 Hettne, 2011,  s. 103. 
27

 NJA 1981 s. 1. 
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användningen av detta material inte föranleder en större utredning valde jag att använda ovan 

nämnda SOU.   

 

Praxis används för att tolka gällande rätt, samt för att analysera och problematisera 

utgångspunkterna för min analys. Mina val av praxis är tagna för dess prejudicerande 

verkan
28

, och stadgande av den samiska rätten.
29

 Praxis inom samisk rätt är vad som har gett 

den dess innebörd och utvecklat den i stort. Här finns ofta mer utredning och argument än i 

den given av lagstiftaren. Praxis som härstammar från Europadomstolen
30

 och EU-

domstolen
31

 används för att tolka lagstiftning, samt ge en korrekt EU-rättslig metod.  

 

Den tingsrättspraxis som används görs i syfte av att förklara hur och vad man kommer fram 

till domslutet i Girjas målet
32

, underrättspraxis används inte som tolkningsbas utan som en 

utgångspunkt i bakgrunden och till viss del för att tillfullo förstå mitt syfte.   

 

Allard, Bengtsson, Cramér, Prawitz, Tenow och Torp är de författare som används för att 

utreda gällande rätt och att analysera problematik med rättsläget inom 

renskötselrättensområde. Författare Danelius, Nergelius och Rubensson används för att utreda 

gällande rätt, analysera problematik med rättsläget inom konstitutionellrätt och angående 

äganderätten. Derlén, Ingmanson och Lindblom används kort för att beskriva en viss del av 

tolkningen för EU-rätten. Karnov kommentarer
33

  används som en del i tolkningen av lag. 

 

Jag använder mig av regeringsbeslut, kommerskollegiums yttranden samt beslut, EU-

kommissionens skrivelser och myndigheters utredningar angående den EU-rättsliga aspekten i 

min uppsats. Detta tillsammans med utgångspunkterna för min metod, samt den praxis och 

litteratur som finns.  

 

                                                           
28

 NJA 2014 s. 322. 
29

 NJA 1981 s. 1. NJA 2011 s. 109. 
30

 Dom av den 23 september 1982, Sporrong och Lönnroth mot Sverige. & Dom av den 21 februari 1986, James 

and Others v. the United Kingdom. 
31

 Mål C-55/94 Gebhard. & Mål 6/64 Costa v.ENEL. & Mål C415/93 Bosman. 
32

 Mål nr T 323-09. 
33

 Bengtsson och Rubensson har författat materialet i lagkommentarerna. 
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1.4 Disposition 

I det första kapitlet beskrivs ämnet samisk rätt, syftet med uppsatsen, metoden för att uppnå 

syftet och en granskning av materialet som använts. 

 

I det andra kapitlet ges de rättsliga förutsättningarna för att kunna analysera och 

problematisera såsom beskrivs i syftet. De rättsliga förutsättningarna i andra kapitlet 

innefattar fastställande av gällande rätt när det kommer till äganderätt, samisk rätt, jakt- och 

fiskelagstiftningarna, samt det miljörättsliga. De rättsliga förusättningarna som beskriver 

äganderätten och renskötselrätten ska vara fullkomligt utredda för att kunna uppfylla syftet. 

Till den EU-rättsliga aspekten ges dels en bakgrund men samtidigt en insikt rent rättsligt 

varför frågan om EU-rätt bör lyftas i en analys.  

 

Den rättshistoriska aspekten beskrivs i andra kapitlet som en rättslig förutsättning inför 

analysen och problematiseringen i tredje kapitlet. Men även så att läsaren kan få en större 

förståelse för rättsområdet i helhet, därav ges en större insikt för den rättshistoriska aspekten i 

tredje kapitlet.  

 

I det tredje kapitlet analyseras och problematiseras den rättsliga situationen som uppkommer 

om Girjas sameby anses vara ensamma innehavare av rätten, samt upplåtelserätten, till 

småviltsjakt och fiske ovan odlingsgränsen.  

 

2 Rättsliga förutsättningar  
 

2.1 Äganderätten i Sverige 
I 2 kap. 15 § 1 st RF står: Vars och ens egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå 

sin egendom till det allmänna eller till någon enskild genom expropriation eller något annat 

sådant förfogande eller tåla att det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad 

utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen. Det inledande rekvisitet, 

vars och ens egendom är tryggad, syftar inte till en självständig betydelse utan ska ses i sin 

helhet med resterande paragraf. Eftersom tanken med denna bestämmelse är att slå fast att 

hela vår rättsordning ska ge ett betryggande skydd för den enskildes egendom, så som det har 

varit hittills, inte att paragrafen i sig ska göra det.
34

 I nyare förarbeten beskrivs däremot detta 

                                                           
34
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första stycke reglera ett egendomsskydd i sig självt, alltså stående självständigt från resterande 

lagar.
35

 

 

Samhället har ett behov av vissa funktioner för att kunna fungera. Detta innebär att 

egendomsskyddet kan inkräktas för samhällets ändamål. Dessa ändamål ska vara av 

angelägna allmänna intressen, enligt 2 kap. 15 § 1 st RF. Exempel på ändamål som anses vara 

av angelägna allmänna intressen kan vara åtkomst till mark för naturvårds- och miljöintressen, 

totalförsvarsändamål, för bostadsbyggande, trafikleder, rekreation och andra liknande 

ändamål. Också ändamål som t.ex. att en lämplig utfartsväg behöver anordnas räknas som ett 

angeläget allmänt intresse, även om detta är till fördel för endast den enskilde.
36

 De ingrepp i 

egendomsskyddet som paragrafen reglerar är när någon tvingas avstå egendom genom 

expropriation eller annat sådant förfogande. Uttrycket avser att t.ex. en förmögenhetsrätt, dvs. 

äganderätt eller annan rätt med ett ekonomiskt värde, tvångsvis överförs eller tas i anspråk. 

Den andra huvudtypen av ingrepp är rådighetsinskränkningar.
37

 

 

Angående rådighetsinskräkningar och egendomsskyddet stadgas en princip i rättsfallet NJA 

2014 s.322 att man kan begära ersättning från grundlagsskyddet i 2 kap. 15 § RF för 

rådighetsinskränkningar gällande själva bruket, d.v.s. utnyttjandet av sin egendomsrätt. 

Rättsfallet visar på vilka gränser som finns för rådighetsinskränkningar för fisket i 

Tornedalsälven, ett grundlagstridigt bemyndigande kan här ha haft en inverkan på utfallet.
38

 

 

När angelägna allmänna intressen är uppfyllda får lagstiftning eller myndighetsbeslut göra 

ingrepp i egendomsskyddet. Den närmare innebörden av angelägna allmänna intressen går 

inte att beskriva i detalj, utan vad som är ett angeläget allmänt intresse kommer till slut i viss 

grad bli föremål för en politisk värdering där hänsyn då måste tas till vad som är godtagbart 

från rättssäkerhetssynpunkt i ett modernt och demokratiskt samhälle.
39

 Här kan man 

konstatera att de olika syften som beskrivs i förarbeten konstituerar ett angeläget allmänt 

intresse, men eftersom det beskrivs vara föremål för politik, kan man göra slutsatsen att en 

borgerlig regering inte alltid skulle ha samma uppfattning som en socialdemokratisk.
40

   

 

                                                           
35

Prop. 2009/10:80 s. 163. 
36

Prop. 1993/94:117 s. 48f. 
37

Prop. 2009/10:80 s. 163ff. 
38

 NJA 2014 s. 322. 
39

Prop. 1993/94:117 s. 8ff. 
40

Rubensson, SvJT 1994 s. 923f. 
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Sporrong-Lönnroth är ett rättsfall som har haft en stor betydelse för tillämpningen av 

konstutionell rätt, eftersom Europakonventionens protokoll 1 art.1 anses tillämplig. Fallet 

handlade om möjligheter att råda över sin egendom kraftigt hade reducerats. Här kom Europa 

domstolen fram till att de svenska myndigheterna inte iakttagit kravet på en rimlig avvägning 

mellan allmänna intressen och skydd för individens intressen.
41

 

 

Angelägna allmänna intressen har en direkt koppling till egendomsskyddet enligt 

Europakonventionen.
42

 Det är artikel 1 första tilläggsprotokollet i Europakonventionen och 

orden allmänt intresse som egendomsskyddet i grundlagen kopplar till. Artikeln beskriver att 

villkor som behöver uppfyllas för att man ska få ta egendom i det allmännas intresse sker 

under förutsättningar som anges i lag och folkrättens allmänna grundsatser. Det är de 

nationella organen som gör denna bedömning. De har en “margin and appreciation”, alltså en 

rörelsefrihet i sin tolkning av orden emot nationell lagstiftning.
43

 Detta innebär att tolkningen 

på allmänna intressen befinner sig inom den enskilda statens fria skön, vilket innebär att det är 

den enskilda staten som måste ses vara mer lämplig än en domare i Europadomstolen att 

avgöra tolkningen på allmänna intressen. Lagar avseende expropriation måste normalt sett ses 

leva upp till kravet på de allmännas intresse, då de ofta består av nationella ekonomiska, 

politiska och sociala ställningstaganden. Privatas överföringar av egendom kan givetvis vara i 

enlighet med artikel 1 förutsatt att de innebär att ett allmänt intresse tillgodoses, vilket då är 

beroende av omständigheterna i det enskilda fallet. Att expropriera egendom för att tillgodose 

ett ekonomiskt, socialt eller annat ändamål kan således vara i det allmännas intresse trots att 

ingreppet inte gynnar samhället i stort, utan bara en begränsad del. Denna begränsade del ska 

då vara för större grupper än för närboende eller för invånarna i en mindre ort.
44

 En 

problematik som beskrivs av Nergelius är svårigheten att fastställa gällande rätt med svensk 

praxis i förhållande till Europakonventionen, eftersom de berör så oerhört specifika fall.
45

   

 

2.2 Renskötselrätt 
Samer är Sveriges ursprungsbefolkning och har brukat mark för jakt, fiske och renskötsel 

innan Sverige bildades som nationalstat. Den samiska rätten till renskötsel på åretruntmarker 

är en stark skyddad bruksrätt av speciellt slag grundad i urminnes hävd, vilket innebär att 

                                                           
41

 Dom av den 23 september 1982, Sporrong och Lönnroth mot Sverige. 
42

Prop. 1993/94:117 s. 48ff. 
43

Danelius, 1997, s. 319. 
44

Dom av den 21 februari 1986, James and Others v. the United Kingdom. 
45

Nergelius, 2009, s. 87. 
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deras rätt är likställd det egendomsskydd en markägare har enligt 2 kap. 15§ RF.
46

 Vinterbetet 

för renarna är däremot grundat i sedvänja.
47

 Rätten till jakt och fiske blev prövat i tingsrätten 

av Girjas sameby, staten har överklagat domen till hovrätten.
48

 

 

Rätten för samer till åretruntmark och vinterbetesmarkerna skiljer sig åt. Det finns två olika 

rättsgrunder för renskötseln på dessa marker: urminnes hävd och sedvanerätt. Urminnes hävd 

är ett rättsinstitut som innebär att rättigheter till mark uppstår genom ett brukande av marken 

under en tid på minst 90 år. Sedvänja liknar urminnes hävd som rättsinstitut. Även den gör att 

bruk under lång tid kan ge upphov till förvärv av rättigheter. Idag är det till viss grad oklart 

hur de skiljer sig åt, men skillnaden finns i de olika villkoren som är knutna till rättsinstituten. 

 

Nordmalingsmålet
49

 har skapat debatt om vilka regler som ska tillämpas på samernas marker. 

Det lutar åt att sedvänja är det rättsinstitut som i framtiden kommer att användas.
50

 

 

Den samiska kulturen och samfundslivet är skyddade enligt 1 kap 2§ 6 st RF, här igenom 

finns även ett skydd för renskötseln. Av 2 kap. 17§ RF kan vi utläsa att samers rätt att bedriva 

renskötsel regleras i lag, närmare bestämt i rennäringslagen. 1§ RNL står det inskrivet att alla 

samers renskötselrätt är grundad i urminnes hävd, men att enbart medlemmar av en sameby 

kan utöva denna. Renskötselrätten innebär att man som medlem av en sameby bl.a. får 

använda marken till renbete och rätt att flytta renarna längs flyttningsleder, 15- 25§§ RNL. 

 

Paragraf 25 § RNL reglerar tillsammans med 31 – 35 §§ samernas rätt till jakt och fiske. 

Denna paragraf beskriver att en medlem inom samebyn får jaga och fiska på utmark inom de 

delar av byns betesområde som tillhör renbetesfjällen eller lappmarkerna, när renskötsel är 

tillåten där. Det som sägs i första stycket gäller även då en medlem i sameby tillfälligt 

uppehåller sig inom en annan samebys betesområde för renskiljning eller annat ändamål som 

har samband med renarnas skötsel. I sådant fall får medlemmen jaga och fiska endast för sitt 

uppehälle. Uppehåller sig björn, varg, järv eller lo bevisligen i trakten, får jakt efter sådant 

djur bedrivas på sådan mark som anges i första stycket inom en annan samebys betesområde, i 

den mån regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer tillåter det. Inom de områden 

                                                           
46

NJA 1981 s. 1. 
47

NJA 2011 s. 109. 
48

Mål nr T 323-09. 
49

NJA 2011 s. 109. 
50

Jämför Torp, SvJT 2012 s.708. och Allard, SvJT 2012 s.864. för en bättre förståelse av samisk rätt.  
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i Jämtlands och Dalarnas län som vid utgången av juni 1992 tillhörde staten och var särskilt 

upplåtna till renbete får en medlem i sameby inom byns betesområde fiska till husbehov samt 

jaga rovdjur, i den mån regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer tillåter det. 25 

§ RNL 3 och 4 st prövas av länsstyrelsen, se 9 § Rennäringsförordning (1993:384) (RNF).  

 

Begreppet utmark är där samebymedlemmarna har en rätt att jaga och fiska. Begreppet blir 

därför viktigt att definera. Utmarksbegreppet finns inte definerat i lag eller förarbeten till nu 

gällande lag. Den uppfattning som finns given av sedvanlig juridisk tolkning från äldre 

förarbeten
51

 är att utmark ska tolkas som motsatsen till inäga: Lapparnas rätt till renbete 

omfattar ej inägor- till vilka räknats, jämte åker och äng, även utängsslåtter av viss 

beskaffenhet- utan endast vad man kallar egentlig utmark.
52

 Vad begreppet utmark innefattar 

och inte omfattar är omstritt.
53

  

 

Paragraf 31 § RNL beskriver idag att sameby eller medlem i sameby inte får upplåta rättighet 

som ingår i renskötselrätten. Däremot får Samebyar bevilja rätt till den som varit medlem i 

byn att utan avgift jaga och fiska på byns område helt utan avgift.  

 

2.2.1 Rättshistoriska aspekter av renskötselrätten 
Samer levde oerhört länge som fiskare, jägare och samlare på vad naturen hade att ge. Renen 

som djur användes i mindre horder och oftast inte fler än ett tiotal renar per familj. Framtill 

1600-talet användes tamrenen främst som drag- och klövjedjur, samt för dess mjölk och som 

lockdjur vid vildrensjakt. Den organisation som samerna befann sig i innan 1600-talet brukar 

kallas för siidasamhället. Siidasamhället bestod av ett antal byområden med ett antal 

familjegrupper. Inom dessa områden fanns ett byråd vilka beslutade om vem som fick vara 

inom bynsgränser, samt vart varje familjegrupp skulle få jaga, fiska etc.
54

 

 

1600-talet är ett viktigt århundrade här delas den samiska befolkningen upp emellan fjällsame 

och skogssame. I och med 1600-talets kris rent ekonomiskt började fler samer att ha större 

hordar med fler tamrenar av rent ekonomiska skäl då nomadisering med en större hord är mer 

arbetskrävande än jakt och fiske. Skogssamekulturen levde kvar sida vid sida med 

fjällrenskötseln, men med mindre renhjordar och där jakt och fiske hade en viktigare roll.
55
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 Prop. 1898:56 s.52. 
52

 Prop. 1898:56 s.52. 
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 SOU 2005:116 s. 182-186. SOU 2005:116 s.14. Bengtsson, [www.karnov.se] 2016-11-18, sökord 25 § RNL.  
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Siidasamhället förändrades i viss mån under 1600-talet. Områden med mark kallades nu 

lappskatteland och den svenska häradsrätten behandlade denna mark liknande de självägande 

böndernas mark. Myndigheter vid denna tid ansåg att samer hade skattemannarätt till sina 

land vid denna tid. Det var omkring 1700-talet som länsstyrelserna hävdade att lappskatteland 

var kronans jord, trots att häradsrätten ansåg att marken var samernas skattejord. 

Länsstyrelsen lyckades till slut få bort häradsrätternas hantering av lappskattelanden vid slutet 

på 1700-talet, vilket gjorde landshövdingen till högsta instans och därmed spred sig 

övertygelsen om att lappskatteland befann sig på kronans jord. Det var även under 1600-talet 

och framemot mitten på 1700-talet som koloniseringen av lappmarkerna började med 

nybyggen, även samer kunde anlägga nybyggen. En nybyggare var någon som fick en bit 

odlingsbar mark i lappmarken av landshövdingen.
56

 

 

1751 – 1753 var viktiga år, här skrevs de gränstraktat som gav nomaderna rätt att ”bruka land 

och strand” i Sverige och Norge-Danmark. Det var även under dessa år som den s.k. 

lappmarksgränsen drogs. Den var viktig för att skilja på bönder och nybyggare, som hade 

olika villkor. Men även viktig då samerna ansågs ha en starkare rätt till landet ovan 

lappmarksgränsen.
57

 

 

Under 1700-talets senare del försvagades samernas ställning. Skyddet för samernas näringar 

försvagades, nybyggare blev fler och fick oftare rätt i tvister om rätten till land och vatten. 

Sjukdomar härjade i horderna och rovdjuren ska ha blivit ett större problem. Renskötande 

samer minskade kraftigt under första hälften av 1800-talet, från att ha varit en stark och 

levande näring begavs sig många fjällsamer till Norge där det var lättare att försörja sig och 

skogssamerna anlade nybyggen på sina lappskatteland.
58

 

 

1800-talet och början på 1900-talet är en viktig del i historien. Här förändrades synen på 

samer. Den allmänna kulturutveckligen delades in i nivåer där jägarkulturen var den lägsta, 

sedan kom nomadkulturen och högst stod jordbrukskulturen. Synen var att kulturer på en 

lägre nivå ansågs dömda att gå under när de konfronterades med de högre stående. Synsättet 
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ledde till att samernas rättigheter struntades i då uppfattningen var att kulturen skulle dö ut.
59

 

 

Avvittringens syfte var att dela upp marken mellan staten och enskilda. Dessa gränsdragningar 

påbörjades på 1820-talet avslutades ett århundade senare.
60

 Det var under avvittringen man 

drog den s.k. odlingsgränsen
61

  i Norr-och Västerbotten. Det är även härifrån man kan härleda 

3 § RNL, i denna paragraf kan man tydligt se de beslut som togs under avvittringen om 

samernas marker, t.ex. i Jämtland har man renbetesfjäll och resterande Norrland har 

renbetesland. 

 

Rasism präglade slutet av 1800-talets politik, då inte bara den nomadiska kulturen var lågt 

stående och dödsdömd utan samerna blev även betraktade som undermåliga människor som 

inte passade i en ”civiliserad” tillvaro. Det var ur dessa idéer och tankar man ville reservera 

renskötseln för samer.
62

 Riksdagen antog därför en renbeteslag 1886 och Riksdagen ansåg att 

de hade avskaffat lappskattelanden, nu inträde lappbyar istället. Omkring sekelskiftet 1900 

inträdde ”lapp skall vara lapp” politiken. Den ledde till 1928 års lagstiftning, vilken bland 

annat uteslöt samiska kvinnors renskötselrätt om de gifte sig med svenska män, en lagstiftning 

som levde kvar till 1971.
63

  

 

När Sverige fastställde 1886 års renbeteslag förstod lagstiftaren att inte alla samer bedrev 

renskötsel.
64

 I kommenterar till denna lag förklarades det att inom samebyarna fanns olika 

kategorier av samer som inte ägde renar och stod utanför renskötseln; fattiglappar, 

fiskarlappar och vallhjon.
65

 Denna lag har skrivits om vid flera tillfällen, men lagstiftningens 

struktur och de bärande principerna i dagens RNL är fortfarande likadana som i denna första 

renbeteslag från 1886.
66

 1928 års renbeteslag innehöll en annan utgångspunkt än tidigare 

lagstiftning. Nämligen den om grunden för samernas rättigheter, nu var tanken att samernas 

renskötselrätt var grundat på av staten givna privilegier och inte på urminnes hävd.
67

 Den 

lagstiftning som mynnade ut år 1928 skapade en klyfta i den samiska befolkningen, samer 
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som var medlemmar i sameby och hade renskötselrätt emot de samer utan medlemskap i 

samebyn och därmed numer kom att tappa rätten till jakt och fiske.
68

  

 

Den rätt som länsstyrelsen har att upplåta jakt- och fiskerätt ovan odlingsgränsen, härstammar 

som nämnt från 1886 års lagstiftning, där man bemyndigar samernas upplåtelserätt till jakt 

och fiske ovan odlingsgränsen att tillfalla Länsstyrelsen då de måste anses vara mer 

lämpade.
69

 

 

2.3 Fri rörlighet för tjänster inom EU  
Vi startar i år 2006 när tre flygföretag i Norrbotten ansåg att länsstyrelsen inte tagit rätt beslut 

att begränsa möjligheten för jägare bosatta utomlands att jaga på statens marker i fjällen. 

Detta ledde till att kommerskollegium började utreda frågan, då de ansåg att 3 § RNF, 3 § 

Jordbruksverkets föreskrift SJVFS (2002:53), samt ett beslut som Länsstyrelsen i Norrbottens 

län hade tagit angående en förändring av regler för småviltsjakten ovan odlingsgränsen för 

jaktåret 2006/2007 som då kunde stå i strid med EG-rätten. Dessutom måste de klagande 

kunna få en möjlighet att pröva sin rätt enligt EG-rättens princip om effektiv rättsprövning.70 

 

Innan år 1993 gav Länsstyrelsen endast ut tillfälliga tillstånd på småviltsjakt på statens mark 

ovanför odlingsgränsen. 1993 beslutade regeringen att jakten skulle upplåtas åt alla vilket 

ledde till att utländska jägare har blivit en betydelsefull turistinkomst för företagen i regionen. 

2006 togs ett beslut av Norrbottens Länsstyrelse genom rennäringsdelegationen att endast 

folkbokförda jägare i Sverige skulle kunna få delta i jaktpremiärens första veckor. Detta ledde 

till att jaktturismen fick en rejäl nedgång. Rennäringsdelegationen beslutade även att de 

utländska jägare som ville jaga efter jaktpermiären lär ha en jaktansvarig som övervakar 

jakten. Detta beslut går inte att överklaga enligt 99§ RNL.
71

  

 

Regleringen i 3 § RNF har förändrats under åren. Den nya lydelsen till paragrafen kommer 

träda ikraft 2017 den 1 april.72 Anledningen till förändringarna har att göra med principen om 

fri rörlighet av tjänster inom EU, se artikel 56, tidigare artikel 49, i fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt (FEUF). Kommerskollegium kom framtill att regleringen som fanns 
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innan 2007, angående småviltsjakt stred emot EU-princip om fri rörlighet av tjänster genom 

att hindra utländska jägare från att jaga i Sverige.73 Närmare bestämt att enbart bosatta inom 

Sverige fick jaga under småviltsjaktens första två veckor, resterande tid behövdes en jaktguide 

eller ”förkläde” som var bosatt i Sverige för utländska jägare. Detta var något som europeiska 

kommissionen var väldigt kritiska till, och skrev därför sina synpunkter till regeringen. De 

menade att reglerna för småviltsjakt kan utgöra hinder för den fria rörligheten för tjänster och 

brott mot principen om icke-diskriminering. Kommissionen ansåg att jägare bosatta i utlandet 

ska kunna jaga på samma villkor som andra jägare bosatta i Sverige.74   

 

Denna ändring i 3 § RNF som nämnt träder i kraft den 1 april 2017 innebär ett krav på fast 

bosättning som förutsättning för rätt till upplåtelse av rätt till bl.a. småviltsjakt på statens mark 

ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen. Det införs även en bestämmelse som likställer 

den som inte är fast bosatt i Sverige men omfattas av Sveriges internationella åtaganden om 

etableringsfrihet, fri rörlighet för arbetskraft och tjänsteutbyte och som därigenom har uppnått 

en närmare anknytning till Sverige med den som är bosatt i Sverige. Yttligare föreskrifter om 

bosättningskravet och om undantaget i det föreslagna nya andra stycket kommer meddelas 

enligt 8 § samma förordning av Statens jordbruksverk.
75

  

 

2.4 Grundläggande om jakt- och fiskerätt 
Lagstiftningen som rör jakt och fiske är indelad i ett civilrättsligt och offentligträttsligt inslag. 

Det vill säga indelade både i konflikter mellan enskilda samt hur jakt och fiske ska bedrivas. 

Det lagstiftningarna ämnar att göra är att reglera tillgångar så att de bevaras och utnyttjas på 

ett bra sätt. De har både en viss ekonomisk betydelse, särskilt fisket, vilket gör att 

myndigheter gärna kontrollerar dessa tillgångar och dess bruk. Ett gemensamt drag för jakt- 

och fiskelagstiftning är att de har att göra med tillgångar som rör på sig från de fastigheter där 

rätten härstammar från. Därför ses det som angeläget att rätt till jakten och fisket på en 

fastighet också tar viss hänsyn till andra personer. Det är av vikt att på större markområden 

samordna jakten och fisket så att det blir ett mycket bra resultat. Samfälligheter är därför 

oerhört välkomna till detta rättsområde.
76

 

 

                                                           
73

Kommerskollegium, slutligt yttrande 2006-10-19, Dnr 313-995-2006. 
74

EU-kommissionens skrivelse om småviltsjakt, 2006-11-23 Jo2006/2990. 613-1939-06. 
75

Regeringens beslut 29 september 2016 hämtat från [www.regeringen.se] den 2016-11-23, samt promemoria 

N2015/08441/RS som beslutet är grundat på. 
76

 Bengtsson, 2015,  s. 252-256. 

http://www.regeringen.se/


20 
 

Vår lagstiftning gällande jakt bygger på att jordäganderätt och jakträtt följer varandra, alltså 

att jordägaren som huvudregel har rätt till villebrådet.
77

 Jaktlag (1987:259) (JaktL) reglerar 

tillsammans med andra lagar och föreskrifter
78

 skyddet och vården av vilt, 1 § JaktL. Vilt 

definerias som vilda däggdjur och fåglar, 2 § JaktL. Jakt är att fånga eller döda vilt och att i 

sådant syfte söka efter, spåra eller förfölja viltet, även ingrepp i viltets bon såsom att ta eller 

förstöra fåglars ägg, 2 § JaktL. Huvudregeln med jakt är att allt vilt är fredat och endast får 

jagas som det sker med stöd av denna lag, 3 § JaktL, av samma paragraf följer att fredningen 

även gäller ägg och fåglars bon.  

 

Av 4 § JaktL följer att viltet ska vårdas för att kunna bevara viltarter och fågelarter, samt 

främja en med hänsyn till allmänna och enskilda intressen lämplig utveckling av 

viltstammarna. Till viltvård räknas också de åtgärder för skydd och stöd till viltet, samt 

anpassningen av jakt efter tillgången på vilt. Dessa åtgärder och anpassningar svarar 

markägaren och jakträttshavaren för.  

 

10 § JaktL ger markägaren jakträtt på sin mark. Rätten till jakt kan upplåtas till annan, ungefär 

tre fjärdelar av jaktkåren uppskattas jaga på annan mark än deras egna.
79

 I 10 § 3 st JaktL  

hänvisas till särskilda bestämmelser för samernas rätt till jakt. Dessa är 

övergångsbestämmelser till jaktlagen som beskriver att nuvarande lagstiftning inte 

begränsar  jakträtt grundad av urminnes hävd, 8 § 1 st lag (1938:274). Enligt Bengtsson tar 

inte uttalandena i förarbeten till lagen tillräckligt med hänsyn till samernas rätt på jakt.
80

 

 

2 § lagen om viltvårdsområden (2000:592) föreskriver att ett viltvårdsområde inte får omfatta 

mark, där samerna har rätt till jakt enligt RNL, när det är fråga om kronomark ovanför 

odlingsgränsen som står under statens omedelbara disposition eller mark på renbetesfjällen. 

Vidare stadgas att för annan mark, där samerna har rätt till jakt enligt rennäringslagen, får 

denna rätt inte inskränkas genom att ett viltområde bildas.  

 

Rätten till fiske har sedan landskapslagarnas tid ansetts tillhöra ägaren av området, däremot i 

hav och större insjöar anses vara fri.
 81

 Fiskelagen bygger på denna idé. Huvudregeln är att 
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enskilt vatten tillkommer fastighetsägaren, 9 § fiskelag (1993:787) (FiskeL), medans allmänt 

vatten tillkommer alla (däremot inte själva rätten till fisket), 8 § FiskeL. Allmänt vatten är 

öppet hav, samt de fyra stora insjöarna (Vänern, Vättern, Hjälmaren och Storsjön), annat 

vatten ska ses som enskilt.
82

 Fiskerätt kan upplåtas till annan. Ibland är inte fisket uppdelat 

mellan delägarna av en by även om vattnet i sig är det. Här kommer lag om förvaltning av 

samfälligheter in. Fiskevårdsområde är något man kan bilda för att samordna fisket, vilket 

härstammar från en tanke om att rationellt utnyttja denna resurs. 
83

 Fiskelagstiftning ämnar 

även till att fisket ska skötas väl och på ett hållbart sätt för framtiden.
84

  

 

3 § 5 st FiskeL beskriver att särskilda bestämmelser finns för samernas rätt till fiske. Detta 

syftar till en övergångsbestämmelse där det anges att fiskelagen inte inskränker de rättigheter 

som följer av bl.a. 5 § lagen (1950:596) om rätt till fiske, som föreskriver fiskerätt på grund 

av urminnes hävd. 2 § lagen om fiskevårdsområden (1981:533) stadgar att ett 

fiskevårdsområde inte omfatta områden där samerna enligt rennäringslagen har rätt till fiske 

på kronomark ovanför odlingsgränsen som står under statens omedelbara disposition. 

Beträffande fiske inom andra områden, där samerna har rätt till fiske enligt rennäringslagen, 

föreskrivs att inskränkning inte får ske i denna rätt genom bildande av fiskevårdsområden. 

 

Miljörättsliga hänsyn som lär tas för jakt och fiske startar alltid i 1 kap. 1 § Miljöbalken 

(1998:808) (MB), där beskrivs att bestämmelserna i balken syftar till att främja en hållbar 

utveckling
85

 som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam 

och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att 

människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar att förvalta naturen 

väl. Förvaltartanken är kopplad till subsidaritetsprincipen inom EU-rätten som innebär att 

beslut som rör enskilda människor och deras sfär ska fattas på lägsta möjliga nivå.
86

 För att en 

hållbar utveckling ska uppnås finns det 16 miljökvalitetsmål,
87

 ett av dessa är storslagen 

fjällmiljö.
88

 Sammanfattningsvis innebär målet med storslagen fjällmiljö att man särskilt lär ta 

hänsyn till buller, försurning men även förslitning orsakade av terrängfordon. Det är viktigt att 

en livskraftig rennäring bedrivs på ett långsiktigt och hållbart sätt. Man ser även fjällen i stort, 
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alltså ur ett internationellt perspektiv, som något att bevara utifrån dess arter och miljö. 

Kulturmiljövärden diskuteras utifrån det samiska arvet. Jakt och fiske ska bedrivas anpassat 

till fjällens klimat och bidra till bevarandet av den biologiska mångfalden. I fjällmiljö finns 

flera hotade arter som lär bevaras och nyttjandet av fjällen får inte begränsa dem. Fisket som 

del mål ses som viktigt även för bevarandet av samiska natur och kulturmiljövärden.
89

 

 

3 Analys 

 

3.1 Samisk rätt och dess påverkan från politiken 
Som ovan anfört kommer jag att förutsätta en ensamrätt till Girjas Sameby för småviltsjakt 

och fiske ovan odlingsgränsen, samt ensamrätt till upplåtelse för denna. Detta föranleder 

aspekter, inställningar, hänsynstaganden och frågor kring den rättsliga situation som uppstår. 

 

Därav vill jag inleda med Skattefjällsmålet, där de prövade frågan om samerna framför staten 

var ägare till skattefjällen i norra Jämtland. Detta görs för att belysa att materialet som använts 

för att tolka dagens lagstiftning är ifrågasatt och omstritt. En av de aspekter som ofta lyfts 

emot rättshistorien och även tolkningen och utredning av gällande rätt är rasism. I 

Skattefjällsmålet tar HD upp argumenten som förs om rasistiska aspekter i 

rennäringslagstiftningarna från år 1898, 1928 och 1971. HD slår fast i målet att rasistiska 

tankegångar i äganderättsfrågan är helt obestrykt ifrån samernas håll, därför lämnas deras 

argumenten åtsidan. HD anser att de material som används för att styrka vulgärdarwinistiska 

och rasistiska föreställningar innehåller till viss del en nedvärdering av samerna men främst 

en välvilja och uppskattande ton till samer och deras kultur.
90

 Detta är viktigt att ta med sig då 

det väcker frågor om synen på samer rent historiskt, samt materialet och vad HD egentligen 

kan uttala sig om, samt vad en lagstiftare redan borde ha utrett.  

 

En av anledningarna till att den samiska rätten har utvecklats genom prejudikat och inte 

förarbeten vill jag påstå kan ha att göra med lagstiftarens inställning. Den samiska rätten när 

det kommer till jakt och fiske präglas av en ovilja från lagstiftarens håll att utreda rätten. Ett 

av argumenten för detta är då denna utredning skulle leda till att rättigheter fördelas mellan 

fastigheter och samebymedlemmar skulle kunna få pröva frågan rättsligt.
91
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Argumentet att samernas rätt inte behöver utredas vidare utan är tillräckligt utrett kan absolut 

föras. Skattefjällsmålet kan tolkas visa på argumentation som stödjer det för renbetesfjällen, 

när det kommer till jakt och fiske.
92

 Den juridiska metoden när det kommer till prejudicerande 

domar gör att det blir svårt att säga något generellt om en hel rättsordning eller rättspolitiken 

som sådan. En prejudicerande dom som Skattefjällsmålet
93

 kan även tolkas såsom att 

renbetesfjällen och ovan odlingsgränsen, alltså att Girjas sameby och samebyarna i Jämtland 

har olika förutsättningar rent historiskt p.g.a. av avvittringen och det speglas som ovan anfört 

även i dagens rennäringslagstiftning. Detta föranleder att det som speglas i de argument om 

att Skattefjällsmålet kan tolkas ha utrett frågan klart för jakt och fiske i fjällvärlden
94

 snarare 

stödjer uppfattningen om att frågan om samisk rätt har blivit politiskt lagd där den borde ha 

varit rättsligt utrett istället. 

 

Till aspekten om politikens påverkan på lagstiftning finns troligtvis en ovilja från lagstiftaren 

att inte bara utreda rättsläget fullständigt, utan oviljan att faktiskt använda en juridisk metod 

och fastställa gällande rätt.
95

 Till politiken om denna aspekt vill jag argumentera för att 

uppfattningen och synen på grundlagen om äganderätten speglas i lagstiftarens vilja att utreda 

samisk rätt. Här ansluter jag mig till författare Bengtssons uppfattning om utvecklingen av 

äganderätten, vilken kan beskrivas som att bara för att lagstiftaren menar väl betyder inte det 

att grundläggande rättigheter inte har åsidosatts.
96

  

 

Min poäng med att analysera och lyfta fram denna ovilja är att även om rätten till jakt och 

fiske fastställs för Girjas sameby kommer fortfarande synen och lagstiftarens inställning att 

vara kvar, vilket kan leda till fortsatta problem när gällande rätt ska fastställas. Det är möjligt 

att denna ovilja bottnar i en ny syn på rättigheter som svensk rättsordning är ovan vid. 

Äganderätten och grundlagen är något vi har sett som inkorporerade i lagstiftning medans nu 

så lyfts den ur på ett annat vis och används även på nya sätt. 

 

3.2 Äganderättsliga aspekter 
Äganderätten gäller för såväl markägare som samer och präglas av konflikt. Konflikten 
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bottnar i att det rättsliga läget inte är fastställt. Den rättsliga situationen som kan uppstå om 

Girjas sameby anses vara ensam rättsinnehavare av rätten till småviltsjakt och fiske ovan 

odlingsgränsen kan få åtskilliga praktiska problem med adminstrationen för både jakten i sig 

och viltvården.
97

 Jag anser att den konflikt som uppstår med markägare och samer har att göra 

med den ovilja staten har att utreda läget, att politiken alltid har en klar plats istället för ett 

fastställande av gällande rätt, samt den rättshistoriska aspekten av hanteringen mellan 

nybyggare och samer. 

 

Den samiska rätten är som nämnt utvecklad och fastställd främst av prejudicerande domar. 

Denna aspekt föranleder problematik då det ofta bottnar i ett oklart rättsläge för den aspekt 

som inte prövades rättsligt. Problematiken med lagstiftningen kommer kvarstå även i den 

rättsliga situation som uppstår om Girjas sameby får ensamrätt till jakt och fiske samt dess 

upplåtelse ovan odlingsgränsen.  

 

Jag anser att den rättshistoriska aspekten har en relevans i att konstatera gällande rätt idag. 

Rättshistoria är något som alltid behövs i sammanhanget av en grundläggande förståelse för 

samisk rätt, vilket gör lagstiftningen svårtolkad och komplex. Därför borde det vara angeläget 

att utreda de rättshistoriska aspekterna för rätten till jakt och fiske.  

 

Jag skulle vilja lyfta ett par frågor gällande grundlagens definition om äganderätt. Lagstiftaren 

borde fastställa om den urminnes hävd och sedvana från samiskt håll och den äganderätt som 

markägare har; Är denna rätt delad? Begränsas den andres rätt på något vis? Kan äganderätten 

ses som hiearkisk? Hur ska de enskilda inom egendomsskyddet förhålla sig till varandra? Det 

är viktigt att lyfta denna aspekt när det kommer till den förändrade rättsliga situationen som 

ett fastställande av Girjasmålet skulle innebära, för det rättsliga läget fastställs enbart mellan 

Sameby och stat, då de enskilda markägarnas rätt lämnas utanför. 

 

3.3 Begreppet utmark 
Ett begrepp och en paragraf som innehåller särskild relevans är begreppet utmark i 25 § RNL. 

Begreppet är som bekant ålderdomligt och tolkas mot 100 år gamla förarbeten och texter. 

Utmark är där samerna har rätt till jakt och fiske, här ingår inte bara rätten som finns ovan 

odlingsgränsen. En definition av vart detta är borde kunna hjälpa alla framåt i att lösa framtida 

konflikter. Dessutom är den samiska rätten grundad i urminnes hävd men sedvänja som 
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rättsinstitut borde också kunna användas. Detta innefattar en tid på minst 90 år, kanske är det 

redan så att rätt för renskötseln har skiftat någonstans i landet enbart baserat på tiden. Borde 

inte det vara av angeläget intresse från lagstiftaren att hålla rennäringslagen uppdaterad 

gällande gränser och definitioner istället för att gå tillbaka till 100 år gamla texter för att tolka. 

Jag anser att det borde vara i lagstiftarens intresse att bibehålla en tydlig och lättförståelig 

lagstiftning särskilt när det handlar om äganderätt.  

 

Utmarksbegreppet leder till tolkningsproblem om man ser till viltvårdsområden och 

fiskevårdsområden. Däremot skapar inte ett fastställande av Girjasmålet en sådan konsekvens 

för den mark där dessa områden befinner sig. En vilja från lagstiftaren att fastställa samernas 

rätt och markägaresrätt till övriga landområden borde finnas, för att inte så fler konflikter på 

ett redan infekterad område av 100-åriga konflikter. 

 

Ett fastställande av Girjas-domen handlar om småviltsjakt, vilket innebär att de älgar som går 

på fjället ovan odlingsgränsen lämnas utanför den rättsliga situation som analyseras. 

Problematiken kring älgjakten ovan och nedan odlingsgränsen kommer fortfarande kvarstå, 

där frågan om urminnes hävd eller sedvana som begrepp kan bli viktig i framtida beslut kring 

denna.
98

 

 

De rättshistoriska aspekterna är viktiga för tolkning av grundläggande begrepp i dagens 

rennäringslagstiftning. Dessa aspekter är även viktiga för att förstå sammanhanget och 

samhället som de bärande principerna i RNL grundades i. För en framtida lagstiftning om det 

blir fastställt att Girjas sameby har upplåtelserätt och ensamrätten till småviltsjakt och fiske, 

borde lagstiftaren ta i åtanke att den historiska aspekten lär utredas, men även vilka principer 

och värdegrunder vi idag har i samhället. 

 

3.4 Icke- renskötande samer 
Det finns ingen rätt för icke renskötande samer till mark eller vatten, men som beskrivits i 

avsnittet 2.2.1 Om rättshistoriska aspekter så har en sådan rätt funnits. I en artikel i Nordisk 

miljörättslig tidskrift drar Torp en slutsats om att en rättslig oklarhet finns angående de icke-

renskötande samernas eventuella rätt till jakt och fiske.
99

 De argument som Torp framför 
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baseras på äldre rättsligt material
100

 som ger icke-renskötande samer en sannolik rätt och 

prejudikat
101

 där domstolen poängterar en kollektiv rätt för alla samer, samt att det inte kan 

uteslutas att vissa samer har rätt ur en sedvänje synpunkt även om det inte kommer till uttryck 

i lagstiftningen.
102

 

 

För att illustrera problematiken kring detta tar Torp upp exemplet om fiskesamer. Detta 

exempel lämpar sig för analys kring problematiken med att fastställa ensamrätten till samer 

för jakt och fiske, för det är möjligt att det finns andra rättighetsinnehavare som inte får sin 

rätt fastställd av lagstiftaren. 

 

Alla samer rättade sig inte i det regelverk som fastställdes under 1900-talet, vissa bosatte sig 

med småskaligt jordbruk, livnärde sig på jakt och fiske, där fisket i insjöarna i fjällen tillhörde  

en viktig ekonomisk del i deras försörjning. Dessa människor blev kallade fiskesamer. För 

myndigheterna under tiden ledde det till problem då den rättsliga grunden för utövandet var 

oklart samt att de inte förhöll sig till den mall som fanns för samiskt näringsfång.
103

 Idag löser 

lagstiftaren denna aspekt genom att basera fiskesamernas rätt på argument om antalet 

fiskesamer. Lagstiftaren väljer att inte lagstifta eller utreda deras rätt, utan för argumentet att 

eftersom de är få till antalet handlar det om att reglera en förmån given av staten.
104

 Dessa 

argument är i balans med synsättet att det är staten som ger oss medborgare rättigheter och 

inte något som kan läsas enbart ur grundlagen eller äganderätten som rättsprincip. Synsättet är 

heller inte i balans med ett korrekt fastställande av gällande rätt, då urminnes hävd och 

sedvana grundas i en rätt som alla samer har
105

 och inte i en förmån given av staten, oavsett 

om det korrekta rent historiskt är att se samers rätt som en förmån given av staten eller inte.  

 

Det är tydligt att grundlagens egendomsskydd skulle innebära olika saker för de olika 

riksdagspartierna, men fundamentalt anser jag att en rättighet kan utläsas genom att fastställa 

gällande rätt utan att ta hänsyn till politiken i samhället. Egendomsskyddet ska vara till för att 

skydda den enskilde från staten, inte tillåta att staten tar över rättigheten och anser sig själva 

vara givare av förmåner. Det är enbart angelägna allmänna intressen som ska kunna begränsa 

äganderätten i Sverige. Därför kan det vara viktigt att faktiskt utreda om det finns enskilda 
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samer som är begränsade genom numerära argument från staten, så som Torp visar. Det är 

även viktigt att faktiskt fastställa den gällande rätten för den enskildes ägande och se till vad 

den kan innebära för en rättslig situation som en ensamrätt för småviltsjakt och fiske till 

Girjas sameby skulle innebära. 

 

3.5 Lagförslag om samverkansföreningar 
I den utredning som senast gjordes angående jakt- och fiskerätten, presenterades det ett 

lagförslag.
106

 Förslag till lag (2008:00) om samverkansområden för jakt och fiske i 

lappmarkerna och på renbetesfjällen. Detta innebär att jakt- och fiskerätten på alla 

åretruntmarkerinom lappmarkerna och på renbetesfjällen ska förvaltas av 

samverkansföreningar. Åker, äng, eller trädgård ska inte ingå i föreningarnas områden. En 

samverkansförening ska förvalta ett samverkansområde och endast föreningen får upplåta jakt 

och fiske i samverkansområdet. Det är länsstyrelsen som ska utöva tillsynen, fastställa planen 

som föreningen tar angående upplåtelsen för jakt och fiske, avgifter och skötselplaner för 

viltvård samt fiskevård. Länsstyrelsen ska även bistå med råd och anvisningar. Medlem är den 

som äger mark och är medlem i sameby vars områden ingår i samverkansområdet. 

Verksamheten som bedrivs ska ha till syfte att förvalta på ett så uthålligt sätt som möjligt. 

Fördelningen av jakt och fiske ska göras så ändamålsenligt som möjligt. En förening får 

besluta om jakten och fisket inom området så länge det inte orsakar rennärningen i området 

någon angelägenhet av betydelse. Föreningen får stänga av en medlem från jakt och fiske 

inom området om denne inte följer dessa beslut. Det ska även finnas ett utvecklingsråd som 

ska bestå av företrädare för staten, markägare i övrigt, naturvården, samerna samt jägare och 

fiskare. Detta råd ska främja samverkansföreningarns verksamhet samt bistå länsstyrelserna 

vid handläggningen av denna lag. Ordföranden i rådet ska väljas av regeringen. 

 

Fastställandet av att Girjas Sameby får ensamrätt till jakt och fiske ovan odlingsgränsen som 

följd av äganderättens innefattande av urminnes hävd och sedvana, samt markägarnas rätt 

skulle med ett lagförslag som kunna bli begränsat av en förening. Rådighetsinskränkning och 

bemyndigande påminner om  rättsfallet NJA 2014 s.322 där kan vi utläsa att rättigheter som 

inte uppfylls får konsekvenser, en princip grundas att man kan begära ersättning från 

grundlagsskyddet i 2 kap. 15 § RF. Rättsfallet visar på vilka gränser som finns för 

rådighetsinskränkningar för fiske, ett grundlagstridigt bemyndigande kan här ha haft en 
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inverkan på utfallet.
107

 En förening skulle kunna stänga av en medlem inom området om inte 

medlemmen följer de beslut som föreningen tar. En inskränkning av utövandet för jakt och 

fiske på sin egen mark. Som ovan anfört och fastställt om angelägna intressen anser jag att en 

ensamrätt till Girjas Sameby inte skulle göra lagförslaget ifråga förenlig med grundlag.
108

 Jag 

anser att detta lagförslag är ett tydligt exempel på problematik som fortfarande kan uppstå i 

det fall Girjas Sameby får ensamrätt till jakt och fiske ovan odlingsgränsen samt upplåtelse till 

denna, eftersom resterande problematik kring fjällkedjan och markerna i övrigt fortfarande 

finns kvar och behöver lösas.  

 

3.6 Förvaltare inför framtiden 
Samverkan och samfällighet, alltså att alla ska arbeta tillsammans i föreningar, t.ex. 

viltvårdsområden och fiskevårdsområden ses som viktigt för samhället ur lagstiftarens 

perspektiv. Detta stammar från ett förvaltningsperspektiv och ett miljörättsligt perspektiv där 

god viltvård och fiskevård är viktigt. Lagstiftningen uppmuntrar till samfällighet för att kunna 

förvalta naturen bättre helt enkelt, då tillgångarna inom jakten och fisket rör på sig. 

Lagförslaget som beskrivs i ovanstående avsnitt 3.5 stämmer väldigt väl med jakt och 

fiskelagstiftningens tanke om samfälligheter. Dessa har i sig inte visat uttryck på konlifkt med 

äganderätten. Däremot får inte dessa samfälligheter
109

 inskränka rätten för samers rätt till jakt 

och fiske, som bekant sker på mark som definieras som utmark. Hur god viltvård och 

fiskevård skulle begränsas p.g.a. ett fastställande av Girjasmålet är svårt att se då jakt- och 

fiskelagstiftning gäller även för samer med renskötselrätt. Däremot kan argumentet om 

problematiken från en adminstrativ synpunkt vara viktiga att ta upp.
110

 Här skulle definitivt 

lagförslaget som beskrivs ovan kunna hjälpa till att lösa det administrativa problemen, men 

även föra delmålet Storslagen fjällmiljö framåt. Där man ur ett miljörättslig perspektiv 

uppskattar att besluten sker på så lokal nivå som möjligt för att kunna arbeta emot samma mål 

vilket gör en större sammanslutning av människor att föredra ur ett förvaltningsperspektiv.  

 

Delmålet storslagen fjällmiljö är i samklang med ett fastställande av Girjasmålet när frågan 

om kulturmiljövärden lyfts, samt att kunna förvalta fjällen hållbart och för många 

generationer framåt.
111

 Det finns inget som skulle tyda på motsatsen.  

                                                           
107

 NJA 2014 s. 322. 
108

 Jfr SOU 2005:116, s. 19. 
109

 Viltvårdsområden och fiskevårdsområden. 
110

 SOU 2005:17, s. 58. 
111

 Se Prop. 2005/06:86 s. 33ff. 



29 
 

 

3.7 Den fria rörligheten för tjänster inom EU 
När det kommer till EU-rätten på detta område och den kritik lagstiftningen har fått från 

kommerskollegium samt kommissionen funderar jag på om inte statens resonemang för 100 

år sedan angeående att samer inte kunna hantera upplåtelser för jakt och fiske kan appliceras 

på dem själva denna gång.  

 

Den rättsliga regleringen som är uppe för analys är 3 § RNF. Då 31 § RNL kommer förändras 

blir denna reglering ur verkan, men frågan i sak kommer eventuellt fortfarande att ha relevans 

om rättsläget förändras i och med Girjasmålet. Eftersom artikel 56, med 45 och 49 FEUF kan 

åberopas mot privata rättssubjekt som antagit regler och som på ett kollektivt sätt reglerar 

villkoren för en ekonomisk verksamhet och tillträde till denna.
112

  

 

En sameby med ensamrätt till jakt och fiske samt dess upplåtelse skulle i praktiken fungera 

som en markägare med samma rätt. Det skulle alltså inte finnas en reglering som hindrar en 

Sameby att upplåta rätten till någon särskild, vilket skulle innebära att det inte blir fråga om 

något diskriminerande av ett grundläggande värde inom EU. Däremot skulle kanske t.ex. en 

samverkansförening, kunna utgöra ett rättsubjekt som kollektivt reglerar tillträde till t.ex. jakt 

och fiske. Samverkan och samfällighetslagstiftning är viktigt och anses vara värt att sträva 

efter inom jakt och fiskelagstiftningarna. Därför blir en analys av lagförslaget från avsnitt 3.5 

viktig att ta upp även om lagförslaget i sig inte träder i kraft är det möjligt att något liknande 

kommer tas upp igen. Det lagförslag jag analyserar i avsnitt 3.5 skulle kunna utgöra ett 

exempel på ett sådant rättsubjekt som kan komma att utgöra hinder för den fria rörligheten 

inom EU. Detta eftersom samverkansföreningen har länsstyrelsen som beslutar om 

fastställandet av t.ex. vem som man upplåter till och med vilken avgift detta ska ske. 

Länstyrelsen kan rent teoretiskt visa på samma tendenser som är beskrivet i avsnitt 2.3 vilket 

innebär att detta lagförslag skulle kunna bli diskriminerande och inte proportoneligt till det 

allmänna intresse en samverkansförening skulle utgöra.  

 

3.8 Sammanfattande synpunkter 
Den rättsliga situationen som uppkommer om Girjas sameby anses vara ensamma innehavare 

av rätten, samt upplåtelserätten, till småviltsjakt och fiske ovan odlingsgränsen skulle leda till 

ett tydligare rättsläge mellan renskötande samer och staten. Däremot skulle begreppet utmark 
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i 25 § RNL fortfarande vara ålderdomligt och svårtolkat, vilket skulle leda till en fortsatt 

rättslig oklarhet. 

 

Om ensamrätten till småviltsjakt och fiske, samt upplåtelserätten anses tillhöra Girjas sameby 

kommer fortfarande synen och lagstiftarens inställning till att utreda den samiska rätten 

påverka och kan leda till fortsatta problem när gällande rätt ska fastställas. Det är möjligt att 

denna ovilja bottnar i en ny syn på rättigheter som svensk rättsordning är ovan vid. 

Äganderätten och grundlagen är något vi har sett som inkorporerade i lagstiftning medans nu 

så lyfts den fram på ett annat vis och används på nya sätt. 

 

Det kan fortfarande finnas samer som inte får den rätt till småviltsjakt och fiske ovan 

odlingsgränsen som de egentligen kan ha en rätt till enligt lag. 

 

Den EU-rättsliga problematiken som finns idag med småviltsjakt ovan odlingsgränsen skulle 

troligtvis försvinna och delmålet Storslagen fjällmiljö skulle föras framåt.  

 

En samfällighetslagstiftning skulle leda till fortsatt problematik och sannolikt ett 

grundlagsttridigt begränsande för både samer och markägare. Däremot skulle en sådan 

lagstiftning förmodligen lösa många av de adminstriativa problem som kan uppstå. 

Lagstiftningen skulle, som tidigare påpekat, kunna skapa en EU-rättslig problematik. 
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