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Abstract
Brännström, Malin, Skogsbruk och renskötsel på samma mark – En rättsvetenskaplig studie av
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In the northern parts of Sweden forestry and Sami reindeer herding are exercised on the same land
and there is an ongoing land use dispute between the land users. Land ownership and reindeer
herding rights, based on immemorial prescription and customary law, are parallel property rights
to the same land. Studies have concluded that the legal framework does not sufficiently reflect the
property rights perspective of the land use conflict. This study examines the legal framework that
regulates the relationship between forestry and reindeer herding from a property rights perspective.
Starting points of the study are basic aspects of property rights, such as the right to use, decide on
and benefit economically from property and the legal protection required in relation to others.
Comparisons are made with the legal frameworks that regulate other relationships within real estate
law, including e.g. neighbors, easements, joint facilities and utility easement.
The study concludes that the relationship between land ownership and reindeer herding rights
can be understood only against the background of historical events such as colonization and
demarcation. The rights are more independent of each other than other legal relations and can be
compared to a double ownership. It is further concluded that the Forestry Act is based on the
assumption that reindeer herding is primarily a public interest that needs protection. Land owners
have a far-reaching right to use forests that causes damages to reindeer pasture lands that is not in
accordance with the legal nature of the reindeer herding right. Further, central elements usually
used to regulate property rights relations are missing, e.g. mutual consideration, damages and
judicial review.
The study also examines if the legal framework is in accordance with the constitutional
protection of property in Chapter 2 Section 15 of the constitutional Instrument of Government
and Article 1 of the First Protocol to the European Convention on Human Rights. It is concluded
that the legal framework has several deficiencies in this respect. Elements are discussed that can be
implemented in law to appropriately reflect the property rights studied.

© Författaren 2017
This work is protected by the Swedish Copyright Legislation (Act 1960:729)
ISSN: 1404-9198
ISBN: 978-91-7601-687-9
Elektronisk version tillgänglig på http://umu.diva-portal.org/
Tryck/Printed by: Print och Media, Umeå universitet
Umeå, Sverige 2017

Abstrákta
Nuorta osiin Ruoŧas meahccedoallu ja sámi boazodoallu doaimmahuvvojit seamma eatnamiin ja
leat eananriiddut eanangeavaheddjiid gaskkas. Eananoamasteapmi ja boazodoallorievttit,
vuođđuduvvon dološ vieruiduvvon rievtti ja doloža rájes geavaheami vuođul, leaba bálddalaš
opmodatrievttit seamma eatnamiidda. Guorahallamat leat čuoččuhan ahte juridihkalaš
rámmahuksehus ii doarvái govvit opmodatrievtti geahčastaga eanangeavahanriiddus. Dát
guorahallan iská juridihkalaš rámmahuksehusa mii mudde gaskavuođa meahccedoalu ja
boazoealáhusa gaskkas opmodatriektelaš geahčastagas. Vuolggasadji guorahallamis lea vuđolaš
aspeavttat opmodatrievttis, dego riekti geavahit, mearridit ja ávkkástallat ekonomalaččat
opmodagas ja dat lágalaš suodji mii gáibiduvvon iežáid gaskavuođaide. Buohtastahttimat leat
dahkkon juridihkalaš rámmahuksehusain mii mudde iežá gaskavuođaid opmodatlágas, ránnjá
gullojit maid dása, servituhtat, ásahusat ja jođasriekti.
Guorahallan gávnnaha ahte gaskavuohta eananopmodaga ja boazodoallorievtti gaskkal dušše
sáhttá ipmirduvvot dan duogážiin historjjálaš dáhpáhusaiguin dego koloniseren ja ráddjen. Dát
vuoigatvuođat leat eanet sorjavaččat guhte guoimmis go iežá juridihkalaš gaskavuođat ja sáhttá
buohtastahttot guovtte gearddi oamastemiin. Leat vel lassin gávnnahuvvon ahte
Meahccedikšoláhka lea vuođđuduvvon dáinna oainnuin ahte boazodoallu lea almmolaš beroštupmi
ja dárbbaha suoji. Eananoamasteddjiin lea stuorra muddui riekti geavahit meahci nu ahte dagaha
vahága boazodoalu guohtuneatnamiidda ja ii čuovu boazodoallorievtti lága vuoiŋŋa. Dasa lassin,
váilot guovddáš oasit mat dábálaččat muddejit opmodatgaskavuođaid, omd. gáibádusat oktasaš
vuhtii váldimis, billisteamit ja riektelaš geahččaleapmi.
Guorahallan iská maid jus lágalaš rámma čuvvo dan konstitušuvnnalaš suoji opmodagas 2 kap
5 oassi ruoŧa vuođđolágas ja 1 artihkal vuosttaš beavdegirjjis Eurohpákonvenšuvnnas
eamiálbmotrivttiide. Lea gávnnahuvvon ahte juridihkalaš rámmain leat máŋga váilevašvuođat dán
eavttus ja oasit lágas mat sáhttet rievdaduvvot vai buoret govvidit ja suddjejit iskojuvvon
opmodatrivttiid.
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1 Inledning
1.1

Introduktion till ämnet

Skogsbruk och renskötsel bedrivs parallellt inom stora delar av norra Sverige.1
Det rör sig om två markanvändare som nyttjar marken på olika sätt och som i
flera avseenden har olika syn på hur den bör brukas. Fastighetsägarens rätt att
avverka skogen grundar sig i äganderätten, samtidigt som samma mark kan
användas för renbete med stöd av renskötselrätten. I studien analyseras hur den
intressekonflikt som finns mellan skogsbruket och renskötseln hanteras inom
rättssystemet. Som en introduktion till ämnet beskrivs i detta avsnitt
skogsbrukets och renskötselns förutsättningar, förhållandet dem emellan och
olika dimensioner av den aktuella intressekonflikten.
Skog utgör en viktig resurs ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Av Sveriges
totala landyta på 41 miljoner hektar utgör cirka 23 miljoner hektar produktiv
skogsmark och tillgången på skog anses vara god.2 I lagstiftningsarbetet har
skogens och skogsbrukets stora betydelse för landets ekonomi och välstånd
betonats.3 Skogsnäringen, det vill säga skogsbruket och skogsindustrin,
sysselsätter runt 70 000 personer och ytterligare 30 000 enskilda företagare är på
olika sätt verksamma inom området. Skogsnäringen är dessutom exportintensiv
och bidrar positivt till den svenska handelsbalansen. Efter USA och Kanada är
Sverige det land som exporterar mest massa, papper och sågade trävaror. År 2015
exporterade skogsindustrin varor till ett värde av 127 miljarder kronor.4
Den svenska skogen innehas av flera olika kategorier av fastighetsägare.
50 procent av skogen innehas av enskilda ägare, 25 procent av privata aktiebolag,
1

Renskötsel bedrivs på cirka 50 procent av landets yta, [www.sametinget.se/1129], 2017-02-20.
Inom detta områden ligger mer än 50 procent av den produktiva skogsmarken i Sverige, se
Sandström, 2015, s. 15.
2 Skogsstatistisk årsbok 2014, s. 41. Enligt Skogsindustrierna har det svenska skogsförrådet ökat
under de senaste hundra åren och det beräknas nu uppgå till 3 000 miljoner skogskubikmeter.
Skogstillväxten är årligen drygt 120 miljoner skogskubikmeter och av detta avverkas ca 80 miljoner
skogskubikmeter varje år. Detta gör enligt Skogsindustrierna att virkesförrådet fortsätter att öka.
Skogsindustriernas branschstatistik 2015, [www.skogsindustrierna.se/siteassets/dokument
/statistik/svenska/ branschstatistik-sammandrag-2015.pdf], 2016-12-28.
3 Se t.ex. prop. 1992/93:226 s. 32–37 och 47 samt prop. 2007/08:108 s. 13. Produktionsmålet i
1 § SVL beskrivs i avsnitt 3.3.1.
4 Skogsindustriernas branschstatistik 2015, [www.skogsindustrierna.se/siteassets/dokument/
statistik/svenska/branschstatistik-sammandrag-2015.pdf], 2016-12-28.
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14 procent av statligt ägda Sveaskog AB, tre procent av staten, två procent av
övriga allmänna ägare och sex procent av övriga privata ägare.5 Det rör sig således
om ett splittrat ägande, där storleken på skogsinnehavet varierar, se bilaga 2.6
Skogsstyrelsen har bedömt att det finns cirka 15 500 brukningsenheter inom
renskötselområdet i Norrbottens län.7 För Västerbottens del är siffran 20 000
och för Jämtland 11 000. Dessutom berörs cirka 4 000 brukningsenheter i
Västernorrland och 500 i Dalarna av renskötsel.8
Dagens skogsbruk bedrivs huvudsakligen genom trakthyggesbruk, vilket
innebär att träden avverkas på beståndsnivå i en återkommande cykel av skörd
och plantering där bestånden är likåldriga.9 Omloppstiden för ett bestånd är cirka
100 år.10 Återbeskogningen sker genom plantering, naturlig föryngring eller sådd
av frön.11 Markberedning kan ske på olika sätt, exempelvis genom harvning eller
högläggning. På torra marker, med tunt humuslager, kan återbeskogningen i vissa
fall ske utan markberedning. Inom renskötselområdet bedöms denna metod bara
kunna användas i ett bälte i kustområdet.12 Avverkning sker dels genom röjning
eller gallring, metoder som i första hand är skogsvårdande, dels genom
slutavverkning som syftar till uttag av virke och som normalt åtföljs av
återväxtåtgärder.13 Idag används även i viss utsträckning alternativa hyggesfria
avverkningsformer. Exempel på hyggesfritt skogsbruk är blädning,
plockhuggning och måldiameterhuggning.14 Dessa metoder innebär att det
främst är de äldre träden som avverkas och att skogen är olikåldrig.

5

Skogsstatistisk årsbok 2014, s. 23.
Se karta i bilaga 2 för en bild av det splittrade markägandet.
7 Enligt 12 § SVL räknas den produktiva skogsmarken inom en kommun som tillhör samma ägare
som en brukningsenhet.
8 Skogsstyrelsens rapport 2007-10-19 s. 27. Siffrorna utgör en uppskattning av antalet
brukningsenheter.
9 Skog och ren, 2014, s. 14 och 34 samt Roturier, 2009, s. 16. Bestånd är träd som växer inom viss
areal och karaktäriseras av enhetlighet beträffande ålder och trädslag, samma verk s. 46.
Övergången från selektiv huggning till trakthyggesbruk har skett successivt från början av 1900talet, se Lundmark m.fl. 2013.
10 Skog och ren, 2014, s. 14.
11 I Norrland planteras ungefär 70 procent av hyggesarealen, på 20 procent används naturlig
föryngring och på 10 procent används sådd, Skog och ren, 2014, s. 20.
12 Skogsstyrelsen, Skogsskötselserien nr 4, 2009.
13 Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SKSFS 2011:7, 3 avsnitt 1 och 2 §§.
14 Skogsstyrelsens policy för ett hyggesfritt skogsbruk, s. 2. Ett begrepp som även används i
sammanhanget är ”kontinuitetsskogsbruk”.
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För storskogsbruket är det långsiktiga virkesuttaget viktigt för att säkra
tillgången på virke till industrierna och för att säkerställa en hög avkastning av
skogsmarken.15 Familjeskogsbruket bedrivs ofta under andra former. Det är
vanligt att marken ärvs och förvaltas av samma familjer i generationer, vilket
innebär att det finns ett annat synsätt på hur marken ska brukas.16
Renskötsel får bara bedrivas av samer och denna markanvändning utgör en
bärande del av den samiska kulturen.17 Renskötseln bedrivs inom 44 samebyar
och sju koncessionssamebyar, se bilaga 3. Renskötseln använder skogsmarken
bland annat genom att renen tillgodogör sig markvegetationen och trädlavarna.
Den ekonomiska vinningen ligger främst i att renköttet säljs. Men även tillgången
till slöjdmaterial och andra resurser av renen är viktiga inslag i näringsutövningen
och för den samiska kulturen. Ofta används den samiska benämningen Sapmi
för att beskriva det samiska bosättningsområdet och det område där de samiska
näringarna har bedrivits.
Under sommaren är områden med späda gröna växter betydelsefulla som
renbete och under vintern är områden med lavbete och ett stabilt vinterklimat en
förutsättning för renarnas överlevnad. Renens förmåga att utnyttja lav som föda
är speciell och i den nordiska faunan är den ensam om detta. Under vintern svarar
marklavar för 40 till 60 procent av näringsintaget i många områden. Andelen lav
kan ibland uppgå till 80 procent, men den kan också vara mycket låg.18 Andra
viktiga betesväxter under vintern är olika typer av ris samt gröna delar av gräs
och örter. Renen gräver sig genom snön för att komma åt vegetationen. Därför
är snöförhållandena avgörande för hur tillgänglig betesresursen är.19
Renskötsel bedrivs genom att renskötaren utifrån renens naturliga
vandringsmönster och betesbehov förflyttar renhjorden mellan betesområden
utifrån faktorer som påverkar renens bete. Det kan exempelvis röra sig om typen
av vegetation, topografin, väderförhållanden och störningar från andra
verksamheter. Urvalet av betesområden görs för att ge renarna så god betesro
15

Skog och ren, 2014, s. 8.
Familjeskogsbruket erbjuder… hållbar framtid på och för landet, 2012, s. 3. Begreppet
”familjeskogsbruk” förklaras i avsnitt 1.7.
17 Att bara samer får bedriva renskötsel utgör ett avsteg från den allmänna principen om att
begränsningar i rätten att utöva näring inte får ske i syfte att ekonomiskt gynna enskilda personer
eller företag. Detta avsteg grundar sig i renskötselns särskilda betydelse för den samiska kulturen.
I 2:17 2 st. RF finns ett särskilt stadgande om den samiska renskötseln och i Sveriges
anslutningsfördrag till EU år 1994, protokoll nr 3 om det samiska folket, finns ett särskilt undantag
från de näringsrättsliga principerna som motiverats av samernas särskilda kultur.
18 Danell och Nieminen, 1997, s. 23.
19 Roturier och Roué, 2009, s. 1961.
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och så goda betesförutsättningar som möjligt. Renarna förflyttar sig successivt
över och mellan olika betesområden, ibland långsamt betande, ibland i snabbare
takt i samlad hjord. Inom renskötseln behövs tillgång till alternativa marker vid
olika störningar och vid olika väderleksförhållanden.20
En fråga som har varit omdiskuterad ända sedan sekelskiftet 1800-1900 är om
renar skadar växande skog.21 Det finns emellertid ingen klar bild av skadornas
omfattning. På uppdrag av Skogsstyrelsen har de studier som gjorts
sammanställts.22 Det konstateras att skador kan finnas inom begränsade områden
och att dessa kan innebära ett påtagligt problem för en privat fastighetsägare.
Merparten är dock lätta skador som inte påverkar plantans kvalitet och tillväxt
nämnvärt. Skador som nämns är tramp-, gräv- och fejningsskador. Även om
omfattningen av skadorna är relativt begränsad har frågan lett till en stundtals
hätsk debatt och privata fastighetsägare har stämt samebyar för att få fastställt att
det inte föreligger renskötselrätt på deras fastigheter.23
Det har länge funnits en medvetenhet om att skogsbruket påverkar
renskötselns förutsättningar negativt.24 Numera finns det även relativt utförlig
forskning om hur skadorna uppkommer och om deras omfattning.25
Skogsbruket påverkar renskötselns förutsättningar på beståndsnivå,
landskapsnivå och över olika tidsskalor.26 Effekterna av det maskinella intensiva
skogsbruket under de senaste 60 åren har huvudsakligen haft negativa effekter
för renskötseln. En genomförd studie visar att 30 till 50 procent av de lämpliga
vinterbetesmarkerna inom ett område har förlorats eller minskat avsevärt sedan
1950-talet.27 En annan studie visar en minskning av tillgången av lav med
71 procent över de gångna 60 åren.28 Delvis beror detta på skogsbruksmetoder
20

Renskötselns markanvändning beskrivs utförligare i avsnitt 4.2.3.
Frågan om renarnas påverkan på skog utreddes t.ex. på regeringens uppdrag av Statens
skogsförsöksanstalt i samband med 1923 års SVL. Utredningen visade att skadorna av renbetning
var minimala, se SOU 2006:14 s. 103–104.
22 Skogsstyrelsens rapport 2007:6, särskilt s. 2, 9 och 24. I rapporten sammanställs framförallt
examensarbeten, se rapporten s. 13.
23 Se avsnitt 4.2.
24 Redan i slutet av 1800-talet fanns en sådan medvetenhet, se Brännlund och Axelsson, 2011,
s. 1102 med hänvisning till lappfogdens rapporter 1901 och 1903, samt lappväsendets rapport 1890
och 1895.
25 För en allmän beskrivning av relationen mellan bl.a. skogsbruk och renskötsel se Mattsson, 1981,
Sandström m.fl., 2006, Keskitalo, 2008, Beland Lindahl, 2008 och Sandström, 2015.
26 Kivinen m.fl., 2010, s. 269.
27 Berg, 2010, s. 42.
28 Sandström m.fl., 2016, s. 415.
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som använts tidigare, men även dagens skogsbruk orsakar påtagliga
betesförluster.
Den markberedning som används vid återetableringen av skog har direkt
negativ påverkan på renskötseln eftersom delar av vegetationstäcket försvinner.
Hur mycket betet påverkas beror på vilken markberedningsmetod som
används.29 En kraftig markberedning genom harvning kan innebära att upp till
55 procent av vegetationstäcket påverkas eller försvinner.30 Även rester av den
avverkade skogen som blir kvar på marken utgör ett problem för renskötseln då
grenarna försvårar renarnas bete. Förlusten av trädlavar, gödsling som minskar
lavtillgången, täta ungskogar och förändrade snöförhållanden som gör att renarna
inte kan nå markvegetationen är andra inslag i skogsbruket som påverkar
renskötselns förutsättningar.31 Skogsvårdsåtgärderna medför att mängden
renbete minskar, att renbetesmarkerna fragmentiseras, att ömtåliga plantbestånd
gör områden olämpliga som renbete, att snöförhållanden blir besvärliga på de
öppna kalhuggna ytorna och att täta ungskogar förhindrar renarnas
förflyttningar. Detta innebär att marken kan vara svår att använda för renskötseln
under tre till fyra decennier.32
Som beskrivs ovan har skogsbruket stor ekonomisk betydelse, både ur ett
samhällsperspektiv och för den enskilde. Renskötseln bedrivs av betydligt färre
personer och den har inte samma samhällsekonomiska betydelse.33 Renskötaren
motiverar inte heller sitt val att bedriva renskötsel av ekonomiska skäl, utan ofta
är ideologiska orsaker viktigare; exempelvis känslan av att ha ärvt levnadssättet
och föra det vidare till nästa generation och samhörigheten inom det samiska
samhället.34 Över huvud taget skiljer sig renskötarens synsätt ofta i flera
avseenden från det omgivande samhällets. Renskötseln utgör även en bärande
del av den samiska kulturen, vilket gör att den bedöms ha särskilda värden som

29

Enligt 6 a § SVL får hyggesplöjning inte användas som markberedningsmetod.
Eriksson och Raunistola, 1990, s. 99–106 och Roturier och Bergsten, 2006, s. 217.
31 Roturier, 2009, s. 15–18.
32 Danell, 2005, s. 41.
33 Enligt Sametingets statistik fanns 4 644 renägare år 2016, [www.sametinget.se/statistik/
renägare], 2017-02-20. Det finns cirka 1 000 renskötselföretag och Sametinget uppskattar att cirka
2 500 personer är helt eller delvis beroende av de inkomster som renskötseln ger,
[www.sametinget.se/1128], 2017-02-20. En genomförd studie indikerar dock att rennäringen
genererar ett stort antal arbetstillfällen i Norrlands inland, se Eriksson, ”Rennäringen, en
miljardindustri som går mot kollaps och som sysselsätter ca 15 000 årsarbeten i Norrlands inland
och i Norra Finland”, förstudie 2014.
34 Nordin, 2007, s. 35.
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bör skyddas.35 Intressekonflikten mellan skogsbruket och renskötseln har
följaktligen tydliga kulturella och sociala dimensioner.
Förhållandet mellan skogsbruket och renskötseln har även en internationell
dimension. År 1977 uttalade riksdag och regering att samerna är Sveriges urfolk.36
År 2010 ändrades stadgandet i 1 kap. 2 § 6 st. regeringsformen, RF, så att det nu
anges att det samiska folkets möjligheter att behålla och utveckla ett eget kulturoch samfundsliv ska främjas.37 Att formuleringen ”samiska folket” infördes
utgjorde en markering av samernas folkrättsliga ställning som urfolk.38
Stadgandet omfattar även renskötseln som en del av den samiska kulturen och
ett traditionellt levnadssätt.39
Sverige har inte ratificerat ILO:s konvention nr 169 om urfolkens rättsliga
ställning, som utgör en av de centrala traktaterna inom urfolksområdet.40 Det
finns emellertid en rad andra internationella traktater som staten har förbundit
sig till och som rör urfolkens rättigheter och markanvändning. Det rör sig bland
annat om FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, där
artikel 27 utvecklats till en av de mest centrala delarna av folkrätten vad gäller
urfolkens situation.41 Även i FN:s konvention om ekonomiska, sociala och
kulturella rättigheter samt FN:s konvention om rasdiskriminering finns relevanta
bestämmelser som rör urfolk. Utöver detta finns i FN:s konvention om biologisk
mångfald stadganden som berör urfolkens möjlighet att använda marken.
Dessutom finns FN:s deklaration om urfolkens rättigheter som antogs av FN:s
generalförsamling år 2007 och som Sverige röstade för att anta.42
35

Prop. 1971:51 s. 123 och prop. 1992/93:32 s. 38, 90 och 103. Detta beskrivs i avsnitt 3.3.4.
Riksdagen uttalade första gången år 1977 att samerna utgör ett ursprungsfolk som har
folkrättsliga krav på en kulturell särbehandling i Sverige, prop. 1976/77:80, bet. 1976/77:KrU43
och rskr. 1976/77:289.
37 Tidigare jämställdes samerna i denna bestämmelse med andra minoriteter.
38 SFS 2010:1408 och prop. 2009/10:80 s. 189–190. Bestämmelsen beskrivs utförligare i
inledningen av kap. 6.
39 Prop. 1975/76:209 s. 138.
40 Frågan om en ratificering utreddes i SOU 1999:25, se avsnitt 3.5. Notera att fastighetsägare som
är certifierade inom FSC enligt princip 1.3 i FSC:s internationella standard, FSC-STD-01-001, åtagit
sig att respektera ILO nr 169.
41 Artikel 27 föreskriver att ”I de stater där det finns etniska, religiösa eller språkliga minoriteter
skall de som tillhör sådana minoriteter ej förvägras rätten att i gemenskap med andra medlemmar
av sin grupp ha sitt eget kulturliv, att bekänna sig till och utöva sin egen religion eller att använda
sitt eget språk”. Artikeln har varit en av de mest centrala delarna av urfolksrättens utveckling, se
Bernitz, 2010-11, s. 577 och Åhrén, 2016, s. 90–94.
42 Artikel 25 behandlar urfolkens rätt att äga, bruka och utveckla det land som de traditionellt har
använt. I sin röstförklaring den 13 september 2007, GA/10612, förklarade Sverige bl.a. att den
36
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Rättsutvecklingen inom folkrätten vad gäller urfolkens situation har varit
påtaglig under de senaste decennierna och det är erkänt att urfolk kan ha
rättigheter till land och vatten som måste erkännas inom de nationella
rättsordningarna.43 Staten har även ett ansvar för att renskötseln ska kunna
fortleva som en del av den samiska kulturen.44 Samerna gör idag, i likhet med
många andra urfolk, anspråk på att deras rättigheter till land och vatten ska
erkännas nationellt, vilket utgör ett led i att återfå kontrollen över de
landområden de traditionellt har använt.45 Hur långt det folkrättsliga skyddet
sträcker sig är emellertid omdiskuterat.46 Det har varit svårt att hantera de
folkrättsliga kraven på ett nationellt plan.47 Sverige får återkommande kritik från
internationella organ för att samernas rättigheter till land och vatten inte stärks.48
Intressekonflikten mellan skogsbruket och renskötseln har som synes flera
dimensioner. Som nämns ovan tar dock denna studie sin utgångspunkt i att både
skogsbruket och renskötseln bedrivs med stöd av rättigheter till fast egendom.
Fastighetsägaren brukar skogen med stöd av äganderätten, samtidigt som
renskötselrättshavaren kan använda samma mark med stöd av renskötselrätten.
Intressekonflikten rör alltså förhållandet mellan två rättighetsinnehavare.49 Båda
rättigheterna är av privaträttslig karaktär och utgör egendom som omfattas av
egendomsskyddet i 2:15 RF och artikel 1 första tilläggsprotokollet till

politiska diskussionen om självbestämmande inte kan skiljas från frågan om landrättigheter och
vidare uttalades i samband med detta: ”The Sami´s relationship to the land was at the heart of the
matter and the Swedish Government must maintain a balance between competing interests of
different groups living in the same areas of the north of the country.” Vidare uttalades: ”Article 28
did not give Sami people the right to redress for regular forestry by the forest owner.”
43 För en beskrivning av urfolksrättens utveckling, relevanta traktat och urfolksrättens status, se
Åhrén, 2016, särskilt s. 90–112.
44 Regeringens hemsida, [www.regeringen.se/artiklar/2015/06/samerna---ett-folk-och-urfolk/],
2017-02-20.
45 Se Anaya, 2004, s. 141–142.
46 Se Bengtsson, 2004, s. 16 som uttrycker att detta skydd knappast går längre än skyddet i svensk
nationell rätt. Jfr Bernitz, 2010-11, s. 598–599.
47 Detta förklaras bl.a. av att frågorna om rättigheterna till marken och vattnet är så kontroversiella
och omdiskuterade, vilket utvecklas i avsnitt 3.5.
48 Se bl.a. CERD/C/SWE/CO/18, augusti 2008, CERD/CSWE/CO/19-21, september 2013,
CCPR/C/SWE/CO/6, april 2009, CCPR/C/SWE/7, 28 april 2016, CommDH (2007) 10 och
FN:s specialrapportörs rapport A/HRC/18/35/Add.2, 6 juni 2011.
49 Äganderättens och renskötselrättens grundläggande karaktär beskrivs och analyseras i avsnitt 4.
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Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, EKMR, hädanefter
benämnd artikel 1-1 EKMR.50
Det finns inte något avtal mellan fastighetsägaren och renskötselrättshavaren
som reglerar deras inbördes förhållanden.51 De rättsliga förhållandena regleras i
stället främst genom skogsvårdslagen, SVL, rennäringslagen, RNL och
skadeståndslagen.52 I förarbetsuttalanden och olika styrdokument betonas vikten
av dialog och samverkan mellan skogsbruket och rennäringen och att det är
önskvärt att detta sker på frivillig väg.53
Trots att det finns lagstiftning på området är det rättsliga förhållandet mellan
fastighetsägarens rätt att bruka skogen och renskötselrättshavarens rätt att
bedriva renskötsel på samma mark delvis oklart.54 Rättsvetenskaplig forskning
tyder på att renskötselrätten har en starkare rätt till den fasta egendomen än vad
den nuvarande lagstiftningen ger uttryck för.55 Det är dessutom inte helt klart hur
rättigheterna förhåller sig till varandra. Exempelvis är det oklart vad det innebär
att två rättighetshavare brukar samma mark och hur långt de får gå i sitt nyttjande
i förhållande till varandra. Oklarheterna i lagstiftningen leder till problem för
rättighetshavarna och konflikterna har lett till dyra och långvariga
domstolsprocesser om renskötselrättens existens.56
50

Det är genom det så kallade Skattefjällsmålet, NJA 1981 s. 1, klarlagt att renskötselrätten
omfattas av grundlagens egendomsskydd på samma sätt som äganderätten. Målet beskrivs
utförligare i avsnitt 3.2.2 och 4.2.1. Frågan om renskötselrätten utgör egendom har berörts av ED
vid ett antal tillfällen. Egendomsskyddets betydelse för regleringen av förhållandet mellan
äganderätten och renskötselrätten beskrivs och analyseras främst i avsnitt 6. Se t.ex. Handölsdalens
sameby m.fl. mot Sverige.
51 Bengtsson, 2004, s. 54.
52 SFS 1979:429, SFS 1971:437 och SFS 1972:297. Relevant lagstiftning beskrivs i avsnitt 3.4.
53 Se t.ex. prop. 2009/10:201 s. 26–29 där regeringen föreslår att Skogsstyrelsen och Sametinget
ska få i uppdrag att aktivt främja och stödja engagemang och initiativ på lokal och nationell nivå
för förbättrad dialog och samverkan mellan näringarna. Här nämner regeringen vikten av olika
samrådsförfaranden, utbildningsinsatser för skogsbruk och rennäring, samverkansprojekt mellan
LRF Skogsägarna och Svenska Samernas Riksförbund samt de frivilliga certifieringssystemen FSC
och PEFC. De två större skogscertifieringssystemen Programme for the Endorsement of Forest
Certification Schemes, PEFC, och Forest Stewardship Council, FSC som används i Sverige har
egna regelverk som ska följas för att skogsbruket ska få vara certifierat. I båda certifieringssystemen
finns hänsyn till rennäringen med som ett inslag i regelverken. Se även Skogsstyrelsens meddelande
2013:1.
54 Bengtsson, 2004, s. 11 och 21, Bengtsson och Torp, 2011, s. 138–140 och Allard, 2013, s. 208.
55 Allard, 2006, s. 46 och Strömgren, 2015, s. 109.
56 Frågan om det föreligger renskötselrätt i ett område har prövats i ett antal rättegångar där ett
stort antal fastighetsägare har stämt samebyar för att få fastställt att renskötselrätt inte föreligger på
deras fastigheter. Se t.ex. det så kallade Härjedalsmålet, Hovrättens för Nedre Norrland dom 2002-
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Förhållandet mellan skogsbruket och renskötseln har behandlats i flera
offentliga utredningar och det har konstaterats att den nuvarande lagstiftningen
inte i tillräcklig utsträckning beaktar det privaträttsliga förhållandet mellan
fastighetsägaren och renskötselrättshavaren.57 Några förändringar i lagstiftningen
har emellertid inte kommit till stånd. En av förklaringarna till detta är att de
rättigheter som fastighetsägaren har står i direkt strid med de renskötande
samernas rättigheter.58

1.2

Studiens utgångspunkter och syfte

Studien tar sin utgångspunkt i att äganderätten och renskötselrätten utgör
rättigheter av privaträttslig karaktär som ger rätt till samma mark.
Rättighetshavarna nyttjar marken på olika sätt och respektive rättighetshavares
nyttjande kan även påverka den andres förutsättningar. Detta finns därmed en
tydlig intressekonflikt mellan rättighetshavarna som bör hanteras i rättsordningen
på ett lämpligt sätt utifrån ett privaträttsligt perspektiv.
Rättigheter till fast egendom har två grundläggande funktioner som utgör
utgångspunkter för studien. Rättigheterna bestämmer hur rättighetshavarna får
förfoga över egendomen, vilket jag benämner förfoganderätten.59 Rättigheterna ger
utöver detta rättighetshavarna skydd för egendomen i förhållande till andra, vilket
jag benämner rättighetsskyddet.60 För att rättigheterna ska fylla sin funktion krävs
att förfoganderätten är tillräckligt definierad och att den enskildes
rättsförhållande skyddas i förhållande till andra på ett adekvat sätt. I situationer
när det finns två rättighetshavare som gör anspråk på samma mark innebär det
att deras mellanhavanden bör regleras så att det framgår hur de får nyttja marken
och hur de kan uppnå skydd i förhållande till varandra. När begreppen
privaträttslig karaktär eller privaträttsligt perspektiv används är det detta som avses.
02-15, mål nr T 58-96, samt Högsta domstolens beslut 2004-04-29, mål nr T 1152-02 (inte
prövningstillstånd). Se även Mora tingsrätts beslut 2004-02-16, mål nr T 805-03 (avskrivet),
Skellefteå tingsrätts beslut om avvisning 2003-06-26, mål nr T 270-94, senare avskrivet genom
Hovrättens för Övre Norrland beslut 2006-12-28 (återkallat och avskrivet) samt NJA 2011 s. 109.
Även om målen har gällt rätten till renbete har det i flera sammanhang framkommit att oklarheter
om förhållandet mellan äganderätten och renskötselrätten samt frågan om skador av ren på
växande skog har varit en orsak till att rättegångarna har inletts av fastighetsägarsidan.
57 Se t.ex. SOU 2001:101, SOU 2009:30 och Ds 2009:40 s. 53–54. Utredningarna och de förslag
som har lagts fram i dem beskrivs i avsnitt 3.5.
58 Se Persson, 2009, s. 439, som redogör för de argument som brukar anföras från parterna.
59 Rättighetshavarens förfoganderätt beskrivs utförligare i avsnitt 2.5.
60 Rättighetshavarens rättighetsskydd beskrivs utförligare i avsnitt 2.6.
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Både äganderätten och renskötselrätten omfattas dessutom av
egendomsskyddet i 2:15 RF och artikel 1-1 EKMR. En annan utgångspunkt för
studien är därför att lagstiftning och rättstillämpning måste vara förenlig med de
grundläggande krav som uppställs genom det konstitutionella egendomsskyddet.
Detta beskriv i studien som ett egendomsrättsligt perspektiv.61
Ytterligare en utgångspunkt för studien är att förhållandet mellan äganderätten
och renskötselrätten bör analyseras i ett fastighetsrättsligt sammanhang. Det
innebär att den systematik, de lagtekniska lösningar och de principer som
används inom fastighetsrätten för att hantera privaträttsliga relationer bör utgöra
ramen för analysen av rättsförhållandet.
Mot bakgrund av de ovan angivna utgångspunkterna är studiens övergripande
syfte att med en jämförande ansats analysera och problematisera det rättsliga
förhållandet mellan äganderätten och renskötselrätten. Fokus ligger på
fastighetsägarens rätt att vidta skogsbruksåtgärder och renskötselrättshavarens
rätt att använda samma mark för renbete. Det övergripande syftet delas in i tre
forskningsfrågor som beskrivs nedan.
Den första forskningsfrågan som ska besvaras är om fastighetsägarens respektive
renskötselrättshavarens förfoganderätt är tillräckligt definierade i rättsordningen
utifrån att det rör sig om rättigheter av privaträttslig karaktär. För att besvara
denna fråga måste den rätt att förfoga över fastigheten som äganderätten
respektive renskötselrätten innebär analyseras och definieras, både som
individuella rättigheter och i förhållande till varandra.
Den andra forskningsfrågan som ska besvaras är om äganderätten och
renskötselrätten skyddas på ett lämpligt sätt i förhållande till varandra utifrån att
det rör sig om rättigheter av privaträttslig karaktär. I detta ligger även att analysera
hur regleringen har motiverats i lagstiftningsprocessen och i vilken utsträckning
de privaträttsliga förhållandena har beaktats.
Både analysen av förfoganderätten och rättighetsskyddet utgår från vissa
bestämmelser i SVL, RNL och skadeståndsrätten, vilka beskrivs i avsnitt 3.4.1 till
3.4.9. Av särskilt intresse för studien är de rättssystematiska, lagtekniska och
principiella lösningar som används för att reglera rättsförhållandet och för att
skydda rättighetshavarna i förhållande till varandra.
Den tredje forskningsfrågan som ska besvaras är om dagens reglering är förenlig
med egendomsskyddet i 2:15 RF och artikel 1-1 EKMR. För att besvara denna
fråga analyseras inledningsvis i vilken utsträckning skogsbruk och renskötsel är
61

Eftersom båda stadgandena omfattar andra rättigheter än äganderätt, väljer jag att inte använda
beskrivningen ”skydd för äganderätten”, utan i stället ”skydd för egendomsrättigheter”, jfr Åhman,
2000 och Danelius, 2015.
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att betrakta som allmänna intressen eller rättigheter. Därefter analyseras hur de
allmänna intressena och rättigheterna beaktats i lagstiftningsprocessen och hur
proportionalitetsbedömningarna gjorts.62 Vidare övervägs om det föreligger en
skyldighet för staten enligt EKMR att vidta positiva åtgärder för att skydda
egendomsrättigheterna, vilket brukar benämnas statens positiva förpliktelser.63
Utöver det ovan angivna övergripande syftet är en central del av studien att, i
den mån analysen visar att lagstiftningen inte hanterar det privat- och
egendomsrättsliga förhållandet på ett sätt som motsvarar regleringen av andra
fastighetsrättsliga rättsförhållanden, överväga vilka rättsliga inslag som kan
användas i lagstiftningen för att på ett lämpligare sätt reglera förhållandet mellan
äganderätten och renskötselrätten. Ett syfte är alltså att överväga hur en framtida
lagstiftning skulle kunna utformas.

1.3

Frågor om metod och material

1.3.1

En rättsvetenskaplig och jämförande metod

I detta avsnitt beskrivs det tillvägagångssätt som använts och de utmaningar som
funnits i arbetet.
Som nämns i det föregående avsnittet tar analysen avstamp i regleringen av
förhållandet mellan äganderätten och renskötselrätten främst genom vissa
bestämmelser i SVL, RNL samt skadeståndsrättsliga bestämmelser och
principer.64 Vad gäller innebörden av äganderätten och renskötselrätten används
en rättsvetenskaplig metod och det rättsliga materialet utgörs i huvudsak av
författningar, sedvanerätt, förarbeten, praxis, och rättsvetenskaplig litteratur.65
Även Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd omfattas av studien då dessa
utgör en stor del av regleringen av rättsförhållandet. I de delar analysen rör
äganderätten och renskötselrätten görs därmed en fullständig genomgång av

62

Inom fastighetsrätten benämns rättigheterna ibland ”enskilt intresse”, se t.ex. 7:2 och 9:1 FBL
samt 1:3 och 2:1 PBL.
63 Detta beskrivs vidare i avsnitt 2.5.
64 Relevanta bestämmelser beskrivs i avsnitten 3.4.1 till 3.4.9.
65 I den rättsvetenskapliga litteraturen har diskuterats vad som utgör rättsvetenskaplig metod, se
t.ex. Peczenik, 1995, s. 314, Jareborg, 2004, s. 1–10, Olsen, 2004, s. 105–45, Sandgren, 2006, s.
527–552, Södergren, 2009, s. 34–42 med hänvisningar samt Korling och Zamboni, 2013. Peczenik,
1995, s. 214, delar in rättskällorna i sådana som ska beaktas, sådana som bör beaktas och sådana
som får beaktas. Lagar och andra föreskrifter är rättskällor som ska beaktas.
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materialet för en beskrivning av rättigheternas innebörd och deras inbördes
förhållande.
I den del av analysen som rör rättighetshavarnas förfoganderätt och
rättighetsskydd används en jämförande metod. Vanligen används komparativ
metod för att analysera likheter och skillnader mellan olika rättssystem.66
Jämförelserna i denna avhandling görs emellertid inom rättssystemet, med ett
urval av lagar inom fastighetsrätten som reglerar förhållandet mellan rättigheter
till fast egendom.67 I jämförelsen används utöver lagstiftningen även förarbeten,
rättspraxis och den rättsvetenskapliga litteratur som rör regleringen av olika
rättsförhållanden. Det görs särskilt jämförelser med grannelagsrättsliga
situationer, servitut, anläggningar, ledningsrätter och nyttjanderätter. Även
allemansrätten berörs i viss omfattning. Urvalet av rättsförhållanden som
används i analysen har gjorts utifrån att dessa uppvisar rättsliga likheter med
förhållandet mellan äganderätten och renskötselrätten genom ett parallellt bruk
av marken eller genom att rättighetshavarna påverkar varandras förutsättningar.68
Vad gäller andra rättigheter än äganderätten och renskötselrätten är avsikten
inte att fullständigt redovisa rättsläget i varje situation, utan att belysa hur
förhållandet mellan rättighetshavare regleras och vilka principer som ansetts gälla
i sådana situationer.
För att beskriva hur olika rättsförhållanden regleras redovisas som nämns ovan
även viss rättspraxis och då främst avgöranden från högsta instans. Avgörandena
belyser frågeställningar som är typiska för fastighetsrätten och ger en allmän bild
av de rättsliga förutsättningarna inom området. Domstolarnas bedömningar
redovisas därmed relativt utförligt i de olika avsnitten. Vissa rättsfall förekommer
i flera avsnitt eftersom de beskrivs ur olika perspektiv, vilket gör det svårt att
undvika vissa upprepningar.
Analysen omfattar lagstiftning som brukar delas in i två delar; den allmänna
fastighetsrätten, som främst reglerar privaträttsliga förhållanden, respektive den
speciella fastighetsrätten, som främst reglerar offentligrättsliga förehavanden.69
En rättighetshavares rättsliga ställning framträder tydligast om både privaträttslig
och offentligrättslig lagstiftning beaktas. För att uppnå studiens syften är det inte
nödvändigt att dra en skarp gräns mellan den allmänna och den speciella
fastighetsrätten. För att bedöma om en bestämmelse eller princip är relevant för
66

Valguarnera, 2013, s. 141.
Se Asp, 2004, s. 52–56, och Hjärtstedt, 2011, s. 48–51.
68 De likheter och skillnader som finns i rättsförhållandena beskrivs främst i avsnitt 4.3.2.
69 För en beskrivning av hur rättsområdet brukar delas upp, se Bengtsson, 2015, s. 14–17 och
Victorin och Hager, 2015, s. 13–14.
67
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studien har jag i stället utgått från dess funktion, det vill säga om den bidrar till
att reglera förhållandet mellan olika rättigheter till fast egendom.70
En metodologisk svårighet ligger dock i att de olika lagarna inom
fastighetsrätten fyller olika funktioner och har olika utgångspunkter. Vid
jämförelserna måste detta beaktas och uppmärksammas. För att förtydliga dessa
skillnader redovisas i vissa lägen det rättsliga materialet utifrån en indelning i
allmän och speciell fastighetsrätt.
En fråga som slutligen bör övervägas i detta sammanhang är om det
överhuvudtaget är lämpligt att jämföra renskötselrätten med andra rättigheter.
Som nämns i avsnitt 1.1 är samerna ett urfolk och staten måste därför förhålla
sig till internationella konventioner och internationell sedvanerätt när det gäller
samernas rätt till mark. Utöver detta grundar sig renskötselrätten i urminnes hävd
eller sedvana och den har därmed en självständig ställning i förhållande till
äganderätten som är unik inom det svenska rättssystemet.71 Renskötselrättens
särskilda karaktär gör att det i vissa avseenden är svårt att göra jämförelser med
andra rättigheter till fast egendom. Det föreligger även risk för att jämförelserna
medför att samernas särskilda situation och rättsliga ställning inte beaktas i
tillräcklig utsträckning samt att jämförelserna bidrar till missförstånd om
renskötselrättens särskilda karaktär. Samtidigt menar jag att det finns ett stort
värde i en fördjupad förståelse för hur förhållandet mellan äganderätten och
renskötselrätten hanteras i den svenska lagstiftningen. Jämförelser med andra
rättigheter synliggör de oklarheter och avvikelser som finns utifrån ett
privaträttsligt perspektiv.72 Jag har därför valt det nationella fastighetsrättsliga
systemet som utgångspunkt för studien, men med insikten om att samernas
särskilda ställning kan innebära krav på speciella åtgärder för att skydda
markanvändningen.73

70

Se Madell, 1998, s. 58.
Detta utvecklas vidare i avsnitten 4.2 och 4.3.
72 Jfr Bengtsson, 1987, s. 14. Se även Bengtsson, 2003, s. 233–234, 248–249 och 272 där denne på
samma sätt gör jämförelser mellan renskötselrätten och andra rättsinstitut inom den svenska
fastighetsrätten. Bengtsson pekar på att de rättsliga och faktiska förhållandena inte är helt desamma
vid renskötsel, men att det genom en fastighetsrättslig jämförelse är lättare att se i vilka avseenden
samernas rättigheter är missgynnade av rättsordningen.
73 Frågeställningen diskuteras i avsnitt 7.5.
71
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1.3.2

Förfoganderätt, rättighetsskydd och egendomsskydd som analysmodeller

Som redan nämnts görs analysen av rättsförhållandet mellan äganderätten och
renskötselrätten utifrån två centrala funktioner hos rättigheter; deras funktion av
att definiera rättighetshavarens rätt att förfoga över egendomen, förfoganderätten,
och deras funktion av att ge skydd i förhållande till andra enskilda,
rättighetsskyddet.74 Att fokus ligger på förfoganderätten och rättighetsskyddet
bygger vidare på tankegångar i den svenska rättsvetenskapliga litteraturen. Undén
skriver:
Man kan betrakta äganderätten liksom andra sakrätter ur två synpunkter:
ägarens befogenheter i avseende å objektet, å ena sidan hans skydd gentemot
tredje man, å andra sidan. I förra avseendet tänker man på de regler, som gälla
ägarens befogenheter att så väl faktiskt draga nytta av saken – t.ex. konsumera
den, begagna den, draga avkastningen av den, inneha den – som rättsligt
förfoga över den, t.ex. sälja, skänka bort, hyra ut, låna ut eller pantsätta den. I
senare avseendet åsyftas rättsreglerna om sakrättsligt skydd i samband med
äganderättens övergång från en rättsinnehavare till en annan, om straff och
skadestånd för varje egendomsbrott och om återkrävande av sak som kommit
i annans besittning (vindikation). 75
För att definiera förfoganderättens rättsliga innebörd utgår jag från tre centrala
aspekter av rättigheterna utifrån rättighetshavarens perspektiv, nämligen:
- rätten att faktiskt nyttja egendomen,
- rätten att fatta beslut och på andra sätt förfoga rättsligt över
egendomen och
- rätten att tillgodogöra sig egendomens ekonomiska värde.76

74

Enligt Undén, 1974, s. 155–154 syftar ordet ”förfoga” närmast på rättsliga dispositioner. Även
om begreppet förfoganderätt används som övergripande begrepp för att beskriva
rättighetshavarens ställning har jag valt att skilja på det faktiska nyttjandet och det rättsliga
förfogandet, jfr Håstad, 2000, s. 22–23.
75 Undén, 1974, s. 64.
76 Se Sundell, 2015, s. 15 som beskriver hur dessa tre aspekter av förfoganderätten har skiljt sig åt
på avgörande punkter ur ett rättshistoriskt perspektiv. Urvalet bygger delvis på den indelning som
Håstad, 2000, s. 22–23, gör av rättigheterna ur ett sakrättsligt perspektiv. Håstad delar in
rättighetshavarens befogenheter i tre aspekter; hur denna rent faktiskt får utnyttja föremålet, hur
denne kan disponera rättsligt över rättigheten och hur rättigheten utgör underlag för innehavarens
förpliktelser. Den tredje av dessa aspekter aktualiseras inte i förhållandet mellan äganderätten och
renskötselrätten, se avsnitt 4.3.
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Dessa aspekter av förfoganderätten används för att analysera regleringen av olika
typer av rättsförhållanden inom fastighetsrätten samt förhållandet mellan
äganderätten och renskötselrätten.
Utöver detta har ett antal inslag i rätten identifierats som används för att bygga
upp rättighetsskyddet vid regleringen av förhållandet mellan rättighetshavare.
Inom den allmänna fastighetsrätten rör det sig om:
-

krav på ömsesidig hänsyn rättighetshavarna emellan,
rätten till skadestånd vid skada och intrång och
rätten till domstolsprövning.

Inom den speciella fastighetsrätten rör det sig om:
-

krav på avvägningar mellan rättighetshavares behov och intressen,
rätten till ersättning,
rätten att yttra sig innan ett ärende avgörs och
rätten till domstolsprövning.

Dessa rättsliga inslag förekommer i lagar som reglerar förhållandet mellan
rättigheter av privaträttslig karaktär, exempelvis i jordabalken, JB, ägofredslagen,
ÄL, jaktlagen, JL, fiskelagen, FiskeL, fastighetsbildningslagen, FBL,
anläggningslagen, AL, och ledningsrättslagen, LL. De rättsliga inslagen kommer
även till uttryck genom uttalanden i rättspraxis, förarbeten och den
rättsvetenskapliga litteraturen. Tillsammans bygger dessa inslag i rätten upp den
enskildes rättighetsskydd. Några av dem är materiella då de reglerar hur
rättigheterna får utövas och vad som händer om skada uppkommer. Andra är
processuella då de ger rättighetshavaren en viss ställning när beslut om
egendomen ska fattas. Både materiella och processuella inslag i rätten bygger
således upp rättighetsskyddet.77
Urvalet av de ovan angivna inslagen i rätten har gjorts utifrån att dessa är de
mest relevanta utifrån relationen mellan äganderätten och renskötselrätten. Flera
av de inslag som är centrala vid regleringen av andra rättsförhållanden
aktualiseras emellertid inte vid denna analys. Varken fastighetsägaren eller
renskötselrättshavaren har kontroll över skogsmarken eller brukar den särskilt
intensivt, vilket gör att frågor om besittning inte är särskilt relevanta.78 Inte heller
frågor om hävning av avtal, avhjälpande, storleken på vederlaget, upplåtelsetiden
77 I

den svenska civilprocessen skiljer man vanligen mellan formell och materiell rätt. Systematiken
betecknas som dualistisk, se Lindblom, 1993, s. 17–23. Då de processuella reglerna har betydelse
för den materiella rätten, väljer jag att i analysen behandla båda typerna.
78 Se Bengtsson, 2003, s. 242–247, Allard, 2006, s. 275–276 och Allard, 2015, s. 278–279.

25

och förhållandet till tredje man aktualiseras.79 Urvalet av rättsliga inslag har
således gjorts utifrån hur det grundläggande rättsliga förhållandet mellan
äganderätten och renskötselrätten ser ut.
För att klargöra innebörden av det konstitutionella egendomsskyddet i
2:15 RF och artikel 1-1 EKMR har bestämmelsernas lydelse, relevanta
avgöranden från Europadomstolen, ED, och uttalanden i den rättsvetenskapliga
litteraturen beaktats.
För analysen av om den lagstiftning som hanterar relationen mellan
äganderätten och renskötselrätten är förenlig med egendomsskyddet används en
analysmodell som beskrivits tydligast av Åhman.80 För att bedöma lagstiftningens
förenlighet med egendomsskyddet är ett första steg att tydliggöra om
egendomsskyddet är tillämpligt eller inte samt hur EKMR eventuellt
kompletterar detta skydd. Ett andra steg är att tydligt ange vilka rättigheter och
intressen som aktualiseras och som direkt kolliderar med varandra. Ett tredje steg
är att bedöma proportionalitetsprincipens betydelse, då den korrekt använd
fungerar som en avstämning för att hantera olika konflikter i både lagstiftningsoch tillämpningssammanhang. En viktig del i denna prövning är att svara på
frågan om det finns mindre ingripande metoder för att uppnå samma mål. I
denna bedömning ingår även att överväga om ersättning bör utgå. Utifrån ett
sådant tillvägagångssätt analyseras huruvida bestämmelserna i SVL och RNL är
förenliga med det konstitutionella egendomsskyddet.
1.3.3

Särskilt om det historiska materialet

På området föreligger särskilda historiska förhållanden som bör kommenteras.
Fastighetsrättslig lagstiftning bär ofta tydliga spår av tidigare regleringar och
historiska förhållanden måste beaktas för att fastställa vad som utgör gällande
rätt.81 Det är därför vanligt att fastighetsrättsliga studier redovisar rättsområdets
historiska utveckling.82 Den här studien är inget undantag i detta avseende.
Historiskt och rättshistoriskt material används för att sätta in förhållandet mellan
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Bengtsson, 2003, s. 242. Detta utvecklas vidare i avsnitt 4.4.
Åhman, 2009, s. 142.
81 Sundell, 2007, s. 7 menar att den svenska fastighetsrätten är ett område som är omöjligt att
behärska utan goda kunskaper om dess historiska bakgrund och att rättshistoriska kunskaper ibland
har rent praktisk betydelse vid analysen av vad som i dagens samhälle anses utgöra gällande rätt.
82 Se t.ex. Undén, 1965, Hillert, 1960, och Westerlind, 1984, som innehåller relativt utförliga
historiska beskrivningar för förståelsen av den grundläggande regleringen. De historiska aspekterna
vad gäller äganderätten respektive renskötselrätten utvecklas främst i avsnitten 3.1 och 3.2.
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äganderätten och renskötselrätten i sitt rättsliga sammanhang och för att fördjupa
förståelsen för rättigheternas grundläggande karaktär och relationen dem
emellan. Det finns emellertid anledning att förhålla sig kritiskt till de äldre
rättskällorna, vilket utvecklas i detta avsnitt.
I vissa delar grundar sig det skrivna materialet i synsätt som inte accepteras
idag. Som ett exempel pekar Allard på att den nya ideologin om socialdarwinism
präglade justitierådens yttranden över den första renbeteslagen på 1880-talet.83
Justitieråden ifrågasatte rätten till renbete och talade om skogsindustrins och
jordbrukets behov, som man menade hade företräde. Ideologiskt färgade
uppfattningar kan alltså ha påverkat synen på de rättsliga frågorna, vilket innebär
att man måste förhålla sig kritiskt till denna typ av uttalanden vid rättsliga
tolkningar.84
Det finns även andra problem med det historiska materialet, vilket
uppmärksammades i Skattefjällsmålet där HD skriver:
Såvitt gäller samernas äldre historia är det vissa särskilda omständigheter som
försvårar prövningen, främst samernas avskilda och särpräglade levnadssätt i
förening med bristen på skriftligt samiskt material. Efter vad sameparterna
framhållit, var samerna ännu på 1700-talet i stort sett analfabeter, trots en i
övrigt högt utvecklad kultur. De handlingar som åberopats – väsentligen
officiella urkunder – ger uttryck för utomstående bedömares uppfattning om
samernas förhållanden; samernas eget synsätt framgår i allmänhet inte.
Svårigheterna är särskilt framträdande när det gäller att bedöma frågor om
samernas levnadsmöjligheter och sätt att bruka fjällmarken.85
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Allard, 2015, s. 179.
Se även Mörkenstam, 1999, s. 96–98, som beskriver hur samerna sågs som ett hinder för
civilisationens utbredning. Konflikten mellan nomaderna och de bofasta symboliserade enligt
justitierådet Olivecrona ”den gamla striden mellan den lägre och högre civilisationen”, se HD:s
utlåtande 1884 s. 10. Dessa förhållanden har beaktats vid utvecklingen av samerätten i Norge, där
det poängterats att man i nutid måste förhålla sig kritisk till äldre rättskällor av dessa skäl. I Selbu
saken, Rt. 2001 s. 769 (s. 784) pekade Høyesterett på att Lappmarkskommissionens rapport år 1897
innehöll uttalanden som tydde på att kommissionen delade en utbredd syn i samtiden på värdet av
samisk renskötsel. Høyesterett uttalade vidare att det idag skulle vara otänkbart att samerna inte
hade varit representerade i en motsvarande kommission. Samma kritiska förhållningssätt bör enligt
mig gälla även vad gäller svensk rätt. Se dock NJA 1981 s. 1 (s. 227–229) där HD menar att
kolonialism och rasistiska ideologier inte påverkat utformningen av 1886 års renbeteslag.
85 NJA 1981 s. 1 (s. 179–180).
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Samernas egna beskrivningar och åsikter finns alltså oftast inte representerade i
det rättshistoriska materialet vilket innebär att det är svårt att bedöma hur
samerna själva sett på rättsförhållandena.86
Analysen görs utifrån inställningen att den måste genomföras utifrån det
kunskapsläge om rättsutvecklingen som finns idag. Den forskning som
genomförts under de senaste decennierna om den samiska markanvändningen
och statens hantering av samernas rättigheter i historisk tid bör därför ligga till
grund för analysen.87 I detta sammanhang bör uppmärksammas att denna
forskning till stor del ligger i tiden efter Skattefjällsmålet och att den ännu inte
har beaktats fullt ut i lagstiftningsarbetet.
I studien beaktas att synen på rättigheterna har varierat över tid.88 Statens
inställning under stora delar av 1900-talet var att samernas markanvändning inte
grundade sig i rättigheter, utan att rätten skapades genom lagstiftningen, eller med
ett annat uttryck rörde det sig om ett privilegium givet av staten. Man övergick
från att tala om rättigheter till privilegier och så småningom beskrevs renskötseln
som en näringsrätt. Genom att ändra begrepp och sätt att hantera frågorna
rättsligt har man förändrat argumentationen och de rättsliga lösningarna.89 Det
innebär att förarbetena från 1900-talet kan ha en begränsad betydelse för
förståelsen för renskötselrättens rättsliga karaktär idag, eftersom utgångspunkten
i dessa var att renskötselrätten grundade sig i ett lapprivilegium och inte utgjorde
rättigheter av civilrättslig karaktär.90
När det gäller det rättsliga förhållandet mellan äganderätten och
renskötselrätten bör man inte heller dra alltför långtgående slutsatser av
uttalanden i förarbetena till SVL och RNL. Den lagstiftning som togs fram under
1970-talet präglades av synsättet att regleringen rörde förhållandet mellan
näringar och att dessa verksamheter skulle rationaliseras och effektiviseras.91
Lagstiftningen bygger därmed inte på någon analys av förhållandet mellan
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Källkritiska problemställningar har även uppmärksammats i SOU 2006:14 s. 291–295.
Som Rennäringspolitiska kommitténs uttalat kan innebörden och omfattningen av
renskötselrätten ändras när nya historiska fakta kommer fram om samernas traditionella bruk av
mark och vatten, se SOU 2001:101 s. 108.
88 Detta utvecklas vidare i avsnitt 3.2.
89 Jfr Strøm Bull, 2001, s. 264–271. Se även Jebens, 2010, s. 81–84.
90 Se vidare avsnitt 3.2.
91 Prop. 1971:51 s. 124. Se även Mörkenstam, 1999, s. 156–166, som beskriver den politiska
inställningen under lagstiftningsprocessen.
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rättigheter, vilket innebär att även dessa förarbeten måste läsas med försiktighet
när rättigheterna definieras.92
1.3.4

Särskilt om rättskällor som rör renskötselrätten

Renskötselrättens rättsliga karaktär har främst utvecklats genom
domstolsavgörandena i Skattefjällsmålet och Nordmalingsmålet.93 I det första av
dessa mål gjorde HD ett antal ställningstaganden i domskälen beträffande
grunderna för renskötselrätten som även är relevanta för andra delar av
renskötselområdet. Dessa ställningstaganden har också accepterats som en
utgångspunkt för lagstiftningen.94 Det uttalande som får störst betydelse för
denna studie är att renskötselrätten grundar sig i urminnes hävd och därmed
utgör en rättighet av civilrättslig karaktär. Samtidigt bör framhållas att mer sentida
forskning har visat att vissa utgångspunkter i HD:s bedömning kan ifrågasättas.95
Detta försvagar emellertid inte det nämnda uttalandet om renskötselrättens
karaktär.
En annan fråga som bör nämnas är sedvanerättens betydelse för analysen av
renskötselrättens innebörd. Under 1800-talet hänvisade man i svensk rätt
vanligen till lag och sedvana som de två huvudsakliga rättskällorna.96 Därefter har
kodifieringen av rätten genom lagstiftning lett till att sedvanerätten spelat en mer
undanskymd roll.97 Sedvanerätten berörs ofta relativt kortfattat i läroböckerna.98
För innebörden av renskötselrätten har sedvanerätten emellertid en mer
framträdande betydelse än inom andra rättsområden. Genom rättspraxis framgår
att renskötselrätten grundar sig i det långvariga bruket av markerna och dess
uppkomst och innehåll bestäms genom rättsinstitutet urminnes hävd eller genom
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Bengtsson, 2004, s. 46 pekar på att det inte är säkert att motiven till 1971 års RNL alltid blir
utslagsgivande.
93 NJA 1981 s. 1och NJA 2011 s. 109. Utförligare redovisningar av domarna finns i avsnitt 4.2.1.
94 Se t.ex. prop. 1992/93:32 s. 90.
95 Detta gäller bl.a. betydelsen av 1683 års skogsförordning som enligt HD hade lett till statens
äganderätt, medan Korpijaakko-Labba, 1994, s. 447–448 och 324, Lundmark, 2008, s. 36, och
Päiviö, 2011, s. 113–114 menar att förordningen inte kan ges en sådan betydelse. Se även kritik av
domen i Strömgren, 2015, s. 95–110. Även Bengtsson, 2004, s. 41 har pekat på att den forskning
som finns om att samernas rätt jämställdes med skatterätt kan innebära att 1683 års påbud inte kan
tillämpas på de områdena.
96 Allard, 2015, s. 164–165 med hänvisningar. Se även Modéer, 2009, s. 351.
97 Allard, 2015, s. 201.
98 Se t.ex. Peczenik, 1990, avsnitt 6.4 och Strömholm, 1996, s. 235–237.
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sedvanerätten.99 Detta gör att det finns ett behov av att ytterligare utveckla
förståelsen för sedvanerättens innebörd och betydelse.100 Det finns mot denna
bakgrund även skäl att peka på betydelsen av samiska sedvanor och
rättsuppfattningar.101 Den relativt omfattande beskrivningen av renskötseln och
dess markanvändning i avsnitt 4.2.3 grundar sig i detta synsätt.
I de offentliga utredningar som genomförts under de senaste decennierna som
berört relationen mellan skogsbruket och rennäringen har vissa rättsliga
överväganden gjorts. Flera av direktiven har emellertid utformats så att
utredningarna främst inriktats på att hitta politiskt genomförbara lösningar som
beaktat berörda intressenters behov och skyddet har främst inriktats mot
renskötseln som näring.102 Detta har inneburit att de privaträttsliga frågorna inte
analyserats fullt ut i utredningarna. Dessa måste därför tolkas med viss
försiktighet. I de delar utredningarna har gjort privaträttsliga bedömningar
används emellertid dessa.103
En jämförelse kan göras med Norge där de rättsliga frågorna om samers rätt
till land och vatten utretts sedan 1980-talet. Det rör sig om omfattande rättsliga
utredningar som sedan legat till grund för lagstiftningsarbetet.104 På norsk sida
finns även mer rättsvetenskaplig litteratur som utvecklar förståelsen för samiska
rättigheter. I analysen används därför utredningar och rättsvetenskaplig litteratur
från norsk sida som bedöms relevanta även för svensk rätt.

1.4

Avgränsningar

I den rättsvetenskapliga litteraturen har det skrivits förvånansvärt lite om
äganderätten och SVL.105 Äganderättens innebörd i skogsvårdslagstiftningen
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NJA 1981 s. 1 och NJA 2011 s. 109.
Allard, 2015, s. 203–205 och Torp, 2011 s. 77-101 och Torp, 2012, s. 708–722.
101 Torp, 2011, har pekat på att de rättsregler som används för att lösa konflikter om rätten till
markområden i dagens samhälle bör ifrågasättas utifrån den kontext de skapades i. I avsnitt 4.2.3
beskrivs sedvanerättens betydelse för förståelsen av renskötselrättens innehåll.
102 Se t.ex. dir. 1982:71 och dir. 1997:102.
103 Ett exempel är Gränsdragningskommissionens slutbetänkande SOU 2006:14 som bl.a.
innehåller en analys av begreppet urminnes hävd.
104 Se t.ex. NOU 1984:18 Om samenes rettstilstand, NOU 1993:34 Rett til og forvaltning av land
og vann i Finnmark, NOU 1994:21 Bruk av land og vann i Finnmark i historisk perspektiv, NOU
1997:4 Naturgrunnlaget for samisk kultur, NOU 1997:5 Urfolks landrettigheter etter folkerett og
utenlandsk rett, NOU 2007: 13 Den nye sameretten och NOU 2007: 14 Samisk naturbruk og
rettssituasjon fra Hedmark til Troms.
105 Se Stjernquist, 1973, 1992 och 1997, Ödberg, 2004, Appelstrand, 2007 och Forsberg, 2012.
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aktualiserar många intressanta privaträttsliga frågeställningar.106 Av utrymmesskäl
begränsas emellertid analysen av äganderätten till de delar som berör förhållandet
mellan skogsbruket och renskötseln.
Avhandlingen rör situationer där flera gör anspråk på rättigheter till samma
egendom, vilket utgör sakrättsliga frågeställningar. Fokus ligger på vad som kan
beskrivas som den statiska sakrätten eftersom analysen berör olika aspekter av
rättigheternas upprätthållande.107 Renskötselrätten gäller mot alla andra
rättighetshavare, varför frågeställningar om rättigheternas giltighet vid överlåtelse
eller upplåtelse inte aktualiseras på samma sätt som i andra fastighetsrättsliga
rättsförhållanden.108 Därför lämnas i princip den dynamiska sakrätten utanför
studien.
Studien rör primärt bruksrätter, det vill säga rättigheter som reglerar rätten att
på olika sätt använda den fasta egendomen. Däremot lämnas säkerhetsrätterna
utanför studien, då de inte primärt rör frågor om markanvändning.109
En rättslig fråga som fortfarande inte är klarlagd är om samer äger vissa delar
av de områden de har använt och använder.110 Någon form av samisk äganderätt
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Exempelvis är förhållandet till grannfastigheter och påverkan på dem av skogsvårdsåtgärder en
fråga som inte tycks ha behandlats i litteraturen i någon större omfattning, även om den längre
tillbaks i tiden prövats i praxis, se t.ex. NJA 1914 s. 421 och NJA 1915 s. 277.
107 För indelningen i statisk och dynamisk sakrätt se Hessler, 1973, s. 6–7, Håstad, 2000, s. 17–18
och Håstad m.fl., 2016, s. 54.
108 Detta utvecklas i avsnitt 4.3.
109 Se Hessler, 1973, s. 26.
110 Högsta domstolen har i Skattefjällsmålet, NJA 1981 s.1 (s.192), uttalat att det bruk av marken
som samerna utövat kan leda till äganderätt, men att detta måste prövas utifrån förutsättningarna i
det enskilda fallet. HD fann inte att samerna visat att de ägde de berörda skattefjällen i norra
Jämtland, men det uttalades att detta skulle kunna vara fallet i de nordliga delarna av
renskötselområdet. Idag finns historisk och rättshistorisk forskning som visar att samernas rätt till
marken fram till åtminstone mitten av 1700–talet behandlades som skattemannarätt, åtminstone
inom delar av det samiska bosättningsområdet, se särskilt Korpijaakko-Labba, 1994, och Päiviö,
2011. Denna forskning har inte beaktats i lagstiftningsarbetet, se Strömgren, 2015, s. 102. Se även
prop. 1992/93:32 s.90 och s. 300 där lagrådet påpekat att forskning tillkommit efter
Skattefjällsmålet och departementschefen förbigår detta genom att konstatera att yttrandet inte
föranleder några särskilda synpunkter från hans sida. Bengtsson och Torp, 2011, s. 138 konstaterar
att lagstiftaren bortsett från möjligheten att samerna på historisk grund skulle ha en starkare rätt till
vissa delar av nordligaste Sverige. I norsk rätt har Høyesterett i den s.k. Svartskogen-domen,
Rt. 2001 s. 1229 prövat frågan om markanvändning av samer och övrig lokalbefolkning lett till
äganderätt. Høyesterett fann att invånare i området Svartskogen, genom sitt bruk hade etablerat
äganderätt. Se vidare Allard, 2015, s. 278–280 med referenser. Målet rörde dock inte renskötsel.
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till marken skulle givetvis kunna leda till andra slutsatser.111 I studien analyseras
dock inte en eventuell samisk äganderätt till marken, utan fokus ligger på
äganderätten i förhållande till renskötselrätten som ett parallellt
rättighetsförhållande.112
Studien omfattar inte koncessionsrenskötseln som regleras särskilt i 85 till
89 §§ RNL.113 Koncessionsrenskötseln innebär att även markägare äger renar
och regleringen utgör en anpassning till förhållandena i Kalix och Torne älvdalar.
Denna renskötsel skiljer sig på flera avgörande punkter från den övriga
renskötseln.114 Med hänsyn till att koncessionsrenskötseln rör särskilda
förhållanden lämnas den utanför studien.
Ovan anges att jämförelser görs med lagstiftning inom fastighetsrätten,
exempelvis JB, FBL, AL och LL. Eftersom de offentligrättsliga inslagen i planoch bygglagen, PBL, är så framträdande och lagen är systematiserad på ett annat
sätt än den övriga lagstiftningen har den i stort sett lämnats utanför analysen.115
Analysen omfattar i princip inte heller jämförelser med miljöbalken, MB, och
minerallagen, ML, eftersom dessa lagar systematiskt och rättstekniskt skiljer sig
från regleringen i SVL och RNL. MB har som främsta syfte att främja en hållbar
utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer ska
tillförsäkras en hälsosam och god miljö.116 Det finns privaträttsliga inslag i MB,
men dessa är underordnade miljöfrågorna och avviker från regleringen av
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Se Bengtsson, 2000, s. 43. Frågan berörs för närvarande i ett mål om en samebys jakt- och
fiskerätt i förhållande till staten i det s.k. Girjas-målet, Gällivare tingsrätt, dom 2016-02-03, mål nr
T323-09, huvudförhandling vid Hovrätten för övre Norrland i november 2017, mål nr T 214-16.
112 Av 1 § 3 st. RNL följer att renskötselrätten bara får utövas av den som är medlem i sameby.
Endast en mindre del av den samiska befolkningen är idag medlemmar i samebyar. Även andra
samer gör idag anspråk på att få utöva rättigheterna. Mörkenstam, 1999, har ur ett statsvetenskapligt
perspektiv analyserat utvecklingen av samepolitiken 1883 till 1997. Renskötselrätten har genom
politiska beslut kommit att omfatta endast renskötande samer. Frågeställningen är viktig och har
både juridiska och politiska inslag. En rättsvetenskaplig studie som analyserar detta vore värdefull
och skulle bidra till rättsutvecklingen på området. Den aktuella studien omfattar dock endast rätten
till renbete och därmed de renskötande samernas rättigheter och utgör inte en bredare analys av
samers rätt till land och vatten.
113 Se SOU 2001:101 s. 327–334 för en beskrivning av koncessionsrenskötseln.
114 Det krävs ett tidsbegränsat tillstånd, en koncession, för att få bedriva renskötseln, som även
omfattar renar som ägs av den som äger eller brukar jordbruksfastighet, 85 § RNL.
Koncessionsrenskötseln får även bedrivas året runt på marker som annars utgör vinterbetesmarker.
115 Under arbetet har det tydliggjorts att PBL och FBL borde granskas utifrån ett privaträttsligt
och konstitutionellt perspektiv, då dessa lagar tillkom under en period då frågor om rättigheternas
betydelse var mindre framträdande. Se avsnitt 2.6 om rättigheternas förändrade funktion.
116 1:1 1 st. MB.
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förhållandet mellan skogsbruk och renskötsel. Ersättningsbestämmelserna i
32 kap. MB behandlas dock till viss del eftersom de så tydligt rör privaträttsliga
förhållanden.117
Mineralverksamhet regleras genom ett förvaltningsrättsligt system som
innebär att undersökningstillstånd och bearbetningskoncession beviljas av en
statlig myndighet, bergmästaren.118 ML avviker på flera sätt från den övriga
systematiken inom fastighetsrätten, särskilt vad gäller enskilda rättighetshavares
rättsliga ställning.119 Dessutom skiljer sig de rättsliga förhållandena i ML från
förhållandet mellan
äganderätten
och
renskötselrätten, eftersom
bearbetningskoncessionen utgör en helnyttjanderätt som utesluter både
fastighetsägarens och renskötselrättshavarens möjlighet att använda marken. ML
berörs därför inte i någon nämnvärd omfattning.
Som nämnts i avsnitt 1.1 har riksdag och regering erkänt samerna som Sveriges
urfolk. Studien hade därmed kunnat göras utifrån ett urfolksperspektiv för att
analysera om den nationella rätten är förenlig med den internationella rätten. Jag
har emellertid valt den svenska fastighetsrätten som utgångspunkt för studien.
Eftersom urfolks rättigheter måste hanteras inom ramen för varje rättsordning
menar jag att det bör klargöras hur den nationella lagstiftningen är systematiserad
och hur urfolkens rättigheter skyddas inom ramen för denna. Studien fokuserar
därför på den nationella rätten.

1.5

Förhållandet till tidigare rättsvetenskaplig forskning

Förhållandet mellan SVL och miljörätten har analyserats i två rättsvetenskapliga
avhandlingar där även frågor om enskildas rättigheter berörts. Forsberg har
genomfört en analys av SVL utifrån ett miljörättsligt perspektiv och utgår från
begreppet biologisk mångfald.120 Avhandlingen innehåller en analys av
egendomsskyddet för äganderätten, som har visst intresse för denna studie.
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Se avsnitt 5.3.1.
1:4 och 8:1 ML.
119 Se Bengtsson, 2015, s. 246–252. Ett exempel på rättighetshavarnas svaga ställning är att varken
fastighetsägaren eller renskötselrättshavaren har rätt att lämna synpunkter innan
undersökningstillstånd meddelas, utan det sker en underrättelse om att ett sådant beslut har fattats,
6 § 4 st. MF. Ett annat exempel är att fastighetsägarens eller renskötselrättshavarens intressen inte
utgör en del av prövningen av om bearbetningskoncession ska beviljas, 4:2 ML. Bäckström, 2012
och 2015, utvecklar frågor om rätten till mineral. Se även Darpö, 2016.
120 Forsberg, 2012.
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Appelstrand har utifrån ett rättssociologiskt perspektiv analyserat miljömålet
i SVL.121 Appelstrand bygger vidare på Stjernquist tidigare arbete för att
undersöka skogsvårdslagstiftningens utveckling och konsekvenser.122 Arbetet ger
förståelse för rättsutvecklingen vad gäller SVL och används i dessa delar i studien.
Vad gäller egendomsskyddet har Åhman i sin avhandling analyserat
innebörden av egendomsskyddet i artikel 1-1 EKMR.123 Hon har även i sitt
senare arbete behandlat egendomsskyddet och andra grundläggande rättigheter.
Hennes arbete utgör utgångspunkt för analysen av lagstiftningens förenlighet
med egendomsskyddet i kap. 6. Även Solheim har utfört en studie av
egendomsskyddet i EKMR som är relevant för denna studie.124
Den rättsvetenskapliga forskningen om samerättsliga frågor var länge
begränsad. Under de senaste 20 åren har dock ett antal avhandlingar och annan
rättsvetenskaplig litteratur bidragit till att utveckla de samerättsliga frågorna i
Sverige, vilket beskrivs nedan.
Korpijaakko-Labba har genomfört en rättshistorisk analys av
rättighetssituationen i norra Finland och Sverige för perioden 1500 till mitten av
1700-talet.125 Eftersom Sverige och Finland var en nation fram till 1809 rör
studien förhållanden som är relevanta även ur ett svenskt perspektiv.
Korpijaakko-Labba har granskat lappskattelandens utveckling och bland annat
visat att samernas rätt till mark jämställdes med skattemannarätt fram till mitten
av 1700-talet. Avhandlingen får betydelse för denna studie då den visar på den
styrka som renskötselrätten hade i ett tidigare historiskt skede och hur synen på
rättigheterna har varierat över tid. Korpijaakko-Labbas arbete har bidragit till
kunskapen om renskötselrättens grundläggande karaktär.
En annan rättshistorisk analys har gjorts av Päiviö som i sin avhandling
analyserat utvecklingen av samers rättigheter från slutet av 1500-talet till 1886 års
renbeteslag.126 Han konstaterar att samernas rättigheter har gått från en starkt
skyddad rätt till en svagare rätt, som han definierar som en nyttjanderätt.127
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Appelstrand, 2007.
Ljungman och Stjernquist, 1970 samt Stjernquist, 1973, 1992 och 1997.
123 Åhman, 2000, 2004, 2014 och 2015.
124 Solheim, 2010.
125 Korpijaakko-Labba, 1994.
126 Päiviö, 2011.
127 Jag menar att det utifrån fastighetsrättens systematik är lämpligare att beskriva renskötselrätten
som en bruksrätt av särskilt slag än en nyttjanderätt, se avsnitt 4.3. Jag menar vidare att det inte är
de civilrättsliga rättigheterna som blivit svagare, utan att det är rättighetsskyddet som har försvagats,
vilket utvecklas i avsnitt 4.2.6.
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Päivös arbete beskriver hur renskötselrätten över tid gick från att hanteras i
domstolar till att hanteras som förvaltningsfrågor, vilket ledde till att
renskötselrätten fick en svagare ställning. Även Päiviös arbete ger vissa insikter i
hur synen på rättigheterna har varierat över tid.
Allard har i sin avhandling analyserat förhållandet mellan miljölagstiftningen
och samiska rättigheter baserade på urminnes hävd.128 I avhandlingen görs en
jämförelse mellan rätten i Sverige, Aoteoroa/Nya Zeeland och Kanada. Allard
har främst studerat den del av den fysiska planeringen som rör
hushållningsbestämmelserna i MB, men även SVL berörs.129 Avhandlingen har
ett miljörättsligt fokus, men bidrar även till förståelsen för renskötselrättens
privaträttsliga grunder. Allard har därefter i ett flertal artiklar och i en bok
behandlat renskötselrätten ur olika infallsvinklar. Hennes arbeten bygger till stor
del på komparativa studier. Hon har bland annat analyserat innebörden av
urminnes hävd och vem som är innehavare av renskötselrätten.130 I boken
”Renskötselrätt i nordisk belysning” jämförs de fastighetsrättsliga förhållandena
i Norge, Sverige och Finland.131 Allards rättsvetenskapliga arbete har bidragit till
att öka förståelsen för renskötselrättens karaktär och flera av hennes slutsatser
utgör utgångspunkter för denna studie, vilket framgår av hänvisningarna.
Även Torp har i sin avhandling analyserat renskötselrätten inom mark- och
miljörätten, i stor utsträckning ur ett förvaltningsrättsligt perspektiv.132 Torp
undersöker bland annat hur rättsutvecklingen på det miljörättsliga området har
påverkat renskötselrätten vad gäller samernas rätt till naturresurser. Fokus i
avhandlingen ligger på fjällregionen och regleringen av konkurrerande intressen.
Avhandlingen har bidragit till en fördjupad förståelse för renskötselrättens
ställning främst i förvaltningsärenden. Torp har även i ett antal artiklar bidragit
till diskussionen om de oklarheter som fortfarande finns i RNL i förhållande till
andra lagar.133
Bengtsson är en av de rättsvetare som intresserat sig särskilt för samerätten
och han skrev den första boken om samerätt som publicerades år 2004.134 Boken
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Allard, 2006.
Se Allard, 2006, s. 442−450 och s. 475–477.
130 Allard, 2010, 2011 a och b, 2012 samt 2013.
131 Allard, 2015.
132 Torp, 2008.
133 Torp, 2011 och 2012, Bengtsson och Torp, 2012 samt Torp, 2014.
134 Bengtsson var justitieråd och föredragande när HD prövade Skattefjällsmålet, NJA 1981 s. 1,
vars betydelse för rättsområdet beskrivs i avsnitt 4.3. Bengtsson, 2004, s. 11 konstaterar att samisk
fastighetsrätt hör till våra mest invecklade och outforskade civilrättsliga områden.
129

35

har tydliggjort rättsområdet och bidragit till kunskaperna om renskötselrätten.
Bengtsson har även skrivit ett stort antal artiklar som berör renskötselrätten och
han är den som tydligast behandlat förhållandet mellan äganderätten och
renskötselrätten ur ett privaträttsligt perspektiv. Bengtssons arbete utgör viktiga
utgångspunkter för denna studie, vilket framgår av hänvisningarna.
Åhrén har i sin avhandling behandlat frågor om urfolks rätt till
självbestämmande och sin kultur.135 I arbetet analyseras bland annat frågan om
vad egendomsrätten är enligt internationell rätt. I boken ”Indigenous peoples´
status in the international legal system” beskriver Åhrén urfolksrättens
förändring och status idag, där egendomsrätterna har fått en mer framträdande
funktion.136
Även Bäärnhielm, Persson, Bernitz, Strömgren och Labba har bidragit till
diskussionen om innehållet i den svenska samerätten genom rättsvetenskapliga
artiklar.137
En tvärvetenskaplig studie som berör rättighetsfrågorna i förhållandet mellan
skogsbruket och rennäringen som bör nämnas i sammanhanget är Hahns
avhandling.138 Hahn menar exempelvis att renskötselrätten uppvisar samma
natur som servitut och att denna likhet motiverar ett starkare skydd för
renskötselrätten än dagens institutionella arrangemang.
Som synes bygger den aktuella studien vidare på tidigare arbeten inom
rättsvetenskapen. Några djupare rättsliga studier om förhållandet mellan
äganderätten och renskötselrätten vad gäller skogsbruk och renbete har
emellertid inte genomförts ur ett privaträttsligt perspektiv, även om frågorna i
någon mån har berörts.
Det finns numera även ett relativt omfattande forskningsmaterial från andra
vetenskaper om förhållandet mellan skogsbruket och rennäringen. Materialet
används i denna studie för att beskriva förutsättningarna på området och för att
belysa den intressekonflikt som finns mellan skogsbruket och rennäringen. Detta
material redovisas löpande.
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Åhrén, 2010.
Åhrén, 2016.
137 Se t.ex. Bäärnhielm, 1977, 1995, 2000, 2004, Persson, 2009, Bernitz, 2010–11, Strömgren, 2015
och Labba, 2015.
138 Hahn, 2000.
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1.6

Studiens relevans

Det finns behov av en rättsvetenskaplig studie av förhållandet mellan
äganderätten och renskötselrätten, vilket bland annat framgår av uttalanden som
gjorts inom ramen för lagstiftningsarbetet. Ett exempel är den diskussion som
fördes om skyddet för rennäringen vid införandet av särskilda
hänsynsbestämmelser i SVL år 1991.139 Lagrådet pekade på att en föreslagen regel
inte var förenlig med RF:s regler för normgivning, eftersom en föreskrift om
vilken hänsyn som skulle tas till rennäringens intressen vid skötsel av skog till sin
karaktär är privaträttslig. Lagrådet menade att en sådan föreskrift hörde till
lagområdet enligt 8:2 RF, vilket innebar att regeringen eller någon myndighet inte
fick meddela föreskrifter i detta avseende. Att rennäringen också kunde ha inslag
av allmänintresse ändrade enligt lagrådet inte detta förhållande. Ansvarigt
statsråd menade dock att föreskrifterna även hade till syfte att bevara de
grundläggande förutsättningarna för en fortsatt rennäring inom
renskötselområdet.140 Vissa förändringar gjordes i den föreslagna bestämmelsen,
men dessa klargjorde inte skyddet för renskötseln utifrån ett privaträttsligt
perspektiv.
Ett annat exempel som visar att regleringen av rättsförhållandet bör analyseras
närmare är ett förarbetsuttalande från år 2010 då vissa förändringar i SVL
genomfördes. Gränsskogsutredningen, som hade föregått propositionen, hade
föreslagit att det skulle göras ändringar i SVL för att tydliggöra i vilka fall som
hänsyn skulle tas till renskötselrätten som enskilt intresse respektive rennäringen
som ett allmänt intresse.141 Regeringen ansåg dock inte att förslagen skulle
genomföras i denna del och uttalade i samband med detta:
Regeringen konstaterar att SVL innehåller bestämmelser om hänsyn till
rennäringen som allmänt intresse och som enskilt intresse för en viss sameby.
Det allmänna och det enskilda intresset sammanfaller ofta och det är i
praktiken svårt att avgöra vad som är att hänföra till det ena eller det andra.
En uppdelning i lagstiftningen av renskötselrätten som enskilt intresse och
rennäringen som allmänt intresse på det sätt som utredningen har föreslagit
förutsätter en grundlig analys av skillnaden mellan de båda intressena och av
vilka konsekvenser som föreslagna åtgärder kan få. En sådan analys saknas i
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Detta beskrivs utförligare i avsnitt 3.3.4.
Prop. 1990/91:3 s. 52–53.
141 SOU 2009:30 s. 78–79. Bakgrunden till förslaget och dess innehåll beskrivs i avsnitt 3.3.4.
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ärendet. Regeringen anser därför i likhet med majoriteten av remissinstanserna
att utredningens förslag i den här delen inte bör genomföras.142
Regeringens uttalande pekar på behovet av att klargöra de rättsliga aspekterna av
regleringen av förhållandet mellan skogsbruket och renskötseln. Även
Skogsstyrelsen har pekat på att det finns ett sådant behov.143 Behovet av att
klarlägga de rättsliga förhållandet mellan äganderätten och renskötselrätten har
även lyfts i forskning inom andra vetenskapliga fält.144

1.7

Begrepp

I detta avsnitt beskrivs innebörden av ett antal begrepp som används i
avhandlingen.
Begreppet fastighetsägare används för att beskriva vem som har äganderätt till
en fastighet och som därmed är ansvarig för att skogsvårdsåtgärder vidtas enligt
SVL. Begreppet är synonymt med markägare, skogsägare och innehavare av
äganderätt. Det kan dock vara en annan brukare av marken som vidtar
skogsbruksåtgärderna, exempelvis en innehavare av skogsavverkningsrätt enligt
avtal eller en entreprenör enligt ett uppdragsavtal.145
Som nämns i avsnitt 1.1 ägs skogen av flera olika kategorier av fastighetsägare.
I SVL görs i princip ingen skillnad på olika typer av ägare.146 Förutsättningarna
att bedriva skogsbruk ser dock olika ut, vilket kan påverka de privaträttsliga och
konstitutionella bedömningarna.147 För att skilja på de olika kategorierna av
fastighetsägare benämns de större fastighetsägarna i form av de privata
skogsbolagen och Sveaskog i avhandlingen storskogsbruket. Privata fastighetsägare
med mindre skogsinnehav benämns familjeskogsbruket.
När begreppet rättighet används, avses i de flesta fall rättigheter till fast
egendom. I arbetet används särskild rätt alternativt bruksrätt för att beskriva
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Prop. 2009/10:201 s. 36–37.
Se t.ex. Skogsstyrelsen, PM-Skog 6/12, 2012-11-23.
144 Se t.ex. Keskitalo, 2008, s. 267–268, Widmark, 2009, s. 47 och Löf, 2014, s. xiii.
145 Skogsavverkningsrätten är enligt 7:3 JB att anse som en nyttjanderätt.
146 Se dock 11 § SVL. I Skogsstyrelsens föreskrifter görs en uppdelning i olika ägarkategorier. Se
t.ex. föreskrifterna till 20 § SVL där samrådskravet är olika utformat för brukningsenheter som är
större respektive mindre än 500 hektar produktiv skogsmark.
147 Exempelvis har fastighetsägare med större skogsinnehav större möjligheter att anpassa sitt
skogsbruk efter renskötselns behov än fastighetsägare med mindre skogsinnehav. Dessutom är de
ekonomiska förutsättningarna annorlunda, vilket kan påverka de proportionalitetsbedömningar
som ska göras, se avsnitt 6.2.
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renskötselrätt, servitut och andra typer av rättigheter till marken.148 Att använda
begreppet särskild rättighet för att beskriva renskötselrätten markerar att rätten
är av civilrättslig karaktär.149 Begreppet egendomsrättighet används för att beskriva
rättigheter som omfattas av egendomsskyddet i grundlagen och EKMR.
Begreppet avtalsservitut används för att beskriva servitut som grundar sig i avtal
och som främst regleras genom 14 kapitlet JB, till skillnad från officialservitut som
grundar sig i myndighetsbeslut och som främst regleras genom lagstiftning inom
den speciella fastighetsrätten.150
I RNL görs en indelning av renskötselområdet som är central för studien. En
samebys marker delas in i åretruntmarker och vinterbetesmarker, se bilaga 1.151
Åretruntmarkerna får användas under hela året, medan vinterbetesmarkerna får
användas mellan den 1 oktober och den 30 april. Kronomark definieras som mark
som antingen förvaltas av eller vid utgången av juni 1992 förvaltades av staten.152
På sådan mark har renskötselrätten en särskild ställning.153
Fram till år 2010 delades skogsmarken in i olika kategorier i SVL; fjällnära
skog, svårföryngrad skog och annan skog, se bilaga 1. Begreppet fjällnära skog
finns fortfarande kvar i lagstiftningen och har också betydelse för skyddet av
rennäringen.154 Begreppet svårföryngrad skog infördes genom 1923 års SVL och
avsåg viss mark i inlandet, väster om en dragen gräns, som ansågs särskilt svår att
föryngra.155 När bestämmelserna om hänsyn till rennäringen infördes i SVL år
1991 kopplades detta skydd till gränsen för svårföryngrad skog.156 Begreppet är
sedan år 2010 borttaget ur SVL och numera görs endast skillnad på fjällnära skog
och övrig skog.157 Begreppet svårföryngrad skog förekommer dock i analysen för
att beskriva de förändringar som skett i lagstiftningen över tid.
I SVL definieras skogsmark som mark inom ett sammanhängande område där
träden har en höjd av mer än fem meter och där träd har en kronslutenhet av
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Rättigheter definieras på olika sätt. Se t.ex. Hillert, 1960, s. 12–13, Hessler, 1973, s. 26 och 48–
49, Bengtsson m.fl., 2013, s. 18 samt Håstad, 2000, s. 26–28.
149 Se SOU 2006:14 s. 384.
150 Hillert, 1960, s. 41, delar in servituten i avtalsservitut, fastighetsbildningsservitut och
tvångsservitut.
151 3 § RNL.
152 3 § 1 st. 1 p. RNL
153 Se 3 § 1 st. 1 p., 16 § 3 st., 18 §, 21 § och 32 § RNL.
154 15 till 18 c §§ SVL.
155 SFS 1923:212.
156 SFS 1990:1379 och prop. 1990/91:3 s. 50.
157 I 22–28 §§ SVL finns särskilda bestämmelser för ädellövskog.
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mer än tio procent eller har förutsättningar att nå denna höjd och kronslutenhet
utan produktionshöjande åtgärder.158 Produktiv skogsmark definieras som
skogsmark som enligt vedertagna bedömningsgrunder kan producera i
genomsnitt minst en kubikmeter virke per hektar och år.159 I avhandlingen
används emellertid termen skogsmark för att beskriva den del av den fasta
egendomen som både fastighetsägare och samebyar använder, det vill säga mark
med träd och den markvegetation som finns där.160
Begreppet renskötsel används i avhandlingen för att beskriva den praktiska
verksamheten, det vill säga att låta renarna beta i ett område och genomföra de
arbetsuppgifter som är kopplade till detta.161 Rennäring används för att beskriva
den mer övergripande verksamheten som bedrivs inom samebyarna, med den
ekonomiska inriktning den har idag mot köttproduktion.

1.8

Disposition

Frågan om vad en rättighet är och vilken funktion den har inom rättssystemet är
omdiskuterad och ifrågasatt. Därför beskrivs i kapitel två vad som avses i studien
med rättigheter. I kapitlet beskrivs bland annat rättigheternas funktion i
rättssystemet, hur rättigheterna förklaras i den rättsvetenskapliga litteraturen,
rättigheternas olika aspekter och deras förändrade funktion. Kapitlet utgör ett
avstamp för den kommande rättsliga analysen.
I kapitel tre beskrivs lagstiftningens bakgrund och rättsutvecklingen på
området. I kapitlet beskrivs några av de historiska förhållanden som är viktiga för
att förstå uppkomsten av det parallella rättighetsförhållandet. Utöver det finns en
beskrivning av politikområdena och hur skyddet för rennäringen byggdes in i
SVL. Därefter beskrivs de bestämmelser som idag reglerar förhållandet mellan
skogsbruket och rennäringen i SVL och RNL. Slutligen beskrivs de offentliga
utredningar som har genomförts som berört förhållandet mellan skogsbruket
och renskötseln, men som inte lett till lagstiftningsåtgärder.
I kapitel fyra definieras den förfoganderätt som äganderätten och
renskötselrätten innebär, bland annat genom jämförelser med den övriga
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2 § 1 st. 1 p. SVL.
2 § 1 st. 2 p. SVL.
160 Se avsnitt 4. I 25 § RNL om samebymedlemmarnas jakt- och fiskerätt finns det omdiskuterade
begreppet utmark, se SOU 2005:116 s. 182–186. Begreppet aktualiseras dock inte i relationen
skogsbruk och renskötsel.
161 Renskötselrätten omfattar även jakt och fiske, 25 § RNL. Renbetesrätt brukar användas som
term för att beskriva den del av renskötselrätten som rör rätten att använda marken för renbete.
159

40

fastighetsrätten. Här finns även en inledande analys av det rättsliga förhållandet
mellan äganderätten och renskötselrätten.
I kapitel fem analyseras vilket rättighetsskydd som finns för äganderätten och
renskötselrätten i dagens regelverk utifrån jämförelser med reglering som finns
inom den övriga fastighetsrätten. I detta kapitel analyseras även i vilken
utsträckning de båda rättighetshavarna kan förfoga över skogsmarken.
I kapitel sex analyseras lagstiftningen utifrån det konstitutionella kravet att
staten ska respektera rättighetshavares egendomsförhållanden och vilken
betydelse detta har för regleringen av förhållandet mellan äganderätten och
renskötselrätten.
Kapitel sju omfattar en slutlig diskussion om de resultat som studien gett. I
kapitlet övervägs även alternativa förslag till förändringar i lagstiftningen som kan
genomföras för att regleringen på ett bättre sätt ska hantera förhållandet mellan
äganderätten och renskötselrätten utifrån att de utgör rättigheter av privaträttslig
karaktär.
I bilaga 1 till 3 finns kartor som ska bidra till att underlätta läsningen. I bilaga 1
beskrivs renskötselns åretruntmarker samt gränserna för svårföryngrad och
fjällnära skog. I bilaga 2 åskådliggörs storskogsbrukets markinnehav. I bilaga 3
finns en övergripande bild av indelningen i samebyar samt odlingsgränsen,
lappmarksgränsen och renbetesfjällen i Jämtland och Härjedalen.
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2 Rättigheter och markanvändning
Både äganderätten och renskötselrätten utgör som redan beskrivits rättigheter av
privaträttslig karaktär. Det finns emellertid inte någon universellt tillämplig
definition av begreppet rättighet och det används i de mest skiftande betydelser.
Frågan om rättigheternas funktion och innebörd har varit och är
omdiskuterad.162 Mot den bakgrunden beskrivs i detta kapitel vilken betydelse
rättigheter till fast egendom haft inom fastighetsrätten och hur rättigheternas
funktion successivt har kommit att förändras. Utifrån detta förklaras studiens
rättsliga utgångspunkter vad gäller rättigheternas funktion och innebörd.
Avsikten är även att beskrivningen i detta kapitel ska underlätta läsningen av de
kommande kapitlen.
Inledningsvis beskrivs i avsnitt 2.1 några allmänna förhållanden inom
fastighetsrätten som har betydelse för regleringen av äganderätten och
renskötselrätten. I avsnitt 2.2 beskrivs ett antal rättigheter inom fastighetsrätten
och hur de förhåller sig till varandra. Regleringen av dessa rättigheter utgör
utgångspunkt för jämförelserna i analysdelen. I avsnitt 2.3 redogörs för hur
rättigheter till fast egendom i den rättsvetenskapliga litteraturen främst beskrivs
som rättsfakta och rättsföljder. Därefter beskrivs i avsnitt 2.4 hur rättigheternas
funktion kommit att förändras under de senaste decennierna. I avsnitt 2.5 finns
en redogörelse för hur rättigheterna bestämmer innehavarens rätt att förfoga
över egendomen. I avsnitt 2.6 beskrivs hur rättigheterna utgör skydd för den
enskilde, både i förhållande till andra enskilda och i förhållande till staten. Skyddet
byggs upp genom det rättighetsskydd som finns inom rättssystemet och det
konstitutionella egendomsskyddet. Därefter redovisas i avsnitt 2.7 hur
rättigheterna utgör en del av ett socialt, ekonomiskt och politiskt sammanhang.
Slutligen redovisas i avsnitt 2.8 de slutsatser om rättigheternas innebörd och
funktion i det fastighetsrättsliga systemet som utgör utgångspunkten för den
rättsliga analys som följer i kap. 4 till 6.
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Se Strömholm, 1996, s. 276–285 och Åhman, 2000, s. 44–64 som beskriver olika synsätt på
rättigheterna över tid.
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2.1

Allmänt om fastighetsrätten

Fastighetsrätten är ett brett och komplext rättsområde som reglerar
markanvändning i vid mening.163 I detta avsnitt beskrivs några fastighetsrättsliga
förhållanden som har betydelse för regleringen av relationen mellan äganderätten
och renskötselrätten.
Även om delar av den fastighetsrättsliga lagstiftningen har sina tydliga rötter
långt tillbaks i tiden har en betydande del av den utvecklats i tiden efter
industrialiseringen. Samhällsutvecklingen kom då att ställa nya krav på
rättsordningen, vilket medförde att ett formativt skede inföll i sekelskiftet mellan
1800- och 1900-talen.164 Då konkretiserades rättsområdet genom lagstiftning och
många principer utvecklades för hur avvägningar mellan olika intressen skulle
ske. Det finns fortfarande tydliga spår i dagens lagstiftning från denna period.165
Ett senare formativt skede inföll från 1960-talet och framåt. För att möta nya
behov genom den samhällsutvecklingen som skett genomfördes då den så kallade
”fysiska riksplaneringen”.166 Detta utgjorde en planeringsprocess som bland
annat syftade till att lägga fast hur naturresurserna skulle användas och hur
markanvändningen skulle planeras. I riktlinjerna för arbetet uttrycktes att ett av
målen var att klarlägga önskemål som skilda intressen riktade mot mark och
andra naturtillgångar.167 Ett annat mål var att analysera konflikter mellan olika
anspråk och kartlägga konsekvenserna av alternativa sätt att nyttja
naturresurserna. Ett tredje mål var att dra upp riktlinjer för hushållningen med
sådana naturtillgångar som var, eller kunde förväntas bli, efterfrågade av skilda
intressen eller som var särskilt känsliga för miljöpåverkan. Både skogsbrukets och
renskötselns markanvändning omfattades av den fysiska riksplaneringen, vilket
kom att påverka utformningen av den lagstiftning som reglerar förhållandet dem
emellan.168
163 Det är ofta lämpligare att använda ”mark- och miljörätt” för att beskriva rättsområdet, eftersom

fastighetsrätten och miljörätten numera är så integrerade. I avsnitt 1.4 redovisas varför MB inte
omfattas av analysen. Av denna anledning används i denna studie begreppet ”fastighetsrätt”.
164 Se t.ex. lagberedningens förslag till jordabalk 1905, lagen om nyttjanderätt till fast egendom
1907, lagen om servitut 1907 och lagberedningens förslag till jordabalk 1908–09.
165 Allard, 2015, s. 20–23 använder begreppet spårbundenhet, som exempelvis förklarar varför ett
lands rättssystem använder sig av vissa rättsinstitut eller väljer vissa rättsliga lösningar. Även Darpö,
2016, s. 72 pekar på betydelsen av traditionerna på ett rättsområde då han skriver om problematiken
med preliminärbedömningar i ML.
166 Se Michanek och Zetterberg, 2017, s. 65–71.
167 Prop. 1972:111, bilaga 2, s. 9–10.
168 Detta beskrivs utförligare i avsnitt 3.3.
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Som ett resultat av, och i samband med den fysiska riksplaneringen, infördes
ett flertal olika lagar; FBL år 1970, RNL år 1971, väglagen år 1971, ExprL år
1972, LL och AL år 1973 och SVL år 1979. Även PBL har sina tydliga rötter i
den fysiska riksplaneringen genom den lagstiftning som infördes år 1987. I detta
sammanhang bör även införandet samma år av naturresurslagen, NRL, nämnas.
Dessa bestämmelser har senare överförts till MB. Genom dessa lagar utvecklades
ett regelsystem för hur samhällsplaneringen och markanvändningen skulle
genomföras. Även om vissa förändringar därefter har gjorts i lagstiftningen är
det i huvudsak detta planeringssystem som fortfarande gäller. Systemet bygger
på dåtidens synsätt om hur samhällets utmaningar och behov såg ut.169 År 1970
infördes även en ny JB, som byggde vidare på de utredningar som genomförts
under 1900-talet.
En ledande tanke i svensk rätt är att all markanvändning står under offentlig
kontroll.170 Staten och kommunerna har till uppgift att kontrollera hur marken
används. Ett exempel på detta är Skogsstyrelsens tillsyn över de
skogsvårdsåtgärder som ska genomföras.
Ett annat utmärkande drag för fastighetsrätten är syftet att skapa
förutsättningar för en fastighetsanvändning som är effektiv ur samhällelig
synpunkt.171 Utgångspunkten är att marken bör användas på det sätt som ger
mesta möjliga nytta för samhället i stort och samhällsplaneringsfrågorna har varit
centrala för att uppnå samhälleliga mål. De kollektiva inslagen i lagstiftningen har
därmed varit framträdande.
Samtidigt utgör fastighetsrätten en central del av det marknadsekonomiska
systemet, där rättsordningen bör skapa regler och institutioner som ger goda
förutsättningar för den ekonomiska aktiviteten i samhället. Det medför att
lagstiftningen bör skapa förutsättningar för trygga ekonomiska förfoganden över
den fasta egendomen. En av fastighetsrättens funktioner är därför att klargöra
vilka rättigheter som finns till en fastighet och förhållandet mellan olika
rättigheter.172
En ordnad fastighetsindelning har även varit en hörnsten i den svenska
ämbetsstaten och i byggandet av en stark och ordnad välfärdsstat, genom att man
har kunnat använda marken som en effektiv produktionsfaktor och som en viktig
inkomstkälla för staten via beskattningen. Den tidiga fastighetsregistreringen och
169

Det finns ett övergripande behov av att genomlysa den fastighetsrättsliga lagstiftningen utifrån
att enskildas rättigheter nu fått en annan funktion, vilket beskrivs i avsnitt 2.4.
170 Victorin och Hager, 2015, s. 38 samt Bengtsson, 2015, s. 38 och 71.
171 Bengtsson, 2015, s. 28–29.
172 Victorin och Hager, 2015, s. 15 och 19.
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Lantmäteriets verksamhet har haft en avgörande betydelse för att det finns klara
och tydliga rättighetsförhållanden.173
Utöver detta präglas den fastighetsrättsliga lagstiftningen av de
intresseavvägningar som ska göras mellan olika intressen.174 I dessa avvägningar
är begreppen allmänna och enskilda intressen centrala.175 Denna typ avvägningar
utgör en viktig del av den kommande analysen.176 Vad gäller förhållandet mellan
skogsbruk och rennäring har det uttalats att det bör föreligga en balans mellan
olika intressen, vilket har sin förklaring i denna typ av intresseavvägningar.177 I
avsnitt 6.1 förklaras hur man i sådana intresseavvägningar måste skilja på
allmänna intressen och rättigheter till fast egendom.
Fastighetsrätten brukar beskrivas genom en indelning i den allmänna
fastighetsrätten, som huvudsakligen reglerar privaträttsliga förhållanden,
respektive den speciella fastighetsrätten som framförallt reglerar frågor av
offentligrättslig natur.178 Rättsområdet byggs emellertid upp av både
privaträttsliga och offentligrättsliga delar som går in i varandra. Det finns
offentligrättsliga inslag i privaträtten och privaträttsliga frågor som ingår som en
del av den offentliga rätten. Som nämns i avsnitt 1.3 är indelningen i allmän och
speciell fastighetsrätt inte särskilt relevant för att förstå rättigheternas funktion
och innebörd i denna analys. Ofta måste all lagstiftning beaktas om man ska
förstå en rättighetshavares rättsliga ställning. Både SVL och RNL har inslag av
privaträtt och offentligrätt.

2.2

Rättigheter till fast egendom

I detta avsnitt beskrivs på ett övergripande sätt ett urval av rättigheterna inom
fastighetsrätten och deras funktion inom det fastighetsrättsliga systemet.179
Rättigheterna och deras inbördes förhållande beskrivs utförligare i kap. 4 och 5.
173 Allard, 2015, s. 76 och s. 260–261 pekar bl.a. på att Lantmäteriets roll har gjort att antalet tvister

om fastighetsrättsliga förhållanden har varit lågt. I Norge har det däremot varit betydligt vanligare
att tvister om fast egendom avgjorts genom utredande kommissioner och domstolar.
174 Bengtsson, 2015, s. 33.
175 Gränsdragningen mellan allmänna och enskilda intressen utgör en central del av analysen i
avsnitt 6.1.
176 Se avsnitt 5.2.
177 Se t.ex. Sveriges röstförklaring till urfolksdeklarationen, not 42. Se avsnitt 3.3.3.
178 Victorin och Hager, 2015, s. 13–14.
179 För en övergripande beskrivning av de olika fastighetsrättsliga rättigheterna, se Victorin och
Hager, 2015, s. 28–36. För en äldre beskrivning, se Hillert, 1960, s. 26–50.
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Mark kan användas bland annat genom att man bebygger och bosätter sig på
den, borrar en brunn, bedriver jordbruk, tar grus och sten, jagar, drar väg, låter
djur beta där, drar olika typer av ledningar, bryter malm, plockar stenar, drar i
land en båt, plockar bär eller tar ved. Det är vanligt att mark brukas parallellt av
olika markanvändare. För att reglera de olika sätten att använda marken har ett
flertal rättigheter utvecklats över tid. Äganderätt, servitut, ledningsrätt, arrende
och andra typer av nyttjanderätter gör det möjligt att använda marken på olika
sätt.
Många av rättigheterna har sina rötter långt tillbaks i tiden, medan andra är
införda i senare tid för att möta samtida behov.180 Det finns även rättigheter som
inte har ansetts lämpliga ur ett samhällsperspektiv och de har då avvecklats. Ett
exempel på en sådan rättighetstyp som avvecklats är servitut för rätt till skogsfång
eller mulbete.181 Man menade att dessa sätt att bruka marken hade sitt
berättigande i ett äldre samhälle, men att de inte passar in i ett modernt
skogsbruk, då de utgör en för stor belastning på den tjänande fastigheten i
förhållande till den nytta som den härskande fastigheten har.182 Ett exempel på
en rättighet som tillkommit mer sentida är ledningsrätten, som infördes för att
möta de behov som finns i det tekniska samhället av att kunna bygga ledningar.183
Antalet rättigheter är alltså inte konstant, utan förändras med de behov som
finns i samhället. Enskilda måste emellertid förhålla sig till en bestämd krets av
rättigheter som är erkända i rättsordningen. Detta grundar sig i principen om
numerus clausus, som innebär att det finns ett begränsat antal rättigheter som
genom lag och praxis medges sakrättsligt skydd.184
I det svenska rättssystemet görs, på samma sätt som i flera andra rättssystem,
en uppdelning i äganderätt respektive särskilda rättigheter eller bruksrätter.185
Indelningen har sitt ursprung i den romerska rätten.186 Begreppet äganderätt har
emellertid definierats på olika sätt under olika tider och med skilda ideologiska
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Christensen, 1994, s. 374 har i sin analys av äganderätten och hyresrätten funnit att det finns
vissa grundläggande likheter mellan olika rättsliga institut från olika tidsperioder och från olika delar
av rättssystemet och menar att orsaken är att de bygger på ett gemensamt normativt grundmönster,
som hållit sig stabilt genom åren. När sociala behov av ett visst slag uppstår, tränger mönstret
igenom och det uppstår en ny juridisk rättighet.
181 14:4 JB.
182 Prop. 1970:20 B 1 s. 721 och Victorin och Hager, 2015, s. 177.
183 SFS 1973:1144 och prop. 1973:157 s. 79–81.
184 Hillert, 1960, s. 50, Hessler, 1973, s. 84 och 280, Undén, 1974, s. 9 och Ahlinder, 2013, s. 32.
185 Bergström, 1956, s. 148.
186 Hillert, 1960, s. 14–15.
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förtecken. Det är ett laddat begrepp och dess juridiska innebörd blandas ofta
ihop med den värdemässiga synen på den privata äganderätten.187
I 1909 års lagberedning med förslag till ny jordabalk behandlades
markäganderättens innebörd. Det uttalades då att den rättsliga makt som
jordäganderätten innebär inte är ovillkorlig, utan att den är given av
rättsordningen och därmed underkastad den begränsning som rättsordningen
kräver.188 Synen på äganderätten har därefter utvecklats i denna riktning.
Det finns ingen entydig definition av äganderätten och i lagstiftningen finns
inte någon bestämmelse om äganderättens existens eller innehåll. Strömholm
beskriver i stället äganderätten som en i samhället tyst och frågelöst antagen
samhällelig organisationsprincip och en rättsteknisk basprincip. Han menar att
den valda lagstiftningstekniken i själva verket är att reglera antingen avvikelser
från basprincipen eller konfliktsituationer, i vilka basprincipen måste
klarläggas.189
I den rättsvetenskapliga litteraturen beskrivs ett ”funktionellt”
äganderättsbegrepp som innebär att äganderätten utformas av de rättsregler som
vid varje tidpunkt gäller i samhället.190 Den funktionella synen på äganderätten
har framförallt utformats av Östen Undén i två läroböcker i svensk sakrätt i lös
och fast egendom, som kom ut första gången 1927 och 1936.191
Sterzel m.fl. beskriver äganderätten som en förfoganderätt i vid mening och
skriver vidare:
Det är fråga om en rätt att förfoga över något och att utesluta andra från rätten
att förfoga. Hur omfattande denna rätt är blir beroende av rättsordningens
utformning. Absolut kan den aldrig vara i något samhälle. Här som i andra
sammanhang blir det fråga om att i rättsordningen väga samman olika
intressen. Äganderätten blir helt enkelt den förfoganderätt som samhället
medger.192
I den rättsvetenskapliga litteraturen beskrivs äganderätten även som den
grundläggande juridiska ”utnyttjandeformen” som innefattar i princip samtliga
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Sundell, 2007, s. 11.
Lagberedningens förslag till jordabalk m.m. III 1909, s. 205.
189 Strömholm m.fl., 1985, s. 15–16.
190 Undén, 1974, s. 57–58, Bergström, 1956, s. 151 och Sterzel m.fl., 2004, s. 14–15.
191 Undén, 1927 och 1936.
192 Sterzel m.fl., 2004, s. 15.
188
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sätt att utnyttja egendomen, som rättsordningen medger.193 Fastighetsägaren
anses kunna förfoga över fastigheten på alla tänkbara sätt. Äganderätten beskrivs
då som en negativt bestämd och principiellt obegränsad rätt, till skillnad från
annan rätt till egendomen som är positivt bestämd och begränsad.194
Ett annat sätt att beskriva äganderätten är att det rör sig om ett knippe
rättigheter som beskriver vad en enskild får eller inte får göra med den egendom
han äger.195 Det vill säga i vilken utsträckning den enskilde kan besitta, använda,
förändra, ge bort, sälja eller exkludera andra från egendomen.196
Ytterligare ett sätt att beskriva rättigheterna är att skilja på äganderätt och
sakrättsliga belastningar på fastigheten.197 Andra rättigheter till fast egendom
beskrivs då inte som självständiga rättigheter, utan ses främst som begränsningar
i ägarens förfoganderätt.198 Hessler uttrycker att äganderätten ”ligger i botten för
de förmögenhetsrättsliga reglerna och på denna är därefter systemet av övriga
rättigheter uppbyggt. Annorlunda uttryckt: det måste alltid finnas en äganderätt
ifråga om varje sak som görs till föremål för förfogande i förmögenhetsrättsligt
hänseende."199 Detta grundar sig i synsättet att äganderätten utgör den
grundläggande rätten till egendomen, vilket kan utmanas när man analyserar
förhållandet mellan äganderätten och renskötselrätten.200
Även andra rättigheter till fast egendom har stor betydelse, både för enskilda
och ur ett samhällsperspektiv.201 Ofta utgör sådan rättigheter en förutsättning för
193

Se t.ex. Undén, 1974, s. 64, Hessler, 1973, s. 42, Bengtsson, 1986, s. 20–21 och Håstad m.fl.,
2016, s. 50.
194 Bergström, 1956, s. 148 menar att detta utgör en enkel lagteknisk princip. Om alla befogenheter
över en sak ska hanteras så kan man välja tre metoder: 1. att positivt ange de befogenheter som
ägaren har, 2. att ange de befogenheter ägaren inte har och 3. att ange både de befogenheter ägaren
har och dem han inte har. Av dessa metoder har man sedan gammalt valt att positivt ange de
befogenheter ägaren inte har, dvs. sådana som faller under legala inskränkningar eller begränsad
rätt. Ägarens befogenheter framgår därför endast negativt, e contrario de positiva bestämda,
undantagna befogenheterna. Se även Håstad, 2000, s. 23–26.
195 Se Munukka, 2010, s. 43 som beskriver hur fastighetsägarens äganderättsliga ställning i ett
flertal avseenden har förbättrats genom nyliga lagreformer på bekostnad av det allmänna och
andra kollektiv.
196 Se t.ex. Sterzel, 2005, s. 184.
197 Victorin och Hager, 2015, s. 19–20.
198 Se t.ex. Bäärnhielm, 1995, s. 20.
199 Hessler, 1973, s. 44.
200 Se avsnitt 4.3.3 och 4.3.4.
201 Se Victorin och Hager, 2015, s. 28–35 som beskriver betydelsen av olika typer av bruksrätter.
Bäärnhielm, 1995, s. 20–21 och s. 24 beskriver hur arrendatorerna, tidigare landborna, alltid har
bildat ett väsentligt inslag i det svenska jordbruket. Bäärnhielm uttrycker att lagstiftningsmetoden
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att få till stånd en funktionell och effektiv markanvändning. Exempelvis är
servitut viktiga för att fastigheter ska kunna användas på ett rationellt sätt. Detta
kommer bland annat till uttryck genom kravet att servitutet ska främja en
ändamålsenlig markanvändning.202 Genom servitutet ska en positiv nettoeffekt
uppnås, vilket innebär att servitutet ska skapa underlag för en totalt sett
effektivare användning av fastigheterna.203 Även ledningsrätten fyller en viktig
funktion för en effektiv markanvändning ska kunna uppnås.
Särskilda rättigheter till fast egendom grundar sig vanligen i avtal eller
myndighetsbeslut.204 De kan medföra en rätt att använda fastigheten totalt eller
partiellt.205 När en fastighetsägare ingår avtal med någon som avser att använda
fastigheten genom exempelvis servitut, hyra eller arrende, regleras förhållandet
genom villkor i avtalet och bestämmelser i JB och annan lagstiftning. Där anges
bland annat hur avtal ska ingås, längsta avtalstid, hur avtalet kan upphöra att gälla
och i vilka fall ersättning ska utgå mellan parterna.206
Genom offentligrättslig lagstiftning kan andra än fastighetsägaren få rätt att
använda fastigheten genom myndighetsbeslut, även i situationer när
fastighetsägaren motsätter sig det. Exempel på detta är officialservitut,
ledningsrätt och vägrätt, som ofta ger innehavaren en relativt långtgående
självständig rätt att använda marken. Denna rätt kan innebära att fastighetsägaren
inte själv kan nyttja fastigheten i olika avseenden. Som synes ligger i rättigheternas
konstruktion ett partsförhållande mellan olika rättighetshavare.207
De ovan nämnda rättigheterna kan alltså införas genom tvångsförfaranden i
förhållande till fastighetsägaren. När en rättighet att använda marken
uppkommer genom myndighetsförfaranden stadgas i lag hur avvägningar ska
göras i förhållande till fastighetsägarens intressen och hur relationen till
där äganderätten inte definieras, men att överlåtelser och upplåtelser av nyttjanderätt regleras vid
sidan av varandra visar på en bekräftelse på en gången tids syn på rätten till jord, där det egentligen
inte var någon principiell skillnad mellan de olika böndernas rätt till jorden (skattebönder,
kronobönder och frälsebönder).
202 14:1 1 st. JB.
203 Prop. 1970:20 B 2 s. 715–716.
204 Bengtsson, 1986, s. 21.
205 Westerlind, 1984, s. 18 gör en uppdelning i totala nyttjanderätter, som omfattar rätt till ett
allmänt nyttjande av fastigheten, och partiella nyttjanderätter, som kännetecknas av att de inte är
förenade med besittningsrätt till fastigheten eller del av denna, utan avser befogenhet att i visst
avseende använda fastigheten. Se även Victorin och Hager, 2015, s. 29 som delar in rättigheterna i
helnyttjanderätter och partiella nyttjanderätter.
206 Se 7–14 kap. JB.
207 Se Hessler, 1973, s. 29.
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fastighetsägaren i övrigt ska se ut.208 Även förhållandet till andra innehavare av
särskild rätt kan vara en del av en sådan prövning. Genom ett sådant förfarande
uppkommer ett privaträttsligt förhållande mellan innehavaren av den prövade
rättigheten, fastighetsägaren och andra innehavare av särskild rättighet som redan
finns på fastigheten.
Renskötselrätten avviker från dessa sätt att reglera mellanhavandena mellan
rättigheter, eftersom den grundar sig i urminnes hävd och inte i avtal eller
myndighetsbeslut. Betydelsen av detta diskuteras i avsnitt 4.3.2.209
Sammanfattningsvis finns ett flertal typer av rättigheter till fast egendom som har
utvecklats över tid för att reglera olika sätt att använda marken. Rättigheterna
utgör ett sätt att reglera förhållandet mellan olika brukare av marken.
Äganderätten är ett viktigt inslag i det fastighetsrättsliga regelverken, men även
de särskilda rättigheterna fyller en viktig funktion. Särskilda rättigheter grundar
sig vanligen i avtal eller myndighetsbeslut, som bestämmer rättigheternas innehåll
och inbördes förhållanden.

2.3

Rättigheter som rättsfakta och rättsföljder

I en analys av rättigheternas innebörd och funktion måste den starka påverkan
som Uppsalaskolan och rättsrealismen haft på synen på rättigheterna och deras
funktion belysas.210 Från 1930-talet, fram till 1900-talets sista decennier var
rättsfilosofin helt dominerad av Uppsalaskolan, som vände sig mot alla inslag av
begreppsjurisprudens och metafysik inom juridiken och som förnekade
existensen av en naturrätt. Synsättet inom Uppsalaskolan har påverkat synen på
rättigheternas funktion och innehåll fram till idag.
Ursprunget till Uppsalaskolans synsätt grundade sig i Hägerströms
begreppsanalytiska och värdekritiska filosofi. Lundstedt var länge
Uppsalaskolans främste företrädare inom rättsvetenskapen och hans arbete
innebar en formlig generalattack på den hävdvunna rättsvetenskapens metod,
terminologi och begreppsapparat. Kritiken gällde de rättviseföreställningar som
förekom samt begrepp som ”rättighet” och ”rättsplikt”. Med en stark förenkling
kan man säga att alla sådana begrepp och föreställningar ansågs vara
”metafysiska” och därmed vetenskapligt värdelösa. För vetenskaplighet krävdes
att satserna var bevisbara och att begreppen skulle vara fria från motsägelser. I
208

Se t.ex. 6 och 12 §§ LL, 13, 14 b och 55 väglagen (1971:948) samt 5:6 st. 2 FBL.
Se särskilt avsnitt 4.3.2.
210 För en beskrivning av Uppsalaskolan och dess betydelse se Strömholm, 1996, s. 100–103.
209
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stället för en deduktion av rättsregler ur uppställda begrepp krävdes öppen
redovisning av reella hänsyn och en praktisk, verklighetsnära analys av
rättsreglerna. En annan uppfattning var att ”samhällsnyttan” borde vara
rättstillämpningens ledstjärna.211 Lundstedt förnekade att äganderätten
överhuvudtaget existerade. Det som fanns var rättsregler som medförde vissa
tryggade positioner för den så kallade ägaren och som uppehölls av den gällande
rättsordningen.212
Till bilden hör även det funktionella äganderättsbegrepp som utformades
ungefär samtidigt av Östen Undén, som både var professor och ledande
socialdemokratisk politiker. Enligt honom var begreppet äganderätt att uppfatta
som en sammanfattning av ett antal rättsverkningar som gav uttryck för ett antal
befogenheter som en ägare har i förhållande till en sak.213
Inom Uppsalaskolan menade man således att begreppet rättighet saknade
gripbar mening. Efter Lundstedts starka kritik av rättighetsbegreppet upptog
Ekelöf under 1940-talet frågan om dess funktion i juridiska satser. Han delade in
vissa exempelsatser i de rättsfakta och rättsföljder som de innehöll och konstaterade
att det fanns en framställningsteknisk nytta med rättighetsterminologin.
Rättsstoffets indelning i rättigheter, det vill säga institut med en fixerad social
funktion, ansågs på ett pedagogiskt och tolkningstekniskt lämpligt sätt framhäva
rättsordningens ändamålsbestämdhet. Ekelöfs synsätt gav upphov till en
långvarig debatt om rättigheternas betydelse som påverkade hur
rättighetsbegreppet därefter kom att användas.214 Den rättsvetenskapliga
litteraturen utgår sedan dess från att rättigheter utgörs av vissa rättsfakta som
leder till vissa rättsföljder.215
Hillert har i sin analys av servitut utvecklat detta synsätt vad gäller rättigheter
inom fastighetsrätten.216 Han beskriver hur man inom rättsordningen delat in
olika rättsliga förhållanden under olika beteckningar, som exempelvis
nyttjanderätt och servitut. Inom varje sådan beteckning är det frågan om vissa
rättsfakta som leder till vissa rättsföljder och sådana förhållanden brukar
beskrivas som en rättighet eller ett rättsförhållande. Som exempel på rättsfakta
anger Hillert att personen A är lagfaren ägare till en fastighet och genom
upplåtelse mot ersättning låter annan avverka skog på fastigheten. Rättsföljderna
är de rättsliga konsekvenserna av att vissa rättsfakta föreligger. Som exempel på
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rättsföljder som kan aktualiseras i denna situation anger Hillert att
rättighetshavaren kan erhålla rättsmaskineriets skydd för sin ensamrätt till skogen
bland annat genom att en domstol förklarar att en annan enskild inte får utföra
en avverkning när rättighetshavarens förbjudit det. Rättighetshavaren kan också
yrka på en dom som ålägger en annan enskild straff eller förpliktar denne att till
henne utge skadestånd. Uttrycket rättighet används följaktligen för ett
arrangemang som markerar att en person har vissa befogenheter och
skyldigheter. Med uttrycket rättsförhållande avses summan av de regler som
enligt rättsordningen gäller för den individuella situationen.217
Hillert menar vidare att man såväl inom teorin, lagstiftningen och det
praktiska rättslivet har inrättat sig efter gruppbildningar som exempelvis
nyttjanderätt och servitut för att ”åtminstone som en framställningsteknisk
förenkling och för att få en vilopunkt vid tankeoperationen låta de olika
rättsföljderna framträda som resultat av att respektive grupps rättighet
(rättsförhållande) föreligger”. Själva rättsreglerna är uppbyggda i enlighet med
detta så att de av rättsmaskineriet auktoriserade rättsföljderna kommer i fråga
endast under förutsättning att man för det konkreta rättsförhållandet anser att
någon av de gruppbildningar som finns i rättsordningen är tillämplig. När man i
en viss situation uttrycker att en rättighet föreligger kan man i olika hög grad avse
rättsfaktum- och rättsföljdssidorna i det komplex av rättsregler som inom
rättsordningen sammanförs till en viss grupp. I en rättsvetenskaplig framställning
om problem som hör samman med en viss ”rättighet” kan man inte uppnå ett
tillfredsställande resultat om man inte tar hänsyn till båda dessa sidor. Allt efter
frågeställningarnas art kan dock uppmärksamheten komma att koncentreras till
endera av sidorna.218
Flera andra rättsvetare har använt motsvarande sätt att beskriva rättigheternas
uppbyggnad genom rättsfakta och rättsföljder.219 Detta tycks även vara det
synsätt som fortfarande är allmänt etablerat bland praktiskt verksamma
jurister.220
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2.4

Rättigheternas förändrade funktion

Under stora delar av 1900-talet har rättigheter inom fastighetsrätten således
främst ansetts vara ett rättstekniskt hjälpmedel för att beskriva enskildas relation
till fast egendom. I och med att äganderätten uppfattades som en rad funktioner
som varierade över tid och mellan olika samhällen, kunde dess innehåll påverkas
av olika externa faktorer. Äganderätten kunde göras större och mer absolut, men
den kunde också minskas och inskränkas, inte minst genom politiska beslut.221 I
den rättsvetenskapliga litteraturen uttrycktes att rättigheter varken var mer eller
mindre än vad lagstiftaren gjorde dem till. Även i mer sentida litteratur beskrivs
äganderätten på detta sätt.222
Som beskrivs i det föregående avsnittet var Uppsalaskolans syn att
lagstiftningen skulle utgå från samhällsnyttan och juridiken uppfattades närmast
som ett slags samhällelig ingenjörskonst. Bernitz skriver lite tillspetsat att
Uppsalaskolan gjorde de juridiska instrumenten till lydiga redskap för den
politiska viljan, utan att sätta några tydliga gränser. Det existerade med detta
synsätt inga rättigheter med självständig juridisk betydelse. Rättighetsbegreppet
betraktades närmast som ett framställningstekniskt hjälpmedel, ett
mellanbegrepp som sammanfattade att ett visst knippe av faktiska förhållanden
under vissa betingelser, rättsfakta, kunde föranleda inträdet av vissa
rättsföljder.223 Det dominerande synsättet har följaktligen varit att rättigheternas
innehåll och betydelse har kunnat ändras genom lagstiftarens politiska beslut.
Med ett sådant synsätt har rättigheterna under lång tid medfört ett svagt skydd
för den enskilde och dennes egendom.
Utöver detta har det funnits en obenägenhet att låta enskildas rättigheter
försvåra åtgärder som ansetts vara i det allmännas intresse. Som nämns i avsnitt
2.1 har de kollektiva inslagen i planlagstiftningen varit framträdande.
Utvecklingen kan sägas ha kulminerat vid lagstiftningen i samband med den
fysiska riksplaneringen.224 Man kan till och med påstå att 1970-talets reformer
inom samhällsplanerings- och naturvårdslagstiftningen kunde bli effektiva just
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genom att lagstiftaren tog mindre hänsyn än tidigare till äganderätten och andra
rättigheter.225 Individuella rättigheter till fast egendom har därmed länge haft en
underordnad roll i beslut om hur marken ska användas.
Sundell uttrycker att man inom socialdemokratin istället för att socialisera
stora delar av näringslivet, helt eller delvis har socialiserat ett antal av
funktionerna inom äganderätten och samtidigt i bestämda avseenden begränsat
avtalsfriheten. Därigenom har man kunnat undgå problemet med ersättning till
de gamla ägarna och man har kunnat inskränka ägarens rättigheter med
utgångspunkt från andra önskvärda ambitioner för hur rättsordningen ska
fungera för att åstadkomma det goda samhället.226
Synen på vad rättigheter är och deras funktion i rättssystemet har emellertid
successivt kommit att förändras. Rättigheterna har med tiden fått en tydligare
funktion av att skydda den enskilde och dennes egendom i förhållande till andra
och staten, när det konstitutionella skyddet för rättigheterna utvecklats, vilket
beskrivs nedan. Detta kan även beskrivas som att de individuella inslagen i rätten
har blivit mer framträdande.
Innan RF infördes år 1974 fanns inte något rättighetsskydd i den svenska
konstitutionen.227 I RF infördes en rättighetskatalog, men rättigheterna fick inte
någon framträdande plats och reglerna var tämligen magra sett med dagens
ögon.228 Under lång tid ansågs kapitel 2 i RF främst som en instruktion för
lagstiftaren att ta fasta på i samband med att nya regler infördes.
Under påverkan av europarätten har rättighetsskyddet därefter successivt fått
en ökad betydelse även inom det svenska rättssystemet och egendomsskyddet
har successivt byggts ut.229 Inkorporeringen av EKMR och Sveriges inträde i EU
har inneburit att rättighetsbestämmelserna har fått en förändrad funktion, vilket
medfört ett starkare skydd för den enskilde.230 Även andra förändrade
förutsättningar i världen har bidragit till ett ökat intresse för rättigheterna.231
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Denna utveckling har förstärkts av att det inom rättsvetenskapen finns ett större
intresse för författningsfrågor.232
En annan faktor som påverkat rättigheternas förändrade funktion är vissa
förändringar i grundlagen år 2010.233 Att uppenbarhetsrekvisitet i 11:14 RF togs
bort innebär att domstolarna i högre utsträckning än tidigare kan pröva om
lagstiftning överensstämmer med grundlag och välja att inte tillämpa den. I
förarbetena till grundlagsändringen framhölls även att grundlagsregler om
enskildas rättigheter ska få fullt genomslag i rättstillämpningen.234 Genom
förändringarna har domstolarna följaktligen fått tydligare ansvar för att bevaka
att lagstiftningen beaktar rättighetsskyddet i 2 kap. RF, inbegripet
egendomsskyddet.235 Detta har medfört att domstolarnas roll har blivit mer
betydelsefull och det mesta tyder på att denna utveckling kommer att fortsätta.236
Ytterligare ett förhållande som förändrat rättigheternas funktion är att det
genom rättspraxis har kopplats ett ansvar för staten att utge ekonomisk
kompensation till enskilda om rättigheterna inte respekteras.237 Detta kan även
beskrivas som att ekonomisk kompensation används som sanktion i förhållande
till staten för att rättighetsskyddet ska upprätthållas.238
Genom att rättighetsfrågorna under de senaste två decennierna kommit att
hamna allt mer i fokus har också individen fått en mer framskjuten position i den
konstitutionella rätten. Samtidigt finns det även faktorer som motverkar
rättighetsdiskursens utveckling. Som Derlén m.fl. utvecklar skrivs de
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konstitutionella rättigheternas historia just nu och avspeglar de samhällsfrågor
som vi brottas med i vår samtid.239
Det konstitutionella rättighetsskyddet grundar sig i naturrättsteorier som
bygger på synen att juridik är mer än en teknik och att det finns inslag i juridiken
som grundar sig i något högre och mera allmängiltigt än den positiva rätten.240
Idag finns således en tydligare koppling mellan naturrättsteorier och
rättighetsteorier, även om det finns skilda åsikter om hur intim kopplingen är
eller bör vara. Sådana frågor har tidigare ansetts höra hemma i ett politiskt eller
rentav naturrättsligt sammanhang.241 Synsättet att det finns vissa grundläggande
rättigheter som enskilda har rätt till får betydelse även för privaträtten, som bör
överensstämma med de grundläggande rättigheter som kommer till uttryck i
2 kap. RF och i EKMR. Denna förändring av rättigheternas funktion pågår
fortfarande och påverkar även relationen mellan äganderätten och
renskötselrätten, vilket framgår av den fortsatta analysen.
Sammanfattningsvis har synen på rättigheternas innebörd och funktion inom
rättssystemet förändrats. Tidigare sågs rättigheterna främst som ett verktyg för
att åstadkomma önskade politiska målsättningar och för att lösa reella problem.
Under påverkan av europarätten och andra förändrade förhållanden har
rättigheterna idag en tydligare koppling till skyddet för individen. Förändringar i
rätten har gjort att individer numera kan få lagstiftningens förenlighet med de
grundläggande rättigheterna prövad i domstol, bland annat genom möjligheten
att begära skadestånd om staten inte respekterat rättigheterna.

2.5

Rättigheter bestämmer rättighetshavarnas förfoganderätt

I den rättsvetenskapliga litteraturen och i svenska förarbeten är det ganska vanligt
att man skriver om rättigheter, tvister, förfaranden, rättsförhållanden och
rättsområden utan att det uppfattas som förenat med några konceptuella
svårigheter.242 Inom rättsfilosofin och rättsvetenskapen har det emellertid
förekommit olika sätt att beskriva och förklara rättigheternas innebörd och
funktion. Tre sådana exempel beskrivs inledningsvis i detta avsnitt för en
fördjupad förståelse för rättigheternas innebörd. Därefter beskrivs hur rättigheter
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till fast egendom bestämmer rättighetshavarnas förfoganderätt, vilket utgör en
utgångspunkt för den kommande analysen.
Ett exempel på hur rättigheternas innebörd har förklarats är Hohfelds analys
av rättigheter. Han har placerat in åtta grundläggande begrepp i ett schema som
kan användas för att beskriva innehållet i ett rättsförhållande mellan två personer.
För att definiera en rättighet används motsvarande skyldighet. En rättighet på
rättighetssidan motsvaras av en skyldighet på förpliktelsesidan.243 Exempelvis
innebär en så kallad primär rättighet en skyldighet för någon annan att avhålla sig
från att förstöra egendomen. Om egendomen förstörs kan detta ge upphov till
en sekundär rättighet, i form av rätt till skadestånd med motsvarande skyldighet
för den andre att utge skadestånd. Hohfelds schema kan användas för att
analysera förhållandet mellan begrepp som rättigheter, rättsförhållanden och
rättsområden. Eftersom en rättighet alltid motsvaras av en skyldighet hos någon
annan person, är beskrivningen av en rättighet därmed detsamma som
beskrivningen av ett rättsförhållande.
Som Södergren påpekat är ett problem med detta resonemang att det knappast
någonsin är så att ett rättsligt avgörande innebär en prövning av en rättighet. Det
vanliga är snarare att ett avgörande har återverkningar på en mängd olika
rättsförhållanden och därmed på många olika rättigheter.244
Honoré har använt en annan modell för att beskriva rättigheter då han anger
vilka egenskaper, i form av rättigheter och skyldigheter, som bör ingå för att det
ska vara frågan om äganderätt.245 Han anger då rätten att besitta, rätten att
använda, rätten att förvalta, rätten till inkomsten av upplåtelser, rätten till
egendomens kapital eller värde, rätten till trygghet från expropriation, rätten att
överlåta egendomen genom försäljning, gåva eller arv, frånvaro av förfallotid,
förbud mot skadlig användning, utmätbarhet och rätten att få tillbaka de aspekter
av rättigheterna som andra innehaft genom upplåtelse när dessa upphör.246
Honoré menar att rättigheterna är kopplade till en eller en rad skyldigheter, bland
annat skyldigheten för icke-ägare att inte stjäla annans egendom eller ingripa på
annat sätt i rättigheten.
Undén utgår i sin beskrivning av äganderätten från skillnaden mellan
äganderätten och andra sakrätter. Han beskriver egenskaper som ägarens
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befogenheter att faktiskt dra nytta av saken – t.ex. konsumera den, begagna den,
dra avkastningen av den, inneha den – och att rättsligt förfoga över den, t.ex.
sälja, skänka bort, hyra ut, låna ut eller pantsätta den.247
De ovan angivna exemplen belyser att rättigheter kan beskrivas och förklaras
på skilda sätt. För att analysera äganderättens respektive renskötselrättens
innebörd och deras inbördes förhållande har jag i denna studie valt att utgå från
tre centrala aspekter av rättigheterna, nämligen:
-

rätten att faktiskt nyttja egendomen,
rätten att fatta beslut och på andra sätt rättsligt förfoga över
egendomen och
rätten att tillgodogöra sig egendomens ekonomiska värde.248

Analysen i kap. 4 av fastighetsägarens respektive renskötselrättshavarens
förfoganderätt utgår från dessa aspekter av rättigheternas, vilka utvecklas nedan.
2.5.1

Det faktiska nyttjandet

En central funktion hos bruksrättigheter är att de bestämmer vem som får
använda egendomen och hur den får användas, vilket beskrivs i detta avsnitt. I
avsnittet beskrivs hur denna rätt även omfattar en skyldighet för andra att inte
förhindra detta nyttjande eller att orsaka skada på egendomen.
2.5.1.1 Rätten att använda egendomen
Rätten att använda egendom utgör en kärnegenskap hos rättigheter till fast
egendom. Hur en rättighetshavare får använda marken beror på vilken rättighet
det rör sig om. Äganderätten ger typiskt sett den mest långtgående rätten att
använda marken, men även bruksrätter kan innefatta en omfattande sådan rätt.
Denna aspekt av rättigheterna utvecklas i detta avsnitt.
Som beskrivs i avsnitt 2.1 är en utgångspunkt i den rättsvetenskapliga
litteraturen att äganderätten omfattar i princip alla sätt att använda egendomen.249
Äganderätten beskrivs som negativt bestämd genom att den innefattar alla
befogenheter som inte är undantagna i lag eller enligt gällande rättsregler.250 Detta
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ger fastighetsägaren en långtgående rätt att på olika sätt använda marken, bland
annat genom att bebygga den, jaga och fiska på den samt genom att avverka den
skog som finns där. Med äganderätten följer även rätten att använda de
naturresurser som finns på fastigheten. Möjligheten att förfoga över fastigheten
och dess resurser kan dock begränsas genom nyttjanderegleringar utifrån att
allmänna intressen kräver anpassningar i nyttjandet.251 Användandet av
naturresurserna kräver därför i regel myndigheternas tillstånd.252
Även för innehavare av särskild rätt utgör just användningen av marken en
central aspekt av rättigheten. Hur egendomen får användas framgår normalt av
det avtal eller myndighetsbeslut som rätten grundar sig i samt relevant
lagstiftning. Om dessa inte anger hur egendomen får användas får man se till
egendomens naturliga användningsområde och vilken funktion som rättigheten
är avsedd att fylla. Utgångspunkten är att egendomen ska kunna användas utifrån
sitt naturliga användningsområde på ett rationellt sätt. Vid en bedömning av vad
som är rationellt vägs både rättighetshavarens intresse av att kunna förfoga över
sin egendom för åtgärder som är nyttiga för den enskilde och för samhället i
stort.253
För att ytterligare utveckla vad rätten att använda egendom innebär beskrivs
nedan hur marken får användas vid servitut, ledningsrätt och nyttjanderätter av
andra slag. Avsikten med redogörelsen är att ge en bild av hur regleringen av
bruket av egendomen byggs upp inom fastighetsrätten. Samtidigt framgår av
beskrivningen vilken central aspekt av rättigheterna som rätten att använda
egendomen innebär.
Av 14:1 JB framgår att servitut ger rätt för annan fastighet att ”i visst
hänseende nyttja eller på annat sätt ta i anspråk” den tjänande fastigheten. Redan
av bestämmelsens ordalydelse framgår följaktligen att själva nyttjandet av
egendomen är ett centralt inslag i rättigheten.254 Servitutet ska främja en
ändamålsenlig markanvändning, vilket innebär att man genom servitutet ska
åstadkomma en positiv nettoeffekt.255 Servitutet ska avse ändamål som är av
stadigvarande betydelse för den härskande fastigheten.256 Servitutet ska därmed
möjliggöra att den härskande fastigheten kan användas på ett rationellt och
251

Under vilka förutsättningar sådana nyttjanderättsbegränsningar får ske beskrivs i avsnitt 2.6.2.
Bengtsson, 1986, s. 20–21. Se även Bäckström, 2012 och 2015.
253 Bengtsson m.fl., 2013, s. 28.
254 Notera dock de negativa servituten som innebär att någon avstår från att använda fastigheten
på ett visst sätt.
255 Prop. 1970:20 B 2 s. 715.
256 14:1 2 st. JB.
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funktionellt sätt och det ska röra sig om att i ett visst hänseende komplettera den
härskande fastigheten. Kravet innebär att servitutet ska vara till nytta även för
framtida fastighetsägare med utgångspunkt i någon typ av ”normalanvändning”
av fastigheten. Bedömningen utgår således i detta avseende från en
fastighetsägare i mer objektiv och genomsnittlig mening, vilket framförallt
förklaras av att ett servitut just gäller till förmån för fastigheten som sådan och
inte för en tillfällig ägare.257
För att bestämma vilken användning som omfattas av servitutet får man utgå
från det avtal eller myndighetsbeslut som servitutet grundar sig i. Om detta inte
besvarar frågan får man utgå från den härskande fastighetens behov.258 Den
tjänande fastigheten kan alltid kräva att utövningen hålls inom detta mått,
samtidigt som den härskande fastigheten kan ställa krav på att få använda
fastigheten på detta sätt.
Ledningsrätt ger enligt lagstiftningens lydelse rätt att ”utnyttja ett visst
utrymme” inom en fastighet för ledning eller annan anordning.259 Även vid
ledningsrätt är följaktligen användningen av fastigheten en kärnegenskap i
rättigheten. Ledningsrätten omfattar enligt vad som bestäms vid förrättningen
befogenhet att inom fastigheten vidta de åtgärder som behövs för att dra fram
och använda en ledning eller annan anordning.260 Det konstateras i förarbetena
att det utöver själva nyttjandet för ledningar krävs att andra befogenheter
omfattas av rättigheten. Det kan röra sig om rätt att beträda marken för tillsyn
och reparation, att ta bort träd och buskar som hindrar ledningsrätten och att i
viss utsträckning ta sten från fastigheten.261
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Hager, 2013, s. 703.
Se Hillert, 1960, s. 70 om befogenheternas omfång knutna till den härskande fastighetens
”behov”. Skulle parterna ha försummat att klart ange befogenheternas omfång men i övrigt ha gett
rättsförhållandet servitutets kännetecken så har man att räkna med huvudregeln att
befogenheternas omfång avgörs av den härskande fastighetens behov. Se även Hillert, 1991, s. 69.
259 1 § 1 st. LL.
260 1 § 2 st. och 22 § 2 st. 1 och 5 p. LL.
261 Se prop. 1973:157 s. 25 och 89. För att bestämma vad som skulle omfattas av rättigheten utgick
den utredning som föregick propositionen från de skriftliga avtal som brukade upprättas när
ledningsrätt uppläts, se SOU 1972:57 s. 54. Det konstaterades då att det brukade finnas klausuler
om rätt att beträda marken för tillsyn och reparation, att ta bort träd och buskar som är till hinder
och att i viss utsträckning ta sten från fastigheten. En vanlig klausul var också att fastighetsägaren
avstod från att uppföra byggnad eller anläggning inom visst avstånd från ledningen. Det förekom
också att fastighetsägaren åtog sig att forsla bort virke från ledningsgatan och att fastighetsägaren
inte utan anmälan till ledningsrättsinnehavaren får fälla träd eller spränga sten i närheten av
ledningen. I propositionen menade man att dessa sätt att använda marken inom ramen för en
ledningsrätt i stort sett var rimliga, men att positiva prestationer för fastighetsägaren inte skulle ingå
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Vid nyttjanderätt är ett grundläggande krav att det rör sig om ett användande
av marken för att det överhuvudtaget ska röra sig om en sådan rätt.262
Nyttjanderätter kan emellertid gälla mycket varierande sätt att använda marken.
Vissa nyttjanderätter ger en långtgående rätt att använda marken, som utesluter
fastighetsägaren från att använda marken. Ett exempel på detta är grustäkter.
Andra nyttjanderätter ger en mindre långtgående rätt att använda marken, som
kan innebär en parallell användning med fastighetsägaren. Ett exempel på detta
är tagande av väg över annans fastighet. Hur nyttjanderätten får utövas beror
främst på det avtal som den grundar sig i.
Sammanfattningsvis ingår rätten att använda marken som ett centralt inslag i både
äganderätten och särskilda rättigheter till fast egendom. Det ligger i de olika
rättigheternas natur att reglera själva bruket av marken. Rätten att använda
fastigheten ingår i alla typer av bruksrätter, men hur fastigheten får användas
varierar med typen av rättighet. Detta bestäms vanligen genom det avtal eller det
myndighetsbeslut som rättigheten grundar sig i.
2.5.1.2 Skyldigheten att inte orsaka skada för andra
Som nämns ovan anses fastighetsägaren som utgångspunkt ha rätt att förfoga
fritt över fastigheten. Som Sundell pekat på är dock synsättet att fastighetsägaren
kan förfoga helt fritt över fastigheten i praktiken en illusion.263 Det finns flera
förhållanden som gör att en innehavare av en rättighet inte har en sådan frihet.
De begränsningar i förfoganderätten som motiveras av allmänna intressen
beskrivs huvudsakligen i avsnitt 2.6.2. I detta avsnitt beskrivs skyldigheten att
inte orsaka skada för annan och visa respekt för andra rättighetshavares
egendom. Denna skyldighet innebär en naturlig begränsning av hur egendomen
kan användas.
Som beskrivs inledningsvis i detta kapitel har både Hohfeld och Honoré
beskrivit hur en rätt att använda egendomen innebär en korresponderande
skyldighet för andra att inte använda eller skada egendomen. Detta kan även
beskrivas som en i rättsordningen underliggande princip om att enskilda inte

annat än när det rör sig om underhåll, precis som vid servitut. Ett åtagande om att forsla bort virke
skulle därför inte omfattas av ledningsrätten.
262 Westerlind, 1984, s. 17.
263 Redan under romartiden ansågs det inte var möjligt att förfoga helt fritt över egendomen, utan
hänsyn skulle tas till omgivningen, se Åhman, 2000, s. 52. Exempelvis fanns grannelagsregler om
hur mycket ägare kunde påverka grannarnas fastigheter.
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olovligt får använda andras egendom eller orsaka skada på den.264 Straffrättsligt
kommer principen till uttryck exempelvis genom bestämmelserna om stöld,
egenmäktigt förfarande och skadegörelse.265 Principen kommer kanske tydligast
till uttryck inom skadeståndsrätten och då särskilt i 2:1 SkL där det föreskrivs om
skadeståndsansvar vid vållande eller uppsåtliga gärningar.266 För att andra inte
ska använda eller orsaka skada på egendomen kan följaktligen straff eller
skadestånd användas som sanktion.
Att rättighetshavare inte får orsaka skada för andra kan även beskrivas som
rättigheternas sociala aspekt. Honoré har menat att äganderätten alltid har haft
en sådan social aspekt och att förbudet mot skadlig användning är ett resultat av
de levnadsomständigheter som vi lever under.267
Inom fastighetsrätten innebär denna princip att rättighetshavarens
grundläggande rätt att använda egendomen korresponderar med en skyldighet
för andra enskilda att inte ingripa i rättighetshavarens nyttjande av egendomen.
Andra får inte heller förstöra eller ta ifrån innehavaren egendomen.268 I den
rättsekonomiska litteraturen har detta beskrivits som rättighetens exkluderande
funktion som innebär att ägaren har en frihet att utesluta andra från att nyttja
tillgången.269 I den rättsvetenskapliga litteraturen har detta även beskrivits som
rättighetshavarens skydd mot kränkningar av besittningen av egendomen.270
Skyldigheten att respektera andras egendom föreligger även rättighetshavare
emellan, vilket innebär att det finns ett ömsesidigt krav på att respektera
varandras rättigheter. Detta innebär att förfoganderätten inte omfattar någon rätt
att använda den egna egendomen så att andra rättighetshavare orsakas skada,
utan det uppställs ett grundläggande krav på att andras rättigheter ska respekteras.
När det finns två rättighetshavare till samma objekt, kommer principens
innehåll till uttryck genom lagstiftning, praxis och förarbetsuttalanden, bland
annat genom ett krav på ömsesidig hänsyn rättighetshavare emellan samt genom
rätten till skadestånd vid skada och intrång. Hur dessa rättsliga inslag är
264 Se inledningen av detta avsnitt för Hohfelds beskrivning av att rättigheter innebär en skyldighet

för andra att skada egendomen.
265 8:1, 8:8 och 12:1 BrB.
266 Se avsnitt 5.3.
267 Åhman, 2000, s. 70–71, med hänvisning till Honoré, 1960, s. 144–145. Detta är ett resultat av
de levnadsomständigheter vi lever under idag. Honoré tycks mena att egendomsinnehavaren inte
bör kunna ställa anspråk på att få bedriva vilken typ av verksamhet som helst. Vissa intressen inom
vissa givna ramar bör ägaren ändå tillåtas få tillgodosedda.
268 Åhman, 2000, s. 70.
269 Skogh och Lane, 2000, s. 33.
270 Undén, 1974, s. 28–29 och Bengtsson, 1991, s. 15.
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utformade inom fastighetsrätten beskrivs utförligare i avsnitten 5.1 och 5.3. I
vissa situationer kan en rättighetshavare tillåtas att gå utöver principen om att
annans egendom inte får skadas i sitt nyttjande av egendomen, men då krävs som
regel tillstånd från myndigheterna, att det motiveras av ett allmänt intresse och
att ersättning utgår.271
Skyldigheten att respektera andras rättigheter medför således krav på
anpassningar i respektive rättighetshavares nyttjande så att skada eller intrång inte
uppkommer för en annan rättighetshavare. Det rör sig därmed inte om en ålagd
inskränkning i förfoganderätten, utan om ett inbyggt krav på anpassningar i
förhållande till andras rättigheter. Sådana anpassningar i nyttjandet av
egendomen utgör en naturlig del av förfoganderätten och gäller redan initialt i
förhållande till andra. De utgör så att säga en del av rättigheterna.
Det framgår emellertid både av lagstiftning och rättspraxis att viss påverkan
på egendom kan accepteras, åtminstone i vissa situationer. I vilken utsträckning
en rättighetshavare får påverka eller skada annans egendom beror på vilken typ
av rättigheter det rör sig om och vilken toleransnivå som gäller i rättsförhållandet.
Detta vidareutvecklas i avsnitten 5.1, 5.2 och 5.3. Här ska bara kortfattat sägas
att den skada eller påverkan som brukar accepteras rättighetshavare emellan är
relativt låg. Om större intrång i rätten krävs måste detta motiveras av allmänna
intressen och i övrigt vara förenligt med det konstitutionella egendomsskyddet.272
Rättighetshavarens rätt att använda egendomen kan följaktligen bestämmas
genom att man initialt fastställer vilken grundläggande rätt innehavaren har att
använda fastigheten. Ett nästa steg är att klarlägga om det finns krav på
anpassningar i förfoganderätten i förhållande till att andra rättighetshavare inte
får orsakas skada eller alltför långtgående påverkan och vilken toleransnivå för
påverkan eller skada som gäller rättighetshavarna emellan.273
Sammanfattningsvis korresponderar rättighetshavarens rätt att använda
egendomen med en skyldighet att respektera andras rättigheter och att inte orsaka
skada på andras egendom. Principen gäller ömsesidigt rättighetshavare emellan.
Denna skyldighet kommer till uttryck på olika sätt inom fastighetsrätten,
exempelvis genom hänsynskrav och bestämmelser om skadestånd. Detta utgör
en naturlig anpassning i användningen av egendomen i förhållande till andras
rättigheter. Viss påverkan rättighetshavare emellan kan dock accepteras. I olika
rättsförhållanden föreligger olika toleransnivåer för vilken påverkan eller skada
som kan accepteras.
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Se t.ex. 9 kap. MB om tillstånd för verksamheter som bedöms miljöfarliga.
Se avsnitt 2.6.2.
273 Ytterligare ett moment för att utröna förfoganderättens innehåll är att fastställa vilka
nyttjanderättsregleringar som finns som motiveras av allmänna intressen, se avsnitt 2.6.2.
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2.5.2

Det rättsliga förfogandet

Rättighetshavarens förfoganderätt innefattar även en rätt att fatta beslut som rör
egendomen, vilket även kan beskrivas som det rättsliga förfogandet över
egendomen. Det kan exempelvis röra sig om beslut att sälja, skänka bort, upplåta,
låna ut eller pantsätta egendomen. Vilka beslut som rättighetshavaren får fatta
beror på vilken typ av rättighet det rör sig om, vilket utvecklas i detta avsnitt.
Fastighetsägaren har ett stort utrymme att fatta beslut som rör fastigheten.
Denne kan låta andra använda den genom upplåtelser, under vissa villkor, med
eller utan ersättning. Fastighetsägaren kan även ge bort fastigheten eller sälja den.
Möjligheten att fatta beslut om egendomen kan variera beroende på vilken typ
av mark det rör sig om. Vid prövningar av markanvändningen av myndigheter
väger fastighetsägarens rätt att bestämma i allmänhet tyngre i fråga om
gårdsplaner och liknande områden, där hänsyn till friluftslivet eller det allmänna
intresset av rörelsefrihet inte gör sig gällande på samma sätt.274 Detta kan också
förklaras genom att påverkan på fastighetsägarens boende är en kränkning i
förhållande till rättighetshavarens integritetsaspekt.275
Även innehavare av särskilda rättigheter till marken har rätt att fatta vissa
beslut som rör egendomen. Möjligheten att fatta beslut ser dock olika ut
beroende vilken rättighet det rör sig om. Ofta är möjligheten att fatta beslut om
fastigheten mera begränsad än fastighetsägarens rätt.276 Vad gäller ledningsrätt
har exempelvis ledningsrättshavare rätt att fatta beslut som rör etableringen och
upprätthållandet av ledningarna. Det kan även röra beslut om att låta en
entreprenör vidta arbeten eller underhåll av ledningarna. Vilken möjlighet
rättighetshavaren har att fatta beslut som rör egendomen beror således på vilken
rätt att använda den som rättigheten medför. Användningen och beslutsfattandet
hör alltså ihop. Normalt framgår av det avtal eller det myndighetsbeslut som
rättigheten grundar sig i hur rättighetshavaren får använda egendomen och
genom detta vilka beslut rättighetshavaren får fatta.
Även när det gäller rätten att fatta beslut finns en grundläggande skyldighet att
anpassa beslut så att andra rättighetshavare inte orsakas skada.277 Om det
föreligger en annan rättighet till fastigheten kan det alltså innebära att
rättighetshavarens beslut måste anpassas till detta förhållande. Beslut får inte
fattas som försvårar eller omöjliggör en annan rättighets utövande.
274

Bengtsson, 1991, s. 18.
Christensen, 1994, s. 355–356.
276 Se Bengtsson m.fl., 2013, s. 28–29, om nyttjanderättshavares förhållande till äganderätten.
277 Jfr avsnitt 2.6.1.2.
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Rättighetshavare kan som utgångspunkt fritt ingå avtal med andra avseende
den fasta egendomen. Rätten att förfoga rättsligt över egendomen har följaktligen
en nära koppling till avtalsfriheten som utgör en hörnsten i det privaträttsliga
systemet.278 Avtalsfriheten och rätten att förfoga rättsligt över den fasta
egendomen innebär att en exploatör som vill använda viss mark måste komma
överens med berörda rättighetshavare om deras rätt till marken påverkas av
verksamheten. Fastighetsägarens godkännande krävs alltid för sådana
verksamheter. Ett exempel är att ett företag som vill etablera vindkraft inom ett
område måste komma överens med berörda fastighetsägare om de villkor som
gäller för detta. Det kan även krävas överenskommelser med innehavarna av
särskilda rättigheter om deras rätt påverkas. Ett alternativ till detta är att
exploatören får markåtkomst genom offentligrättslig lagstiftning, exempelvis
ExprL, FBL, PBL, AL eller LL.279
Den principiella avtalsfriheten omfattar även rättighetshavares inbördes
skyldigheter och rättigheter. Om flera rättighetshavare berörs av ett beslut som
rör egendomen krävs som regel att dessa kommer överens om hur egendomen
ska användas. De berörda rättighetshavarna kan då komma överens om hur
egendomen får användas och om vad som i övrigt gäller mellan dem genom avtal.
Sådana situationer regleras genom den förmögenhetsrättsliga lagstiftningen och
förmögenhetsrättsliga principer.280
Inom fastighetsrätten finns utöver detta flera exempel på olika former av
samordnat beslutsfattande när flera rättighetshavare är berörda. Tre av dessa
beskrivs nedan; samäganderätt, delägarförvaltning och föreningsförvaltning.
När flera äger fast egendom gemensamt genom samäganderätt föreligger ett
nödvändigt samband mellan de olika innehavarna av äganderätten eftersom det
då rör sig om ”samma” äganderätt.281 Vid samägande krävs samtycke för att fatta
beslut om hur egendomen ska användas.282 Det innebär att den enskilde vid
beslut som rör egendomen måste beakta de övriga rättighetshavarnas synpunkter
och behov.283 Vid oenighet bland delägarna måste det finnas ett sätt att lösa
tvisten.284 Om samägarna inte kan komma överens om egendomens nyttjande,
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Håstad m.fl., 2016, s. 47. Sterzel m.fl., 2004, s. 18 menar att det är svårt att ge förfoganderätten
ett verkligt innehåll utan en omfattande avtalsfrihet.
279 Se Sjödin m.fl., 2011 om markåtkomst och ersättning.
280 Walin, 2000, s. 124–125.
281 Situationen regleras genom lagen om samäganderätt, SamL, SFS 1904:48 s. 1.
282 2 § SamL.
283 Walin, 2000, s. 127.
284 Undén, 1974, s. 157.
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kan en delägare därför begära att tingsrätten förordnar en god man som sköter
förvaltningen eller så kan en ägare begära försäljning av egendomen genom
offentlig auktion.285 Om överenskommelser inte kan uppnås finns alltså särskilda
rättsliga förfaranden för att lösa denna situation.286
Ett annat exempel på ett samordnat beslutsfattande inom fastighetsrätten är
delägarförvaltning som innebär att alla delägare är med och fattar beslut som rör
egendomen. Denna typ av beslutsordning finns exempelvis i lagen om
förvaltning av samfälligheter, SFL.287 Vid delägarförvaltning beslutar delägarna
gemensamt, vilket betyder att det även här krävs enighet dem emellan.288 Om
delägarna inte kan enas i en fråga om en förvaltningsåtgärd ska, om någon av
delägare begär det, lantmäterimyndigheten eller den som myndigheten förordnar,
hålla sammanträde med delägarna för att avgöra frågan. Om omständigheterna
föranleder det ska det anordnas föreningsförvaltning.289 När överenskommelser
inte kan uppnås finns det följaktligen föreskrivet hur situationen ska hanteras.
Kravet på enighet utgör ett skydd för rättighetshavaren.290
Föreningsförvaltning utgör ytterligare en form av samordnat beslutsfattande
när det finns flera berörda rättighetshavare. En samfällighetsförenings ändamål
är att förvalta den samfällighet för vilken den bildats.291 Den enskilde
rättighetshavaren deltar i förvaltningen genom föreningsstämman, som väljer en
styrelse som sköter den löpande förvaltningen av den gemensamma
egendomen.292 Den enskildes inflytande över de beslut som fattas sker då bland
annat genom bestämmelser om val av styrelse, omröstning, styrelsens ansvar och
revision. Enhällighetsprincipen har här ersatts med bestämmelser om beslut
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3, 4 och 6 §§ SamL.
Av NJA 1990 s. 184 framgår att den delägare som inte vill godta åtgärder som vidtagits av en
annan delägare utan samtycke, har rätt till domstolsprövning. I målet hade en delägare vidtagit
åtgärder som de andra delägarna inte hade godkänt trots att samtycke krävdes enligt 2 § SamL. HD
uttalade då att en delägare som anser att en annan delägare genom sitt förfarande har åsidosatt
kravet på samtycke enligt allmänna rättsgrundsatser kan angripa förfarandet genom att påkalla
domstols prövning. Det förelåg därför inte hinder mot att pröva en ansökan om handräckning.
287 SFS 1973:1150. Lagen är tillämplig vid samfälligheter som har uppkommit genom förfaranden
enligt FBL, vid servitut eller annan särskild rättighet som hör till flera fastigheter gemensamt och
vid samfälligheter enligt AL.
288 6 § SFL. Begreppet enighet i denna bestämmelse får antas motsvara begreppet samtycke i SamL.
289 7 § 1 st. samma lag.
290 Hemström, 1986, s. 44.
291 18 § 1 st. SFL.
292 20, 30 och 47 §§ samma lag.
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genom majoritet.293 Vid föreningsförvaltning skyddas rättighetshavaren genom
bestämmelser om begränsningar som styrelsen inte får åsidosätta; att föreningens
ändamål är att förvalta samfälligheten för vilken den har bildats och att den inte
får driva verksamhet som är främmande för detta ändamål. Vidare kan det finnas
bestämmelser om att föreningen ska tillgodose medlemmarnas gemensamma
bästa och att varje enskild medlems intresse även ska beaktas i skälig omfattning.
Det uppställs även krav på majoritet vid avgörandet av vissa frågor samt rätt att
klandra beslut som inte tillkommit i behörig ordning eller som strider mot SFL
eller annan författning eller mot stadgarna. Styrelsen kan även bli
skadeståndsskyldig gentemot föreningen eller drabbade delägare.
Föreningsförvaltning används exempelvis när det föreligger ett behov av att
samordna jakt eller fiske mellan olika fastigheter. Enligt lagen om
viltvårdsområden kan två eller flera fastigheter sammanföras till ett
viltvårdsområde för att främja viltvården genom en samordning av jakten och
åtgärder till skydd och stöd för viltet.294 Motsvarande reglering finns för
fiskerättsägare genom fiskevårdsområden.295 Denna typ av beslutsordning finns
också i lagen om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna.296
Rättighetshavarens möjlighet att fatta beslut om egendomen kan begränsas
genom lagstiftning i olika avseenden när samhälleliga intressen motiverar det. Ett
exempel är stadgandet i 1:1 2 st. JB om att sämjedelning är utan verkan. Ett annat
exempel är de tidsbegränsningar för upplåtelser som finns i 7:5 JB. De har främst
motiverats av samhällets intresse av att markanvändningen ska kunna förändras,
vilket innebär att fastighetsägaren inte bör vara bunden i alltför långa
avtalsförhållanden.297
Sammanfattningsvis ingår rätten att fatta beslut om egendomen som ett centralt
inslag i äganderätten och särskilda rättigheter till fast egendom. Denna rätt
korresponderar med rätten att använda egendomen. Vilken typ av beslut som
rättighetshavaren får fatta beror på innehållet i avtalet eller beslutet samt på vilken
typ av rättighet det rör sig om. Om någon utomstående vill använda marken krävs
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Undén, 1965, s. 159.
1 § lagen om viltvårdsområden (2000:592).
295 Lagen om fiskevårdsområden (1981:533).
296 SFS 1952:167.
297 Eftersom en nyttjanderätt innebär en långtgående inskränkning av fastighetsägarens frihet att
förfoga över sin egendom, liksom för möjligheterna att åstadkomma ändrad användning av
fastigheterna, har det ansetts viktigt att sätta maximigränser för hur långa
nyttjanderättsupplåtelserna får vara, se Lagberedningens förslag till jordabalk I, 1905, s. 69. Se även
Hager, 2013, s. 688–689, där han beskriver principen om jordägandets frihet och sätter in den i sitt
rättsliga sammanhang. Se även Victorin och Hager, 2015, s. 31.
294

67

överenskommelser med fastighetsägaren och i vissa fall med innehavare av
särskilda rättigheter. Som utgångspunkt krävs inom fastighetsrätten enighet
mellan rättighetshavarna om flera rättighetshavare berörs av en åtgärd. Inom
fastighetsrätten finns flera exempel på att beslutsfattandet mellan berörda
fastighetsägare har samordnats genom olika förfaranden.
2.5.3

Tillgodogörandet av det ekonomiska värdet

Ytterligare en aspekt som kan ingå som en del av förfoganderätten är
rättighetshavarens rätt att tillgodogöra sig fastighetens ekonomiska värde. Svensk
rätt intar i princip ståndpunkten att det är egendomens ägare eller innehavare av
särskild rätt som får dra ekonomisk nytta av den.298
Fastighetsägaren kan tillgodogöra sig fastighetens ekonomiska värde genom
att använda den på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt. Fastighetsägaren kan även
sälja fastigheten eller på annat sätt överlåta den.299 Vidare kan fastighetsägaren
sälja eller upplåta de resurser som finns på fastigheten, exempelvis genom att
avverka skog för försäljning eller upplåta rätt att ta grus på fastigheten mot
ersättning.
Ahlinder menar att äganderätten till fast egendom huvudsakligen utgör en rätt
till fastighetens värde.300 Som skäl för detta lyfter hon fram att det moderna
äganderättsbegreppet i korthet kan förklaras som en avspegling av den allt mer
ekonomiskt teoribaserade samhällssynen, vilken utgår från samhällets
sammantagna behov och största möjliga ekonomiska nytta. Som detta kapitel
visar så menar jag att äganderätten och andra rättigheter till fast egendom även
har andra aspekter som kan vara lika centrala som de ekonomiska.
Även särskilda rättigheter kan innefatta en rätt att på olika sätt tillgodogöra sig
fastighetens ekonomiska värde. Exempel på sådana rättigheter som grundar sig i
avtal är jordbruksarrende, skogsavverkningsupplåtelse och rätt till grustäkt.301 Ett
exempel på en sådan rätt som grundar sig i myndighetsbeslut är ledningsrätt, där
ledningsrättsinnehavaren ofta som en del av sin verksamhet använder
ledningarna för att sälja tjänster för att få ekonomisk vinst.
Sammanfattningsvis utgör rätten att tillgodogöra sig fastighetens ekonomiska
värde ofta en central aspekt av rättigheter till fast egendom. Fastighetsägaren är
298 Bengtsson, 1983, s. 103. Även med stöd av allemansrätten kan enskilda tillgodogöra sig ett visst

ekonomiskt värde av fastigheten genom att exempelvis plocka bär för försäljning.
299 Det finns dock vissa undantag. T.ex. krävs tillstånd för förvärv av vissa lantbruksfastigheter
enligt jordförvärvslagen (1979:230).
300 Ahlinder, 2013, s. 25.
301 8 och 9 kap. JB respektive7:3 JB.

68

den som kan tillgodogöra sig det ekonomiska värdet i störst omfattning. Vad
gäller det särskilda rättigheterna kan rätten att förfoga över det ekonomiska
värdet följa av det avtal eller myndighetsbeslut som rättigheten grundar sig i. Flera
rättighetshavare kan parallellt tillgodogöra sig den fasta egendomens ekonomiska
värde på olika sätt.

2.6

Rättigheter som skydd för den enskilde

Rättigheter till fast egendom medför som beskrivs i avsnitt 2.5 en rätt att på olika
sätt förfoga över egendomen. För rättigheternas existens krävs utöver detta ett
system som upprätthåller dem. I det svenska rättssystemet är det främst staten
som ansvarar för att det finns ett sådant system, bland annat genom lagstiftning
samt myndighets- och domstolsverksamhet. Om staten inte upprätthåller ett
system där rättigheter beaktas och skyddas förlorar de sin innebörd. I detta
avsnitt beskrivs skyddet för rättigheten i förhållande till andra, både genom det
rättighetsskydd som finns inom rättsordningen och genom det konstitutionella
egendomsskyddet. Dessa två delar av skyddet av rättigheterna är kopplade till
varandra och bör beskrivas i ett sammanhang för att synliggöra hur rättigheter
fyller funktionen av att skydda enskildas rättsförhållanden. En analys av det
rättighetsskydd som finns i regleringen av förhållandet mellan äganderätten och
renskötselrätten återfinns i kap. 5. En analys av egendomsskyddets betydelse
återfinns i kap. 6.
2.6.1

Rättighetsskyddet

Uttrycket rättighetsskydd är möjligen något ovant inom den svenska
rättsordningen och begreppet kan även ha olika betydelser. Därför beskrivs i
detta avsnitt vad som avses med rättighetsskydd i denna studie.
Rättigheter innebär som beskrivs i avsnitt 2.5.1 en skyldighet att avhålla sig
från att nyttja eller skada annans egendom. Med hänsyn till detta behövs ett skydd
för rättighetshavares rätt i förhållande till andra. Rättighetsskyddet innebär att
olika typer av inslag i rätten används för att rättigheterna ska upprätthållas.302 Att
tala om ”skydd” för en rättighet ger kanske intrycket av att rättigheten är något
för sig som ska ”skyddas” på det ena eller andra sättet, men det handlar egentligen
om ett inslag i rättigheten. Rättighetsskyddet utgör en del av det komplex av
rättsregler och principer som bygger upp rättigheten. Det rör sig om de regler
302
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som ska garantera att den som enligt gällande regler har förvärvat en rättighet
också ostört ska kunna använda sig av egendomen.303
Rättighetsskyddet kan vara uppbyggt genom olika typer av bestämmelser och
principer som bland annat finns inom straffrätten, processrätten och
skadeståndsrätten. Vilka inslag som används inom ett rättsområde för att bygga
upp rättighetsskyddet beror till stor del på juridisk tradition, tidigare systematik,
befintlig samhällsorganisation och myndigheternas organisation. Även skiftande
intressen och värderingar hos politiker och andra grupper som deltar i
lagstiftningsprocessen påverkar detta val. Rättighetsskyddet påverkas även av att
många, ibland motstridiga mål, ska tillgodoses.304
Inom fastighetsrätten bör man skilja på rättighetsskydd som gäller i
förhållande till enskilda som själva saknar rätt att använda egendomen, respektive
rättighetsskydd som gäller i förhållande till enskilda som använder samma eller
angränsande fastigheter med stöd av en rättighet. När utomstående utan egen
rätt använder egendomen eller begränsar rättighetshavarens möjlighet att
använda den finns olika typer av regler för att skydda rättighetshavarens ställning,
bland annat straffrättsliga, processuella och skadeståndsrättsliga bestämmelser.
Straffrättsligt kan det röra sig om stöld, egenmäktigt förfarande, självtäkt,
skadegörelse, åverkan eller tagande av olovlig väg.305
Intresset för denna studie är emellertid de situationer när det finns flera
rättighetshavare som har rätt till samma fasta egendom och det rättighetsskydd
som då finns dem emellan. Det föreligger i sådana situationer ingen möjlighet att
förhindra den andre rättighetshavarens bruk, så länge nyttjandet håller sig inom
ramen för den förfoganderätt som följer av rättigheten.306 Om förfogandet går
utöver detta byggs rättighetsskyddet upp av andra typer av inslag i rätten. Inom
ramen för denna studie har ett antal sådana inslag inom fastighetsrätten
identifierats:
- krav på hänsyn eller avvägningar rättighetshavare emellan,
- ekonomisk kompensation,
303

Hessler, 1973, s. 6–7 skiljer på det statiska skyddet och det dynamiska tredjemansskyddet.
Se Hessler, 1973, s. 6–7 och Strömholm, 1996, s. 291.
305 8:1 BrB. I 8:8 och 8:11 2 st. BrB föreskrivs att den som gör intrång i annans besittning av
fastighet, såsom genom att olovligen anbringa eller bryta stängsel, bygga, gräva, plöja, upptaga väg
eller låta kreatur beta, eller skiljer någon obehörigen annan från besittning av fastighet del därav,
kan dömas för egenmäktigt förfarande eller självtäkt. 8:9 BrB. Se NJA 1984 s. 315 där en
fastighetsägare plöjde och vidtog åtgärder sedan arrendet upphört men medan arrendatorn
fortfarande brukade fastigheten. Fastighetsägaren dömdes för självtäkt. 12:1, 12:2 och 12:4 BrB.
306 Genom stängselgenombrott kan de som har rätt att använda en fastighet med stöd av
allemansrätten framtvinga att fastighetsägaren åläggs att ta bort hinder för detta, 26:11 MB.
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-

rätten att yttra sig inför beslut om markanvändning samt

-

rätten till domstolsprövning.307

Det rör sig som synes om både materiella och processuella inslag i rätten som
bygger upp rättighetsskyddet. I detta avsnitt introduceras dessa olika delar av
rättighetsskyddet mer övergripande. Deras innebörd utvecklas vidare i kap. 5.
Som beskrivs i avsnitt 2.5 har en rättighetshavare rätt att på olika sätt förfoga
över sin egendom. Samtidigt omfattar inte förfoganderätten en rätt att orsaka
skada för andra rättighetshavare, utan rätten att använda egendomen
korresponderar med en skyldighet att respektera andras rättigheter. En
grundläggande utgångspunkt för rättssystemet är alltså att enskilda inte får orsaka
skada på andras egendom. Inom fastighetsrätten kommer skyldighet bland annat
till uttryck genom krav på att rättighetshavare ska visa hänsyn i förhållande till
varandra, exempelvis genom kravet på skälig hänsyn i 3.1 JB. Sådana krav
tydliggör att rättighetshavare i sin markanvändning måste ta hänsyn till andra
rättighetshavare och anpassa sitt nyttjande till detta. Vad detta krav på hänsyn
innebär utvecklas utförligare i avsnitt 5.1.
Av samma anledning finns inom den speciella fastighetsrätten vissa krav på att
avvägningar ska göras mellan de fördelar som en åtgärd har för en
rättighetshavare och de olägenheter som åtgärden innebär för en annan
rättighetshavare. Sådana avvägningar förekommer både vid tillkomsten av
parallella rättsförhållanden och under löpande rättsförhållanden. Hur detta krav
är formulerat inom fastighetsrätten utvecklas utförligare i avsnitt 5.2.
Ett annat centralt inslag i regleringen av förhållandet mellan rättighetshavare
inom fastighetsrätten är rätten till ekonomisk kompensation. Genom den
ekonomiska kompensationen ges rättighetshavaren skydd för sin egendom och
kompensationen klargör även förhållandet mellan rättighetshavarna. I studien
görs skillnad på skadestånd, ersättning vid förvaltningsrättsliga beslut och
vinstfördelning.
I privaträttsliga situationer är skadeståndet en viktig sanktion mot
överträdelser av en rättighet.308 Genom skadeståndet klargörs vilken hänsyn som
ska tas till annans egendom. På det sättet bidrar skadeståndet till att sätta
gränserna för hur enskilda kan agera i förhållande till varandra, med utgångspunkt
i bedömningar av när man genom oaktsamhet eller uppsåt orsakat skada. Man
kan till och med hävda att det är skadeståndsskyldigheten som klargör olika
rättigheters faktiska innehåll. Skogh och Lane menar, ur ett rättsekonomiskt
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perspektiv, att ersättningen identifierar rättigheternas innehåll, att ett bevis för
rättigheten är det krav som uppkommer om rätten tas från innehavaren och att
innehavarens ansvar också definierar dennes skyldigheter gentemot andra
rättighetshavare. De menar att rättigheterna blir diffusa om det inte utgår
ersättning eller om ersättning bara utgår godtyckligt.309 Samma tankesätt gäller
även för ersättning vid förvaltningsrättsliga förfaranden och vid vinstfördelning.
I avsnitt 5.3 utvecklas hur rätten till ekonomisk kompensation är utformad inom
fastighetsrätten.
Utöver de materiella inslagen i rätten byggs rättighetsskyddet upp av
processuella bestämmelser och principer som reglerar hur den enskilde kan gå till
väga för att skydda sin rätt till egendom. Här är rätten till domstolsprövning ett
centralt inslag i rätten. I RF finns inget uttryckligt stadgande om den enskildes
rätt till domstolsprövning, men i 2:11 2 st. RF uttalas att en rättegång ska
genomföras rättvist och inom skälig tid.310 Enligt 11:5 RF får rättstvister mellan
enskilda inte utan stöd av lag avgöras av andra myndigheter än domstolar. Rätten
till domstolsprövning finns i en rad internationella instrument, däribland
artikel 6 EKMR och i artikel 47 EU:s rättighetsstadga. Artikel 6 EKMR stadgar
bland annat att rättighetshavaren ska kunna få sina civila rättigheter och
skyldigheter prövade i domstol eller domstolsliknande förfarande.311 Betydelsen
av artikeln har utvecklats genom en omfattande praxis från ED.
En rad svenska mål i ED har rört avsaknaden av rätt till domstolsprövning
enligt artikel 6 EKMR.312 Genom lagen om rättsprövning av vissa regeringsbeslut
har HFD behörighet att pröva om beslut av regeringen i frågor om enskildas
civila rättigheter eller skyldigheter strider mot någon rättsregel, så kallad
rättsprövning.313 Det är finns emellertid fortfarande brister i de nationella
processuella bestämmelserna utifrån kraven i EKMR.314
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Skogh och Lane, 2000, s. 156.
Vid beslut om frihetsberövanden krävs att beslutet ska kunna prövas i domstol enligt 2:9 RF.
311 För en övergripande beskrivning av den konstitutionella rätten till domstolsprövning och
rättssäker process se Södergren, 2009, s. 158–212 och Derlén m.fl., 2016, s. 390–409.
312 Sporrong och Lönnroth, Pudas, Bodén, Tre Traktörer Aktiebolag, Allan Jacobsson, Håkansson och
Sturesson, Mats Jacobsson, Skärby, Fredin och Zander samtliga mot Sverige.
313 Denna lag (2006:304) föregicks av lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa
förvaltningsbeslut.
314 Se t.ex. Andersson, Karin mot Sverige. Mark- och miljödomstolarna har under senare år fått en
tydligare ställning vad gäller att pröva fastighetsmål och miljömål. Åtskilliga ärenden har förts
över från administrativ prövning till domstolsprövning, vilket skulle kunna få betydelse för hur
rättigheter till fast egendom hanteras i prövningarna.
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Det anses utgöra en grundläggande rättssäkerhetsgaranti att tvister om
enskildas rättigheter ska kunna prövas av domstol. Den som menar att det
föreligger en tvist om ett privaträttsligt eller ett offentligrättsligt förhållande ska
kunna föra talan om detta vid domstol och rättssystemet ska erbjuda
domstolsprövning av alla anspråk som inte kan betraktas som grundlösa.315 Det
innebär att rättighetshavare bör ha rätt till domstolsprövning vid beslut som rör
den enskildes privata rättigheter och skyldigheter, exempelvis rätten att använda
och behålla egendom.316 Rätten till domstolsprövning är således central för att
enskilda ska ges rättighetsskydd för sig och sin egendom.
Rätten till domstolsprövning gäller även inom fastighetsrätten. Hur denna rätt
kommer till uttryck inom rättsområdet och i förhållandet mellan äganderätten
och renskötselrätten beskrivs i avsnitt 5.4.
Domstolsprövningen utgör även ett skydd för den enskilde i förhållande till
staten och den offentliga förvaltningen.317 Individer som söker skydd gentemot
statsmakten är ofta hänvisade till domstolarna. Domstolarnas uppgift är
följaktligen att avgöra tvister mellan enskilda samt mellan staten och enskilda,
vilket leder in på frågan om egendomsskyddets betydelse i förhållandet mellan
rättighetshavare samt i förhållandet mellan enskilda och staten.
2.6.2

Egendomsskyddet

Det konstitutionella egendomsskyddet finns i 2:15 RF. Egendom skyddas även
genom artikel 1-1 EKMR och artikel 17 EU:s rättighetsstadga.318 I dessa
stadganden uppställs krav på staten i förhållande till enskildas egendom. Skyddet
omfattar äganderätten, renskötselrätten och andra särskilda rättigheter till fast
egendom.319 Skyddet gäller både egendom som tillhör individer och företag.
Utformningen och innebörden av egendomsskyddet har varit en av de mest
omdiskuterade frågorna i 2 kap. RF. Det har funnits en genuin politisk oenighet
om önskvärdheten av ett sådant grundlagsskydd och hur detta i så fall bör
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Se Danelius, 2015, s. 157–161.
Sjödin m.fl., 2011, s. 57.
317 Lindblom, 2004, s. 229–262 beskriver domstolarnas förändrade funktioner.
318 Eftersom SVL och RNL inte omfattas av EU-rätten i de delar som gäller förhållandet mellan
skogsbruket och renskötseln så behandlas inte artikel 17 EU:s rättighetsstadga i den fortsatta
framställningen.
319 Eftersom stadgandena omfattar även andra rättigheter än äganderätt, väljer jag att inte använda
beskrivningen ”skydd för äganderätten”, utan i stället ”skydd för egendomsrättigheter”, jfr Åhman,
2000 och Danelius, 2015.
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utformas. Vissa partier har befarat att ett alltför starkt skydd för egendom kan
leda till svårigheter att genomföra lagstiftning som syftar till social och
ekonomisk utjämning eller till skydd för natur och miljö. Andra partier har sett
äganderätten som en central del av vårt ekonomiska och sociala system.320
Egendomsskyddet i 2:15 RF utgör därför resultatet av en politisk kompromiss.
Synen på vad egendomsskyddet är och hur starkt ett sådant skydd bör vara har
även varierat betydligt över tid.321
Ett argument för ett starkt egendomsskydd är att det säkrar stabiliteten för
egendomsintressena, vilket ger enskilda en möjlighet att nyttja egendomen mer
effektivt. Egendomsrättigheter är utifrån ett sådant synsätt ett instrument för att
öka nyttjandet av resurserna och därmed maximera välfärden. Ett annat
argument för ett starkt egendomsskydd är att det bidrar till förutsägbarhet för
medborgarna, vilket är ett ideal i en rättsstat då det skapar trygghet för den
enskilde.322
Egendomsskyddet innebär att den enskilde bör garanteras frihet från statlig
inblandning och bara i vissa angivna undantagssituationer får begränsningar av
den enskildes rätt ske och då endast enligt vissa uttalade principer.323
Egendomsskyddet fungerar därigenom som en begränsning för den valda
majoritetens beslutsfattande och ska garantera att vissa grundläggande rättigheter
är undandragna en majoritets oinskränkta makt.324 Rätten till egendom handlar
följaktligen även om makt och om att skapa en zon dit inte staten äger tillträde
förutom under vissa angivna villkor.325 Detta grundar sig i synsättet att makt inte
bör utövas utan någon form av kontroll, vilken huvudsakligen sker enligt
demokratins spelregler, men också genom att staten åtar sig att respektera vissa
grundläggande rättigheter.326
Utgångspunkten i denna studie är att rättighetshavaren som huvudregel har
frihet att använda den fasta egendomen och att statens möjlighet att reglera
rättighetshavarens nyttjande är ett undantag från denna huvudregel. Åhman
skriver:
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Bull och Sterzel, 2015, s. 83.
Se Åhman, 2000, s. 40–77 för en utförligare beskrivning.
322 Solheim, 2010, s. 44. Se även Åhman, 2000, s. 24 som uttrycker att äganderättens funktion först
och främst är att skydda individen från godtyckliga berövanden av egendom.
323 Åhman, 2000, s. 24–26.
324 Se Åhman, 2004, s. 172–173.
325 Åhman, 2004, s. 32.
326 Strömholm, 1996, s. 296.
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Skyddet för rättigheten beskrivs ofta i passiva termer. Ett mer aktivt
resonemang om vad egendomsskyddet består av kan beskrivas enligt följande.
Primärt avser skyddet av egendom att staten ska garantera att individen fritt
kan utöva äganderätten utan statens inblandning. Staten är förpliktad avstå
från ingrepp och individen är tryggad viss ekonomisk frihet. Om staten önskar
ingripa i denna frihet, som ett undantag från den frihetssfär som individen är
garanterad, måste detta ske under iakttagande av vissa skyddsprinciper, de
formella och materiella principerna. Att staten äger ingripa i äganderätten är
ett undantag från den rätt individen har. Detta var den primära innebörden av
skyddet av egendom. För att individen till fullo ska kunna utöva rättigheten,
vilket alltid sker i ett samhälleligt perspektiv, kan hävdas att staten ska
tillhandahålla vissa mekanismer så att rättigheten lättare tillgodoses. Till
exempel kan det krävas att samhället organiseras så att marknadsekonomin ges
full verkan. Det kan också krävas att den ekonomiska politiken som drivs är
någorlunda förutsebar och inte riskerar den enskildas egendomsinnehav i
onödan.
Respekten för egendom innebär i denna alternativa beskrivning först och
främst individens frihet. I andra hand innebär den att staten har ett aktivt
ansvar att tillse att denna frihet i praktiken går att förverkliga. Denna
alternativa beskrivning bortser så [sic!], eller minimerar, innebörden av de
möjligheter till att ingripa i egendomsrätten som staten har. Möjligheten till
ingrepp är ett undantag från rättigheten och bör därför inte omfattas av en
definition av vad rättigheten består i.327
En utgångspunkt vid bedömningen av egendomsskyddet i denna studie är med
hänsyn till detta att den enskilde ska kunna förfoga över sin egendom i fred och
att det är statens ansvar att tillse att detta är möjligt.328 I 2:15 RF och artikel 1-1
EKMR anges under vilka förutsättningar undantag kan göras från denna
huvudregel. Det är således möjligt att i vissa situationer, utifrån vissa
samhällsintressen, expropriera mark eller begränsa en rättighetshavares möjlighet
att använda eller fatta beslut om den. Egendomsskyddet är således inte absolut
utan det krävs en avvägning mellan samhällets behov och den enskildes behov
av skydd.
Även om utformningen av egendomsskyddet i RF och EKMR i viss mån
skiljer sig åt finns en naturlig koppling dem emellan. I lagstiftningsarbetet har
uttalats att avsikten har varit att genom 2:15 RF precisera det egendomsskydd
327
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Åhman, 2000, s. 425–426.
Solheim, 2010, s. 58–59.
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som följer av artikel 1-1 EKMR.329 Idag påverkas innebörden av
egendomsskyddet i RF av ED:s uttolkning av artikel 1-1 EKMR. I avsnittet
redovisas därför det skydd som följer av båda regelverken. Nedan redogörs
kortfattat för dessa förutsättningar.330
Inom ramen för egendomsskyddet skiljer man på ingrepp genom expropriation
och nyttjanderegleringar. I denna studie är det främst nyttjanderegleringarna som är
av intresse, då det i första hand är sådana som förekommer vid regleringen av
skogsbruket och renskötselns bedrivande. I de situationer rättighetshavarna av
olika skäl är helt förhindrade att använda egendomen kan emellertid även frågor
om expropriation aktualiseras.331
En förutsättning för att egendomsskyddet ska aktualiseras är att åtgärden rör
egendom som omfattas av de aktuella bestämmelserna. Det är idag helt klart att
både äganderätten och renskötselrätten utgör sådan egendom.332 Det rör sig
således om en typ av rättigheter till fast egendom där det i jämförelse med andra
situationer är enkelt att ta ställning till att sådan egendom föreligger.333
Det är vidare klart att regleringen av skogsbruk och renskötsel innebär ingrepp
i den enskildes rättighetsförhållanden på ett sådant sätt att egendomsskyddet
aktualiseras. Lagstiftningen och de beslut som fattas med stöd av den har till syfte
att kontrollera eller begränsa användningen av egendomen och regleringen får
även ekonomiska konsekvenser för de enskilda rättighetshavarna.334
För att en nyttjandereglering ska vara förenlig med egendomsskyddet krävs att
det föreligger ett angeläget allmänt intresse som motiverar den. En skillnad mellan
egendomsskyddet i RF och EKMR är att den förra inte bara kräver att ett
”allmänt intresse” föreligger, utan ett ”angeläget allmänt intresse”. En språklig
tolkning innebär att den svenska regleringen medför ett starkare skydd än
EKMR. Detta vinner även stöd i grundlagsmotiven, där det framgår att syftet
med den parallella regleringen var att precisera egendomsskyddets innebörd för
svenskt vidkommande.335
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Prop. 1993/94:117 s. 7 och SOU 1993:40 del A s. 233.
Utförligare beskrivningar av egendomsskyddet i EKMR finns i Åhman, 2000, Solheim, 2010
och Danelius, 2015.
331 Se Danelius, 2015, s. 594 för en beskrivning av expropriation de facto.
332 För renskötselrättens del klargjordes detta genom Skattefjällsmålet, NJA 1981 s. 1. ED har i
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Allmänna intressen utgör värden och verksamheter som bedöms viktiga
utifrån ett samhälleligt perspektiv.336 Vad som avses med angelägna allmänna
intressen får avgöras i enlighet med vad som kan anses acceptabelt från
rättssäkerhetssynpunkt i ett modernt och demokratiskt samhälle. Det kan vara
frågan om samhällets behov av mark för bland annat naturvårds- och
miljöintressen, totalförsvarsändamål, bostadsbyggande, trafikleder och
rekreation.337 Naturvård har även ansetts omfatta den sociala naturvården, dvs.
friluftsliv och rekreation, jakt och fiske.338 Det behöver inte vara frågan om ett
samhälleligt intresse för att ett ingrepp ska få göras, utan även ingrepp till förmån
för enskilda kan utgöra ett allmänt intresse.339 I avsnitt 6.1.1 utvecklas frågan om
vad som utgör ett allmänt intresse inom ramen för SVL utförligare.
Enligt ED:s praxis har staterna ett relativt stort utrymme att avgöra vad som
utgör allmänna intressen inom respektive rättsordning. ED kan emellertid
överpröva om staten utövat sitt skön på ett rimligt och proportionerligt sätt. 340
Både skogsbruket och renskötseln har inslag som utgör allmänna intressen, vilket
utvecklas i avsnitten 6.1.3 och 6.1.4.
Ett annat krav som egendomsskyddet uppställer är att det allmänna intresset
är proportionerligt i förhållande till det enskilda intresset enligt den så kallade
proportionalitetsprincipen.341 Principen är sedan länge etablerad i svensk rätt. Det går
sannolikt att dra slutsatsen att den uppnått karaktären av en generell giltig
rättsgrundsats som inte endast ska tillämpas av lagstiftaren, utan även i det
enskilda fallet av myndigheter, förvaltningsdomstolar och allmänna domstolar.
Proportionalitetsprincipen syftar till att påkalla försiktighet i det allmännas
nyttjande av sin lagliga bestämmanderätt med beaktande av att agerandets
skadeverkningar för den enskilde bör minimeras. Kortfattat innebär principen att
vad som vinns av att nyttjanderegleringen genomförs måste stå i proportion till
de konsekvenser detta får för den enskilde. Både åtgärder som leder till att
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Frågor om vad statens ändamål är och vad statens bör ägna sig åt är komplicerade och hör
hemma mer inom statsvetenskapen än inom juridiken, se Åhman, 2000, s. 266. För en diskussion
om staten och dess uppgifter, se Strömholm i Festskrift till Fredrik Sterzel, 1999, s. 345.
337 Prop. 1993/94:117 s. 15–16 och 48.
338 Prop. 1978/79:110 s. 15 och prop. 1992/93:226 s. 89–90.
339 Prop. 1993/94:117 s. 48.
340 James m.fl. mot Förenade kungariket. Se även Danelius, 2015, s. 579–580.
341 Se RÅ 1996 ref 44 och RÅ 1999 ref. 76.
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enskilda drabbas direkt och mer indirekt omfattas av principen.342 Det har
föreslagits att proportionalitetsprincipen ska skrivas in i förvaltningslagen.343
Prövningen enligt proportionalitetsprincipen kan sägas omfatta tre moment.
Först ska bedömas om åtgärden kan bidra till att nå de allmänna mål som den
syftar till. Om frågan besvaras nekande är åtgärden oproportionerlig och ska inte
godkännas. Om frågan besvaras jakande ska det utredas om det finns alternativa
tillvägagångssätt som är mindre ingripande, men ändå lämpade för ändamålet och
som är realistiska ur kostnads- och effektivitetssynpunkt. Är svaret jakande är
åtgärden oproportionerlig och den ska då inte accepteras. Finns inga andra
alternativ ska det slutligen göras en mer allmän avvägning mellan de nyttan och
konsekvenserna för att se om det råder en rimlig balans dem emellan.344
Enligt ED:s praxis måste frågan om ingreppet är proportionerligt värderas i
det konkreta fallet. Det avgörande är om klaganden vid en helhetsvärdering anses
bära en individuell och orimlig börda.345 Det läggs stor vikt vid de ekonomiska
konsekvenser en nyttjandereglering får för klaganden.346
Av 2:15 RF följer uttryckligen att ersättning ska utgå om det allmänna inskränker
nyttjandet av marken på sådant sätt att den pågående markanvändningen inom
berörd del av fastigheten avsevärt försvåras eller att skada uppkommer som är
betydande i förhållande till värdet på denna del av fastigheten. För rätt till
ersättning krävs alltså att konsekvenserna av begränsningen överstiger en viss
kvalifikationsnivå. I EKMR uppställs inget uttryckligt krav på ersättning vid
nyttjanderegleringar, men av ED:s praxis följer att ersättning i vissa fall ska utgå,
dock inte nödvändigtvis full kompensation.347
År 1982 fälldes Sverige första gången i ED i målet Sporrong och Lönnroth mot
Sverige. I målet klagades på expropriationstillstånd och byggnadsförbud som
under en lång följd av år hade gällt för klagandenas fastigheter i centrala
Stockholm. Expropriation kom aldrig till stånd och det var därmed inte frågan
om något egendomsberövande. Däremot fann ED att de långvariga
expropriationstillstånden och byggnadsförbuden tillsammans hade skapat en
situation som innebar att en rimlig balans mellan det enskilda och allmänna
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Helmius, 2012, s. 133–161 och Naarttijärvi, 2013, s. 43–67.
SOU 2010:29 s. 181–183.
344 Bull och Sterzel, 2015, s. 83–84.
345 Det engelska uttrycket är "individual and excessive burden”. Se Solheim, 2010, s. 81 med
hänvisning till Evaldsson m.fl. mot Sverige.
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antydningen att egendomshavaren hade krav på att få en viss nettoavkastning på sin investering.
347 Kärnpunkten i egendomsskyddet kan dock ändå sägas finnas i ersättningen, se Åhman, 2000,
s. 363, med hänvisning till Lithgow m.fl. mot Förenade kungariket.
343

78

intresset inte hade vidmakthållits och att en alltför tung börda hade lagts på de
enskilda fastighetsägarna. Klagandena kunde inte heller begära omprövning av
tillstånden under de långa tidsperioder de utfärdats och det gick inte att få
skadestånd som gottgörelse för de olägenheter de utsatts för. Därför förelåg brist
på proportionalitet. Domstolen fann att både egendomsskyddet och rätten till
domstolsprövning i artikel 6.1 EKMR hade kränkts. Det har därefter visat sig att
kraven i EKMR ställt krav på förändringar i den svenska lagstiftningen. Jag menar
att det finns anledning att fortsatt överväga den fastighetsrättsliga lagstiftningens
förenlighet med egendomsskyddet.
I detta sammanhang bör statens positiva förpliktelser för att skydda
egendomsrättigheter enligt EKMR beskrivas helt kortfattat. Både 2:15 RF och
artikel 1-1 EKMR är formulerade som klassiska, ”negativa” rättigheter, vilka ger
den enskilde ett skydd mot ingrepp från statens sida. Idén om negativa rättigheter
härrör från det klassiska synsättet på mänskliga rättigheter där utgångspunkten är
att den enskilde behöver skydd i första hand i förhållande till staten. Staten
representerar makt och som maktfaktor kan staten ibland träda den enskilde för
när. För att bevara sin legitimitet måste staten respektera vissa grundläggande
rättigheter.348
Genom ED:s praxis på området har det utöver detta utvecklats en skyldighet
för staten att ingripa till skydd för individen och därigenom aktivt värna
rättigheterna.349 Dessa positiva förpliktelser har sig grund i skyldigheten att
säkerställa att rättigheterna åtnjuter ett skydd i praktiken. Detta innebär att även
rättigheter som i första hand är att betrakta som negativa rättigheter kan innefatta
vissa krav på staten att vidta åtgärder för att se till att individen faktiskt kan
tillgodogöra sig rättigheten. Det positiva ansvaret kan betyda en skyldighet för
konventionsstaterna att genom lag eller förändrad förvaltningsordning säkerställa
ett skydd för de aktuella rättigheterna. Utöver detta kan det finnas ett ansvar för
att säkerställa att enskilda kan hålla andra enskilda ansvariga för kränkningar
genom tillgång till rättsprocesser.350 Det kan även röra sig om en skyldighet att
intervenera i förhållandet mellan individer för att förhindra kränkningar av
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Åhman, 2000, s. 26.

349 Se t.ex. Öneryildiz mot Turkiet, Marcks mot Belgien, Young m.fl. mot Förenade kungariket

och Gustafsson
mot Sverige. I Sovtransavto Holding mot Ukraina konstaterade ED att positiva förpliktelser även
förekommer på egendomsskyddets område och att dessa kan innebära en skyldighet att agera i
relationen enskilda emellan. Se vidare Bogdan, 1988, s. 80, Nergelius, 2009, s. 95, Mirmotahari,
2007, s. 18–37 och Derlén m.fl., 2016, s. 271–273 med hänvisningar.
350 Danelius, 2015, s. 58–59 och Derlén m.fl. 2015, s. 271.
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konventionen.351 De positiva förpliktelserna kan följaktligen innebära att staten
har ett ansvar för att agera även i det fall där rättigheterna kränks av andra. I sin
bedömning utgår ED ifrån rättigheterna i sig och kräver att dessa ska garanteras
på ett effektivt och praktiskt sätt.
Det är genom praxis klarlagt att egendomsskyddet i EKMR medför positiva
förpliktelser för staten att se till att rättigheten skyddas mot kränkningar från
andra privata rättssubjekt.352 När rättigheter omfattas av egendomsskyddet i
grundlagen och EKMR bör staten därför i vissa situationer agera positivt för att
upprätthålla skyddet för den enskildes rättigheter. I Öneryildiz mot Turkiet hade det
inträffat en explosion på en soptipp, vilket lett till att ett stort antal hus förstörts
och flera personer dödats. Risken för en explosion hade varit känd för
myndigheterna, men dessa hade varken underrättat dem som bodde där om den
fara de var utsatta för eller vidtagit åtgärder till deras skydd. ED uttalade att staten
var förpliktad att vidta praktiska åtgärder för att hindra förstörelse av egendom.
Domstolen uttalade bland annat:
Genuin, effective exercise of the right protected by that provision [artikel 1-1
EKMR] does not depend merely on the State´s duty not to interfere, but may
require positive measures of protection, particularly where there is a direct link
between the measures an applicant may legitimately expect from the
authorities and his effective enjoyment of his possessions.
Uttalandet indikerar att ED använder sig av ett slags orsakssamband mellan vilka
åtgärder som en egendomsinnehavare berättigat kan förvänta sig och dennes rätt
att effektivt kunna använda sig av egendomen.353 Notera att det aktuella
avgörandet gällde egendomsinnehavarnas hem och myndigheterna kände till den
risk som förelåg.354
Det är fortfarande oklart hur långt statens skyldighet att vidta åtgärder sträcker
sig.355 Vad skyldigheten att vidta positiva åtgärder kan innebära vid regleringen
av förhållandet mellan äganderätten och renskötselrätten diskuteras i avsnitt 6.4.
Det har diskuterats om EKMR:s stadganden även gäller enskilda emellan, så
kallad direkt horisontell verkan.356 I NJA 2007 s. 747 har dock HD funnit att det
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inte går att ålägga en enskild att betala skadestånd till en annan enskild med direkt
tillämpning i konventionen.
I sammanhanget ska även subsidiaritetsprincipen nämnas, som är en allmän
rättsprincip som ED har utvecklat för att markera det nationella ansvaret för
konventionens tillämpning. Principen innebär att konventionens rättighetsskydd
ska tillämpas nationellt för att få ett praktiskt och effektivt genomslag och att det
är konventionsstaterna som har det primära ansvaret för att skydda enskildas
rättigheter.357 Detta innebär exempelvis att de nationella domstolarna har som
tydligare uppgift idag än tidigare att utöva tillsyn över att konventionen följs.
Enligt 2:15 1 st. RF kan rätten att använda marken bara inskränkas för att
tillgodose angelägna allmänna intressen. Redan av bestämmelsens lydelse följer
alltså att det är själva användningen av egendomen som bör skyddas. Rätten att
använda egendomen räknas även som en kärnegenskap i egendomsskyddet i
EKMR. Här är även rätten att fatta beslut om egendomen ett centralt element.
Rätten att tillgodogöra sig egendomens ekonomiska värde kan vara ett annat
inslag som ska beaktas, liksom egendomens sociala funktion.358
Rättighetshavarens rätt att använda marken utgör följaktligen utgångspunkten
för bedömningar av hur staten kan reglera privaträttsliga relationer. Ett exempel
på hur detta kommit till uttryck i rättspraxis är rättsfallet NJA 2014 s. 332 som
gällde ett förbud mot fiske i Torneälven. HD konstaterade att fiskerättshavarna
hade bedrivit fiske sedan lång tid tillbaka utan några omfattande begränsningar,
att klagandena och deras familjer i praktiken hade blivit mer eller mindre
beroende av fisket för sin försörjning och inrättat sina liv efter detta. De hade
inte heller kunnat förutse fiskeförbudet när fastigheterna förvärvades en gång i
tiden. Detta utgjorde aspekter av rättighetshavarnas förfoganderätt som HD
beaktade i målet. Det ansågs inte möjligt för myndigheterna att utan ersättning
föreskriva om ett fiskeförbud som hindrade möjligheten att fiska på det sätt som
utgjort det naturliga användningsområdet av vattnet. Som synes stod
rättighetshavarnas nyttjande i fokus för HD:s bedömning och både ekonomiska
och sociala aspekter av förfoganderätten beaktades.359
Här redovisas inte den diskussion som förts i den svenska rättsvetenskapliga
litteraturen om egendomsskyddets innebörd vad gäller rätten till ersättning vid
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inskränkningar av förfoganderätten.360 Mer tid har ägnats åt frågan om rätten till
ersättning än de grundläggande frågorna om förfoganderättens innebörd, vad
som utgör angelägna allmänna intressen och när proportionalitet föreligger.361
En analys av egendomsskyddets betydelse för regleringen av förhållandet
mellan äganderätten och renskötselrätten finns i kap. 6.

2.7

Rättigheternas sociala, ekonomiska och politiska dimension

Rättigheterna utgör även en del av ett socialt, ekonomiskt och politiskt
sammanhang, vilket beskrivs i detta avsnitt.
Rättigheternas innebörd varierar mellan olika samhällen och beror på hur
samhället är strukturerat; socialt, ekonomiskt och politiskt.362 Vad som anses
utgöra effektiv fastighetsanvändning i ett samhälle vid en viss tidpunkt beror i
stor utsträckning på dess ideologiska värdegrund. Den rättsliga regleringen och
fördelningen av rättigheter och skyldigheter till marken avspeglar därför
samhällets sociala normer och ekonomiska utgångspunkter.363
Frågor om rättigheternas funktion och innebörd har även betydelse för
fördelningen av resurserna i ett samhälle. Hur rättigheterna hanteras i
rättssystemet får betydelse för vem som har inflytande över marken och
resurserna. Rättigheter handlar följaktligen om fördelningen av kontroll och
inflytande över marken och utgör inte bara en rent rättsteknisk lösning. Den som
genom rättsordningen erkänns som innehavare av en rättighet har kontroll över
hur marken ska användas. En kritik som kan riktas mot olika typer av
rättighetssystem är emellertid att de bidrar till att upprätthålla en orättvis
fördelning av resurser, eftersom det finns ett samband mellan rättigheternas
utformning och kontrollen över resurserna.364 Detta gäller exempelvis urfolkens
rätt att använda marken, där ett gemensamt inslag i deras situation är att deras
sätt att använda marken inte lett till erkända rättigheter inom de rättsordningar
som kolonialstaterna utvecklat.365
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Hur man i ett samhälle väljer att bygga upp rättighetssystemet hänger
följaktligen samman med välfärdsfrågor och resurstilldelning.366 Ett samhälle där
rättigheterna har en stark ställning innebär att makten över beslutsfattandet i
högre grad ligger hos de enskilda och inte hos staten.367 Rättigheternas funktion
och betydelse berör följaktligen förhållandet mellan statens ansvarsområde och
makt i förhållande till enskildas utrymme och integritet.
I det svenska samhällssystemet utgör rättigheterna även ett nödvändigt inslag
i detta marknadsekonomiska system.368 En utgångspunkt här är att enskilda
självständigt bör kunna bestämma över egendomen och den bör även kunna
överföras dem emellan.369 Äganderätten och andra rättigheter till fast egendom
anses utgöra en drivkraft för att skapa ekonomisk tillväxt och för att åstadkomma
en god användning av resurserna.370 I ett marknadsekonomiskt samhälle kan
rättigheterna även ses som en garanti för att staten inte ägnar sig åt det
medborgarna kan göra bättre, vilket anses vara att idka handel och näring.371
I frågan om rättigheternas innebörd och funktion ligger utöver detta en balans
marknadskrafterna och behovet av förändringar som motiveras av
samhällsförhållanden. Det finns gemensamma intressen som gör att enskildas
rätt till egendom ibland måste ge vika. Utmaningen ligger i att hitta ett system
som ger stabilitet för den enskilde och dennes ekonomiska förhållanden, men
samtidigt är så flexibelt att förändringar kan göras utifrån samhälleliga behov.372
Inom den svenska rättsvetenskapen är denna typ av resonemang om
rättigheternas betydelse begränsad. Inom flera andra rättsordningar pågår
däremot en relativt omfattande teoretisk diskussion om rättigheternas betydelse
och funktion, utifrån så kallade property-rights teorier. Litteraturen på området har
varit omfattande de senaste decennierna.373 Rättigheterna ses som en del av hur
resurser och makt fördelas i ett komplext system med sociala, ekonomiska och
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Åhman, 2000, s. 19–22.
Åhman, 2000, s. 25 beskriver detta som decentralisering av demokratin, vilket hon menar ger
en samhällelig vinst i sig.
368 Sterzel m.fl., 2004, s. 13.
369 Ett alternativt system hade varit att grunda samhälle på allmänt kollektivt ägande, se
Sterzel m.fl., 2004, s. 13.
370 Redan Aristoteles påpekade sambandet mellan privat äganderätt och god skötsel av egendom.
371 Åhman, 2000, s. 24.
372 Solheim, 2010, s. 38–39.
373 Hamilton och Bankes, 2010, beskriver den diskussion om ”property-rights” som pågått. De
menar att diskussionen kan komma att förändras från att vara ekonomiskt inriktad, till att möta
andra behov, bl.a. miljöhänsyn och de situationer när flera enskilda har rättigheter till samma
resurser, t.ex. vid skogsbruk.
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politiska inslag. Principiella och systematiska utgångspunkter ingår som en
bärande del av dessa teoretiska diskussioner. Sådana diskussioner och synsätt
skiljer sig påtagligt från det nordiska synsättet på rättigheternas funktion som
grundar sig i rättsrealismen.374 Som beskrivs i avsnitt 2.3 har rättigheterna i vår
rättsordning främst betraktats som ett rättstekniskt hjälpmedel för att lösa ett
reellt problem genom de rättsfakta och rättsföljder som aktualiseras. Jag menar
att rättsutvecklingen på området skulle gynnas av en utförligare teoretisk och
rättsfilosofisk diskussion om rättigheternas funktion och innebörd.

2.8

Slutsatser om rättigheternas innebörd och funktion

Den
nuvarande fastighetsrättsliga lagstiftningen
grundar sig i
lagstiftningsprocesser från olika perioder i historisk tid och bär spår av tidigare
överväganden och synsätt. Planlagstiftningen utvecklades främst genom den så
kallade fysiska riksplaneringen, då det bestämdes hur avvägningarna om hur
marken och resurserna skulle ske. Systemet innebär att staten har stor kontroll
över markanvändningen och ansvaret för att göra dessa avvägningar. Marken och
naturresurserna ska användas på ett sätt som gynnar samhället. Skogsbruket och
renskötseln omfattades av den fysiska riksplaneringen och utformningen av
regleringen mellan de olika intressena måste sättas in i detta sammanhang.
Parallell markanvändning är vanligt förekommande och det har över tid
utvecklats ett flertal olika rättigheter för att hantera detta. Olika typer av
rättigheter har utvecklats för att möta förändrade samhälleliga och enskilda
behov. I den svenska rätten skiljer man, liksom inom många andra rättssystem,
mellan äganderätten och särskilda rättigheter till fast egendom, exempelvis
nyttjanderätter, servitut och ledningsrätter. Särskilda rättigheter bygger vanligen
på avtal med fastighetsägaren eller myndighetsbeslut där förhållandet till
äganderätten prövas. Äganderätten beskrivs som den grundläggande rätten till
marken, medan andra rättigheter beskrivs i förhållande till äganderätten.
Samtidigt är det tydligt att flera rättigheter, som exempelvis officialservitut och
ledningsrätter som tillkommit genom en offentlig förrättning, har en självständig
ställning i förhållande till äganderätten och att de fyller funktionen av att uppnå
en rationell och effektiv markanvändning.
Synen på rättigheterna har i den svenska rätten tydligt präglats av den så kallade
Uppsalaskolan. Rättigheterna har främst setts som ett rättstekniskt begrepp och
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Ikdahl, 2011, s. 52–53 menar att utgångspunkterna för den skandinaviska rättsrealismen gjorde
att man misslyckades med att innefatta de politiska dimensionerna av rättigheterna. Nergelius,
2009, s. 92–95 pekar på behovet av att belysa hur äganderättsbegreppet förändrats inom den
svenska rättsordningen och att utreda rättsrealismens påverkan på vårt synsätt på rättigheter idag.
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som ett instrument för lagstiftaren. Rättigheterna beskrivs vara uppbyggda
genom rättsfakta som leder till vissa rättsföljder. I den svenska rätten beskrivs ett
funktionellt äganderättsbegrepp, vilket innebär att äganderättens innehåll
bestäms genom den gällande lagstiftningen. Synsättet har således varit att
rättigheter främst är en lagteknisk mekanism som får det innehåll som lagstiftaren
bestämmer.
Ur ett samhälleligt perspektiv har rättigheter till fast egendom en framträdande
betydelse, då den enskildes rätt till marken ses som en drivkraft i
marknadsekonomin. Samtidigt motiverar de värden som ligger i
välfärdssamhället att enskildas rätt till marken kan begränsas. I rättsordningen
görs därmed en avvägning mellan olika samhällsintressen och enskildas intressen.
Hur dessa avvägningar görs varierar över tid. De allmänna intressena har under
en lång period haft en framträdande betydelse när avvägningar har gjorts
avseende hur marken ska användas. Under det senaste decenniet har företrädet
för de allmänna kollektiva intressena förändrats i förhållande till individernas rätt
till egendom då rättigheternas funktion successivt förändrats under påverkan av
europarätten. Före 1974 fanns inget rättighetsskydd i grundlagen. Därefter har
rättighetsskyddet successivt förstärkts. Inträdet i EU och antagandet av EKMR
som svensk lag har påverkat förändringen i synen på rättigheternas funktion. Idag
finns en tydligare koppling mellan de grundläggande rättigheterna i RF och de
fastighetsrättsliga rättigheterna, som nu även har till funktion att skydda den
enskilde i förhållande till staten och andra enskilda.
En funktion hos rättigheterna är att bestämma hur innehavaren får förfoga
över egendomen, både självständigt och i förhållande till andra. Förfoganderätten
kan delas in i flera olika aspekter. I denna studie är rätten att använda egendomen,
rätten att fatta beslut som avser egendomen och rätten att tillgodogöra sig dess
ekonomiska värde i fokus.
Rättigheterna innebär även ett skydd för den enskilde, både i förhållande till
enskilda och till staten. Andra enskilda är förpliktade att respektera rättigheten
och inte vidta åtgärder med egendomen. Ett skydd för detta byggs upp genom
ett relevant rättighetsskydd. Det krävs då bestämmelser och principer som
tydliggör hur rättighetshavare får agera i förhållande till varandra och sanktioner
dem emellan så att den enskildes rätt till egendomen skyddas. Rättighetsskyddet
ser olika ut i olika delar av rätten. I denna studie beskrivs vissa inslag av
rättighetsskyddet inom fastighetsrätten: krav på hänsyn och avvägningar
rättighetshavare emellan, ekonomisk kompensation, rätten att yttra sig i
förvaltningsrättsliga beslutsprocesser och rätten till domstolsprövning.
Egendomsskyddet innebär att staten som utgångspunkt inte får begränsa
enskildas förfoganderätt över egendomen. I undantagssituationer kan dock
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begränsningar ske under vissa villkor. Det krävs att åtgärden motiveras av ett
angeläget allmänt intresse, att den är proportionerlig i förhållande till den enskilde
och att det i vissa situationer utgår ersättning till den enskilde. Denna funktion
hos rättigheterna, att skydda den enskildes egendom, har fått en mer
framträdande betydelse under de senaste decennierna.
Rättigheterna måste även ses i ett socialt, ekonomiskt och politiskt
sammanhang. Genom det system som rättigheterna finns i vill man uppnå olika
mål. Det rör sig exempelvis om att åstadkomma drivkrafter för ekonomisk
tillväxt, att naturresurserna används på ett hållbart sätt, att samhälleliga intressen
kan uppnås och att de enskildas sociala och ekonomiska livsförhållanden beaktas.
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3 Lagstiftningens bakgrund och
rättsutvecklingen på området
Innan rättsförhållandet mellan äganderätten och renskötselrätten analyseras
beskrivs i detta kapitel lagstiftningens bakgrund och rättsutvecklingen på
området. I kapitlet beskrivs varför det föreligger en parallell rätt till marken och
hur intressekonflikten hanterats, vilket lett fram till dagens rättsliga situation.
Beskrivningen syftar till att sätta in den rättsliga regleringen i sitt sammanhang
och förklara varför lagstiftningen har den utformning den har idag. Betydelsen
av dessa förhållanden diskuteras därefter i den fortsatta analysen.375
I avsnitt 3.1 beskrivs hur det kommer sig att äganderätten och renskötselrätten
utgör parallella rättigheter till samma mark. Här är kolonisationen av de norra
delarna av Sverige och de avvittringar som staten genomförde centrala skeenden
som förklarar dagens parallella rättsförhållande. Därefter beskrivs i avsnitt 3.2 de
varierade synsätt som har funnits avseende äganderätten och renskötselrätten
över tid. I avsnitt 3.3 beskrivs hur förhållandet mellan skogsbruket och
renskötseln hanterats av staten över tid. Inledningsvis beskrivs de politikområden
som främst berörs; skogspolitiken och rennäringspolitiken. Därefter beskrivs hur
intressekonflikten har hanterats av staten från 1800-talet och framåt. Därpå följer
en redovisning av hur skyddet för rennäringen byggdes in i SVL under 1990-talet.
I avsnitt 3.5 beskrivs de bestämmelser i SVL och RNL som idag reglerar
förhållandet mellan skogsbruket och renskötseln. Slutligen beskrivs i avsnitt 3.6
de offentliga utredningar som berört frågan om relationen mellan skogsbruket
och renskötseln.

3.1

Uppkomsten av det parallella rättsförhållandet

För att förklara hur det kommer sig att äganderätten och renskötselrätten finns
parallellt inom stora delar av Sveriges yta måste vissa historiska förhållanden
beaktas. Som nämns ovan har den parallella rätten till skogsmarkerna sin
förklaring i historiska händelser, särskilt kolonisationen av de norra delarna av
Sverige och avvittringarna. Idag finns genom den forskning som genomförts
inom andra vetenskapsfält en bättre bild än tidigare av dessa historiska
förhållanden. Rättigheternas uppkomst får även betydelse för hur rättigheterna
bör definieras i förhållande till varandra idag. I detta avsnitt beskrivs därför vissa
375

Se t.ex. avsnitten 4.3.1, 4.3.5, 6.1.2, 6.1.3 och 7.5.1.
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historiska förhållanden som haft betydelse för rättigheternas uppkomst och för
rättsutvecklingen på området. För en djupare förståelse för de historiska
förhållandena hänvisas till den litteratur som det refereras till.
3.1.1

Samernas tidiga markanvändning och kolonisationsprocessen

I detta avsnitt beskrivs hur samerna länge befolkade Norrlands inland, men hur
den statliga kolonisationspolitiken ledde till att allt fler bosatte sig i dessa delar av
landet. Dessa förhållanden redovisas främst för att kolonisationsprocessen har
betydelse för förståelsen av rättsförhållandet mellan äganderätten och
renskötselrätten även idag.376
Frågan om samernas ursprung har varit ett återkommande tema bland
forskare.377 Idag är det klarlagt att det har levt människor i fångstsamhällen i de
norra delarna av Norden sedan inlandsisens avsmältning.378 Först från slutet av
sista århundradet före Kristi födelse kan det vara meningsfullt att tala om en
samisk etnicitet.379 Samerna levde alltså i de norra delarna av Norden långt innan
nationsbildningarna Sverige, Norge och Finland kom till stånd.380
Renen har alltid varit ett viktigt inslag i samernas hushållning. Renen var först
ett bytesdjur som jagades. Så småningom började renar tämjas, bland annat för
att bära packning. Successivt övergick man till att domesticera renarna så att de
kunde hanteras i renhjordar, vilket så småningom utvecklades till en mer
omfattande rennomadism.381
För att nyttja resurserna på bästa sätt förflyttade man sig familjevis mellan
olika resursområden under året. Olika familjer flyttade inom bestämda områden.
Samerna hade därmed ett eget utvecklat sätt att organisera sig och sin
markanvändning. Det rörde sig om ett siida-samhälle, som byggde på en indelning
av marken i familjegrupper. Detta möjliggjorde en flexibel markanvändning där
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Detta utvecklas främst i avsnitt 4.3.1.
Hansen och Olsen, 2006, s. 17–40 beskriver hur synen på samernas ursprung har varierat.
378 Bergman m.fl., 2004.
379 Hansen och Olsen, 2006, s. 40.
380 SOU 1999:25 s. 52, SOU 2005:116 s. 63. Detta har även utgjort en utgångpunkt för
lagstiftningen, se prop. 1992/93:32 s. 27.
381 I litteraturen har frågan om när renarna domesticerades diskuterats, se Bergman m.fl., 2008
med hänvisningar. Enligt en argumentationslinje har rennomadismen uppkommit under 1600-talet.
Bergman m.fl. menar dock att övergången till rennomadismen kan ha skett redan under 1000-talet.
Se även Bergman m.fl., 2013, om perioden 800–1500 efter Kristus samt Hansen och Olsen, 2006,
s. 206–209.
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man kunde göra anpassningar till olika betesförhållanden.382 Den samiska byn
styrdes av en församling som kallades byarätt. För att man skulle få slå sig ner
inom ett område krävdes byarättens godkännande. De olika familjernas rätt till
ett visst område överfördes från en generation till nästa. I vissa lägen kunde
byarätten bestämma att områden skulle överföras från en grupp till en annan.383
Det har därmed funnits en utvecklad uppfattning om hur land och vatten skulle
användas och fördelas.
I Norrlands inland levde samer länge utan konkurrens från andra samhällen,
även om kontakter med omgivningen alltid förekommit. Samerna hade viktiga
handelsvaror och bland annat pälsverk av olika slag var eftertraktade i
Skandinavien och övriga Europa.384 Birkarlarna fungerade som mellanhänder i
denna handel och det utvecklades tydliga system med handelsplatser för sådana
ändamål.385 Fram till medeltidens slut hade emellertid kronan inga andra intressen
för Sapmi än de som hade med handel att göra.
Vid mitten av 1550-talet införde Gustav Vasa ett nytt beskattningssystem med
tillresande statliga fogdar i Lappmarken. Man började då föra enkla förteckningar
över de skattskyldiga. Skatten bestod till största delen av pälsverk av olika slag,
renhudar och silver. Skinnhandeln var en lönsam affär för den svenska staten.386
Under 1600-talet blev statens inflytande över Sapmi tydligare. Enligt kungens
direktiv skulle fogdarna ”hjälpa dessa lappar till lag och rättvisa”.387 Kronan
började även vidta åtgärder för att stimulera människor att bosätta sig i norr.
Möjligheten till skatteintäkter och att få svensk kontroll över området var
drivkrafter bakom detta. Lappmarkerna betraktades som outnyttjade eftersom de
inte var uppodlade.388 Även bergsnäringen bidrog till att kronan ville få till stånd
en befolkningstillväxt i lappmarkerna.389 Genom ett antal kungliga beslut under
1600- och 1700-talen öppnades Lappland för kolonisation.390 De som bosatte sig
382 Se Oskal och Sara, 2001, s. 299–307 och SOU 2006:14 s. 110. Se även Hansen och Olsen, 2006,

s. 172–173 som pekar på att organiseringen sannolikt sett olika ut i olika delar av de samiska
bosättningsområdet.
383 SOU 2006:14 s. 110.
384 SOU 2006:14 s. 106–107.
385 Bergman och Edlund, 2016.
386 Päiviö, 2011, s. 92–103.
387 SOU 2006:14 s. 110-111.
388 Lantto, 2000, s. 36.
389 Hansen och Olsen, 2006, s. 289.
390 Päiviö, 2011, s. 110–116 anger 1673 års lappmarksplakat, 1673 år bergverksprivilegium, 1683
års skogsordning, 1695 års lappmarksplakat, 1749 års lappmarksplakat och 1760 år
lappfogdeinstruktion som exempel på sådana beslut.

89

i norr fick särskilda förmåner, bland annat skattebefrielse under de första femton
åren och de befriades från utskrivning till det militära.391
Lappskattelanden kom så småningom att utmönstras ur det kamerala
systemet. I stället blev lappbyn skattesubjekt genom ett nytt skattesystem år
1695.392 I och med den extensiva renskötseln kom även markanvändningen att
förändras, vilket innebar att lappskattelanden inte kom att fylla samma funktion,
åtminstone inom vissa områden.393
Vid staternas överenskommelse om fördelningen av Skandinavien år 1751
reglerades samernas rätt att fortsätta att röra sig över gränsen i den så kallade
Lappkodicillen. Kodicillen var främst inriktad på att reglera de praktiska problem
som uppstod för samerna genom gränsdragningen, men innebar att det
förutsattes att samerna hade rätt att använda land och vatten.394 Lappkodicillen
kan därmed ses som ett erkännande av staten i förhållande till samernas rätt att
använda marken.
Vid mitten av 1700-talet ökade kronans intresse för lappmarkerna starkt och
man
började
bedriva
en
allt
tydligare
kolonisationspolitik.395
Lappmarksreglementet från år 1749 kom att påverka kolonisationen under
åtminstone 150 år framåt. Dess grundprinciper återfinns såväl i 1873 års
avvittringsstadga som i skogslagstiftningen.396
Inflyttningen till Norrlands inland tog fart på allvar från mitten av 1700-talet
och accelererade sedan under 1800-talet. Antalet bofasta var dock länge lågt. År
1750 var endast 5,1 procent av befolkningen bosatta i Norrland. År 1930 var
motsvarande siffra 13,3 procent. År 1750 var Norrlands inland fortfarande
utomordentligt glest befolkat och så gott som uteslutande bebott av samer.
Kolonisationen under de två följande århundradena innebar dock dramatiska
förändringar.397 Befolkningsutvecklingen medförde att den bofasta befolkningen
så småningom kom att ta över inflytandet i lokala instanser som sockenstämma
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Hansen och Olsen, 2006, s. 290.
Päiviö, 2011, s. 128.
393 Se Päiviö, 2011, s. 103 och 253.
394 Jebens, 1999, s. 95–96.
395 Hansen och Olsen, 2006, s. 290.
396 Arell, 1979, s. 11–12.
397 I SOU 2006:14 s. 84–86 och 127–128 redovisas den demografiska utvecklingen i de norra
delarna av Sverige.
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och ting.398 Även många samer blev av olika anledningar bofasta under denna
period.399
Kronans inställning under den inledande perioden av kolonisationen var att
de renskötande samerna och de som bosatte sig och började bruka marken kunde
göra det sida vid sida eftersom de utnyttjade olika resurser, bara klara regler fanns,
den s.k. parallellteorin.400 Man förutsatte att samerna huvudsakligen skulle leva
på renskötsel, medan nybyggarna skulle försörja sig genom djurhållning i
kombination med jakt och fiske.401 Ett viktigt led i de författningar som avsåg att
reglera nybyggesverksamhet var dock önskemålet att så långt möjligt skydda
samernas näringsmässiga intressen. Motivet var inte enbart humanitärt utan även
ekonomiskt, då renskötseln ansågs bäst kunna nyttja fjällområdena.402
Två administrativa gränser som fortfarande har betydelse för renskötselns
utövande och som har sitt ursprung i dessa historiska förhållanden är
lappmarksgränsen och odlingsgränsen.
Lappmarksgränsen i Västerbottens och Norrbottens län drogs i mitten av 1700talet. Den hade främst syftet att stimulera jordbrukskolonisationen.
Kustbönderna förbjöds att, som tidigare, bedriva fiske i vattendragen inom
lappmarken och därmed konkurrera med samer och nybyggare väster om denna
gräns. I kungörelsen år 1749 underströks att de bofasta inte fick förfördela någon
annans näring, det vill säga de samiska näringarna.403 Lappmarksgränsen har
fortfarande betydelse då den utgör en del av regleringen av var renskötsel får
bedrivas under året.404
En annan gränsdragning av betydelse är den så kallade odlingsgränsen. Redan i
början av 1800-talet väcktes förslag om en odlingsgräns längre västerut än den
lappmarksgräns som hade dragits. Landet väster om denna gräns skulle
reserveras för samernas markanvändning. E V Almquist lade en motion i
riksdagen om en gräns i nord-sydlig riktning ”för betryggande av lapparnas
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SOU 2006:14 s. 85.
Bengtsson, 2004, s. 33.
400 Se t.ex. om 1673 års lappmarksplakat i NJA 1981 s. 198. Samma synsätt visar sig i flera
sammanhang under de följande århundradena. Se SOU 2006:14 s. 127–130 med referenser och
Mörkenstam, 1999, s. 80. Även i nutid finns exempel på att denna parallellteori är utgångspunkten
för lagstiftningen, se t.ex. Ds 2009:40 s. 55.
401 Hansen och Olsen, 2006, s. 289. År 1695 kom en förordning som ålade odlingsplikt för bofasta
och förbjöd dem att bedriva ”överflödigt svedjande”, se Korpijaakko-Labba, 1994, s. 384–390.
402 Arell, 1979, s. 83.
403 SOU 2006:14 s. 18.
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besittningsrätt till renbetesland”.405 Väster om den skulle inga bosättningar få
anläggas i fortsättningen. Gränsen beslutades genom en kunglig skrivelse i
december 1867. Den skulle gälla både Västerbotten och Norrbotten. Området
ovanför odlingsgränsen skulle ”såvitt det icke redan med behörigt tillstånd av
enskilda innehaves” upplåtas till renbetesland åt samer eller andra renägare.406
Den odlingsgräns som då drogs utgör idag gränsen för fjällsamebyarnas
åretruntmarker.
Allard har pekat på att både kronans beslut om lappmarksgränsen och
odlingsgränsen är direkt kopplade till den konkurrens om markutnyttjande som
förekom.407
Situationen i Norrbotten och Västerbotten skiljde sig från situationen i
Jämtland och Härjedalen redan under denna tidiga period. Här fanns lappmarker
på samma sätt som längre norrut, men området tillhörde länge Norge och hade
sina främsta förbindelser i den riktningen. Därför knöts inte dessa områden till
det svenska handelssystemet som de norra lappmarkerna. I de södra delarna av
renskötselområdet var gränsen mot bondebygden inte heller lika klar och
konkurrensen med annan markanvändning uppstod tidigare än längre norrut. I
Jämtland och Härjedalen drogs ingen lappmarksgräns och odlingsgräns. Här
bildades i stället renbetesfjäll. Rättsutvecklingen har därmed blivit en annan i de
södra delarna av renskötselområdet, vilket har lett till en annan rättslig situation
i Jämtland och Härjedalen.408
3.1.2

Avvittringarna

I detta avsnitt beskrivs hur de avvittringar som genomfördes i norra Sverige lett
fram till den rättighetssituation som råder idag. Genom detta förfarande uppkom
ett parallellt rättsförhållande mellan äganderätten och renskötselrätten som har
rättsliga konsekvenser än idag.409
I de södra och mellersta delarna av Sverige hade jorden redan under
medeltiden delats upp mellan enskilda och de fria områdena mellan odlade
områden hade blivit allmänningar. Uppdelningen av jorden i Norrland
405
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påbörjades betydligt senare. Så länge tillgången på jord i kronans ögon var
obegränsad kunde var och en förse sig med jord. Det rådde således en fri rätt att
bosätta sig där det fanns plats. När antalet bofasta ökade blev det nödvändigt att
fastställa gränserna för enskild mark.410
Marken i norra Sveriges inland var följaktligen till en början inte uppdelad
mellan ägare. Avvittringarna, som pågick från mitten av 1700-talet fram till 1920talet, innebar att enskildas mark skulle skiljas ut från de marker som kronan
förvaltade. Genom ett antal stadgor reglerade staten hur avvittringsförfarandet
skulle gå till.411
Avvittringen i Jämtland påbörjades år 1821 och arbetet var till stor del klart
redan år 1828. I de västliga områdena pågick emellertid avvittringen fram till år
1872. När avvittringarna i Jämtland genomfördes hade skogarna ännu inte något
kommersiellt värde och jordbruket byggde i huvudsak på boskapsskötsel. När
hemmanen genom storskifte och avvittring skulle inskränkas till ett eller några
skiften, fordrades väldiga arealer för att man skulle få ersättning för de tidigare
vitt kringspridda fäbod- och slåtterängarna. Mellan markerna låg oftast
vidsträckta skogar, som saknade värde för bönderna men som var av stort värde
för de renskötande samerna. Efter mönster av skifteslagstiftningen graderades
marken efter sin godhet, så att sämre mark inräknades i anslaget till mindre vidd
än den verkliga. På det sättet tilldelades hemmanen mångdubbelt större områden
än de föreskrivna maximala 3 000 tunnlanden som föreskrevs i
avvittringsstadgorna. Denna generösa marktilldelning, i kombination med en
kraftig ökning av antalet brukningsenheter, gjorde att mycket stora markområden
i Jämtland övergick till enskild ägo. Arbetet genomfördes helt utan hänsyn till att
samerna haft sina huvudsakliga beten på den mark som avvittrades.412 Ett
liknande förfarande genomfördes även i Härjedalen.413
Redan i samtiden framfördes skarp kritik mot det sätt som avvittringarna i
Jämtland och Härjedalen genomfördes på. Kritiken och de negativa
erfarenheterna från dessa områden kom att få stort inflytande på avvittringarna i
Norrbotten och Västerbotten. Vid riksdagens behandling av 1886 års renbeteslag
var det tydligt att man allmänt betraktade avvittringarna i Jämtland och
Härjedalen som en orätt mot samerna.414
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Avvittringsstadgor för Västerbotten och Norrbotten utfärdades 1873. Då
hade redan några områden kring Lycksele avvittrats. I Västerbotten pågick
avvittringarna in på 1920-talet.415 Avvittringsförfarandet innebar här en
gränsdragning i skogen för byar och enskilda hemman. Genom förfarandet skulle
de enskilda hemmanen också skattläggas och mantalssättas. De områden som
blev över sedan de enskilda hemmanen tilldelats ett visst skogsanslag kallades för
kronoöverloppsmarker som disponerades av kronan. Vissa av dessa blev
kronoparker som förvaltades av kronan, andra skulle säljas av. I lappmarken
avvittrades också marker till allmänningar.416
Som nämns ovan tilldelades de bofasta mycket stora arealer mark under
avvittringarna. Under inflytande av tidens liberala tendenser lät
förrättningsmännen hemmanen överlag erhålla de frikostiga maxima som
avvittringsstadgorna medgav. Till detta lades ofta stora områden produktiv
skogsmark som i det läget betraktades som impediment, eftersom skogen då inte
hade något direkt värde för någon annan än den bofaste. Därför räknades dessa
områden inte in i maximisiffrorna.417
Under avvittringarna fanns en medvetenhet om att samerna använde dessa
nordliga områdena. Det syns exempelvis i detta uttalande år 1873:
En af de omständigheter, som för afvittringen i lappmarkerna påkalla särskilda
bestämmelser, väsendtligen afvikande från dem, som gälla för det nedre
landet, är, att i lappmarkerna, jemte den i sednare tider inflyttade bofasta
befolkningen, finnes en stam af nomader, det lappska folket, som af ålder
innehaft landet, och som betraktar hvarje odlingens framsteg såsom ett
ingrepp i Lapparnes ursprungliga rättigheter.418
I de utfärdade plakaten fanns bestämmelser som avsåg att skydda samernas rätt
att använda marken. Trots detta bedömdes redan i dåtid avvittringarna av
kronans mark ha skett på ett sätt som var ofördelaktigt för samerna.419 Eriksson-
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Trenter har beskrivit avvittringsförfarandena som kanske det främsta uttrycket
för kronans ambition att kontrollera resurserna i norr.420
Genom avvittringarna kom följaktligen skogsmarken att bli privat egendom.
Dagens äganderättsförhållanden, där skogsmarken tillhör enskilda
fastighetsägare, är således resultatet av den kolonisationspolitik och de
avvittringsprocesser som staten genomförde.421

3.2

Varierade synsätt på rättigheterna över tid

Begreppet äganderätt har över tid definierats på skiftande sätt och dess betydelse
har varierat.422 Äganderätten är därmed inte ett statiskt tillstånd, utan grunderna
i begreppet förändras. På samma sätt har innebörden av andra rättigheter till fast
egendom förändrats.423 Även synen på samernas rätt till marken har varierat. Av
förarbetsuttalanden framgår att renskötselrätten i slutet av 1800-talet ansågs vara
en rättighet som samerna förfogade över. Under stora delar av 1900-talet ansågs
emellertid samernas markanvändning inte grunda sig i rättigheter, utan i
privilegier givna av staten. Detta var ett synsätt som gällde fram till HD:s dom i
Skattefjällsmålet år 1981. För att förstå dagens rättsförhållande mellan
äganderätten och renskötselrätten måste dessa varierade synsätt beaktas. Därför
beskrivs i detta avsnitt hur synen på rättigheterna varierat över tid.
3.2.1

Äganderätten

I detta avsnitt beskrivs inledningsvis hur synen på äganderätten varierat över tid.
I äldre tid var det inte ovanligt att skogsmarken användes parallellt av olika
individer och familjer som hade rätt att ta väg, fiska, jaga, ta ved och beta djur på
samma mark. Ågren har studerat synen på jordägandet under 1600-talet i de
södra och mellersta delarna av Sverige. Eriksson-Trenter har studerat
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naturresurskonflikter i nordvästra Hälsingland ca 1830–1870. Båda beskriver hur
det fanns flera ”lager” av erkända anspråk på jorden i den svenska rättsordningen,
som gav innehavaren rätt till en viss resurs av marken.424 På detta sätt möttes
olika behov av de resurser som skogsmarken bestod av. Rätten gällde med andra
ord inte själva marken, utan bruket av olika resurser, som exempelvis bete, slåtter
och virkestäkt.425 Flera markanvändare kunde därmed använda marken parallellt,
vilket kan beskrivas som en form av splittrat ägande.426 Mot denna bakgrund menar
Bäärnhielm att det i stället för att fråga vem som ägde jorden under denna tid är
mer meningsfullt att fråga vilka befogenheter bonden, nomaden, ätten, byalaget
eller kungen hade. Var brukarens rätt exklusiv eller fanns flera som hade rätt till
jorden? I vilken utsträckning var rätten kollektiv och i så fall för vem? Kunde
rätten överlåtas och i så fall under vilka förutsättningar? Hur löstes konflikter
mellan faktisk hävd och tidigare formellt fång? Vem förfogade över
avkastningen?427
Frågan om hur rättigheterna till jord skulle konstrueras var livligt omtvistad i
1600- och 1700-talets juridiska diskussion.428 Inom de aristokratiska kretsarna
anfördes med anknytning till den romerska rätten under 1600-talet att rätten till
marken var delad, den s.k. dominiumläran. Någon hade då den direkta rätten,
dominium directum, medan bonden hade dominium utile, vilket innebar att denne
kunde dra nytta av marken och hade en del av äganderätten, en slags
nyttjanderätt. Dominiumläran stod dock aldrig oemotsagd och tycks aldrig ha
accepterats av bönderna själva.429 Detta visar dock att teorier om delad äganderätt
har förekommit.430
När 1734 års lag tillkom hade den förvaltningsmässiga indelningen av de
enskilda fastigheterna i frälse- och skattejord stor betydelse. Denna indelning
avsåg främst egendomens ställning i skattehänseende, men hade även
privaträttslig betydelse eftersom ägaren av frälsejord var priviligierad i olika
avseenden i förhållande till skattebonden.431 I äldre tid var det i princip bara
frälset som hade full förfoganderätt över sin jord, medan böndernas
förfoganderätt över jorden var inskränkt i flera avseenden. Att bönderna hade
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skattemannarätt till sin jord innebar att de hade en ärftlig besittningsrätt till jorden
förutsatt att de betalade sina skatter.432 Den egentliga ägaren till skattejorden
ansågs vara kronan, som fick ”ränta” för jorden i form av skatt. Skattebondens
rätt att förfoga över egendomen var också inskränkt genom olika författningar.433
Böndernas äganderätt frigjordes år 1789 i samband med säkerhets- och
föreningsakten.434 Detta var början till en utveckling av ett äganderättsbegrepp
som påminner mer om dagens. Det liberala synsättet kom därefter att prägla
synen på äganderätten. Ägaren ansågs under 1800-talet ha stor rätt att använda
sin egendom fritt, vilket stärkte jordägarens ställning avsevärt. Många av de
inskränkningar i förfoganderätten som fanns under de gångna århundradena
försvann. Jorden borde enligt det liberala synsättet ligga under enskild äganderätt
och därför överfördes stora jordområden från kronan till enskilda exempelvis
genom avvittringarna.435
Äganderättsbegreppet kom under senare delen av 1800- och 1900-talet att
förändras och anpassas till de marknadsekonomiska förutsättningarna och
behoven. Så småningom kom även behovet av att kunna beakta olika
samhällsintressen i större utsträckning att prägla synen på äganderätten. De
grundläggande karaktärsdragen i äganderätten till fast egendom som vi känner
den idag utvecklades som en viktig del av framväxten av det
marknadsekonomiska systemet och välfärdssamhället.436 Fastighetsindelningen
kom att utgöra grunden för äganderätten till marken. Viktiga funktioner för det
fastighetsrättsliga regelsystemet blev att klargöra vem som ägde marken, hur
andra rättigheter till marken uppkom och vilka rättigheter som belastade
fastigheterna.
3.2.2

Renskötselrätten

Innan den mer storskaliga kolonisationen av norra Sverige påbörjades talar
mycket för att samerna, åtminstone i vissa områden, hade en rättslig ställning
som i flera avseenden motsvarade skattebondens. Korpijaakko-Labbas forskning
har visat att samernas rättsliga ställning i de studerade områdena var stark och
motsvarade skattemannarätt i vart fall fram till 1750-talet.437 Rätten till
lappskattelanden respekterades av kronan och domstolarna. I detta skede tycks
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den bofasta befolkningens och de renskötande samernas rätt att använda marken
ha hanterats på ett likartat sätt.
I början av 1600-talet skötte häradsrätterna rättsskipningen och baserade sina
domar om lappskatteland på det samiska samhällets sedvanerätt. Den gav samer
så kallad inrymning på landen. När det samiska systemet för landfördelning
tillämpades av häradsrätten kom det att motsvara skattemannarätt i det svenska
systemet. Häradsrättens nämnd bestod enbart av samer. Därmed fick lappbyn ett
avgörande inflytande över häradsrättens bedömningar. Lappbyn hade sin egen
byrätt och förmodligen fungerade häradsrätten med sin samiska nämnd som en
högre instans dit man kunde ”överklaga”.438 Genom domstolarna tycks det
således ha funnits en typ av rättighetsskydd för samernas rätt till markerna.
Under 1650- och 1660-talen var kronans fogdar och häradsrätterna eniga om
att lappskattelanden skulle hanteras som skattejord. Nära släktingar fick ärva
landen när innehavaren dog. Fogdarna hänvisade till att innehavaren kunde
förlora sina land på grund av så kallat skattevrak. Fogdarna hänvisade även till att
släktingar hade förköpsrätt på lappskatteland. Detta kallas bördsrätt och gällde
endast för skattejord. Det är otvetydigt så att alla myndigheter betraktade
lappskattelanden som skattejord vid den tiden.439
Under 1600-talet fanns ett synsätt om att all jord ursprungligen var kronans
och att innehavaren av skattejord måste kunna visa papper på att jorden hade
förvärvats av kronan. Om det inte fanns några sådana handlingar var jorden
kronans. Detta var ingen ovanlig åsikt, men den var omstridd och blev aldrig
allmänt accepterad.440
Under slutet av 1600-talet övervägdes hur skattläggning av lappskattelanden
skulle ske. Tankarna om en jordebok fick överges, eftersom kostnaderna skulle
bli för stora. Det nya uppbördssystemet fastställdes år 1695 med lappbyn som
skatteenhet. Byn fördelade själv skatten genom sin valda länsman, som sedan
överlämnade skattesumman till fogden. Lappbyn och häradsrätterna skötte all
fördelning av lappskatteland och administrerade skatteuppbörden. Häradsrätten
fortsatte att utgå från sedvanerätten och behandlade lappskattelanden som
skattejord.441
Under senare delen av 1600-talet och första hälften av 1700-talet ifrågasatte
kronan inte sällan skatteböndernas rätt till sin jord, trots flera riksdagsbeslut som
garanterade skattemannarätten. Landshövdingar bestred även häradrätternas rätt
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att utfärda inrymningar på lappskatteland. Landshövdingarna fortsatte att
underkänna skattemannarätten till lappskatteland under hela 1700-talet.
Häradsrättens domsmakt, byggd på samisk sedvanerätt blev allt mer trängd mot
slutet av seklet. Konflikten mellan länsstyrelsen och häradsrätten gick in i en
avgörande fas år 1792 då Västerbottens landshövding utfärdade en skrivelse som
gav kronans fogde rätt att åsidosätta häradsrätten och ta över inrymningar på
lappskatteland. Häradsrätten protesterade, vilket ledde till öppen konflikt mellan
häradshövding och kronofogde på tingsplatsen 1793 och 1794. Häradsrätten blev
därefter allt mer underordnad länsstyrelsen. Häradsrätterna slutade att hävda sin
domsrätt över lappskattelanden under det första decenniet av 1800-talet. I och
med att länsstyrelserna blev avgörande instans började lappskattelanden
uppfattas som kronojord.442
Så småningom, och fullt ut genomfört under första delen av 1800-talet kom
frågor som rörde renskötselns markanvändning att hanteras av länsstyrelsen.
Samernas markanvändning förklarades med hänvisning till de plakat som
utgjorde ett inslag i kolonisationen av området.443
Under slutet av 1800-talet började lappväsendet växa fram som en direkt följd
av renbeteslagstiftningen.444 Successivt utvecklades ett system där lappväsendet
hade långtgående befogenheter att styra över renskötseln.445 Lappväsendet hade
till uppgift att administrera alla frågor rörande samerna på regional nivå. I detta
ingick förutom renskötseln bland annat samernas skolgång, fattigvård och
beskattning. Myndigheten ingick som en integrerad del i respektive länsstyrelse.
Lappväsendet utgjordes av lappfogdarna, lapptillsyningsmännen och
ordningsmännen i lappbyarna. Lappfogdetjänsterna inrättades från 1885 och
framåt och hade som främsta uppgift att komma till rätta med de konflikter som
fanns mellan samer och bofasta. En målsättning var att uppnå en auktoritativ
ställning i förhållande till samerna så att de skulle kunna få sina befallningar
åtlydda.446 Länsstyrelsen och lappväsendet tillerkändes i renbeteslagarna
vittgående befogenheter i förhållande till renskötseln. Lappväsendet utgjorde inte
bara en skiljeinstans till vilken renägarna kunde vända sig när de var inbördes
oeniga eller vid konflikter med tredje man. Myndigheten skulle även på eget
initiativ övervaka att gällande bestämmelser efterlevdes. Uppfattningen var att
det krävdes en stark administration för att skydda samerna i förhållande till
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motstående grupper med större möjlighet att göra sina intressen gällande.447 I
flera situationer företrädde lappväsendet lappbyarna i förhållande till andra.448
Frågor om renskötselns markanvändning har därefter främst hanterats av staten
genom förfaranden i en förvaltningsordning. I stor utsträckning har förhållandet
till andra markanvändare hanterats inom detta system.
Samtidigt som samernas angelägenheter hanterades av lappväsendet och
lappfogdarna finns flera exempel på att det länge fanns ett grundläggande synsätt
om att samernas rätt att använda marken baserade sig i sedvanerätt. När
förhållandet mellan äganderätten och renskötselrätten berördes i
lagstiftningsprocessen framgick vid flera tillfällen att det var frågan om ett
rättsförhållande dem emellan. Ett exempel på detta är en debatt som hölls i
riksdagen år 1873 då propositionen ”angående åtgärder för betryggande av
skogens framtida bestånd och bevarande av lapparnas renbetesrätt”
behandlades.449 Propositionen inleddes med att samernas rättigheter betonades i
en historisk återblick. Där betonades att kungliga förordningar redan på 1600talet hade fastslagit att samerna skulle få ”bliva vid sina land och fiskevatten” och
odlingen hade hänvisats till den jordmån ”varav lapparna efter sin näringsart
ingen nytta eller fördel sig kunde göra”. Civilministern menade att samernas
urgamla rätt inte fick kränkas. Regeringen ansåg vidare att den samiska rätten till
renbete inte fick urholkas på grund av att det som varit kronoskog blev privat
egendom när avvittringarna nådde Västerbotten och Norrbotten. Man ville inte
upprepa vad som tidigare skett i Jämtland. Samerna skulle garanteras vinterbete
i skogslandet oavsett om marken ägdes av kronan eller enskilda. Dessutom ville
regeringen inskränka de bofastas rätt till skogen så att de inte kalhögg den eller
lät bolag göra det. Propositionen bifölls med stor majoritet trots att samernas rätt
ställdes mot den privata äganderätten.450
Även när den första renbeteslagen antogs år 1886 var en grundläggande
inställning att samerna hade en rätt till marken som skulle skyddas. En viktig
fråga för lagstiftaren var att klargöra vad som gällde i förhållandet mellan de
bofasta och den samiska renskötseln. I detta skede byggde lagstiftningen på
uppfattningen att samerna varit först på plats och därför hade man egentligen
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bättre rätt än de bofasta när det gällde de befogenheter som ingick i
renskötselrätten.451 I lagstiftningsarbetet gjordes exempelvis följande uttalande:
Lappen var den som först tog de nordliga trakterna af vårt land i besittning.
Innan den första nybyggaren fällde det första trädet i Norrlands skogar var
lappen redan där. Under århundraden har landet från Kölens fjällrygg till
Bottenhafvet varit den obestridt nyttjade betesmarken för hans renar. Och den
förste besittningstagarens rätt till jorden måste anses bättre än den, som senare
tillkommit.452
Under lagstiftningsprocessen gav dock flera av domarna i HD uttryck för att
samernas markanvändning inte byggde på sedvanerätt.453 Särskilt Olivecrona
menade att den påstådda sedvanerätten gick emot äganderätten till fast egendom.
Departementschefen delade dock inte justitierådens uppfattning och gav uttryck
för att flyttningen mellan fjäll- och kustområden hade utövats sen uråldrig tid och
att samernas markanvändning måste ha gett upphov till en verklig rätt och inte
bara vara ett tålt intrång från den bofasta befolkningen.454 Lagförslaget antogs
därmed, trots HD:s inställning.455
Allard menar att Olivecronas argumentation vilar på teorin om olika
kulturstadier och att justitierådens yttranden visar på en syn på
intressekonflikterna som existerar än idag, nämligen att samerna och renskötseln
ses som ett hinder för samhällets vidare utveckling vid exploateringar och
industriutveckling, även om man numera inte talar i termer av kulturstadier.456
Allard har även pekat på att den allmänna nedvärderande uppfattningen om
samer och deras kultur, delvis stödd av socialdarwinismen som ideologi och den
förda assimileringspolitiken måste ha påverkat synen på rätten.457
Under slutet av 1800-talet betraktades följaktligen samernas rätt till land och
vatten fortfarande som grundade i sedvanerätt och därmed som rättigheter.
Under början av 1900-talet började ett annat förhållningssätt göra sig gällande.
Det synsätt som växte fram innebar att samernas möjlighet att använda marken
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Bengtsson, 2003, s. 245.
Särskilda utskottets utlåtande 1886:1 s. 18.
453 Utdrag af protokollet öfver lagärenden, hållet uti Kongl. Maj:ts Högsta Domstol Fredagen den
21 November 1884.
454 Prop. 1886:2 s. 34.
455 Päiviö, 2011, s. 230–238.
456 Allard, 2015, s. 179–183.
457 Allard, 2015, s. 184.
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förklarades genom privilegier givna av staten, det så kallade ”lapprivilegiet”.458
Inför 1928 års renbeteslag betraktades renskötselrätten närmast som en
näringsrätt, som inte hade samma rättsliga skydd som äganderätten.459 Synen att
samernas rätt att bedriva renskötsel grundade sig i lapprivilegiet var alltså
utgångspunkten för lagstiftningsarbetet och detta var det dominerande synsättet
under 1900-talet.460 Successivt inträffade således en förändring i språkbruket. Där
man tidigare uttalat sig om rättigheter börjar man använda andra sätt att beskriva
samernas markanvändning, vilket så småningom övergick till att man i huvudsak
beskrev renskötselns markanvändning som en näringsrätt.461
Samtidigt fanns länge ett synsätt som innebar att lagen skulle bidra till att
skydda den nomadiserande lappbefolkningen i konkurrensen med de bofasta. I
flera utredningar betonades även styrkan i samernas rätt.462 Det fanns följaktligen
en viss ambivalens i förhållningssättet till samernas rättigheter.
Representanter för samerna gjorde under 1900-talet gällande en mer
långtgående rätt till marken än vad staten medgav.463 Deras rättsliga ställning
hamnade efter andra världskriget alltmer i fokus tack vare en grundläggande kritik
av hela den rättighetsdiskussion som fördes. Även den minoritetspolitik som
utvecklades påverkade denna utveckling.464
Frågan om renskötselrättens rättsliga grund var emellertid oklar under stora
delar av 1900-talet. Med hänsyn till de oklarheter som rådde stämde
representanter för samerna år 1966 staten i domstol för att få sina rättigheter till
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Bengtsson, 2003, s. 274, menar att detta kunde berättiga statsmakterna att hantera
renskötselrätten på det politiskt mest tilltalande sättet utan större hänsyn till samerna. Se även SOU
2006:14 s. 387, Allard, 2010, s. 12 och Allard, 2015, s. 34.
459 SOU 1923:51 s. 101 och 123, prop. 1928:43 s. 54 och bil. s. 16 samt Första lagutskottets
utlåtande 1928:29, s. 3 och 5.
460 Ett senare exempel på detta är renbetesmarksutredningens betänkande SOU 1966:12. Där
framgår att utredningen ansåg att samerna med hänsyn till andra intressen kunde begränsas till att
använda vissa marker. Utredningen tycks inte ha ansett att en sådan inskränkning var ett otillåtet
ingrepp i en rättighet.
461 Jfr norsk rätt, Strøm Bull, 2002, s. 93.
462 Bengtsson, 2004, s. 37 med hänvisningar.
463 Prop. 1971:51 s. 121. Notera att samerna organiserade sig först i mitten av 1900-talet.
Dessförinnan gjordes vissa försök till organisering. Genom brev och resor till makthavarna i
huvudstaden framfördes samernas syn på samiska rättigheter. För en beskrivning av samernas
inställning och organisering se Lantto, 2000.
464 Mörkenstam, 1999, s. 153.
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marken prövade. Hanteringen i domstol tog 15 år och HD meddelade dom i
målet år 1981. Rättegången kom att kallas Skattefjällsmålet.465
När RNL infördes år 1971 hade rättsprocessen således inletts, men inte
avgjorts. Det var i det lägen följaktligen fortfarande oklart vilken rättslig grund
renskötseln hade. I direktiven uttalades att utredningen skulle utgå från den
gällande situationen, eftersom Skattefjällsmålet ännu inte var avgjort.
Representanter för samerna markerade tydligt i lagstiftningsarbetet att de inte
godtog detta som utgångspunkt för lagstiftningen och de gjorde gällande att de
hade en starkare rätt. Svenska Samernas Riksförbund framhöll att samerna hade
en starkare rätt till marken än vad som framgick av den gällande renbeteslagen
från 1928. Mot denna bakgrund krävde man självbestämmanderätt över de
marker och nyttigheter som samerna förfogade över. Enligt Svenska Samernas
Riksförbund borde samernas rätt till marken rätteligen karaktäriseras som en
medäganderätt. Organisationen ansåg vidare att de sakkunniga tolkat direktivet
för snävt, vilket lett till att de juridiska grundvalarna för rennäringen, själva rätten
till näringsunderlaget inte blivit tillräckligt utredda. Exempelvis angavs inte
rättens civilrättsliga karaktär.466
Att samerna inte delade uppfattningen om rättens grundläggande karaktär
framhölls även av lagrådet i lagstiftningsprocessen. Lagrådet konstaterade att
detta inte var tillfredsställande, men att det i avvaktan på prövningen i
Skattefjällsmålet fick accepteras att lagstiftningen byggde på samma grund som
tidigare.467 Den lag som infördes år 1971 gjordes därmed med utgångspunkt i
samma rättsläge som 1928 års lag vad gäller renskötselrättens grund.
Skattefjällsmålet gällde rätten till vissa områden i Jämtlandsfjällen, de s.k.
renbetesfjällen. Kärande i målet var representanter för samerna i Jämtland, både
enskilda och som kollektiv i olika konstellationer. Det yrkades i första hand att
det skulle fastställas att samerna framför staten ägde vissa fjällområden i norra
Jämtland. Som alternativa yrkanden angavs vissa andra rättigheter till områden,
rättigheter som gick utöver RNL. Målet var mycket omfattande och
komplicerat.468
Domen i HD föll alltså år 1981, det vill säga tio år efter att RNL införts. HD
ogillade talan. Även om domen i det avseendet var ett nederlag för den samiska
parten uttalade sig HD i domskälen om renskötselrättens karaktär, vilket har fått
465

NJA 1981 s. 1. För en beskrivning av målet se Bengtsson, 1987, s. 10–13, och Allard, 2015, s.
244–248.
466 Prop. 1971:51 s. 60.
467 Prop. 1971:51 s. 121 och 261–262.
468 Representanterna för samerna förde en mycket komplicerad talan, se Bengtsson, 2003, s. 276.
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betydelse för förståelsen för renskötselrättens innebörd. HD uttalade bland annat
att de befogenheter som samerna hade vid tillkomsten av 1888 års lag utgjorde
en starkt skyddad bruksrätt av speciellt slag och att det inte rådde någon tvekan
om att det väsentliga i bruksrätten vid denna tidpunkt var rätten till renbete.469
HD uttalade även att renskötselrätten utgör en på civilrättslig grund bestående
bruksrätt som på samma sätt som äganderätten är skyddad mot
tvångsförfaranden utan ersättning enligt 2:18.470
HD:s uttalanden i Skattefjällsmålet ledde till att vissa förändringar
genomfördes i RNL år 1993. Departementschefen konstaterade att
renskötselrättens ursprung var så betydelsefullt att dess natur borde komma till
uttryck i RNL. Skattefjällsdomen rörde visserligen endast förhållandena på de
skattefjäll i Jämtland som var aktuella i målet. I förarbetena uttalades emellertid
att HD:s uttalanden beträffande grunderna för samernas rättigheter även rör
andra delar av renskötselområdet.471 Därför infördes bland annat en skrivning i
1 § RNL om att renskötselrätten tillkommer den samiska befolkningen och
grundas på urminnes hävd.472 Lagändringen innebar emellertid inte någon
genomgående omarbetning av lagstiftningen utifrån att renskötselrätten var av
privaträttslig karaktär, utan i stället gjordes vissa justeringar i lagtexten.
I förarbetena fördes vissa resonemang om renskötselrättens karaktär. Bland
annat konstaterades att renskötselrätten belastar fastigheterna inom drygt en
tredjedel av Sveriges yta, men att den i allmänhet innebär ett extensivt utnyttjande
av marken. Vidare konstaterades att renskötselrätten är starkast på
åretruntmarkerna, att den varierar i styrka från trakt till trakt och även över tid,
beroende på hur renskötsel bedrivits. Mot den bakgrunden menade regeringen
att det knappast var möjligt att med generell giltighet ange hur renskötselrätten
belastar de enskilda fastigheterna och vilka inskränkningar i förfogandet som
rätten förorsakar ägarna av dessa fastigheter eller att ens ange vilka fastigheter
som belastas av renskötselrätt.473 RNL har i princip inte ändrats i dessa delar efter
år 1993.
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NJA 1981 s. 1 (s. 234).
NJA 1981 s. 1 (s. 248). Domens rättsliga betydelse beskrivs i avsnitt 4.2.1.
471 Prop. 1992/93:32 s. 89–90.
472 I avsnitt 4.2.4 beskrivs hur lagändringen inte följer den fastighetsrättsliga systematiken och hur
den har gjort rättsläget oklarare.
473 Prop. 1992/93:32 s. 93. För en beskrivning av skillnaden mellan intensiv och extensiv
renskötsel, se SOU 2006:14.
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3.3

Politikområdena och lagstiftningens utveckling

Slutet av 1800-talet och början av 1900-talet utgjorde ett formativt skede där
många lagar infördes för att reglera rättighetsförhållanden och markanvändning.
Både skogsvårdslagstiftningen och rennäringslagstiftningen har sina rötter i detta
formativa skede. Båda lagarna gäller nyttjandet av skogsmarken och de har
därmed tydliga beröringspunkter. Även om konflikten mellan skogsbruket och
renskötseln har varit en fråga som har hanterats av staten under lång tid, har
skogsbruk och rennäring i stor utsträckning behandlats som två skilda politiska
områden. Skogsfrågorna har vid flera tillfällen utretts utan att rennäringens
förutsättningar och behov har omfattats av utredningen.474 I detta avsnitt
beskrivs först övergripande skogspolitikens respektive rennäringspolitikens
utveckling. Därefter beskrivs hur konflikten mellan skogsbruket och renskötseln
har hanterats av staten genom lagstiftning och andra åtgärder.
3.3.1

Skogspolitiken och skogsvårdslagstiftningen

I detta avsnitt beskrivs utvecklingen av skogspolitiken från 1800-talet och framåt
samt införandet och utvecklingen av skogsvårdslagstiftningen.
Skogen sågs länge främst som en resurs för de enskilda hemmanen. Under
den tidigare delen av 1800-talet präglades diskussionerna om skogen av det
liberala synsätt som rådde. Skogen skulle skötas bäst om ägaren själv fick
disponera fritt över den. Jord och skog skulle ägas av enskilda som i vinstsyfte
kunde nyttja den intensivt och rationellt.475 Samtidigt blev människans påverkan
på skogarna allt tydligare under 1800-talet.
Industrialiseringen och framväxten av det kommersiella skogsbruket
förändrade synen på skogen.476 Den infrastruktur och teknik som utvecklades
gjorde att skogsindustrin växte fram från mitten av 1800-talet. Skogen kom då
främst att ses som en resurs för industrin. Den ökade internationella efterfrågan
på timmer innebar en ny era för skogsbruket i norra Sverige. Skogen fick
betydelse för nationens ekonomi vilket gjorde att sättet att avverka skogen
förändrades. Samhällsutvecklingen ledde till att avverkningarna ökade och under
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Se t.ex. prop. 1978/79:110 inför den nya SVL där renskötselfrågorna inte utreddes, vilket
uppmärksammades av remissinstanser. Se även SOU 2006:81 och prop. 2007/08:108 där
renskötseln inte heller hanterades i utredningen, vilket remissinstanser påpekade.
475 Appelstrand, 2007, s. 27–28.
476 Stjernquist, 1973, s. 50–51 och Appelstrand, 2007, s. 25.
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slutet av 1800-talet blev skogsbruket intensivare även i inlandets skogar.477
Successivt övergick man till att använda sig av trakthyggesbruk vid
avverkningarna.478
Under senare hälften av 1800-talet kom avskogningen, vilket kallats ”den stora
skogsförödelsen” i Norrland, att bli den problematik som skulle hanteras genom
lagstiftning.479 Man blev orolig för den skogsskövling som pågick utan
återbeskogning och att detta skulle leda till en kommande skogsbrist. Inom
politiken började man anse att den enskilda äganderätten inte kunde ses som en
garanti för att skogarna sköttes på ett bra sätt.480 De stora skogsbolagens uppköp
av bondeskog i Norrland blev alltmer uppmärksammade och kritiserade. Mot
denna bakgrund lades olika förslag om begränsning av skogsavverkningarna
fram, men dessa var svåra att genomföra mot bakgrund av den syn på
äganderätten som då rådde och riksdagens utformning där bönderna fortfarande
hade en framträdande roll. När ståndsriksdagen försvann år 1866 öppnades
andra möjligheter att lagstifta om äganderätten och markägandet.481 Lagar för
enskilda områden infördes dock successivt.482 Skogsvårdslagstiftningen skulle
primärt hantera frågan om avskogningen i Bergslagen och efter Norrlandskusten.
Diskussionerna ledde fram till 1901 års SVL och till 1906 års norrländska
förbudslag.483
Skogsvårdslagstiftningen var redan från början tydligt produktionsinriktad
och frågan om återbeskogning var central. Även de påföljande skogsvårdslagarna
har haft denna inriktning, så även den lag som gäller idag från 1979.484
Samhällsekonomiska synpunkter har därmed dominerat lagstiftningen redan från
början.485
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Östlund, 1993, s. 13–18.
Lundmark m.fl., 2013, s. 118.
479 Undén, 1965, s. 51–52.
480 Appelstrand, 2007, s. 28–29.
481 Undén, 1965, s. 51–52.
482 1866 infördes genom lagstiftning grundsatsen att nybyggaren, efter vunnen skattemannarätt,
var underkastad vissa inskränkningar i dispositionen över sin skog. Liknande förbehåll infördes för
skog som vid avvittringen inom Norrbottens och Västerbottens läns lappmarker tilldelades
enskilda. Inskränkningen i förfoganderätten bestod i utsyningstvång. Ingen avverkning fick ske
utöver husbehov förrän en skogstjänsteman företagit utsyning av det virke som kunde tas. Den
första dimensionslagen antogs 1874 och gällde Norrbottens län, utom lappmarken. Den utvidgades
senare till Västerbottens län, utom lappmarken. Se Undén, 1965, s. 53.
483 Sundell, 2007, s. 57.
484 SFS 1979:429 och prop. 1978/79:110.
485 Ljungman och Stjernquist, 1970, s. 18.
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I 1 § SVL anges att skogen är en nationell tillgång. Enligt förarbetena innebär
det att skogen ses som en gemensam resurs som inte har betydelse bara för den
enskilde fastighetsägaren, utan för hela samhället. I detta ligger att utnyttjandet
ska präglas av mångbruk. Av förarbetena framgår att skogens alla funktioner ska
beaktas vid hanteringen av skogsresurserna på all skogsmark och på skogliga
impediment. Här nämns skogen som leverantör av förnybar råvara, som bas för
sysselsättningen, som livsmiljö för växter och djur, som källa för friluftsliv, som
bärare av estetiska värden och kulturmiljövärden, som näringsmässig bas för
renskötseln och som producent för bär, svamp och jaktbart vilt.486
I 1 § SVL stadgas även att skogen ska skötas så att den uthålligt ger en god
avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras.487 Det finns alltså
ett produktionsmål och ett miljömål, som anses vara jämställda. Trots detta får
lagstiftningen ändå anses tydligt inriktad mot produktion.488 En utgångspunkt för
SVL är att den största andelen av skogsmarken ska användas för
virkesproduktion, även om skog kan tas i anspråk för andra ändamål.489 I
förarbetena har uttalats att skogsmarkens virkesproducerande förmåga bör
utnyttjas väl på all skogsmark där inte andra intressen, exempelvis
naturvårdsintresset, väger tyngre.490 Fastighetsägaren har följaktligen att förhålla
sig till att huvuddelen av skogsmarken ska brukas genom ett aktivt skogsbruk
som ska vara effektivt och ansvarsfullt. Detta påverkar fastighetsägarens
möjligheter att använda skogsmarken och utrymmet för anpassningar i
förhållande till andra intressen, vilket utvecklas i analysdelen.491
Produktionsmålets innebörd kommer även till uttryck genom ett flertal
bestämmelser i SVL. Bland annat genom krav på att ny skog ska anläggas på
produktiv skogsmark, att fastighetsägaren ska vidta de föryngringsåtgärder som
behövs för att trygga återväxt av ny skog, och att avverkningen ska vara
ändamålsenlig för återväxt av ny skog eller främja skogens utveckling.492
Redan i ett tidigt skede byggdes en statlig förvaltningsmyndighet upp för att
hantera skogsfrågorna. Skogsvårdsmyndigheternas styrning kom efter 1950-talet
att utgå i första hand från information och rådgivning till skogsägarna, vilket
486

Prop. 1992/93:226 s. 47.
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2012.
489 3 § SVL.
490 Prop. 1992/93:226 s. 48.
491 Se avsnitten 4.1 och 6.2.4.
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präglar Skogsstyrelsens arbete även idag.493 Detta får även betydelse för hur
hänsynen till rennäringen hanterats, vilket framgår av analysen.
Som beskrivs i avsnitt 2.1 behandlades de areella näringarna som en del av den
fysiska riksplaneringen. För att markera skogsbrukets betydelse vid
samhällsplaneringen infördes en bestämmelse i NRL om skydd för jord- och
skogsbruk. Bestämmelsen överfördes sedan till 3:4 1 st. MB, där det stadgas att
skogsbruket är av nationell betydelse och skogsmark som är av betydelse för
skogsnäringen så långt möjligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan
försvåra ett rationellt skogsbruk. Vid avvägningar mot annan planerad
markanvändning anses skogsmarken vara av nationell betydelse. Med ”nationell
betydelse” avses dock inte ”riksintresse”.494
Slutligen bör nämnas att det inte finns någon gemensam skogspolitik inom
EU, även om politikområdet har utvecklats under det senaste decenniet.495
3.3.2

Rennäringspolitiken och rennäringslagstiftningen

I detta avsnitt beskrivs utvecklingen av rennäringspolitiken och
rennäringslagstiftningen.
Ett grundläggande syfte med de första renbeteslagarna 1886 och 1898 var att
reglera relationen mellan de bofasta och de nomadiserande samerna.496
Renbeteslagarna var ett sätt att reglera den renskötsel som man från statens sida
uppfattade som problematisk.497 I den första renbeteslagen infördes bland annat
en bestämmelse om den hänsyn som de renskötande samerna skulle visa andra
vid renskötsel och en bestämmelse om strikt skadeståndsansvar.
Renbeteslagen från 1928 byggde, som beskrivs ovan, på synen att samernas
rätt att använda marken för renbete grundade sig i privilegier givna av staten.498
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Appelstrand, 2007, s. 26 och 195–196.

494 Bestämmelsen som föregick denna i 2:4 NRL löd; ”Jord- och skogsbruk är näringar av nationell

betydelse”. Genom att utesluta ordet ”näringar” markerades att bestämmelsen i stället tar sikte på
naturresurserna, prop. 1997/98:45, del 2 s. 31 och s. 461–462.
495 Andersson, 2007, har studerat skogspolitiken i förhållande till EU. Se även Europeiska
kommissionens meddelande 2014-04-04, En ny skogsstrategi: för skogarna och den skogsbaserade
sektorn.
496 SFS 1886 nr 38 och SFS 1889 nr 66. Renbeteslagen från 1886 är inspirerad av den lag som
antogs år 1883 för att reglera renskötseln i Norge och Sverige, se Päiviö, 2011, s. 213.
497 Mörkenstam, 1999, s. 84–85, med hänvisningar.
498 Lag (1928:309) om de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige. Se avsnitt 2.1.3.
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Tydliga inslag i politiken var då frågan om assimilering av samerna och det
problem som renskötseln utgjorde, främst för jordbruket.499
Samhällsutvecklingen efter andra världskriget ledde till att de renskötande
samernas sätt att leva påverkades mer påtagligt. Synen på den samiska renskötseln
förändrades. Man ansåg nu att det främst var frågan om en näring som skulle
hanteras i lagstiftningen. Rennäringen var en ekonomisk verksamhet som vilken
annan verksamhet som helst, men den betraktades som underutvecklad. Frågor
om effektivisering och rationalisering var därför centrala, precis som för de
övriga areella näringarna.500 Diskussionen om rennäringens behov rörde
lönsamhet, effektivitet och nödvändigheten av teknisk utveckling.501
Rennäringslagstiftningen ansågs inte längre vara i takt med samhällets övriga
utveckling.502 När rennäringens förhållande till andra näringar, och däribland
skogsbruket, diskuterades menade man att rennäringen skulle moderniseras och
effektiviseras för att klara utmaningarna.503 Rennäringen skulle rationaliseras för
att överleva konkurrensen med andra näringar, samtidigt som yrkesutövarna
kunde få en dräglig levnadsstandard.504
Som nämns i avsnitt 2.1 omfattades rennäringen av den fysiska
riksplaneringen.505 I utredningsuppdraget ingick att beakta den då nya RNL och
att precisera tolkningen av denna i förhållande till frågor rörande
markanvändning och fysisk planering.506 Frågan om hur rennäringens intressen
skulle tillgodoses utreddes av Lantbruksstyrelsen i samråd med Statens
planverk.507 I betänkandet beskrevs rennäringens alltmer utsatta situation i
nyttjandet av marken, bland annat utifrån hur gruvdrift, vattenkraftsutbyggnad,
turism och skogsbruk påverkade förutsättningarna att bedriva renskötsel.508 Det
gavs även ett antal förslag på utgångspunkter för den fysiska riksplaneringen
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Mörkenstam, 1999, 115–145.
Se t.ex. prop. 1971: 51 s. 111–114 och prop. 1992/93:226 s. 47.
501 Lantto och Mörkenstam, 2008, s. 34.
502 Mörkenstam, 1999, s. 151.
503 Se t.ex. SOU 1966:12 s. 196.
504 Se t.ex. prop. 1971:55 s. 31, 113 och 125. Se även Mörkenstam, 1999, s. 156.
505 Se prop. 1972:111 bilaga 2 s. 142–143.
506 Prop. 1975/76:1 s. 192.
507 Lantbruksstyrelsen och Statens planverks rapport 44, del 5, 1978.
508 SOU 1979:55 s. 107 ff.
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inom renskötselområdet. Rennäringens behov av skydd preciserades i den
utredning som sedan genomfördes.509
Skyddet för rennäringen utformades genom en bestämmelse i NRL, som
därefter överfördes till 3:5 MB. Enligt denna bestämmelse ska mark- och
vattenområden som har betydelse för rennäringen så långt möjligt skyddas mot
åtgärder som påtagligt kan försvåra näringens bedrivande.510 Områden som utgör
riksintresse för rennäringen ska skyddas mot sådana åtgärder.511
I motiven till NRL uttalades att det ska finnas grundläggande förutsättningar
för rennäringen inom i princip varje sameby, vilket innebär säker tillgång till både
åretruntmarker och vinterbetesmarker som har avgörande betydelse för
möjligheterna att bedriva renskötsel. Vidare uttalades att man vid bedömningen
ska ta hänsyn till rennäringens behov av sammanhängande betesområden och
tillgång till alternativa betesområden inom de olika årstidsmarkerna samt
alternativa flyttningsleder. Vinterbetesmarkernas centrala betydelse ska särskilt
beaktas.512
När skyddet för rennäringen skulle utformas i SVL kom utformningen av
bestämmelserna i NRL att påverka hur skyddet formulerades, vilket beskrivs i
nästa avsnitt.513
Som beskrivs ovan har frågor som rört renskötseln främst hanterats som
näringsfrågor i lagstiftningsprocessen. Samtidigt har skyddet för renskötseln
motiverats och förklarats även utifrån kulturella förhållanden.514 Det har
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SOU 1979:54 och SOU 1979:55. I remissförslaget användes inte termen ”riksintresse”, utan
”områden som har stor betydelse i ett nationellt perspektiv för rennäringen”, se prop. 1985/86:3
s. 208. I specialmotiveringen till det slutliga förslaget talade man i stället om riksintresse för
rennäringen och att dessa ”är av stor betydelse från nationell synpunkt mot förändringar”, se prop.
1985/86:3 s. 161.
510 3:5 1 st. MB.
511 3:5 2 st. MB.
512 Prop. 1985/86:3 s. 57 och 161.
513 Se prop. 1990/91:3 s. 19 där det hänvisas till propositionen med förslag till naturresurslag, prop.
1985/86:3, där det framhållits att man kunde ta ställning i frågan om det behövdes särskilda regler
för skogsbruket i de fjällnära skogarna först när avslutade insatser hade utvärderats. I propositionen
konstateras att det underlag som hade presenterats av skogsstyrelsen och samerättsutredningen
samt de yttranden som hade avgetts över förslagen utgjorde en bra grund för ett sådant
ställningstagande.
514 Prop. 1971:51 s. 123 samt prop. 1992/93:32 s. 90 och 101. Se Bengtsson, 2003, s. 239–240 och
Bengtsson, 2004, s. 22, om att detta särpräglade allmänna intresse har påverkat den civilrättsliga
regleringen.
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framhållits att renskötseln utgör en bärande del av den samiska kulturen.515 Detta
utgör även ett av skälen till att renskötselns markanvändning bör skyddas så att
den samiska kulturen ska ha förutsättningar att bevaras och utvecklas.516 I
förarbetena till RNL gjordes bedömningen att det endast i begränsad omfattning
skulle vara möjligt för samerna att behålla sitt språk, sin slöjd och sina övriga
kulturyttringar levande under någon längre tid om renskötseln skulle upphöra.517
Detta var ett av motiven till att det allmänna skulle medverka till att förbättra
förutsättningarna för renskötselns rationalisering.
3.3.3

Hanteringen av intressekonflikten mellan skogsbruket och renskötseln

I detta avsnitt beskrivs hur konflikten mellan skogsbruk och renskötsel har
hanterats av staten på olika sätt.
Förhållandet i historisk tid mellan de nomadiserande samerna och den bofasta
befolkningen beskrivs ofta utifrån de konflikter som funnits. Ofta fanns dock en
nödvändig samverkan mellan de bofasta och de renskötande samerna. Man hade
ofta nytta av varandra och det fanns många exempel på goda relationer. Men
givetvis uppstod konflikter. Länge gällde konflikterna främst hässjor, det vill säga
den bärgade skörden som torkades i ställningar. Om höet inte skyddades eller
kördes hem innan renarna kom ner från fjällen kunde det trampas ner från
hässjorna. I början av 1800-talet utfärdades därför kungörelser om bönders
skyldigheter att inhägna sina hässjor för att skydda dem mot renar.518
De konflikter som uppstod mellan samer och bofasta försökte man reglera
genom olika föreskrifter, särskilt i samband med avvittringarna.519 Som nämns
ovan var även ett syfte med de första renbeteslagarna att reglera konflikterna
mellan de renskötande samerna och de bofasta.520
515

Prop. 1976/77:80 s. 107–108 och s. 111, där det slås fast att samerna utgör en etnisk minoritet
i Sverige, som i egenskap av ursprunglig befolkning i sitt eget land, intar en särskild ställning både
gentemot majoritetsbefolkningen och mot andra minoritetsgrupper samt att en avgörande
förutsättning för att den samiska kulturen ska kunna bevaras är att rennäringen kan fortleva som
samisk näring och att ett rimligt antal samer i framtiden kan få sin utkomst inom rennäringen.
516 Se t.ex. SOU 1989:41 s. 122 och prop. 1992/93:32, bilaga 2, s.103.
517 Se prop. 1971:51 s. 112–113, prop. 2009/10:201 s. 26–31.
518 Rumar, 2008, s. 41–106.
519 Prop. 1971:51 s. 25.
520 Kungl Maj:t tillsatte den 16 juni 1882 en kommitté med uppgift att utreda förhållandet mellan
de svenska lapparna och landets bofasta befolkning samt att utarbeta förslag till lagbestämmelser
på området, se SOU 2006:14 s. 182. I 1928 års renbeteslag föreskrevs en skyldighet för renskötande
lapp att i överensstämmelse med fordringarna på god renskötsel övervaka sina renar, 26 § 1 st. i
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Ett återkommande tema i lagstiftningsarbetet när förhållandet till de bofasta
har diskuterats har varit frågan om renantal. De problem som fastighetsägarna
har upplevt med renskötsel har förklarats utifrån att antalet renar har varit för
högt och att detta har hindrat annan markanvändning. Detta ledde bland annat
till tvångsförflyttningarna av samer till sydligare områden och att renantalet skulle
minskas lagstiftningsvägen.521 Beräkningar visar emellertid att renantalet varierat
under 1900-talet i cykler om cirka 30 år, med en lägsta nivå på cirka 150 000 renar
och en högsta nivå på cirka 280 000 renar.522
Redan i slutet av 1800-talet fanns en medvetenhet inom statens administration
om de problem som skogsbruket orsakade de renskötande samerna. I rapporter
där statens företrädare redogjorde för situationen inom renskötseln redovisades
bland annat att avverkningar försvårade betet genom att kvistar och annat spill
lämnades kvar på marken.523 Dessa konflikter hanterades på nationell nivå redan
under den senare delen av 1800-talet. Den debatt som hölls i riksdagen 1873 om
skogsfrågor och samiska rättigheter, som beskrivs i det föregående avsnittet, visar
att konflikten var känd även i lagstiftningssammanhang.
Även i ett utlåtande från särskilda utskottet i april 1886 över en proposition
med förslag till lag angående de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige
avspeglas att konflikten om markanvändningen var aktuell.524 Den första SVL år
1903 hade emellertid inga särskilda bestämmelser om förhållandet till
renskötseln. Inte heller skogsvårdslagarna från 1923 och 1948 hade några sådana
bestämmelser.525
Även frågan om renarnas påverkan på skog utreddes, exempelvis på
regeringens uppdrag av Statens skogsförsöksanstalt i samband med 1923 års
SVL. Utredningen visade att skadorna av renbetning var minimala.526

1928 års renbeteslag. Föreskriften kompletterades med bestämmelser om varning, 26 § 2 och 3 st.,
och andra åtgärder från länsstyrelsens sida vid försumlighet i renskötseln och straff för vållande till
att renar kommit utanför lovligt betesområde, 59 § 1 mom. I de byordningar som reglerade
lappbyarnas verksamhet gavs mer ingående regler bl.a. om renarnas bevakning och antalet vaktare
för renhjordar av olika storlek, som delvis sanktionerades med viten.
521 Mörkenstam, 1999, s. 122–123. Se även prop. 1990/91:3 s. 58.
522 SCB och Svensk rennäring, 1999.
523 Brännlund och Axelsson, 2011, s. 1102, med hänvisning till lappfogdens rapporter 1901 och
1903, lappväsendets rapport 1890 och 1895 och SOU 2006:14 s. 103.
524 Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima Riksdagen i Stockholm år 1886, 1:sta afdelningen,
Särskilda utskottets utlåtande, s. 1.
525 Beskrivningar av skogsvårdslagstiftningens utveckling finns i Undén, 1948, s. 74–78,
Stjernquist, 1997, s. 11–39 och Appelstrand, 2007, s. 25–75.
526 SOU 2006:14 s. 103–104.
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I ett Kungligt brev den 21 november 1958 (nr 24), riktat till Domänverket,
Skogsstyrelsen och länsstyrelserna i Norrbottens och Västerbottens län utgick
rekommendationer om samarbete mellan skogsbruket och renskötseln. Enligt
brevet borde Domänverket samråda med lappadministrationen och respektive
lappbyar vid planläggningen av bland annat avverkningar som var av betydelse
för renskötseln. Vidare borde skogsvårdsstyrelserna i berörda län inom ramen
för sin normala verksamhet sträva efter att åstadkomma bästa möjliga förhållande
mellan skogsägarna och samerna. Redan i detta skede var således samråd den
form som förordades för att hantera förhållandet mellan skogsbruket och
renskötseln.
Frågan om intressekonflikten mellan skogsbruket och rennäringen återkom
även senare i lagstiftningssammanhang. År 1966 överlämnade JO en skrivelse till
Kungl. Maj:t där samernas problem påtalades. Där påpekades att den snabba
sociala, ekonomiska och tekniska utveckling som skett efter andra världskriget
hade fått återverkningar för samerna. Vidare uttalades:
Genom denna utveckling aktualiseras på ett helt annat sätt än tidigare de
spörsmål rörande samernas rätt att i möjligaste mån bibehållas vid sitt
hävdvunna näringsfång, som reglerats i 1928 års lag. Den frågan anmäler sig
därför om denna reglering numera på ett ändamålsenligt sätt tillgodoser
samernas rätt och intressen.527
JO konstaterade att det utifrån de intressekollisioner som fanns, bland annat med
skogsbruket, var önskvärt med en översyn av de regler som reglerade detta. JO
menade att man borde klarlägga samernas rättsliga ställning i dagens och
morgondagens samhälle och ge de tillämpande myndigheterna erforderlig
ledning. JO:s synpunkter överlämnades av regeringen till de
rennäringssakkunniga som fått i uppgift att göra en översyn av 1928 års
renbeteslag och vars arbete ledde fram till 1971 års RNL.528
Insikten om de problem som skogsbruket medförde för rennäringen gjorde
att Skogsstyrelsen påbörjade arbetet med samråd mellan skogsbruk och
renskötsel. Förhållandet mellan skogsbruk och rennäring hanterades på ett mer
övergripande plan genom kurser och diskussioner mellan företrädare för
näringarna. Så småningom sattes en samrådsgrupp samman med representanter
från Lantbruksstyrelsen, Skogsstyrelsen, Svenska Samernas Riksförbund och
Domänverket. År 1983 bildades en ny mera utvidgad samrådsgrupp med
Skogsstyrelsen som huvudman. Gruppen hade till uppgift att ge råd och finna
527
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JO:s skrivelse till Kungl. Maj:t 24 januari 1966.
Se prop. 1971:51 s. 23–24.
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samförståndslösningar mellan skogsbruk och rennäring och kom att kallas
Centrala samrådsgruppen skogsbruk – rennäring.529 Gruppen finns kvar idag
som ett samrådsorgan.530 Under 1980-talet utvecklade Skogsstyrelsen även
allmänna råd om skogsbrukets hänsynstagande till rennäringen.531
År 1985 uttalade Jordbruksutskottet att det var naturligt att
samrådsförfarandet utvecklades till att omfatta alla skogsägare och inte enbart
storskogsbruket samt i princip gjordes obligatoriskt inom renskötselområdets
åretruntmarker. Man ansåg även att ett ökat samråd med rennäringen borde
komma till stånd och att det fanns anledning att var återhållsam med bedrivande
av skogsbruk inom det fjällnära området.532 Med anledning av detta utfärdade
Skogsstyrelsen år 1986 föreskrifter avseende vilken hänsyn som skulle tas till
rennäringen.533
3.3.4

Skyddet för rennäringen i SVL

3.3.4.1 Tiden före 1991
När den nu gällande SVL infördes år 1979 fanns inget särskilt stadgat om hänsyn
till rennäringen. Den föregående Skogsutredningen hade överhuvudtaget inte
berört rennäringsfrågorna och det påpekades i remissrundan att detta utgjorde
en brist.534 Med anledning av detta uttalade departementschefen i propositionen
att hänsyn skulle tas till rennäringen vid skogsbruk. Detta kom dock inte till
uttryck direkt i lagtexten. Däremot stadgades i 1 § SVL att hänsyn skulle tas till
naturvården och andra allmänna intressen. Enligt uttalanden i förarbetena
omfattades rennäringen av denna bestämmelse. Departementschefen betonade
nödvändigheten av att eventuella konflikter mellan skogsbruk och rennäring
löstes på ett effektivt och smidigt sätt. Detta skulle ske inom en arbetsgrupp som
529

Skogsstyrelsens rapport 2003:3, s. 8–9 och Skogsstyrelsens meddelande, 2013:1, s 12–14.
I gruppen sitter representanter för Skogsstyrelsen, Sametinget, Allmänningarna,
LRF/Skogsägarna, Renägarförbundet, Skogsindustrierna, Skog & Träfacket, Sveaskog, Svenska
Samernas
Riksförbund,
koncessionssamebyarna
och
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Fastighetsverk,
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[www.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Om-oss/Var-verksamhet/Radgivande-grupper/Centralasamradsgruppen-skogsbruk-rennaring/] 2017-02-21.
531 Dessa utfärdades i mars 1982, SKSFS 1982:2.
532 JoU 1984/85:20.
533 SKSFS 1986:6.
534 SOU 1978:6 och SOU 1978:7. Se yttranden från Lantbruksstyrelsen och Svenska Samernas
Riksförbund, prop. 1978/79:110, bilaga 3, s. 96–97, 102–103 och 134. Även Statens planverk
pekade på vikten av att marken kunde samutnyttjas och att detta borde vara en förutsättning för
skogspolitiken, samma källa s. 97–98.
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lantbruksstyrelsen tillsatt och lokalt i direkt kontakt mellan skogsägare och
samebyar enligt de riktlinjer som arbetsgruppen skulle dra upp.
Departementschefen konstaterade vidare att förutsättningarna för
samförståndslösningar borde vara goda särskilt med hänsyn till att staten var en
dominerande skogsägare i de berörda områdena.535
Efter att Skattefjällsmålet hade avgjorts 1981 tillsattes Samerättsutredningen
som lade fram sitt huvudbetänkande år 1989.536 Utredningen hade till uppgift att
utreda möjligheterna att stärka samernas rättsliga ställning i frågor som rörde
rennäringen. Utredningen konstaterade att de allvarligaste störningarna i
renskötseln hängde samman med det moderna storskogsbruket och arbetet
inriktades därför på att finna vägar att stärka rennäringens ställning gentemot
storskogsbruket.537 Utredningen fann att det var otillfredsställande att
innehavaren av en så stark rätt som renskötselrätten skulle stå utan reell möjlighet
till inflytande när underlaget för näringsverksamheten påtagligt förändrades, både
utifrån såväl civilrättsliga som näringsrättsliga utgångspunkter. Utredningen
föreslog därför att den som ägde eller brukade mark inom renskötselområdet
skulle vara skyldig att samråda med berörd sameby vid större skogsavverkningar
under vissa förutsättningar.538
Utredningen föreslog, i fråga om slutavverkningar av skog och därmed
sammanhängande skogsbruksåtgärder på åretruntmarkerna, att avverkningen
eller åtgärden i princip inte skulle få vidtas utan tillstånd av Skogsvårdsstyrelsen
om det saknades medgivande från samebyn. Förslaget innebar att tillståndet
skulle ges såvida inte avverkningen eller åtgärden medförde bortfall av renbete
av sådan art och omfattning att det inte kunde ersättas genom att alternativa
betesområden utnyttjades eller ledde till att sedvanlig samling och flyttning av
renhjord omöjliggjordes.539 Tillståndet skulle inte få ges utan att det av
utredningen föreslagna Sametinget hade beretts tillfälle att avge yttrande.540
Samerättsutredningen konstaterade vidare att renskötselrätten i lagstiftningen
ofta behandlades som ett allmänt intresse och inte som ett enskilt intresse.
Utredningen gav som ett exempel på detta SVL. Utredningen föreslog därför att
det i bland annat RNL skulle införas en bestämmelse om att renskötselrätten
utgör en särskild rätt till fastighet. Enligt utredningen var det av stor betydelse
535

Prop. 1978/79:110 s. 15–16 och 60.
Dir. 1982:71 och SOU 1989:41.
537 SOU 1989:41 s. 261–262.
538 SOU 1989:41 s. 280–289.
539 SOU 1989:41 s. 280.
540 SOU 1989:41 s. 291.
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för bland annat ersättningsfrågorna att renskötselrätten behandlades som ett
enskilt intresse, en särskild rätt till fastighet, och inte enbart ett allmänt intresse
till vilken hänsyn ska tas.541 Förslaget ledde inte till några förändringar i
lagstiftningen, eftersom man menade att varken rättstillämpningen eller några
andra omständigheter visade på något behov av förändringar av RNL i detta
avseende.542
I Samerättsutredningen fördes även resonemang om vilken instans som borde
göra den slutliga sammanvägningen mellan de motstridiga intressena. Om
parterna inte kunde komma överens skulle frågan prövas av Skogsstyrelsen. Det
föreslogs att Sametingets yttrande skulle krävas i tillståndsärenden.543
Skogsvårdsstyrelsens beslut skulle också kunna överklagas till Skogsstyrelsen och
regeringen.
3.3.4.2 1991 års förändringar i SVL
Under 1980-talet pågick en intensiv miljödebatt som även kom att prägla
diskussionerna om hur skogen skulle brukas.544 Kritiken växte mot SVL som
ansågs alltför produktionsinriktad. Debatten om de så kallade fjällnära skogarna
pågick under flera år.545 Mot den bakgrunden infördes år 1991 särskilda
bestämmelser om hänsynen till naturvården och kulturmiljövården i fjällområdet.
I samband med detta infördes även bestämmelser om hänsyn till rennäringen.546
Samerättsutredningens förslag utgjorde delar av underlaget i lagstiftningsarbetet.
En utgångspunkt för förändringarna i SVL var att skogsbruket skulle bedrivas
med mycket stor återhållsamhet i den fjällnära skogen med hänsyn till
naturvårdens och rennäringens anspråk.547 I propositionen uttalades samtidigt att
strävan i skogspolitiken skulle vara en ökad produktion både kvantitativt och
kvalitativt. Det konstaterades vidare att hänsynsreglerna i SVL var ett uttryck för
det så kallade sektorsansvaret, som innebär att varje samhällssektor har ett ansvar
dels för att förhindra att verksamheten inom sektorn skapar problem i
förhållande till konkurrerande intressen, dels för att lösa de problem som redan
fanns. Vidare konstaterades att det inom skogssektorn var skogsbrukets utövare
och skogsvårdsorganisationen som hade det närmaste ansvaret för att
541

SOU 1989:41 s. 265–267.
Prop. 1992/93:32 s. 94.
543 SOU 1989:41 s. 291.
544 Den skogspolitiska utvecklingen beskrivs av Appelstrand, 2007, s. 68–70.
545 Prop. 1990/91:3 s. 13 och 19.
546 SFS 1990:1379 och prop. 1990/91:3.
547 Prop. 1990/91:3 s. 15.
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skogsbruket anpassades till andra intressen så att ett mångbruk av skogsmarken
var möjligt.548
Utgångspunkten i propositionen till förändringarna år 1991 var att
rennäringen utgjorde ett allmänt intresse som omfattades av 1 § SVL.549 Detta
framgår bland annat av de skäl som angavs i förarbetena till lagändringarna, där
man menade att hänsynen till de allmänna intressena i SVL skulle regleras mer
systematiskt. Departementschefen menade därför att hänsynen till rennäringen
borde markeras på ett tydligare sätt i lagen än vad som tidigare varit fallet.550 I
förarbetena nämndes som andra allmänna intressen rekreation och friluftsliv,
landskapsbilden, kulturmiljövärden, jaktbart vilt och jakt.551
I lagstiftningsprocessen tog lagrådet upp frågan om rennäringens ställning
som enskilt eller allmänt intresse. Lagrådet påpekade att föreskrifter om vilken
hänsyn som ska tas till rennäringens intressen vid skötsel av skog till sin karaktär
är privaträttslig, det vill säga den berör väsentligen enbart förhållandet mellan den
som driver rennäringsverksamheten och den som äger eller arrenderar
skogsmarken. En sådan föreskrift hörde enligt lagrådet till lagområdet enligt
8:2 RF, vilket innebar att det inte kunde delegeras till regeringen eller myndighet
att besluta om detta. Att hänsynen till rennäringen hade inslag av allmänintresse
kunde enligt lagrådet inte ändra detta förhållande. Bestämmelser om hyggens
storlek och utläggning, skogsbilvägars sträckning m.m. illustrerade att det var
frågan om ingrepp i en privatekonomisk sfär till förmån för en annan.552
Med anledning av lagrådets påpekande anmärktes i propositionen att
föreskrifterna också hade till syfte att bevara de grundläggande förutsättningarna
för en fortsatt rennäring inom renskötselområdet och att skyddet för rennäringen
i SVL utgjorde ett skydd av samma slag som rennäringen tillförsäkrades bland
annat i NRL.553 De bestämmelser om hänsyn till rennäringen som infördes i SVL
hade därmed en tydlig koppling till hushållningsbestämmelserna i den då gällande
NRL, både genom sin utformning och genom uttalanden i förarbetena.
I SVL fanns sedan tidigare en gräns för svårföryngrad skog som hade
betydelse för naturvården, se bilaga 1. Begreppet hade införts i 1923 års SVL.
Ovan gränsen för svårföryngrad skog krävdes tillstånd från Skogsstyrelsen för att
genomföra en avverkning. Syftet var att en särskild prövning skulle göras för
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Prop. 1990/91:3 s. 26.
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550 Prop. 1990/91:3 s. 52.
551 Prop. 1992/93:226 s. 48–49.
552 Prop. 1990/91:3, se lagrådets yttrande s. 180.
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skogar i särskilt utsatta lägen där det ansågs vara omöjligt eller mycket svårt att
åstadkomma en återväxt om avverkningen gjordes på ett olämpligt sätt.
Bestämmelserna syftade också till att utgöra ett skydd mot att fjällgränsen skulle
flyttas upp.554 Skyddet för rennäringen kopplades till denna redan existerande
gräns för svårföryngrad skog, som i vissa delar sammanföll med renskötselns
åretruntmarker.555 Att gränsen för svårföryngrad skog valdes tycks närmast ha
motiverats av effektivitetsskäl, eftersom det redan fanns en tillståndsförfarande
inom detta område.556
De bestämmelser som infördes i SVL år 1991 i förhållande till rennäringen
var i korthet följande. Fastighetsägaren skulle i en ansökan om tillstånd för att
avverka i områden med svårföryngrad skog redovisa de åtgärder som skulle göras
för att tillgodose rennäringens intressen.557 Avverkningstillstånd fick inte
meddelas om avverkningen medförde ett så väsentligt betesbortfall att
möjligheterna att hålla tillåtet renantal påverkades eller om avverkningen
omöjliggjorde sedvanlig samling och flyttning av renarna.558 Utöver detta togs en
särskild hänsynsregel in i SVL som omfattade hela renskötselområdet med
samma lydelse som gäller idag.559 Dessutom infördes en bestämmelse om att en
skogsägare var skyldig att bereda berörd sameby tillfälle till samråd innan en
avverkning skedde inom renskötselns åretruntmarker.560
De bestämmelser som infördes var som synes mer begränsade än de förslag
som lagts fram av Samerättsutredningen. Bestämmelsernas utformning hämtades
till stor del från de bestämmelser som fanns om skydd för natur- och
kulturmiljön.561
3.3.4.3 Borttagandet av gränsen för svårföryngrad skog
Bestämmelserna i SVL om förhållandet till rennäringen fick sin nuvarande
utformning år 2010, då gränsen för svårföryngrad skog togs bort ur lagen. 562
554

För en historisk beskrivning av bestämmelserna om svårföryngrad skog, se SOU 2009:30,
bilaga 3, Skogsstyrelsens rapport 2007-10-19.
555 I SOU 2009:30, bilaga 3, s. 144, finns en karta över områden för svårföryngrad skog och fjällnära
skog i norra Sverige och renskötselns åretruntmarker.
556 Prop. 1990/91:3 s. 57.
557 19 b § 1 st. och 19 e § 1 st. SVL.
558 19 e § 2 st. SVL.
559 21 a § SVL.
560 19 d § SVL.
561 Jämför med 30 § SVL.
562 SFS 2009:930, prop. 2009/10:201, rskr. 2009/10:363 och rskr. 2009/10:352.
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Ändringarna gjordes i stort sett utan hänsyn till de privaträttsliga förhållandena
och är av särskilt intresse för denna studie då de tydligt visar att rättighetsfrågorna
inte har beaktats fullt ut lagstiftningsarbetet. Därför beskrivs bakgrunden till
ändringarna nedan.
Skogsutredningen som hade haft till uppgift att göra en översyn av SVL
föreslog att det skulle genomföras en översyn av behovet av gränserna för
fjällnära och svårföryngrad skog. Detta uppfattades som en administrativ åtgärd
för att förenkla och effektivisera Skogsstyrelsens arbete.563 Regeringen gav därför
Skogsstyrelsen i uppdrag att utreda konsekvenserna av en avveckling av gränsen
för svårföryngrad skog. I direktiven angavs att detta i första hand var ett uppdrag
inom ramen för regeringens regelförenklingsarbete med målet att minska
företagens administrativa arbete och kostnader.564
Skogsstyrelsen konstaterade att en avveckling av gränsen för svårföryngrad
skog skulle medföra betydande negativa konsekvenser för rennäringen, eftersom
den formella prövningen av varje avverkning då skulle försvinna, med undantag
för de fjällnära skogarna. Man pekade även på att detta skulle innebära att
samebyns rätt att överklaga beslut om avverkningar skulle försvinna.
Skogsstyrelsen framhöll att just möjligheten att överklaga ett beslut om tillstånd
gav en berörd sameby möjligheten att anföra argument man hade för den hänsyn
man ansåg borde tas till rennäringen och få dessa argument prövade.
Skogsstyrelsen anförde därför att man var tveksam till en avveckling av gränsen
för svårföryngrad skog, om det inte gjordes i ett sammanhang där det var möjligt
att samlat överväga regelverket rörande samverkan mellan skogsbruket och
rennäringen.565
Med hänsyn till Skogsstyrelsens slutsatser tillsatte regeringen en offentlig
utredning, Gränsskogsutredningen, som skulle titta närmare på frågan.566
Utredningen fann att det inte fanns några bärande naturvårdsskäl för att behålla
gränsen för svårföryngrad skog. Däremot ansågs det nödvändigt att ersätta de
gällande bestämmelserna med bestämmelser som på motsvarande sätt tillvaratog
rennäringens intressen.567 Utredningen föreslog att gränsen för svårföryngrad
skog skulle avvecklas samt att ett förändrat system för regleringen av förhållandet
mellan skogsbruk och rennäring skulle införas för att garantera ett skydd för
rennäringen. Förslaget innebar att avverkningarna skulle omfattas av en generell
anmälningsplikt och att information om planerade avverkningar alltid skulle
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SOU 2006:81 s. 14.
Regeringsbeslut 2007-07-05, Jo2007/2288.
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566 Dir. 2008:98.
567 SOU 2009:30 s. 53.
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lämnas till berörd sameby i hela renskötselområdet. Ansvaret för att initiera
samråd skulle därefter ligga på samebyn. Enligt förslaget skulle Skogsstyrelsen
kunna fatta beslut om en särskild prövning inom sex veckor från anmälan om
frågorna gällande rennäringen fordrade en mer ingående beredning. Om beslut
om särskild prövning fattades skulle avverkningen inte genomföras förrän
ärendet prövats slutligt. Vid prövningen skulle Skogsstyrelsen alltid fatta beslut
om vilka förelägganden och förbud som fordrades för att tillgodose renskötselns
behov, med möjlighet för berörd sameby att överklaga.568
Under beredningen av Gränsskogsutredningens förslag inom
regeringskansliet gavs Sametinget tillfälle att yttra sig. Sametinget motsatte sig att
tillståndsplikten togs bort eftersom det skulle innebära att samebyarnas möjlighet
att överklaga besluten skulle försvinna. Sametinget ansåg att detta medförde en
försvagning av samiska rättigheter. Sametinget ansåg i stället att regeringen borde
gå vidare med vissa förslag som utredningen lämnat om att ge Skogsstyrelsen
möjlighet att tillståndspröva ärenden i vissa lägen.569
Regeringen ansåg att konsekvenserna för markägare, samebyar och
myndigheter av en sådan omfattande förändring som Gränsskogsutredningen
hade föreslagit inte var tillräckligt utredda och analyserade. Därför infördes inte
de föreslagna förändringarna. Regeringen ansåg dock att borttagandet av
tillståndsplikten ovan gränsen för svårföryngrad skog skulle medföra en viktig
regelförenkling för skogsbruket. Därför beslutades att gränsen för svårföryngrad
skog skulle avvecklas. Detta gjordes utan att några särskilda åtgärder
genomfördes för att ge rennäringen ett motsvarande skydd som tidigare. Med
anledning av Sametingets synpunkter framhöll regeringen att en rad åtgärder
föreslagits för att ytterligare förbättra förutsättningarna för ett bra samråd och en
god dialog och samverkan mellan skogsbruk och rennäring. Vidare hade åtgärder
vidtagits för att tydliggöra vilken hänsyn som ska tas till rennäringen enligt SVL.
Regeringen anförde även att beslut om föreläggande och förbud kunde
överklagas av samebyarna.570
Gränsen för svårföryngrad skog avvecklades följaktligen utan att särskilda
anpassningar gjordes till rennäringen, trots att Skogsstyrelsen, den tillsatta
utredningen och Sametinget pekade på de problem som detta innebar i
förhållande till skyddet för renskötselrätten. Den ändring som genomfördes har
följaktligen lett till att renskötselrättshavarens ställning försvagats ytterligare,
vilket framgår av analysen, särskilt avsnitt 5.4.
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Sammanfattningsvis kan följande sägas. Under en lång tid fanns inga särskilda
krav på hänsyn till renskötseln i skogsvårdslagstiftningen. Särskilda bestämmelser
om anpassningar till rennäringen infördes först i början av 1990-talet.
Förändringarna gjordes då i samband med att hänsynen till natur- och
kulturvården i fjällområdet förstärktes. Utformningen av skyddet för rennäringen
påverkades tydligt av hur skyddet för natur- och kulturmiljövården var utformat.
Sedan tidigare var samrådet ett etablerat förfarande genom Skogsstyrelsens
arbete och detta togs nu med som en del av lagstiftningen. År 2010 togs gränsen
för svårföryngrad skog bort ur SVL, vilket motiverades med att
avverkningsprocessen skulle förenklas för fastighetsägaren. Ändringen gjordes
trots att flera instanser i lagstiftningsprocessen pekat på att åtgärden ledde till ett
försvagat rättsligt skydd för samebyarna. Förändringarna gjordes således utan att
de privaträttsliga förhållandena beaktades.

3.4

Dagens bestämmelser i SVL och RNL

I detta avsnitt beskrivs kortfattat de bestämmelser som reglerar förhållandet
mellan skogsbruket och rennäringen. Bestämmelsernas innebörd analyseras
utförligare i kapitel 5 och 6.
3.4.1

13 b § SVL om hinder för avverkning

I 13 b § SVL anges under vilka förutsättningar en avverkning inte är tillåten inom
renskötselns åretruntmarker. Bestämmelsen lyder:
Inom ett område där renskötsel får bedrivas enligt rennäringslagen under hela
året (renskötselns året-runt-marker), får avverkning inte ske om den
1. medför ett sådant väsentligt bortfall av renbete att möjligheterna att hålla
tillåtet renantal påverkas, eller
2. omöjliggör sedvanlig samling och flyttning av renhjord.
Denna typ av bestämmelse infördes år 1991 och den var då kopplad till den
tillståndsprövning som skulle ske inför en avverkning i svårföryngrad skog enlit
21 § SVL.571 Tillstånd för avverkning fick inte meddelas inom detta område om
den medförde ett sådant väsentligt bortfall av renbete att möjligheterna att hålla
tillåtet renantal påverkades eller omöjliggjorde sedvanlig samling och flyttning av
renhjord.572 Den dåvarande bestämmelsen kunde följaktligen innebära ett avslag
571
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Se avsnitten 3.3.4.2 och 3.3.4.2.
Dåvarande 21 § SVL.
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på en ansökan om avverkning. Efter förändringarna år 2010 krävs i stället ett
beslut om förbud från Skogsstyrelsen efter en anmälan. När gränsen för
svårföryngrad skog avvecklades bestämdes att prövningen av om det föreligger
hinder mot avverkningen i stället ska gälla inom åretruntmarkerna.573
Bestämmelsen är utformad som ett förbud som alla fastighetsägare inom
åretruntmarkerna ska beakta. Det är alltså i första hand fastighetsägaren som ska
bedöma om det föreligger sådana förhållanden att avverkningen inte får
genomföras. Inför en avverkning ska följaktligen fastighetsägaren bilda sig en
uppfattning om den enskilda avverkningen kan få sådana konsekvenser att
berörd samebys renantal kan komma att påverkas eller om avverkningen
omöjliggör samling eller flyttning.574
Det finns inga särskilda föreskrifter eller allmänna råd till bestämmelsen.575
Förbudet mot avverkning är inte straffsanktionerat.576 Även om en
fastighetsägare med uppsåt eller av grov oaktsamhet bryter mot bestämmelsen
kan denne följaktligen inte dömas för detta. Detta utgör en avvikelse från hur
SVL i övrigt är uppbyggd. Det går inte att utläsa av förarbetena varför
bestämmelsen inte har kopplats till något straffansvar.
Enligt uppgifter från Skogsstyrelsen har varken den tidigare bestämmelsen i
21 § SVL eller den nuvarande bestämmelsen använts för att förhindra en
avverkning.577
Av ordalydelsen i 13 b § SVL framgår inte att bestämmelsen ställer skilda krav
på olika typer av fastighetsägare. Av förarbetena framgår emellertid att det ansågs
föreligga skillnader i olika fastighetsägares möjligheter att efterleva
bestämmelsen. Departementschefen konstaterade att bestämmelsen om tillstånd
skulle komma att få sin största betydelse för skogsbruket på statens marker. Efter
att han konstaterat att det låg i renskötselns natur att olika markområden
utnyttjades mer eller mindre intensivt och att näringen kunde bedrivas med en
viss flexibilitet när det gäller markutnyttjandet, uttalades att det mot den
bakgrunden bara var större skogsmarker som borde beröras utanför
kronomarken. Det konstaterades vidare att det storskaliga skogsbruket hade
möjlighet att anpassa sin verksamhet genom att ta i anspråk geografiskt skilda
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Prop. 2009/10:201 s. 33–34.
I avsnitt 5.1.5.1 diskuteras lämpligheten av att ha renantalet som rekvisit.
575 SKSFS 2011:7.
576 Se 38 och 38 a §§ SVL.
577 Keskitalo, 2008, s. 252. En genomgång av Skogsstyrelsens beslut fattade med stöd av 13 b och
31 §§ SVL visar att inga beslut fattats med stöd av 13 § SVL under åren 2014–2016.
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områden och genom att i tiden förskjuta olika skogsbruksåtgärder.578
Bestämmelsens lydelse gör emellertid inte skillnad på vilken typ av fastighetsägare
som ska genomföra en avverkning.579
3.4.2

14 § SVL om anmälan till Skogsstyrelsen

Fastighetsägaren ska enligt 14 § SVL inge en avverkningsanmälan till
Skogsstyrelsen. Bland annat ska fastighetsägaren inom renskötselns
åretruntmarker ange vad som ska göras för att tillgodose rennäringens
intressen.580 Fastighetsägaren får påbörja avverkningen tidigast sex veckor efter
anmälan.581 Syftet med anmälningsplikten är att göra myndigheten uppmärksam
på vilka åtgärder som planeras i skogsbruket så att myndigheten vid behov kan
villkora eller förbjuda den aktuella åtgärden.582 Har Skogsstyrelsen inte kontaktat
fastighetsägaren inom sex veckor har denne rätt att påbörja avverkningen.
Varje år inkommer en stor mängd avverkningsanmälningar till
Skogsstyrelsen.583 Prövningen sker genom ett summariskt förfarande, där en
direkt handläggning av ärendet endast sker om det vid en första genomgång
framgår att det finns frågor som bör övervägas. Formella beslut fattas bara när
myndigheten väljer att reagera på en avverkningsanmälan genom förelägganden
eller förbud.584 I det stora flertalet ärenden fattas inga beslut av Skogsstyrelsens
sida efter en anmälan eller ansökan om avverkningstillstånd.585
3.4.3

20 § SVL om samråd

I 20 § SVL föreskrivs att samråd ska hållas med berörd sameby i vissa fall.
Bestämmelsen lyder:
578

Prop. 1990/91:3 s. 59.
Med hänsyn till 8:2 RF måste skillnader i hänsynskravet i förhållande till olika rättighetshavare
framgå av lag.
580 14 § 1 st. 4 p SVL.
581 15 b § SVF.
582 Skogsstyrelsen kan enligt 35 § SVL meddela förelägganden eller förbud som behövs för att
lagen ska efterlevas.
583 År 2015 inkom 60 495 avverkningsanmälningar i hela landet, varav 21 871 berörde Norrland,
se Sveriges officiella statistik, Statistiska meddelanden, JO0314 SM 1601, Avverkningsanmälningar
2015.
584 Skogsstyrelsens protokoll 2011-06-21, s. 4.
585 Enligt Skogsstyrelsens årsredovisning 2015 utfärdades totalt 299 förelägganden om
miljöhänsyn.
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Innan avverkning sker inom renskötselns åretruntmarker ska berörd sameby
beredas tillfälle till samråd.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om sådant samråd.
Notera att samrådskravet bara gäller inom åretruntmarkerna. Inom
vinterbetesmarkerna uppställs inget sådant krav.586
Av bestämmelsens lydelse följer således att avverkningar inom renskötselns
åretruntmarker ska föregås av samråd. Genom Skogsstyrelsens föreskrifter är
emellertid många situationer undantagna från samrådskravet. Enligt
föreskrifterna ska samråd alltid ske om avverkningen berör särskilt viktig
hänglavbärande skog, rastbete, arbetshage, flyttled eller om hygget ansluter till
kalmark eller plantskog som sammanlagt med det planerade hygget överstiger
20 hektar inom brukningsenheten. Inom fjällnära skog är denna gräns
10 hektar.587 Samrådskravet är i övrigt begränsat till större brukningsenheter. Om
brukningsenheten är mindre än 500 hektar produktiv skogsmark behöver
samebyn inte beredas tillfälle till samråd för hyggen som är mindre än 20 hektar.
I fjällnära skog är gränsen 10 hektar. Begränsningen innebär att samråd i
praktiken sker med storskogsbruket och inte i särskilt stor utsträckning med
familjeskogsbruket.588
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift som
Skogsstyrelsen har meddelat med stöd av 20 § SVL om samråd med berörd
sameby kan dömas till böter.589 Bestämmelsen förutsätter således att
Skogsstyrelsen först ska meddela en föreskrift om samråd. Bestämmelsen har mig
veterligen aldrig tillämpats.
3.4.4

15 till 18 §§ SVL om fjällnära skog

För fjällnära skog gäller särskilda bestämmelser vid skogsbruk. Inom fjällnära
skog får en avverkning inte ske utan Skogsstyrelsens tillstånd.590 Fastighetsägaren
ska lämna in en ansökan om tillstånd till Skogsstyrelsen, där sökanden bland
586

På grund av FSC-certifieringen håller storskogsbruket samråd även inom
vinterbetesmarkerna.
587 Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SKSFS 2011:7, till 20 § SVL.
588 Notera att FSC standarden uppställer krav på alla fastighetsägare som är certifierade ska
samråda.
589 38 a § 1 st. 2 p. SVL.
590 15 § SVL.
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annat ska redovisa vad som ska göras för att tillgodose rennäringens intressen.591
I tillståndsprövningen ska Skogsstyrelsen bland annat besluta om vilken hänsyn
som ska tas till rennäringens intressen.592 Sådan hänsyn får avse hyggets storlek
och förläggning, avverkningsform eller liknande.593
Det föreskrivs vidare att villkor som gäller rennäringens intressen inte får avse
annat än vad som uppenbart behövs med hänsyn till renskötselrätten.594
Skrivningen tillkom som en anpassning efter lagrådets påpekande om att frågan
rörde gränsdragning mot det enskilda rennäringsintresset och att en föreslagen
hänvisning till pågående markanvändning inte hörde hemma i ett sådant
sammanhang. Lagrådet föreslog i stället en regel som innebar att villkoren inte
fick avse annat än vad som uppenbart påkallades med hänsyn till
renskötselrätten.595
Rennäringens intressen kan inte utgöra hinder för tillstånd till avverkning i
fjällnära skog, vilket däremot är fallet om avverkningen är oförenlig med
intressen som är av väsentlig betydelse för naturvården eller kulturmiljövården.596
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot villkor i Skogsstyrelsens
beslut om vilken hänsyn som ska tas till rennäringens intressen enligt 18 b § SVL
kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.597 Mig veterligen har detta
aldrig inträffat.
3.4.5

31 § SVL om krav på anpassningar i förhållande till rennäringen

Den grundläggande bestämmelsen om vilka anpassningar fastighetsägaren ska
göra i förhållande till rennäringen vid skötsel av skog finns i 31 § SVL, som lyder:
Vid skötsel av skog ska i fråga om hyggens storlek och utläggning,
beståndsanläggning, kvarlämnande av trädsamlingar och skogsbilvägars
sträckning den anpassning ske som uppenbart påkallas med hänsyn till
rennäringen. Det ska eftersträvas att berörd sameby har årlig tillgång till
sammanhängande betesområden och till vegetation som behövs inom
områden för samling, flyttning och rastning av renar.
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Bestämmelsen infördes år 1991 och har haft samma utformning sedan dess.
Dessförinnan fanns som beskrivs ovan rekommendationer i Skogsstyrelsen
allmänna råd om hur skogsbruket kunde ta hänsyn till rennäringen.598
I Skogsstyrelsens allmänna råd regleras relativt detaljerat hur bestämmelsen
bör tillämpas.599 Under rubriken ”föryngringsavverkning” sägs följande:
För att sammanhängande betesområden årligen ska finnas tillgängliga för
varje sameby bör koncentration av hyggen undvikas.
Inom flyttleder och rastbeten är det särskilt viktigt att hänsyn tas.
Föryngringsavverkning bör inte utföras så att flyttledens funktion onödigtvis
försämras. Detta kan t.ex. innebära att trädvegetation sparas i lämplig bredd
upp till 100 meter i kanten av en myr.
Områden med arbetshagar och liknande anordningar, som traditionellt har
utnyttjats för renskötseln, bör undantas från föryngringsavverkning till dess
avtal om ersättningsanläggning träffats enligt bestämmelserna i
rennäringslagen.
Inom uppsamlingsområden är det viktigt att föryngringsavverkning sker
planmässigt så att områdenas funktion inte onödigtvis försämras.
I områden med viktig hänglavsförekomst är det angeläget att åstadkomma en
samplanering mellan skogsbruket och rennäringen så att tillgången på hänglav
kan utnyttjas under en längre tidsperiod.
Vid föryngringsavverkning inom hänglavsbärande skog bör mindre
trädsamlingar sparas inom hygget som spridningskällor för hänglav.
Under rubriken ”beståndsanläggning” sägs följande:
Markberedning som behövs för att trygga återväxten av skog bör ske med
minsta möjliga påverkan på lavhävdade marker samt så att framkomligheten
vid flyttning och samling av renar inte onödigtvis försvåras.600
Under rubriken ”skogsbilvägars sträckning” står följande:
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SKSFS 1982:2.
SKSFS 2011:7. Notera att det inte finns någonting om delegation till regeringen eller
Skogsstyrelsen i 31 § SVL. Det får ända antas vara förenligt med 8:1 RF att allmänna råd meddelas,
men detta kan påverka betydelsen av dessa.
600 Beståndsanläggning innebär anläggning av ny skog genom skogsodling eller naturlig föryngring,
se Skogsencyklopedin.
599

126

Skogsbrukets vägnätsplanering bör ske efter samråd med berörda samebyar
för att undvika sönderstyckning av betesområden och svårigheter att hålla
renarna samlade vid betet.
Det finns inget särskilt föreskrivet om kvarlämnande av trädsamlingar i de
allmänna råden. Under rubriken föryngringsavverkning berörs dock frågan.
Den som inte rättar sig efter ett föreläggande eller bryter mot ett förbud som
har meddelats med stöd av 31 § SVL döms till böter eller fängelse i högst sex
månader.601 För straffsanktion krävs följaktligen att Skogsstyrelsen först
meddelat ett föreläggande eller ett förbud.
Vid en uppföljning av hänsynen till rennäringen år 2011 har Skogsstyrelsen
konstaterat att myndighetens lagtillsyn av 31 § SVL har tillämpats ”i mycket
blygsam omfattning” och att ytterst få meddelanden och förbud har meddelats
med stöd av bestämmelsen.602 Någon rättslig prövning av 31 § SVL känner man
inte till. Under år 2014 till 2016 har sex beslut om hänsyn till rennäringen fattats
med stöd av 31 § SVL.603 Samtliga avser förbud mot främmande trädslag.
3.4.6

30 § RNL om hänsyn till renskötseln

Utöver bestämmelserna i SVL finns ytterligare en bestämmelse som reglerar
fastighetsägarens möjlighet att bruka marken i förhållande till rennäringen och
som måste beaktas vid skogsbruk. Bestämmelsen i 30 § RNL lyder:
Den som inom året-runt-markerna äger eller brukar mark där renskötsel
bedrivs får inte vid användningen av marken vidta åtgärder som medför
avsevärd olägenhet för renskötseln i annan mån än som följer av förordnande
enligt 26 §.
Första stycket hindrar inte att mark används i enlighet med en detaljplan eller
för företag vars tillåtlighet skall prövas i särskild ordning.
Före 1971 års RNL fanns det ingen bestämmelse som generellt hindrade
markägare och andra från att använda marken så att renägarna i praktiken
hindrades att utnyttja sin betesrätt. Detta ansågs otillfredsställande och därför
infördes en bestämmelse i 1971 års RNL med innebörden att ändrad
601

38 § 1 st. 4 p. SVL.
Skogsstyrelsens meddelande nr 5, 2011, s. 19.
603 Se Skogsstyrelsens beslut 2015-04-27, A15541-2015, beslut 2015-05-05, A13051-2015, beslut
2016-09-29, A32060-2016, beslut 2016-11-30, A45540-2016, beslut 2016-11-30, A45541-2016 och
beslut 2016-11-30, A47377-2016.
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markanvändning som medförde avsevärd olägenhet för renskötseln inte var
tillåten. För att förebygga att utvecklingen inom renskötselområdet hämmades
ansåg man dock att bestämmelsen skulle förses med vissa begränsningar.
Förbudet gällde därför endast ändrad markanvändning och var begränsad till de
områden inom åretruntmarkerna där renskötsel faktiskt bedrevs.604 Det
konstaterades att bestämmelsen inte kunde göras ovillkorlig och att vissa
begränsningar måste göras för att tillgodose markägarens berättigade anspråk på
att få disponera över sin egendom.605
Bestämmelsen fick sin nuvarande lydelse år 1993. Inledningsvis konstaterades
i förarbetena att det var en vansklig uppgift att reglera förhållandet mellan
markägaren och utövaren av renskötselrätten. Det uttalades vidare att det förelåg
svårigheter att precisera det skydd renskötselrätten ger gentemot fastighetsägaren
och det betonades att 30 § RNL inte ger något uttömmande svar på den frågan.
Man menade emellertid att renskötselrätten efter HD:s dom i Skattefjällsmålet
framstod som en betydligt mer konkret och påtaglig bruksrätt än den gjorde vid
tiden för tillkomsten av RNL och att samerna på civilrättslig grund kunde göra
anspråk på ett bättre skydd mot ingrepp än vad som förelegat dittills. Därför
ändrades bestämmelsen till att omfatta alla åtgärder som en ägare eller brukare
vidtar, inte bara ändrad markanvändning.606
Vid ändringen av 30 § RNL konstaterades i förarbetena att vissa åtgärder i
skogsbruket kan innebära att de naturliga förutsättningarna för att utöva
renskötselrätten på en fastighet omintetgörs för en mycket lång tid. Avsikten var
att förändringen skulle ge möjlighet för renskötselföreträdarna att komma till tals
och hävda sin rätt gentemot markägaren.607
Av bestämmelsens andra stycke följer att bestämmelsen inte hindrar att mark
används i enlighet med en detaljplan eller om tillåtligheten prövas i särskild
ordning. En sådan situation är tillstånd för avverkning inom fjällnära skog.608
Det finns ingen straffbestämmelse kopplad till 30 § RNL. Tillämpningen av
bestämmelsen angavs i förarbetena ankomma på allmän domstol på talan av den
sameby vars område berörs av en vidtagen eller tillämnad ändring i
markanvändningen.609 Om fastighetsägaren inte iakttar förbudet bör alltså den
berörda samebyn enligt förarbetena vända sig till domstol.610 Bestämmelsens
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innebörd har prövats vid några tillfällen, vilket beskrivs i den kommande
analysen.
3.4.7

65 § RNL om renskötselns hänsyn till andra intressen

Renskötselns hänsyn till andra intressen regleras av 65 § RNL som lyder:
Vid renskötselns utövande skall hänsyn tas till andra intressen.
Renarna skall såvitt möjligt hindras från att komma utanför samebyns
betesområde eller att annars vålla skada eller olägenhet.
Flyttning av renarna skall ske i samlade flockar. Väg skall tas där minsta skada
vållas. Vid flyttning skall tillses att renar inte lämnas kvar på område där
renskötsel inte är tillåten.
Flyttning som äger rum utanför samebys betesområde skall ske utan onödig
tidsutdräkt.
Bestämmelser om vilken hänsyn som ska tas till andra vid bedrivande av
renskötsel har funnits alltsedan den första renbeteslagen och var en av
drivkrafterna till varför man började reglera området.611 Bestämmelsen har i
princip haft samma ordalydelse sedan år 1971. År 1993 ändrades uttrycket ”skälig
hänsyn” till ”hänsyn” för att överensstämma med motsvarande bestämmelse i
SVL och lagen (1979:425) om skötsel av jordbruksmark.612
Bestämmelsen är inte straffsanktionerad, utan skulle främst kunna prövas
genom en civilrättslig prövning i domstol. Mig veterligen har detta inte
förekommit.
3.4.8

90 § RNL om samebyns skadeståndsansvar

I 90 § RNL finns en särskild bestämmelse om samebyns ansvar att ersätta skada
som orsakats av byns renar. Bestämmelsen lyder:
Har ren orsakat skada
1. under tiden juni–augusti på åker, äng eller trädgård som är belägen
ovanför odlingsgränsen eller på renbetesfjällen eller under tiden maj–
september på åker, äng eller trädgård som är belägen inom annat
område där renskötsel får bedrivas under hela året,
2. på mark inom renskötselområdet under tid då renskötsel ej får bedrivas
där eller
611
612

Se avsnitt 3.3.3.
Prop. 1992/93:32 s. 123–124.
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3. på mark utanför renskötselområdet, skall skadan ersättas av sameby
inom vars byområde skadan har uppkommit eller som vid tiden för
skadans uppkomst haft renar i trakten, om det ej visas att skadan ej
orsakats av byns renar.
Åvilar ersättningsskyldighet enligt första stycket flera samebyar, fördelas
ansvarigheten lika mellan byarna inbördes. Kan det visas att renar från någon
av byarna orsakat skadan, svarar den byn gentemot de övriga för hela skadan.
Har skada orsakats av renar från flera samebyar och kan det ej utredas i vilken
omfattning varje bys renar har del i skadan, fördelas ansvarigheten mellan
byarna inbördes efter antalet renar från varje by som vid tiden för skadans
uppkomst fanns i trakten och som ej stod under bevakning.
Bestämmelser om samebyarnas skyldighet att ersätta skador som renarna orsakar
har funnits alltsedan den första renbeteslagen 1886 och har sin grund i
felleslappeloven från 1883.613 Ett argument för införandet av bestämmelsen var
att det var viktigt för de bofasta att kunna få ersättning för skador som renar
orsakade.
Vid sidan av bestämmelsen får antas att samebyn enligt allmänna
skadeståndsregler svarar för skador som vållas på marken uppsåtligen eller
oaktsamt, i den mån åtgärden inte är tillåten enligt 15 till 25 §§ RNL.614
Bestämmelsens innebörd analyseras närmare i avsnitt 5.3.5.
3.4.9

94 § RNL om straffrättsligt skydd för renskötselns bedrivande

I RNL finns en straffbestämmelse som bör nämnas i sammanhanget för att ge
en fullständigare bild av hur förhållandet mellan fastighetsägaren och samebyn
och dess medlemmar är reglerat. 94 § RNL lyder i relevanta delar:
Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet
1. stänger av fastställd eller annars gällande flyttningsväg för renar eller vidtar
åtgärder på eller invid vägen så att dess framkomlighet väsentligt försämras,
2. skrämmer eller på annat sätt ofredar renar som uppehåller sig på ett område
där renskötsel då är tillåten,
3. obehörigen driver bort renar från ett område där renskötsel då är tillåten
eller hindrar renar från att beta på ett sådant område […].

613
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Se avsnitt 3.3.3.
Bengtsson, 2004, s. 69.
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Bestämmelsen innebär följaktligen att en fastighetsägare kan dömas till böter om
denne vidtar åtgärder som hindrar eller stör renskötselns bedrivande. Mig
veterligen har bestämmelsens innebörd inte prövats i domstol.

3.5

Offentliga utredningar och misslyckade lagstiftningsförsök

Förhållandet mellan skogsbruket och renskötseln har varit ett återkommande
ämne i de offentliga utredningar som berört samiska förhållanden. I
utredningarna har det lämnats olika förslag på hur skyddet för rennäringen ska
stärkas. Förslagen har dock stött på stort motstånd och har inte lett till
förändringar i lagstiftningen. I detta avsnitt beskrivs kortfattat de förslag som har
rört förhållandet mellan skogsbruket och rennäringen och som ännu inte
behandlats av regering och riksdag.615
I slutet av 1990-talet utreddes förutsättningarna för Sverige att ratificera ILO:s
konvention nr 169 om urfolk och stamfolk i självstyrande länder.616 Utredaren
kom fram till att Sverige uppfyllde konventionens krav i de flesta avseenden, men
att samernas rättigheter till mark måste förstärkas. Utredaren gjorde
bedömningen att vissa åtgärder måste vidtas och regler förändras för att Sverige
skulle nå upp till konventionens krav. Utredaren fann att samernas rättigheter
innebar att de ska ha rätt att delta i användningen, förvaltningen och bevarandet
av naturtillgångar när sådana åtgärder berör dem. Det konstaterades att de
svenska reglerna rörande användningen, förvaltningen och bevarandet av
naturtillgångar inom renskötselområdet inte gav samerna den rätt att delta som
konventionen kräver.617 Det konstaterades att bestämmelserna i SVL och RNL
inte gav samerna rätt att yttra sig över användningen, förvaltningen och
bevarandet av naturtillgångarna på det sätt som konventionen anger. Detta gällde
även skogen och skogsbruket. Utredningen föreslog att ett antal frågor skulle
utredas och vissa åtgärder vidtas för att konventionen skulle kunna ratificeras,
bland annat frågan om renskötselområdets utbredning.618 Förslaget mötte
kraftigt motstånd bland annat från markägarorganisationer och från kommunalt
håll.619 Som en konsekvens av ILO-utredningen tillsattes andra utredningar för
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Bengtsson och Torp, 2012, s. 143–145 beskriver dessa misslyckade lagstiftningsförsök.
SOU 1999:25.
617 SOU 1999:25 s. 184.
618 SOU 1999:25 s. 15–21 och s. 189.
619 Bengtsson och Torp, 2011, s. 144. Det har anförts att förslagen utgör ett intrång i
fastighetsägarnas egendom som inte är förenligt med egendomsskyddet, se Bonde, 2000 s. 395.
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att vissa förhållanden skulle utredas.620 Sverige har fortfarande inte ratificerat
ILO:s konvention nr 169.621
Rennäringspolitiska kommittén lämnade år 2001 förslag till förändringar i
samepolitiken.622 Förhållandet mellan skogsbruket och renskötseln utgjorde en
central fråga i kommitténs arbete. Även frågor om renskötselrättens civilrättsliga
karaktär berördes. Förslagen gick bland annat ut på att förtydliga innebörden av
regleringen av renskötselrätten och dess förhållande till äganderätten.
Kommittén föreslog en särskild lag om renskötselrätt för att klargöra de
civilrättsliga förhållandena. Kommittén föreslog vidare en ömsesidig
hänsynsregel för att tydliggöra den rättsliga relationen mellan äganderätten och
renskötselrätten. Genom att i den ömsesidiga hänsynsregeln hänvisa till
hänsynsreglerna i SVL och den föreslagna lagen om bedrivande av rennäring,
ville kommittén klargöra att den hänsyn som ska visas till rennäring och
skogsbruk som allmänna intressen också ska visas i förhållandet mellan den
enskilde samebymedlemmen som bedriver renskötsel och den enskilde
markägaren som bedriver skogsbruk.623 Det föreslogs även en klarare reglering
av den hänsyn som måste visas av rennäringen gentemot andra intressen och en
klarare reglering av den hänsyn som måste visas av skogsbruket gentemot
rennäringen.624 I de delar av utredningen som gällde förhållandet mellan
skogsbruket och rennäringen ledde förslagen till starka invändningar under
remissförfarandet och förslagen har inte lett till lagstiftningsåtgärder.625
Även Klimat- och sårbarhetsutredningen berörde förhållandet mellan
skogsbruket
och
rennäringen.626
Utredningen
konstaterade
att
klimatförändringarna påverkar rennäringens förutsättningar då isbildning gör att
det uppstår svåra betesförhållanden. Påverkan på rennäringens ekonomiska
förutsättningar bedömdes bli så stor att detta kunde få konsekvenser för
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Se nedan om SOU 2006:14 och SOU 2005:116.
rskr. 2016/17:29 s. 46 anges att Sverige i UPR-granskningen erhöll rekommendationer om att
ratificera ILO-konvention 169 och att Sverige inte har accepterat dessa. Vidare anges ”[i] syfte att
stärka samernas rättigheter arbetar regeringen i riktning mot en ratifikation, som dock ytterst är en
fråga för riksdagen”. Det är svårt att av detta uttalande utläsa vilken ambitionsnivå den sittande
regeringen har i frågan om en ratificering.
622 SOU 2001:101.
623 SOU 2001:101 s. 223–224.
624 SOU 2001:101 s. 16.
625 Se t.ex. Skogsindustriernas remissyttrande, 2002-11-14, där det framhålls att förslagen innebär
en rättighetsförskjutning med svåröverskådliga konsekvenser för markägarna.
626 SOU 2007:60.
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näringens överlevnad eller kraftigt förändra dess struktur.627 Utredningen gjorde
bedömningen att klimatförändringarna utgjorde ett hot mot rennäringen och
därmed även mot samekulturen. För att klara de förändrade förhållandena
krävdes enligt utredningen ändrade regler.628 Det föreslogs därför att kraven på
hänsyn i skogsbruket till renskötseln skulle utvidgas utifrån skogsbrukets stora
betydelse för rennäringen. Eftersom de framtida snöförhållandena sannolikt
kommer att ställa nya krav på vinterbetesmarkerna för rennäringen ansåg man
vidare att statens anslag skulle kunna användas för att teckna renbetesavtal, där
markägaren skulle få kompensation för anpassningar i förhållande till
rennäringens behov.629 Dessa förslag har inte genomförts.
Även i förslaget till en Nordisk samekonvention framtagen av en expertgrupp
år 2005 finns artiklar som rör markanvändning och förhållandet till andra
markanvändare.630 I artikel 34 anges att samerna ska ha rätt till fortsatt innehav
och brukande av de områden de traditionellt brukat. Om områdena brukas
gemensamt med annan, ska samerna och den andre brukaren utöva sina
rättigheter under ömsesidigt hänsynstagande till varandra och med beaktande av
de konkurrerande rättigheternas natur. Särskild hänsyn ska i detta sammanhang
tas till de renskötande samernas intressen. Enligt artikel 35 ska staten vidta
nödvändiga åtgärder för att effektivt skydda samernas rättigheter enligt artikel 34.
I artikel 36 anges att när offentlig myndighet meddelar tillstånd till utvinning av
naturresurser ska förhandlingar föras med berörda samer och i vissa fall med
Sametinget. Tillstånd till utvinning av naturresurser ska inte meddelas om
verksamheten gör det omöjligt eller allvarligt försvårar för samerna att fortsätta
nyttja områdena i fråga. Avsikten med förslaget till en nordisk konvention är att
harmonisera samernas situation i Norge, Sverige och Finland. I januari år 2017
har ett omförhandlat förslag till samekonvention lagts fram. Förslaget omfattar
artiklar som berör förhållandet mellan skogsbruk och renskötsel, men innebär ett
lägre skydd för renskötselrätten än experternas förslag från år 2005. De tre
Sametingen ska nu ta ställning till förslaget och det är ännu oklart om
konventionen kommer att ratificeras.631
Det senaste förslaget för att genomföra förändringar i RNL, där även frågan
om förhållandet mellan fastighetsägaren och renskötselrättshavaren behandlades,
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lades fram i en departementspromemoria år 2009.632 Förslaget utgjorde resultatet
av diskussioner mellan de allianspartier som regerade.633 I arbetet aktualiserades
frågan om en ömsesidig hänsynsbestämmelse mellan skogsbruket och
rennäringen. Det konstaterades att det utgjorde en brist att lagstiftningen saknade
en allmän regel om ömsesidig hänsyn mellan renskötselrättshavare och
fastighetsägare eller andra brukare av marken.634 Även detta förslag ledde till
motstånd från flera håll. Skogsindustrierna menade att den allmänna
hänsynsregeln som föreslogs skulle skapa en otydlighet som innebar en uppenbar
risk för en rättighetsförskjutning som inte var förenlig med det äganderättsliga
grundlagsskyddet och att det innebar konsekvenser som kunde bli betydande för
skogsbruket.635 Man menade vidare att de hänsynsbestämmelser som fanns var
tillräckliga och fyllde de behov som fanns. Även LRF menade att otydligheten
skulle öka med en hänsynsbestämmelse och att äganderätten skulle inskränkas
genom en rättighetsförskjutning.636 Vidare menade man att allmänna
hänsynsregler inte passade in i ett rättighetsresonemang och att man försvårade
läget ytterligare när man lämnade till rättsinstanserna att avgöra vad som är
rimligt. Förslaget har inte lett till lagstiftning.
Den politiska processen som rör regleringen av förhållandet mellan
äganderätten och renskötselrätten har sedan flera år tillbaka stannat upp. Flera
politiska partier har ställt sig negativa till ändringar i lagstiftningen till förmån för
renskötselrätten med hänvisning till vikten av att skydda äganderätten. Flera
remissinstanser har menat att förändringar till fördel för samebyarna skulle
innebära en oacceptabel förskjutning av parternas befogenheter över marken och
har menat att detta rent av kan vara grundlagsstridigt.637 Den internationella
uppmärksamheten som frågorna ges, bland annat av FN:s råd för de mänskliga
rättigheterna verkar inte medföra något mer påtagligt intresse för dessa frågor
bland politikerna.638
Den politiska processen har kommenterats i den rättsvetenskapliga
litteraturen. Bengtsson har uttalat att både socialdemokratiska och borgerliga
regeringar tycks se med samma olust på den juridiska argumentation som kräver
632

Ds 2009:40.

633 När man inte lät utredaren diskutera förslaget med berörda sameorganisationer avgick utredaren

och departementspromemorian publicerades anonymt, se Bengtsson och Torp, 2012, s. 145.
634 Ds 2009:40 s. 53–54.
635 Skogsindustriernas remissyttrande över Ds 2009:40 Vissa samepolitiska frågor, 2009-12-08.
636 Lantbrukarnas Riksförbunds remissyttrande över Ds 2009/4943, 2009-12-09.
637 Bengtsson, 2003, s. 251.
638 Bengtsson och Torp, 2012, s. 145.

134

större hänsyn till samernas rättigheter. Bengtsson har vidare pekat på att frågorna
belyser hur juridik och politik kan kollidera och hur ett minoritetsproblem
hanteras av statsmakterna.639
Persson har menat att de åtgärder som gjorts från den svenska lagstiftarens
sida för att lösa de samerättsliga markfrågorna inom fastighetsrätten måste anses
som otillräckliga och konstaterar att det långa utredningsarbetet inte har
resulterat i någon klarläggande lagstiftning. Persson har vidare pekat på att
spörsmålen inte heller i någon större utsträckning har kunnat klarläggas genom
rättspraxis och att det inte heller torde vara möjligt att inom ramen för rättsliga
processer lösa alla frågor.640
Ett förhållande som är viktigt att lyfta i detta sammanhang är att ingen av de
utförda utredningarna fullt ut har utrett de rättsliga följderna av att
renskötselrätten är av civilrättslig karaktär.641 Genom direktiven har
utredningarna utformats så att de genomförts inom ramen för 1971 års RNL med
de ändringar som gjordes år 1993.642 Detta innebär att några grundläggande
utredningar om de rättsliga förutsättningarna inte har genomförts. Utredningarna
har även utformats med inriktning mot politiska lösningar som skulle kunna vara
genomförbara utifrån olika intressenters behov.643
Sammanfattningsvis har det under de senaste decennierna genomförts flera
offentliga utredningar där frågan om intressekonflikten mellan skogsbruket och
renskötseln har behandlats. I alla dessa utredningar har förslag lagts fram om en
starkare rättslig ställning för renskötselrättshavaren. Ingen av utredningarna har
emellertid lett till förändringar i lagstiftningen och motståndet mot förslagen har
varit stort. Utredningarna har inte heller utretts helt ur ett privaträttsligt
perspektiv, utan andar typer av intresseavvägningar med tydliga politiska inslag
har varit framträdande. De grundläggande privaträttsliga frågeställningarna har
alltså inte utretts fullt ut.
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Bengtsson, 2004, s. 13.
Persson, 2009, s. 439.
641 Dir. 1982:71, särskilt s. 4–5 och dir. 1997:102, särskilt under rubriken Rennäringslagstiftningen.
642 Strömgren, 2015, s. 103.
643 Detta kan jämföras med utvecklingen av den norska samerätten, där en central del av
rättsutvecklingen skett genom de rättsliga utredningar som genomförts genom de offentliga
utredningarna, se not 104.
640
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4 Rättighetshavarnas förfoganderätt
Innan förhållandet mellan äganderätten och renskötselrätten analyseras bör
respektive rättighet definieras så långt det är möjligt. I detta kapitel analyseras
därför innebörden av äganderätten respektive renskötselrätten som de kommer
till uttryck genom lagstiftning, praxis, sedvanerätt, förarbeten och den
rättsvetenskapliga litteraturen. En utgångspunkt för analysen i detta kapitel är de
aspekter av förfoganderätten som beskrivs i avsnitt 2.5, det vill säga
rättighetshavarens rätt att använda, fatta beslut om och tillgodogöra sig det
ekonomiska värdet av egendomen.
Inledningsvis analyseras i avsnitt 4.1 och 4.2 den förfoganderätt som följer av
respektive rättighet. I denna del ägnas större utrymme åt renskötselrätten än åt
äganderätten, eftersom den senare har beskrivits utförligare i den
rättsvetenskapliga litteraturen och då det fortfarande finns fler oklarheter om
renskötselrättens innebörd. I avsnitt 4.3 finns en inledande analys av
rättsförhållandet mellan de båda rättigheterna. I denna del görs jämförelser med
andra fastighetsrättsliga rättsförhållanden för att fördjupa förståelsen för det
aktuella rättsförhållandet. Här diskuteras även rättsförhållandet utifrån vissa
givna principer inom fastighetsrätten; principen om äganderättens enhet och
äganderätten som en negativt bestämd och obegränsad rätt. I avsnitt 4.4
sammanfattas ett antal slutsatser som även utgör utgångspunkt för den fortsatta
analysen.
Vissa av de frågor som behandlas i detta kapitel återkommer även i kap. 5 som
innehåller en analys av det rättighetsskydd som finns för äganderätten respektive
renskötselrätten. Även om analysen görs utifrån olika utgångspunkter i de båda
kapitlen, är det svårt att undvika vissa upprepningar och hänvisningar i texten.

4.1

Fastighetsägarens förfoganderätt vid skogsbruk

I detta avsnitt beskrivs fastighetsägarens förfoganderätt över skogsmarken som
den kommer till uttryck genom det rättsliga materialet. Avsikten är inte att ge
någon fullständig bild av äganderättens innebörd, utan fokus ligger på de aspekter
som har betydelse för relationen till renskötselrätten.
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4.1.1

Förfoganderätten i JB

I JB anges att fast egendom är jord som är indelad i fastigheter, som avgränsas
antingen horisontellt eller både horisontellt och vertikalt.644 Det anges inte
uttryckligen att fastigheterna ägs av någon, utan äganderätten utgör en
underliggande princip som hela JB vilar på och som tas som en given
utgångspunkt för hela lagstiftningen.645 Det finns inte heller någon definition av
äganderättens innebörd i JB.646 I stället kan innehållet i äganderätten läsas fram
negativt ur lagstiftningen, vilket utgör en lagstiftningsteknik som använts under
lång tid. Utgångspunkter för lagstiftningen är att ägaren har en grundläggande
frihet att använda egendomen och att äganderättens innehåll bestäms genom de
inskränkningar som framgår genom lag.647
I JB föreskrivs vad som utgör tillbehör till fastighet och här framgår att på rot
stående träd och andra växter tillhör fastigheten.648 Träden och den övriga
växtligheten utgör med ett annat uttryck en del av fastighetens substans.649 Detta
vilar på tankegången att fastigheten med tillbehör utgör en enhet i rättsligt
avseende. Träden och markskiktet, som i studien kallas skogsmarken, utgör en
del av äganderättens objekt.650 För fastighetsägarens skogsbruksverksamhet är
träden av naturliga skäl av särskilt intresse. Men trädens utveckling är även
förknippad med förutsättningarna på marken, eftersom trädens tillväxt påverkas
genom exempelvis markberedning och gödsling.
Fastighetsägarens förfoganderätt omfattar även en rätt att tillgodogöra sig
fastighetens ekonomiska värde, vilket utvecklas i nästa avsnitt.
4.1.2

Förfoganderätten i SVL

Fastighetsägarens möjlighet att förfoga över skogsmarken är relativt utförligt
reglerad, främst genom SVL.651 Genom SVL ges det allmänna möjlighet att
644

1:1 JB.
Se avsnitt 2.2.
646 Bäärnhielm, 1995, s. 24–25 påpekat att JB inte föregicks av några djupare teoretiska
överväganden när den infördes 1970.
647 Se avsnitt 2.2 för en beskrivning av det funktionella äganderättsbegreppet.
648 Till fastigheten hör de tillbehör som räknas upp i 2:1 till 2:3 JB. Tillbehören delas in i tre olika
kategorier; fastighetstillbehör, byggnadstillbehör och industritillbehör. Träd och växter utgör
fastighetstillbehör.
649 Se Westerlind, 1984, s. 16–18.
650 Undén, 1974, s. 59.
651 Även bestämmelserna i MB kan aktualiseras vid skogsbruk, se Forsberg, 2012, s. 110–114.
645
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kontrollera att skogen sköts på ett rationellt sätt, det vill säga på ett sätt som är
försvarligt från samhällsekonomisk synpunkt.652 Flera bestämmelser anger hur
fastighetsägaren kan förfoga över skogsmarken.
Av lagstiftningens utformning och systematik framgår att fastighetsägaren har
rätt att avverka de träd som finns på fastigheten.653 I fastighetsägarens
förfoganderätt ingår åtgärder som normalt vidtas inom skogsbruket och som
anses utgöra accepterade skogsvårdsåtgärder. Det kan bland annat röra sig om
avverkning, markberedning, plantering, sådd eller naturlig föryngring, röjning,
gödsling och stamkvistning.654 Även åtgärder inom ramen för alternativa
avverkningsformer, som kontinuitetsskogsbruk eller plockhuggning, får anses
omfattas av förfoganderätten.655
I förfoganderätten ingår även en rätt att upplåta avverkningen till annan
genom så kallad avverkningsrätt, genom att fastighetsägaren under en viss tid
ställer ett skogsområde till förfogande åt ett annat rättssubjekt för avverkning av
den befintliga skogen.656 Enligt 7:3 JB ska en sådan upplåtelse ses som en
nyttjanderätt till fast egendom.
Fastighetsägarens förfoganderätt innefattar även rätten att fatta beslut om att
avverka skog, men inför avverkningen ska en anmälan eller ansökan göras till
Skogsstyrelsen.657 Fastighetsägaren har därmed ingen rätt att självständigt fatta
beslut om avverkningen, utan beslutet ska prövas av Skogsstyrelsen. Detta
motiveras av den betydelse skogen har för samhället som en nationell tillgång.658
Myndigheten utövar tillsyn över lagens efterlevnad och meddelar de
förelägganden och förbud som behövs.659
652

Se Bengtsson, 2015, s. 15.
Även renskötselrättshavaren har rätt att avverka träd, 17–20 §§ RNL.
654 Skogsstyrelsen, Skogsskötselns grunder och samband, 2012. Om fastighetsägaren avser att
använda sig av åtgärder som inte tidigare använts kan tillstånd för ändrad markanvändning krävas,
se Michanek och Pettersson, 2010, s. 41 som drar slutsatsen att en utökad form av intensivodling
av skog, det vill säga ett sådant skogsbruk som idag inte är förenligt med SVL, inte bör betraktas
som pågående markanvändning utan ändrad markanvändning som kräver tillstånd.
655 Produktionsmålet kan utgöra hinder för att sådana metoder används. I 10 § SVL anges att
avverkning på produktiv skogsmark ska vara ändamålsenlig för återväxt av ny skog eller att den ska
främja skogens utveckling. Av Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd framgår att avverkning
som är ändamålsenlig för återväxt av ny skog bör utföras som trakthuggning. Den kan även utföras
som successiv utglesning på ”mark som är lämplig för naturlig föryngring”. Se Skogsstyrelsens
policy, 2010.
656 Se Ödberg, 2004, s. 1.
657 14, 15 och 16 §§ SVL.
658 Se avsnitt 3.3.1.
659 33 och 35 §§ SVL.
653
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Vid anmälan måste skogsbrukaren informera bland annat om ”vad han eller
hon avser att göra för att tillgodose rennäringens intressen i samband med
avverkning på hans eller hennes mark inom renskötselns åretruntmarker”.
Kravet är emellertid inte särskilt högt. Enligt propositionen kan det ”[g]ivetvis…
aldrig bli fråga om att ställa högre krav på… uppgiftslämnandet än vad som följer
av respektive skogsägares kunskaper på området”.660
Även om den nuvarande skogsvårdslagstiftningen utgår från synsättet att
fastighetsägaren har stor frihet att förfoga över skogsmarken har det sedan slutet
av 1800-talet funnits relativt utförliga bestämmelser om hur enskilda får förfoga
över skogen. Staten motiverar regleringen med att skogen är en gemensam resurs
som inte har betydelse bara för den enskilde fastighetsägaren, utan också för hela
samhället då den används för produktion av skogsråvara, den innehåller viktiga
naturvårdsintressen och den ger möjlighet till mångbruk.661
Vid förändringarna i skogspolitiken år 1993 gjordes en avreglering i SVL som
enligt förarbetena skulle innebära ”frihet under ansvar” för fastighetsägarna.662
Den enskilde fick ökat ansvar för miljön, närmast för att främja äganderätten.
Denna frihet ansågs innebära att den enskildes äganderätt till skogen stärktes,
samtidigt som skogsägaren ansågs ha en betydelsefull del i det gemensamma
ansvaret för att förvalta skogsresursens alla nyttigheter på ett långsiktigt hållbart
sätt. I förarbetena påpekades att detta låg i linje med grunderna för det arbete
som pågick inom äganderättskommittén.663
I dagens lagstiftning anges i 1 § SVL att skogen är en nationell tillgång. Ur ett
privaträttsligt perspektiv är skrivningen något märklig, då formuleringen kan ge
intrycket av att det rör sig om ett egendomsrättsligt förhållande. Det råder
emellertid inga tvivel om att skogsmarken omfattas av fastighetsägarens
äganderätt. Stadgandet ger i stället uttryck för att skogen även har värden som är
viktiga ur samhällelig synpunkt.
I avsnitt 3.3.1 beskrivs de produktionsmål och miljömål som finns i 1 § SVL.
I denna studie är produktionsmålet av särskilt intresse eftersom det är detta mål
som tydligast kommer i konflikt med rennäringens behov och
renskötselrättshavarens förfoganderätt. Produktionsmålet innebär att
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Prop. 1992/93:226 s. 72.
Prop. 1992/93:226 s. 33 och 47. Betydelsen av detta för regleringen av förhållandet mellan
äganderätten och renskötselrätten utvecklas vidare i kap. 6.
662 Förändringarna gjordes under en borgerlig regering. Se avsnitt 3.3.1 för en beskrivning av
lagförändringarna 1993.
663 Prop. 1992/93:226 s. 38–39.
661
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fastighetsägaren som utgångspunkt ska använda skogen för skogsproduktion.664
Produktionsmålet kommer även till uttryck genom flera bestämmelser i lagen.
Produktionsmålet kan i flera avseenden begränsa fastighetsägarens möjlighet
att fritt förfoga över skogsmarken. Ett exempel på detta är valet av
avverkningsmetod vid avverkning.665 I lagstiftningen anges numera inte
uttryckligen vilken avverkningsmetod som ska användas. Av främst miljöskäl har
ordet ”slutavverkning” tagits bort ur lagstiftningen, för att stimulera andra
avverkningsformer.666 Även de regler som tidigare krävde att viss del av den
avverkningsmogna skogen måste avverkas har upphävts.667 Lagstiftaren har på
detta sätt öppnat upp för att även andra metoder än trakthyggesbruk ska kunna
användas.668 Trots detta präglar trakthyggesbruket fortfarande både
lagstiftningen, föreskrifterna och tillämpningen. Ett exempel på det är att
avverkning enligt lagstiftningen får ske i två fall, nämligen när det behövs för att
främja skogens utveckling och när avverkningen är ändamålsenlig för ny skog.669
Andra exempel är att det i lagen och föreskrifterna används begrepp som har en
tydlig koppling till trakthyggesbruket, exempelvis hygge, beståndsanläggning och
kvarlämnande av trädsamlingar.670 Även i tillämpningen bedöms
trakthyggesbruket ge den bästa avkastningen och utgör den avverkningsform
som bör användas för att uppnå produktionsmålet.671 Detta begränsar
fastighetsägarens möjlighet att välja avverkningsform.672
664

Prop. 1992/93:226 s. 32–37. I 3 § SVL föreskrivs dock att skogen får tas i anspråk för annat
ändamål än virkesproduktion.
665 10, 11 och 18 a §§ SVL.
666 Prop. 1992/93:226 s. 59. Den tidigare lydelsen var ”slutavverkning som är ändamålsenlig för
anläggning av ny skog”, 12 § 2 st.
667 Jfr tidigare lydelse av 14 § 2 st. SVL och 13 § 2 st. SVF.
668 Prop. 1992/93:226 s. 46-47.
669 10 § SVL.
670 Se t.ex. 10, 18 b, 30 och 31 §§ SVL.
671 Trakthyggesbruk bedrivs idag på mer än 95 procent av den produktiva skogsmarken, se
Skogsstyrelsens rapport 2011:7. Enligt Skogsstyrelsens policy bör det hyggesfria skogsbruket öka i
omfattning, men endast i den utsträckning marken är lämplig för det utifrån kraven i SVL, se
Skogsstyrelsens policy för ett hyggesfritt skogsbruk, s. 3.
672 Slutavverkning genom trakthyggesbruk är ofta det naturliga sättet att bruka skogen. Det finns
emellertid ett växande antal skogsägare som har andra syften med sitt skogsinnehav, som i stället
vill att skogen ska användas för t.ex. friluftsliv, jakt och besöksnäring, se Appelstrand, 2007, s. 272–
276. Detta kan innebära att de vill använda andra avverkningsmetoder än trakthyggesbruk, vilket
kan strida mot SVL och Skogsstyrelsens tolkning av hur produktionsmålet ska uppnås. Frågan är
intressant utifrån ägarens rätt att fritt förfoga över skogen och statens möjlighet att inskränka denna
rätt. Frågeställningen omfattas emellertid inte av studiens syfte.
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I SVL föreskrivs att fastighetsägaren är skyldig att vidta vissa
skogsvårdsåtgärder. Det föreligger exempelvis en skyldighet att anlägga ny skog
på produktiv skogsmark, vilket innebär ett krav på återbeskogning.673 Det
föreskrivs vidare att vid anläggning av ny skog ska de föryngringsåtgärder vidtas
som behövs för att trygga återväxten av en skog med tillfredsställande täthet och
beskaffenhet i övrigt.674 För att trygga återväxten av skog får staten meddela
föreskrifter om föryngringsmetod, markberedning, sådd, plantering, vård av
plantskog och andra åtgärder.675 Det anges uttryckligen att fastighetsägaren är
ansvarig för anläggning och vård av ny skog.676 Till flera av bestämmelserna finns
detaljerade föreskrifter och allmänna råd.
Enligt SVL ska fastighetsägaren även anpassa sitt bruk till vissa allmänna
intressen som hänsyn till naturvård, kulturmiljöer och rennäring.677
Skogsstyrelsen utövar tillsyn över om fastighetsägaren tar tillräcklig hänsyn till
dessa intressen och myndigheten kan meddela villkor om vilka åtgärder som ska
vidtas så att ett allmänt intresse beaktas i tillräcklig omfattning.678
Sammanfattningsvis omfattar äganderätten en rätt att förfoga över träden och
den omgivande markvegetationen. Detta innebär att fastighetsägaren har en
grundläggande rätt att avverka träd, fatta beslut om avverkning eller upplåtelser
samt att tillgodogöra sig det ekonomiska värdet av skogen. I SVL:s förarbeten
beskrivs att skogsbruket ska bedrivas genom frihet under ansvar. Utifrån ett
privaträttsligt perspektiv föreligger emellertid en relativt långtgående reglering av
fastighetsägarens förfoganderätt genom bestämmelserna i SVL och de
föreskrifter och allmänna råd som Skogsstyrelsen meddelar. Detta motiveras av
hänsyn till allmänna intressen som bland annat skogsproduktion, naturvård,
kulturmiljö och rennäring.679 De uppställda målen för produktion och miljö är
avgörande för hur fastighetsägaren får förfoga över skogsmarken.
Produktionsmålet begränsar i flera avseenden fastighetsägarens möjlighet att fritt
förfoga över skogsmarken. Ett exempel är att fastighetsägaren i de flesta
situationer är hänvisad till att använda sig av trakthyggesbruk för att leva upp till
produktionsmålet.
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5 § SVL.
6 § SVL.
675 6 a § 2 st. SVL.
676 8 och 18 c § SVL.
677 18 b, 30 och 31 §§ SVL.
678 13 b och 31 §§ SVL.
679 Undén, 1948, s. 85 har uttryckt att skogsvårdslagstiftningen innebär att fastighetsägaren inte har
någon oinskränkt rätt att bruka eller missbruka sin egendom.
674
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4.2

Renskötselrättshavarens förfoganderätt vid renskötsel

I detta avsnitt beskrivs renskötselrättshavarens förfoganderätt, vars innehåll
främst bestäms av rättsinstitutet urminnes hävd, bestämmelserna i RNL,
sedvanerätten och rättspraxis. I avsnittet behandlas även två rättsliga frågor där
det fortfarande råder vissa oklarheter om renskötselrättens innebörd och som
har betydelse för förhållandet mellan äganderätten och renskötselrätten;
renskötselrättens rättssubjekt och rättigheternas geografiska utsträckning.
Slutligen diskuteras frågan om renskötselrättens varierande styrka över tid och i
olika delar av renskötselområdet.
4.2.1

Urminnes hävd och sedvanerätt

Utgångspunkten för bestämmandet av uppkomsten av och innehållet i
renskötselrätten är det långvariga bruket av markerna. I praxis har både urminnes
hävd och sedvanerätt använts som förklaringsmodeller för renskötselrättens
uppkomst. I båda fallen är det långvariga bruket centralt och hur markerna rent
faktiskt har använts står i centrum för bedömningen. I realiteten handlar det om
att i efterhand hitta en förklaringsmodell till rättigheternas existens.680
Inledningsvis beskrivs i detta avsnitt urminnes hävd, därefter sedvanerätten.
Slutligen analyseras vilken betydelse urminnes hävd eller sedvanerätt har för
förhållandet mellan äganderätten och renskötselrätten.
Urminnes hävd är ett mycket gammalt rättsinstitut med rötterna i den romerska
rätten. I ett äldre samhälle var bruket av den fasta egendomen i förening med
äganderättsanspråk något som tillerkändes betydelse. Under 1600-talet var
urminnes hävd ett levande rättsinstitut, men med de förändringar som sedan
följde inom fastighetsrätten kom det så småningom att förlora sin betydelse. Vid
mitten av 1800-talet betraktades rättsinstitutet som en rättslig relik.681
Enligt 15:1 GJB var det urminnes hävd ”där man någon fast egendom eller
rättighet i så lång tid okvald och ohindrat besuttit, nyttjat och brukat haver, att
ingen minnes eller av sanna sago vet, huru hans förfäder, eller fångesmän först
därtill komne äro”. Det ansågs att bruket skulle vara kontinuerligt och gälla ett
avgränsat område. Någon viss tid för hävden angavs inte, men man har ansett att
hävden skulle sträcka sig över två mansåldrar, vilket skulle motsvara 90 år.682
680

Allard, 2010, s. 35.
Se vidare Ågren, 1997, s. 96–104, 257–261 och 268–273, Allard, 2010, s. 12–13 och Allard,
2015, kap. 6.
682 Undén, 1965, s. 144, SOU 2006:14 s. 380, Allard, 2010, s. 24–45, och Allard, 2015, s. 251–257.
681
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Urminnes hävd infördes inte i dagens JB och används alltså inte längre för att
förklara uppkomsten av äganderätt.683 Även om urminnes hävd avskaffades i JB
år 1972, stadgades i övergångsbestämmelserna att rätt på grund av urminnes hävd
som tillkommit dessförinnan inte skulle inskränkas.684 Det finns även exempel
på att rättsinstitutet eller samma typ av resonemang därefter har använts av
domstolar för att förklara rättigheters uppkomst och innebörd.685
Som beskrivs i avsnitt 3.2.2 rådde under stora delar av 1900-talet oklarheter
om vad som grundade samernas rätt att använda marken. Frågan klarlades först
genom HD:s uttalande i Skattefjällsmålet om att renskötselrätten grundar sig i
urminnes hävd och utgör egendom som har samma skydd mot intrång som
äganderätten.686 Sedan dess är urminnes hävd helt centralt för att förklara
renskötselrättens uppkomst och innehåll. En analys av renskötselrätten måste
därmed ta sin utgångspunkt i HD:s uttalanden om renskötselrättens
grundläggande karaktär.687 Sedan år 1993 framgår även av 1 § RNL att
renskötselrätten grundar sig i urminnes hävd.688
Förutsättningarna för urminnes hävd är helt kortfattat att någon under en
längre period, kontinuerligt och tillräckligt intensivt brukat och besuttit mark,
utan att detta har ifrågasatts av annan. Det handlar i praktiken om att någon
regelbundet och med tillräcklig intensitet har brukat ett avgränsat område.689
Innebörden av dessa moment har analyserats av Allard och jag hänvisar till
hennes arbete för en fördjupad förståelse för deras innebörd.690
683

Fortfarande finns bestämmelser om hävd kvar i 16 kap. JB som en sorts förstärkning av reglerna
om godtrosförvärv eller av reglerna om lagfart. 16 kap. JB bygger på tanken att någon som har fått
lagfart, under lång tid med äganderättsanspråk innehaft egendomen utan att talan om bättre rätt
väckts mot honom. Reglerna avser endast äganderätt och regler om hävd avseende andra sakrätter
saknas i JB. Se Victorin och Hager, 2015, s. 256. I NJA 1979 s. 44 behandlades frågan om ett långt
utnyttjande av en väg medförde att en servitutsliknande rätt till vägen uppkommit. HD kom fram
till att så inte var fallet.
684 6 § JP.
685 Se t.ex. NJA 1984 s. 148 om fiskerätt i sjön Torringen och Svea hovrätts utslag, 2012-12-11,
mål nr F 1522-12 angående äganderättsutredning avseende skäret Bräsken i Norrtälje kommun.
686 NJA 1981 s. 1 (s. 248). Se avsnitt 3.2.2.
687 Samtidigt måste det framhållas att det finns anledning att förhålla sig till kritiskt till HD:s
bedömning, se Strömgren, 2015, s. 95–110.
688 I avsnitten 3.2.2 och 3.3.2 beskrivs varför stadgandet om urminnes hävd skrevs in i lagen.
689 För renskötselns del har detta benämnts som ”trakter”, 3 § RNL. Innebörden av begreppet
diskuterades i Nordmalingsmålet. HD uttalade att renskötselrättens geografiska omfattning får
bestämmas efter vad utredning utvisar om var renbetesrätten har utnyttjats av ålder, där det får
beaktas hur markerna brukar användas vid renskötsel, se NJA 2011 s. 109 punkten 22.
690 Allard, 2015, s. 224–236.
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I den rättsvetenskapliga litteraturen har problemet med att tillämpa urminnes
hävd enligt GJB i förhållande till renskötseln diskuterats, eftersom samernas
markanvändning är så olik det jordbruk som urminnes hävd enligt GJB användes
på.691 En slutsats är att man inte kan göra direkta jämförelser med jordbruket,
utan att det rör sig om en typ av urminnes hävd som är särskilt anpassad till det
samiska levnadssättet och renskötseln.692 Allard menar att villkoren för urminnes
hävd är vaga, vilket innebär att de är anpassningsbara. Utrymmet för domstolarna
blir därför förhållandevis stora och de torde kunna göra en friare bedömning
med utgångspunkt i hur renskötsel faktiskt bedrivs.693 En prövning i domstol
pågår för närvarande som kan komma att utveckla rättsinstitutets innebörd.694
I Nordmalingsmålet prövades grunden för vinterbetesrätten enligt 3 § RNL i
Västerbottens kustland. HD använde i detta mål sedvanerätt som
förklaringsmodell till renskötselrättens uppkomst.695 En sedvana är, allmänt sett,
en beteckning på handlingsmönster som följs av många, det vill säga en fast
praxis eller ett traditionellt förhållningssätt. En sådan sedvana knyter ofta an till
en känsla av förpliktelse att följa sedvanan. Sedvanor kan även ha rättslig
relevans. Rättsregler som har sitt ursprung i sådana sedvanor eller domstolspraxis
brukar betraktas som sedvanerätt. Man kan även säga att om en sedvana är solid
och uppfattas såsom bindande av aktörerna är det frågan om sedvanerätt.
Sedvanornas användning som rättskälla är idag av relativt begränsad betydelse.696
Man kan dock märka ett ökat intresse för sedvanerätten som rättskälla.697
I Nordmalingsmålet hade cirka 100 markägare inom Nordmalings kommun
stämt tre samebyar, Rans sameby, Ubmeje tjeälldie och Vapstens sameby, med
påstående om att det inte förelåg någon renskötselrätt på deras fastigheter. HD
konstaterade att det inte finns stöd i någon lagtext eller några förarbeten för att
GJB:s regler om urminnes hävd ska tillämpas på rätten till vinterbete. HD
konstaterade vidare att reglerna i 15 kapitlet GJB i olika avseenden passar mindre
väl för bedömningen av nomadiserande samers renskötselrätt.698 HD uttalade att
vinterbetesrätten enligt 3 § RNL får fastställas genom en bedömning av var
samerna efter gammal sedvana bedriver renskötsel. Detta innebär enligt HD att
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Allard, 2006, s. 285–289 och Allard, 2010, s. 9–61.
Allard, 2010, s. 29–42 och SOU 2006:14 s. 388–389.
693 Allard, 2015, s. 256–257.
694 Det så kallade Girjas-målet, Gällivare tingsrätts dom 2016-02-03, mål nr T323-09. Se not 111.
695 NJA 2011 s. 109. Nordmalingsmålet beskrivs utförligare av Allard, 2015, s. 248–251.
696 Allard, 2015, s. 163 och 178.
697 Modéer, 2009, s. 351.
698 NJA 2011 s. 109 punkterna 8 och 9.
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samerna har rätt att bedriva renskötsel där de brukar göra det. När det bestäms
vad som karaktäriserar en sådan sedvana kan viss vägledning hämtas från
tillämpningen av rättsinstitutet urminnes hävd. Emellertid får en friare
bedömning göras och det med utgångspunkt i hur renskötseln faktiskt bedrivs.699
HD uttalade vidare att det inte var motiverat att generellt gå ifrån de gängse
beviskraven för dispositiva tvistemål. Domstolen uttalade att ”[den] fria
bevisprövningens princip, som ska tillämpas, medför att renskötselns olika
särdrag och andra omständigheter som samebyarna har åberopat ska beaktas när
bevisningen värderas”.700 I Nordmalingsmålet beaktades följaktligen
renskötselns särdrag vid bedömningen av om renskötselrätten hade
upparbetats.701 I domskälen uttalas exempelvis:
Det finns en faktor som varje år är direkt avgörande för vandringarna och det
är de väderförhållanden som råder under vintern. Det kan vara frågan om
sträng kyla, kraftiga snöfall, perioder med tö som skapar skare, hårda vindar
som under regniga och fuktiga förhållanden och låga temperaturer skapar
isbark, m.m. Renarna och deras skötare kan då tvingas att söka sig till andra
områden än planerat. Renarnas flyttning kräver emellertid energi och det gäller
att hushålla med betet och djurens krafter. Renhjorden flyttas därför inte
längre ned mot kustområdet än nödvändigt.
Vinterbete kan delas upp i ordinärt vinterbete och reservbete (flenbete eller
bete på grund av andra extraordinära faktorer). Under normala
klimatförhållanden, under vanliga vintrar, drar sig samebyarnas renar oftast
mot de ordinarie vinterbetesområdena. Under vintrar då vädret avviker från
det normala går renarna till reservbetesområdena, som oftast har goda snöoch betesförhållanden.702
Renens beteende och renskötselns metoder att använda marken fick följaktligen
betydelse för bedömningen av renskötselrättens uppkomst.
HD har således använt både urminnes hävd och sedvanerätt för att förklara
renskötselrättens uppkomst. Hur förhåller sig då uttalandet om att
renskötselrätten grundar sig i sedvanerätt i Nordmalingsmålet till uttalandet i
Skattefjällsmålet om att renskötselrätten grundar sig i urminnes hävd?703 Gäller
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NJA 2011 s. 109 punkten 10.
NJA 2011 s. 109 punkten 19.
701 Se NJA 2011 s. 109, exempelvis punkterna 22, 23–30 och 56.
702 NJA 2011 s. 109 punkterna 28 och 29.
703 Notera att det finns flera skillnader mellan målen som kan ha påverkat bedömningen.
Skattefjällsmålet gällde ett fjällområde inom åretruntmarkerna, medan Nordmalingsmålet gällde ett
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fortfarande urminnes hävd inom åretruntmarkerna, eftersom det var det området
som omfattades av Skattefjällsmålet? Eller gäller sedvanerätten som rättslig grund
för renskötselrätten inom hela renskötselområdet? Frågan har diskuterats i den
rättsvetenskapliga litteraturen och det finns olika åsikter om rättsläget i detta
avseende.704
För att uppnå syftet med denna studie menar jag att det är tillräckligt att
konstatera att samernas långvariga bruk av skogsmarken har lett till uppkomst av
renskötselrätt. Att området har brukats under en längre period, med viss
kontinuitet och intensitet är de aspekter som har betydelse vid frågan om
rättigheternas tillkomst och innehåll, oavsett om detta karaktäriseras som
urminnes hävd eller sedvanerätt.705 Det avgörande är konstaterandet att
renskötselrätten utgör en rättighet av civilrättslig karaktär.
Att renskötselrätten grundar sig i det långvariga bruket innebär att det rör sig
om en bruksrätt som utgör en särskild rätt till den fasta egendomen. Detta är ett
viktigt konstaterande i förhållande till de fastigheter som rätten utövas på.706 Det
innebär att det rör sig om en rättighet av civilrättslig karaktär, där statens
möjlighet att genom lagstiftning inskränka renskötselrättshavarens användning
av marken är begränsad genom egendomsskyddet. Markanvändning som grundar
sig i lagstiftning kan på ett annat sätt regleras och inskränkas genom ny
lagstiftning.707 Begränsningar av renskötselrätten måste emellertid vara förenliga
med det konstitutionella egendomsskyddet.708 Konstaterandet innebär även att
renskötselrätten inte bara utgör en näringsrätt, vilket ofta har varit
utgångspunkten i lagstiftningsarbetet.709
Att renskötselrätten grundar sig i det långvariga bruket innebär vidare att den
inte är beroende av lag för sin existens.710 Om RNL upphävs så kommer den
vinterbetesområde vid kusten. Motpart i det förra målet var staten och i det senare målet privata
markägare. För en analys av förhållandet mellan domarna se Allard, 2011a och 2012, Bengtsson,
2012 och Torp, 2012.
704 Se Allard, 2011, Bengtsson, 2011 och Torp, 2012, och Allard, 2015. Möjligen kommer rättsläget
att bli tydligare genom den domstolsprocess som nu pågår om samernas jakt- och fiskerätt inom
Girjas sameby, Gällivare tingsrätts dom 2016-02-03, mål nr T323-09. Se not 111.
705 Jfr Allard, 2015, s. 199 som menar att en rätt grundad i sedvanerätt generellt uppfattas utmynna
i en svagare rättighet än en rätt som vilar på urminnes hävd.
706 SOU 2006:14 s. 384.
707 Ett exempel är enskilda personers terrängkörning enligt terrängkörningslagen (1975:1313) och
terrängkörningsförordningen (1978:594).
708 Detta utvecklas vidare i kap. 6.
709 Se avsnitt 3.3.
710 Allard, 2006, s. 329.
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grundläggande rätten till marken att finnas kvar.711 I de lägen som utövningen av
förfoganderätten begränsats genom lag, så utvidgas förfoganderätten om
lagstiftningen upphävs. Renskötselrätten omfattar i en sådan situation åter de
befogenheter som grundar sig i det långvariga bruket genom urminnes hävd eller
sedvanerätt. Renskötselrätten har därmed samma typ av ”elastiska” inslag som
äganderätten.712
Att rättigheten grundar sig i det långvariga bruket kan utöver detta innebära
att lagstiftning kan sättas ur spel om lagen inte överensstämmer med det
långvariga bruket.713 Omständigheten att renskötselrätten har en annan och
stabilare grund än själva lagen kan även inverka på tolkningen av enskilda
bestämmelser.714
Sammanfattningsvis ger det långvariga bruket, genom urminnes hävd eller
sedvanerätt, en rätt att förfoga över marken bland annat genom renbete. Det rör
sig om en särskild rätt till marken. Att renskötseln grundar sig i det långvariga
bruket medför att staten i lagstiftningsarbetet måste behandla renskötselrätten
som en rättighet av civilrättslig karaktär. Detta sätter hinder för hur långtgående
inskränkningar som staten genom lagstiftning kan ålägga renskötselrättshavaren
eftersom dennes rätt omfattas av egendomsskyddet. Att renskötselrätten grundar
sig i det långvariga bruket kan även innebära att lagstiftningen kan sättas ur spel
om den inte överensstämmer med renskötselrättens grundläggande karaktär.
4.2.2

Bestämmelserna i RNL

I RNL finns bestämmelser som närmare reglerar renskötselrättens innebörd,
vilket beskrivs i detta avsnitt. I 1 § 1 st. RNL anges att den som är av samisk
härkomst (same) får använda mark och vatten till underhåll för sig och sina renar.
Detta stadgande bekräftar renskötselrättshavarens grundläggande rätt att
använda marken.715
I 15 till 25 §§ RNL finns bestämmelser som närmare preciserar hur samebyar
och deras medlemmar får använda marken inom samebyns betesområde.
Övergripande omfattar renskötselrätten rätten att beta renar på marken, att
uppföra anläggningar och bostäder som behövs för renskötseln, att ta virke, att i
711

Bengtsson, 2004, s. 87.
NJA 1981 s. 1 (s. 248), SOU 1989:41 s. 258–259, Bengtsson, 2000, s. 41 och 2004, s. 87.
713 Bengtsson, 2004, s. 14.
714 Bengtsson, 2004, s. 46 påpekar att det inte heller är säkert att motiven till 1971 års RNL alltid
blir utslagsgivande.
715 Prop. 1971:51 s. 120.
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vissa fall fälla träd så att renarna kommer åt trädlavarna, att flytta mellan
betesområden samt att jaga och fiska. Renskötselrätten kan även omfatta andra
sätt att använda marken; rätt till grus och annan täkt till husbehov samt rätt till
slåtter i den mån det behövs för egna behov.716 Det föreligger även rätt att plocka
lav för att utfodra renarna vid svåra betesförhållanden eller vid renskiljningar.717
I studien är rätten till renbete enligt 15 § RNL av särskilt intresse.718 Där
föreskrivs att samebyn för medlemmarnas gemensamma behov får ”använda
byns betesområde för renbete”. Lydelsen av 1 och 15 §§ RNL visar att
användningen av den skogsmark som består av renbete utgör en central aspekt
av renbetesrätten. Betesrätten gäller på alla fastigheter inom samebyns
betesområde och därmed i förhållande till både privata fastighetsägare och
staten.719
I förarbetena anges att betesrätten är den grundläggande rättigheten i
renskötselrätten. Det uttalas även att betesrätten är kollektiv för byns
renskötande medlemmar. I andra avseenden innefattar dock renskötselrätten
moment av individuell natur såsom i fråga om jakt och fiske. Vidare uttalas att i
betesrätten ingår i princip allting som renarna kan födas av såsom gräs, örter, lav,
svamp och i vissa fall även lavbevuxna träd.720 Även renskötselrätten innebär
alltså en rätt till fastighetens substans.721 Träden och markvegetationen får
därmed anses utgöra även en del även av renskötselrättens objekt.722
I renskötselns utövande är bevakning och flyttning av renar viktiga inslag.
Färdselrätten är därmed en bärande del av renskötselrätten, men den finns inte
särskilt nämnd i 15 § RNL.723 Enligt 23 § RNL finns en rätt att flytta mellan olika
716

NJA 1981 s. 1 (s. 244–246).
Hovrätten för Övre Norrland, dom 2005-12-21, mål nr B 69-04. Målet gällde lavplockning i ett
naturreservat.
718 16–25 §§ RNL lämnas i stort sett utanför studien. För en utförligare beskrivning av dessa delar
av renskötselrätten se Bengtsson, 2004, s. 45–54 och Allard, 2006, s. 330–332. En bestämmelse
som är omdiskuterad är betydelsen av 25 § RNL om samernas jakt- och fiskerätt. Den är dels
omdiskuterad i förhållande till den jakt- och fiskerätt som ingår i äganderätten på privatägd mark,
dels i förhållande till statens förvaltning och upplåtelser enligt 31 § RNL på mark ovan
odlingsgränsen och på renbetesfjällen. Den senare frågan prövas för närvarande i domstol i det så
kallade Girjas-målet, se not 111.
719 Prop. 1992/93:32 s. 91.
720 Prop. 1971:51 s. 163. Se även prop. 1992/93:32 s. 91.
721 Jämför med äganderättens innebörd i avsnitt 4.1.1.
722 Håstad, 2000, s. 29–31. Jämför med äganderättens innebörd i avsnitt 4.1.1.
723 I norsk rätt är färdselrätten och rätten att framföra motorfordon uttryckligen angiven i
lagstiftningen i 22 och 23 §§ reindriftsloven. Enligt 23 § reindriftsloven har den som utövar
renskötsel tillgång till användning av framkomst- och transportmedel i enlighet med den
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betesområden. I renskötselrätten ingår utöver detta en rätt grundad i sedvanerätt
att färdas över marken inom ett betesområde för att bevaka, samla och flytta
renar. Med hänsyn till samhällsutvecklingen och den tekniska utvecklingen ingår
idag även rätt att använda motorfordon som en del av förfoganderätten.724 Här
finns en tydlig konfliktyta i förhållande till fastighetsägaren eftersom körningen
med motorfordon kan orsaka skador på de växande träden.
Renskötselrättshavarens rätt att använda marken korresponderar med en rätt
att fatta beslut om hur betesresursen ska användas.725 Det kan gälla beslut om
när olika betesområden ska användas och hur många renar som ska beta i
området. Denna rätt innebär även att den exploatör som vill använda marken
och detta påverkar möjligheten att använda betesresursen måste komma överens
med renskötselrättshavaren om villkoren för detta på motsvarande sätt som
andra rättsförhållanden.726
Renskötselrätten omfattar även en rätt att tillgodogöra sig fastighetens
ekonomiska värde, främst genom att betesresursen används för renarnas tillväxt
och där köttet sedan säljs. Renskötselrätten innefattar även en rätt till ekonomisk
kompensation vid skada och intrång på betesmarkerna.
När det gäller renskötselrättshavarens rätt att fatta beslut om sin egendom
finns en begränsning i RNL som saknar motsvarighet inom fastighetsrätten i
övrigt. Samebyarna och dess medlemmar får enligt 31 § RNL inte upplåta sin rätt
till andra. Förbudet mot upplåtelser har sin bakgrund i den första renbeteslagen
och motiverades då av att samerna inte var organiserade eller kapabla att sköta
en sådan uppgift.727 Upplåtelseförbudet omfattar upplåtelse av renbete till andra.
Upplåtelseförbudet är mycket omdiskuterat, främst när det gäller upplåtelserna
enligt 32 § RNL ovan odlingsgränsen för småviltjakt som sköts av länsstyrelserna.
Utformningen av 31 § RNL innebär att samebyarna och dess medlemmar inte
kan förfoga över sin egendom på samma sätt som andra rättighetsinnehavare.

distriktsplan som ska tas fram enligt 62 § samma lag. En motsvarande skrivning borde enligt min
mening införas i svensk lagstiftning för att det ska tydliggöras att färdselrätten ingår som en del av
renskötselrätten.
724 Prop. 1992/93:32 s. 124–125. Rätten att framföra motorfordon regleras i terrängkörningslagen
(1975:1313) och terrängkörningsförordningen (1978:594). Se avsnitt 4.3.4.
725 Prop. 1971:51 s. 39.
726 Se avsnitt 2.5.2.
727 Förslag 1883 till förordning angående de svenska Lapparne och bofasta i Sverige samt till
förordning angående renmärke afgivna af den dertill utaf Kongl. Maj:t förordnade komité s. 105–
106.
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Upplåtelseförbudet utgör en tydlig avvikelse från den övriga fastighetsrätten som
är ytterst tveksam utifrån ett privaträttsligt perspektiv.728
Samebyn eller dess medlemmar kan inte heller fritt fatta beslut om antalet
renar som ska hållas inom samebyn. I 15 § 2 st. RNL stadgas att länsstyrelsen
bestämmer det högsta renantal som får hållas på bete inom samebyns
betesområde. Hänsyn ska därvid tas till andra intressen, vilket omfattar
fastighetsägarna och deras skogsbruk. Om beslutet inte följs kan länsstyrelsen vid
vite förelägga samebyn att följa beslutet.729 I förarbetena har uttalats att samebyn
inte kan ställa krav på bete för de renar som överskrider länsstyrelsens fastställda
renantal.730
Enligt 65 a § ska rennäringen bedrivas med bevarande av naturbetesmarkernas
långsiktiga produktionsförmåga så att dessa ger en uthålligt god avkastning
samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras. Bestämmelsen har motiverats
av miljöhänsyn.731
Enligt 26 § RNL kan regeringen förordna om upphävande av renskötselrätten
för visst markområde, när området behövs för ändamål som avses i 2 kap. ExprL.
I Nordmalingsmålet förde HD ett resonemang om i vilka situationer
renskötselrätten i övrigt kan upphöra att gälla. HD konstaterade att för att en
samebys renskötselrätt ska upphöra måste det under alla omständigheter vara
klarlagt att samebyn verkligen har avsett att avstå från sin renskötselrätt.
Omständigheter utanför en samebys kontroll, exempelvis ett kraftverksbygge,
som hindrar en sameby från att använda ett visst område för renskötsel kan inte
utan vidare anses innebära att samebyn har avstått från sin rätt till renskötsel på
det området.732
4.2.3

Det långvariga brukets betydelse

Vid bestämmandet av renskötselrättens innebörd får renskötselns långvariga
bruk av marken betydelse, eftersom förfoganderättens innehåll beror på hur
renskötseln har bedrivits och bedrivs.733 I Nordmalingsmålet ägnade HD därför
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Se Bengtsson, 2004, s. 64.
15 § 4 st. RNL.
730 Prop. 1990/91:3 s. 58.
731 Prop. 1992/93:32 s. 122–126.
732 NJA 2011 s. 109 punkt 14.
733 NJA 2011 s. 109 punkt 22. Se även SOU 2006:14 s. 108, Bengtsson, 2004, s. 88 och Allard,
2015, s 275–277. En jämförelse kan göras med norsk rätt, se Strøm Bull, 2010, s. 174 – 181 som
beskriver hur rättigheterna kan vara mer omfattande än lagen ger uttryck för.
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relativt stort utrymme i domskälen till att beskriva renskötselns markanvändning
och dess faktiska förutsättningar.734 Av samma anledning beskrivs nedan
förutsättningarna för renskötselns markanvändning. De förutsättningar och
behov som beskrivs utgör således utgångspunkten för bedömningen av vad som
omfattas av renskötselrättshavarens förfoganderätt.735
Renens flyttningar och därmed renskötselns utövande styrs först och främst
av renens sökande efter föda. Typiskt för renen är att den befinner sig i rörelse
under betningen. Genom detta betessätt kan den hela tiden plocka de mest
näringsrika och lättsmälta växtdelarna.
Renen är anpassad till att leva i en miljö som präglas av stora skillnader mellan
sommar och vinter. Betet varierar både över året och från region till region
beroende på klimat och vegetation. Renarna växlar betesområden cykliskt
beroende på årstid och vegetationsväxlingar. Renskötseln utgår från åtta årstider,
där bland annat förändringarna i väderlek, topografin och vegetationen i olika
områden avgör var renarna hittar bete. De åtta årstiderna utgår även från
renarnas olika delar i livscykeln och de olika sysslor som är kopplade till
renskötseln under olika delar av året. Om man börjar när renkalvarna föds på
våren delas året in i giđđá (vår), giđđágeassi (vårsommar), geassi (sommar),
čakčageassi (höstsommar), čakča (höst), čakčaadálvi (höstvinter), dálvi (vinter)
och giddádálvi (vårvinter).736
För att fylla sina behov behöver renarna beta selektivt och växla mellan olika
betestyper, vilket medför att renskötseln kräver stora betesarealer. Betesområden
används ofta regelbundet, men med olika tidsintervaller. Renarnas samlade
behov kan göra att ett område som bara används någon dag om året eller något
enstaka år kan vara viktigt i ett större sammanhang. Varierande väder- och
klimatförhållanden gör att det finns ett behov av olika typer av beten där inte
förhållanden är likadana, utan där tillgången till bete kan finnas i ett område när
betet är låst i ett annat område.
Renen följer vissa vandringsleder mellan vinter- och sommarbeten. Det är
stråk som går från torra, relativt snöfattiga vinterbetesmarker i öster, till fuktigare
sommarmarker med mer snö i väster. I anslutning till lederna kan det finnas
mindre betesområden, rastbeten, där renarna kan beta och vila under flyttningen.
Renskötseln använder den årliga tillväxten av vegetationen, utan att
betesresursen försvinner helt. Under sommaren är områden med späda gröna
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växter betydelsefulla och under vintern är områden med lavbete och ett stabilt
vinterklimat en förutsättning för renarnas överlevnad. Man brukar säga att
renskötselns flaskhals, det vill säga den mest begränsande faktorn, är
vinterbetet.737
Renens förmåga att utnyttja lav som föda är speciell. I den nordiska faunan är
den ensam om det. Under vintern är tillgången till lav central för att renen ska
överleva. Laven kan utgöra 35 till 80 procent av renens näringsintag i många
områden. Renen gräver sig genom snön för att komma åt lavarna på marken.
Därför är snöförhållandena avgörande för hur tillgänglig betesresursen är. Det
samiska ordet för bete, guohtun, har en vidare betydelse än det svenska ordet.
Bete är på svenska associerat med den art som betas, exempelvis med
marklavarna. Det samiska ordet är förknippat med snöns effekter för att
möjliggöra betet. Renskötarna använder sin kunskap om trädens och annan
vegetations inverkan på snöförhållandena som underlag för strategisk planering
av vinterbetet.738 Renlaven växer långsamt. På ett hårt betat område krävs det ett
par decennier för att laven ska komma upp igen i full storlek. Även av detta skäl
måste man inom renskötseln växla betesområden.739
Andra viktiga betesväxter under vintern är olika ristyper samt gröna delar av
gräs och örter. De ger ett viktigt tillskott till den proteinfattiga lavdieten. Knoppar
och skott av buskar och lövträd lämnar också sitt bidrag till vinterdieten.740
Renskötarens uppgift är att styra renarna till lämpliga betesområden och att
bevaka renhjorden så att betet används på ett så rationellt och bra sätt som
möjligt. Renskötaren bestämmer därmed övergripande hur betesmarkerna ska
användas, utifrån naturens och renarnas förutsättningar. Det gäller att ha kontroll
över renhjorden och enskilda djurs rörelser. Avgörande för arbetet är noggranna
observationer och kunskap om renens beteenden i olika situationer, områdets
topografi, väder och klimat samt samspelet mellan dessa faktorer. Målet är att
renen ska hitta bete, samtidigt som hjorden håller sig samman som en enhet.741
Tillgången till en tillräcklig mängd bete utgör en av de mest grundläggande
förutsättningarna för att kunna bedriva renskötsel.742 Utan tillgång till bete för
renarna finns inte förutsättningar för att bedriva en rationell renskötsel. För att
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kunna upprätthålla storleken på en renhjord och för att renarna ska må bra krävs
årlig tillgång till en viss mängd bete.
Renskötselrättshavaren tillgodogör sig markernas ekonomiska värde främst
genom att låta renarna beta där och sedan sälja köttet som har producerats av
skogsmarken som betesresurs. Detta sätt att tillgodogöra sig det ekonomiska
värdet av fastigheten grundar sig i det sedvanerättsliga nyttjandet.
Sammanfattningsvis omfattar renskötselrättshavarens förfoganderätt rätten att
vistas på fastigheten och rätten att tillgodogöra sig den växtlighet som finns på
marken och i träden som bete för renarna. Renskötselrätten ger därmed en rätt
till fastighetens substans.743 Det rör sig alltså inte enbart om en vistelserätt som
anförts i lagstiftningssammanhang.744 Förfoganderätten innebär även att renarna
och renskötarna får förflytta sig inom och mellan olika betesområden i enlighet
med hur man använt markerna under lång tid för renskötsel. I förfoganderätten
ingår en viss kvantitet och kvalité på betet som bestäms utifrån vad som är
nödvändigt för att bedriva en rationell renskötsel. Renskötselrätten innebär även
en rätt att tillgodogöra sig fastighetens ekonomiska värde främst genom att
renarna, som betar av växtligheten, slaktas och renköttet säljs.
4.2.4

Renskötselrättens rättssubjekt

En fråga som bör beskrivas i detta sammanhang är frågan om renskötselrättens
rättssubjekt, det vill säga vem som har rätt att utöva och företräda rättigheterna.
Denna fråga behandlas i detta avsnitt.
Av 1 § 1 st. RNL framgår att den som är av samisk härkomst (same) får använda
mark och vatten till underhåll för sig och sina renar. Av bestämmelsens andra
stycke framgår att renskötselrätten tillkommer den samiska befolkningen och
grundas på urminnes hävd. Enligt tredje stycket får renskötselrätten utövas av
den som är medlem i sameby. I bestämmelsen nämns således tre olika subjekt som
är kopplade till renskötselrätten; det samiska folket, samebyn och
samebymedlemmen.
Att tre olika subjekt har skrivits in i bestämmelsen är resultatet av de
förändringar som genomfördes i 1 § RNL år 1993 till följd av utfallet i
Skattefjällsmålet. Förändringarna har lett till oklarheter om vem som får företräda
och utöva rättigheterna. I de rättsprocesser som rört renskötselrätten har frågan
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aktualiserats genom prövningar av talerätten.745 Det har ifrågasatts om samebyar
har rätt att föra talan i tvistemål som rör renskötselrätten. Frågan aktualiserades
exempelvis i den pågående rättegången om en samebys rätt till jakt och fiske i
förhållande till staten, det så kallade Girjas-målet.746 I målet yrkade staten
inledningsvis att talan skulle avvisas eftersom samebyn inte hade talerätt i frågor
om renskötselrätten på grund av utformningen av 1 § RNL. Tingsrätten fann att
samebyn hade rätt att föra talan i processen och Hovrätten för Övre Norrland
lämnade inte prövningstillstånd i denna fråga.747 Även i Skattefjällsmålet och
Nordmalingsmålet har liknande frågor uppkommit och domstolarna har då
godtagit samebyarna som företrädare för renskötselrätten.748
Otydligheten avseende rättssubjektet riskerar även att leda till oklarheter om
rättskraften av en dom eller ett beslut, då det inte är klart om en dom som
meddelats mot vissa renskötande samer får rättskraft även i förhållande till andra
samer, samebyar eller mot den samiska befolkningen.749
Allard har analyserat den kollektiva synen på renskötselrätten utifrån ett
rättighetsperspektiv.750 Hon konstaterar att den grundläggande synen är att
rättigheter bygger på en koppling mellan ett bestämt område och en bestämd
grupp människor. Det är ur ett sådant perspektiv främmande att en hel
befolkning skulle vara bärare av en rättighet. Ett kollektivt inslag där hela den
samiska befolkningen är rättssubjekt innebär vidare att renskötselrätten jämförs
med allemansrätten, som innebär en svag rätt till stora områden. Detta kan
exempelvis medföra att det är svårt att få ersättning vid skador och intrång. Den
kollektiva synen har även tydliga negativa effekter för de renskötande samerna.
Allard menar att den leder till en absurd och orättvis rättslig situation, att den inte
är förenlig med hur renskötseln bedrivs och siida-indelningen samt att ett sådant
synsätt inte är förenligt med rättsutvecklingen i Norge. Sammanfattningsvis
kommer Allard fram till att renskötselrättens rättssubjekt måste vara en utpekad
grupp i förhållande till ett visst område, i det här fallet samebyn och dess
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154

betesmarker. Jag delar Allards uppfattning och menar att det i första hand är
samebyn som är renskötselrättens företrädare.
Av bestämmelserna i RNL framgår att individernas utövande av rättigheterna
samordnas genom verksamheten i samebyn. Samebyn är en associationsrättslig
sammanslutning som har till ändamål att för medlemmarnas gemensamma bästa
sköta om renskötseln inom byns betesområde.751 Samebyn kan förvärva
rättigheter och åta sig skyldigheter.752 Samebyn utgör även ett geografiskt
område, det vill säga ett betesområde där renarna får hållas på bete.753 Medlem i
sameby är den same som deltar i renskötseln inom byns betesområde, same som
har deltagit i renskötseln och inte övergått till annat huvudsakligt förvärvsarbete
samt make eller barn till dessa.754 Samebyn kan också anta medlemmar.755
Samebyns verksamhet styrs genom stadgar, bystämma, styrelse och revision, på
ett sätt som till stor del motsvarar en ekonomisk förening.756
I 10 § 2 st. RNL anges att samebyn företräder medlemmarna i frågor som rör
renskötselrätten eller medlemmarnas gemensamma intressen inom rennäringen i
övrigt. Detta uttryckliga stadgande innebär en precisering i förhållande till
1 § RNL, som får ses som ett allmänt uttalande om renskötselrättens
grundläggande karaktär och som markerar det kollektiva inslaget. Bestämmelsen
kan inte ges innebörden att den samiska befolkningen som sådan kan utöva
rättigheterna eller företräda dem. Detta skulle, som Allard konstaterat och som
redovisas ovan, stå i strid med den fastighetsrättsliga systematiken.
Även i SVL utpekas samebyn som det rättssubjekt som fastighetsägaren har
att förhålla sig till. Enligt 20 § SVL är det samebyn som ska beredas tillfälle till
samråd. I 31 § 2 mom. SVL sägs att det vid planläggning och genomförande av
åtgärderna ska eftersträvas att berörd sameby har årlig tillgång till
sammanhängande betesområden och till vegetation som behövs inom områden
för samling, flyttning och rastning av renarna. Här är det alltså samebyns behov
som är utgångspunkten för den bedömning som ska göras. I de övriga
bestämmelserna klargörs det inte vem som är det rättssubjekt vars rätt skyddas
av bestämmelserna. Allmänt beskrivs att hänsyn ska tas till ”rennäringens
intressen”.757 Genom lagstiftningens utformning får man ändå utgå från att det
är samebyn som är renskötselrättens rättssubjekt i SVL. En sameby och dess
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medlemmar utgör ett identifierat kollektiv där en grupp enskilda utövar
rättigheterna på ett bestämt område. Detta är förenligt med den fastighetsrättsliga
systematiken. I denna studie anses därmed att det är samebyarna som företräder
renskötselrätten och som utgör det relevanta rättssubjektet för renskötselrätten i
förhållande till äganderätten.
Det finns emellertid en inbyggd spänning mellan de individuella och kollektiva
inslagen i RNL som bör diskuteras. Av 1 § 3 st. RNL framgår att renskötselrätten
får utövas av den som är medlem i sameby. Renarna ägs av de enskilda
medlemmarna, som även är innehavare av egna renmärken. Det är den enskilde
som fattar beslut om renarna, exempelvis vilket slaktuttag som ska göras. Det är
även den enskilde medlemmen som rent faktiskt brukar marken, genom att röra
sig i fjäll- och skogsmarken, bevaka och samla renar, jaga och fiska. I denna del
är det individuella inslaget tydligt. Samtidigt påverkas den enskilde renägarens
situation i stor utsträckning av beslut som fattas i samebyn, exempelvis om när
och hur samling, skiljning och kalvmärkning ska ske. Det är ofta samebyn som
äger de anläggningar som används i renskötseln. Förhållandet mellan samebyn
och dess medlemmar skiljer sig emellertid åt mellan olika samebyar som har olika
interna lösningar genom sina stadgar och genom det faktiska arbetet.
I detta sammanhang bör nämnas att det inom det samiska samhället finns
olika synsätt på vad som utgör det relevanta rättssubjektet för renskötselrätten.
Inom samebyn görs arbetsmässigt ofta indelningar i olika grupper, siidor, vilka
bygger på en uppdelning av markerna mellan medlemmarna, ofta familjevis.758
Det kan finnas en stark uppfattning inom samebyn om vilken siida som får bruka
ett visst område inom samebyns betesmarker. I norsk rätt har siidan numera även
erkänts som rättssubjekt i vissa situationer i lagstiftningen.759 Labba har analyserat
och diskuterat behovet av att erkänna siidan som rättssubjekt även i den svenska
lagstiftningen.760 Lagstiftarens inställning har emellertid varit att renskötselrätten
är en samfälld rätt för samebyns medlemmar och att dessa inte har någon enskild
rätt till någon viss del av renskötselområdet.761 Om någon förändring ska ske i
detta avseende är min bedömning att det krävs förändringar i RNL eller att siidan
erkänns som rättssubjekt i domstol. Hur denna fråga kommer att utveckla sig får
framtiden utvisa.
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Sammanfattningsvis menar jag att samebyn är det rättssubjekt som företräder
renskötselrätten i förhållande till fastighetsägaren vid skogsbruk och renbete.
Denna bedömning grundar sig i lagstiftningens utformning och systematik,
domstolarnas hantering i frågor om talerätt och synpunkterna i den
rättsvetenskapliga litteraturen.762
4.2.5

Renskötselrättens geografiska utsträckning

En annan oklarhet om renskötselrättens innebörd har gällt renskötselrättens
geografiska utsträckning, det vill säga inom vilka områden renskötselrätt
föreligger. Oklarheten gäller utformningen av 3 § RNL och då närmare bestämt
bestämmelsens andra stycke om vinterbetesmarkerna och gäller främst
vinterbetesområdenas östra och södra utsträckning. Det innebär att det i vissa
områden är oklart vilka fastigheter som berörs av ett privaträttsligt förhållande
till renskötselrättshavaren, vilket givetvis komplicerar förhållandet mellan
äganderätten och renskötselrätten. Denna problematik beskrivs i detta avsnitt.
I 3 § 1 st. 1 p. RNL anges åretruntmarkernas utsträckning. Denna del av
bestämmelsen är klar och har inte lett till några tolkningsproblem. Enligt
3 § 1 st. 2 p. RNL får renskötsel bedrivas på vinterbetesmarkerna mellan den
1 oktober och 30 april.763 Det anges vidare att renskötsel får bedrivas utanför
övriga delar av lappmarkerna nedanför odlingsgränsen samt ”inom sådana trakter
utanför lappmarkerna och renbetesfjällen där renskötsel av ålder bedrivs vissa
tider av året”. Denna typ av opreciserade skrivning avseende renskötselområdets
utsträckning har funnits sedan den första renbeteslagen år 1886. Då föreskrevs
att renskötseln fick bedrivas ”å de trakter i övrigt, hvilka de efter gammal sedvana
hitintills hafva besökt”.764
Vid införandet av den nuvarande RNL konstaterades att det inte kunde anges
någon nedre gräns för de områden där renskötseln sedvanerättsligt
förekommit.765 I övrigt hänvisade departementschefen till förarbetena till
1928 års renbeteslag, där det angavs att renbetesrätten gällde inom större delen
av Norrland utanför lappmarkerna och renbetesfjällen och dessutom inom vissa
områden av Kopparbergs län. Det uttalades vidare att tvistiga fall fick prövas av
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domstol på grundval av sådan bevisning som enligt allmän lag krävs för styrkande
av urminnes hävd.766
Oklarheterna om vinterbetesmarkernas utsträckning har lett till flera tvister i
domstol under de senaste decennierna mellan enskilda fastighetsägare och
samebyar om huruvida renskötselrätt föreligger på vissa fastigheter.767 Dessa
processer har inletts av ett stort antal markägare som yrkat att domstolarna ska
fastställa att deras fastigheter inte belastas av någon av avtal oberoende rätt till
renskötsel. Svarande i målet har varit berörda samebyar.
I det s.k. Härjedalsmålet, som gällde vinterbete i Härjedalen, kom Hovrätten
för Nedre Norrland fram till att samebyarna inte visat att det förelåg
renskötselrätt på berörda fastigheter.768 HD lämnade inte prövningstillstånd i
målet.769 Prejudikatsvärdet av domen torde vara lågt. Det rör sig om ett
avgörande i hovrätt som efterföljts av en prövning av samma fråga i HD i
Nordmalingsmålet, se nedan. Utöver detta har justitierådet Régner i ett särskilt
yttrande i HD:s beslut att inte bevilja prövningstillstånd uttalat att rättsfrågor inte
kunde prövas i målet, med hänsyn till parternas utformning av talan.770 Utfallet i
målet gäller emellertid i Härjedalen och renbetessituationen måste nu lösas på
andra sätt, bland annat genom avtal.771
I samband med och efter Härjedalsmålet stämde markägare i andra områden
på samma sätt samebyar för att få fastställt att renskötselrätt inte förelåg på deras
fastigheter.772 Bara ett av dessa mål prövades av alla tre instanserna det tidigare
nämnda Nordmalingsmålet, där HD prövade om renskötselrätt föreligger inom
vinterbetesområden i Västerbottens kustland.773 Alla tre instanserna fann att
samebyarna visat att renskötselrätt var upparbetad på de berörda fastigheterna.
HD:s dom innebar viktiga klargöranden av hur frågor om vinterbetesrätt ska
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prövas och av i vilka områden rätten till vinterbete föreligger.774 Efter domen
återkallades andra mål om renbetesmarkernas utsträckning som hade inletts av
fastighetsägare.
De ovan beskrivna rättsprocesserna som inleddes mot samebyarna om
renbete under 1990-talet ledde till att regeringen tillsatte en offentlig utredning,
Gränsdragningskommissionen, för att utreda omfattningen av den mark där
renskötselrätt föreligger. Utredningen lämnade sitt betänkande år 2006.775
Utredningen delade in markerna i områden med bevisad renbetesrätt, områden
där renbetesrätt inte var bevisad enligt markägarna men där utredningen var av
uppfattningen att så var fallet, områden där renbetesrätt saknades och områden
där domstolsprocesser pågick. Utredningens bedömningar är inte rättsligt
bindande och har inte heller lett till några åtgärder från riksdag eller regering.
Enligt kommissionen förelåg renbetesrätt i princip hela Västerbotten och
Norrbotten, medan gränsen i Jämtland och Härjedalen var mer begränsad i
förhållande till kustområdet.
Med hänsyn till utfallet i Nordmalingsmålet och den bedömning som
Gränsdragningskommissionen gjort får det anses högst sannolikt att
renskötselrätt föreligger i hela Västerbotten och Norrbotten. Frågan om
vinterbetesmarkernas utsträckning i de östra och södra delarna av Jämtland får
emellertid fortfarande betraktas som delvis oklar.776 Denna oklarhet innebär att
det inte heller är klart i vilka områden det föreligger ett privaträttsligt förhållande
mellan fastighetsägaren och renskötselrättshavaren och därmed om
hänsynskravet i 31 § SVL aktualiseras.
När 31 § SVL infördes i början av 1990-talet konstaterades i propositionen att
det i vissa områden rådde oenighet mellan fastighetsägare och samer om
vinterbetets omfattning. Det konstaterades vidare att frågan om gränsdragningen
är en civilrättslig fråga och att denna bara kan avgöras med rättsligt bindande
verkan av allmän domstol. Departementschefen menade dock att
Skogsvårdsstyrelsen i ett handläggningsbeslut kan ta ställning i
gränsdragningsfrågan som en så kallad preliminärfråga. Om en prövning därefter
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Bengtsson och Torp, 2011, s. 141, Bengtsson, 2011, s. 527, Torp, 2012 s. 864 och Allard, 2012,
s. 708.
775 SOU 2006:14. Gränsdragningskommissionens uppgift var att utreda omfattningen av den mark
där renskötselrätt föreligger. Uppdraget hade en direkt koppling till frågan om en anslutning till
ILO:s konvention nr 169. Kommissionen skulle även klargöra i vilken omfattning som samerna
traditionellt innehar mark respektive nyttjar mark tillsammans med andra, se dir. 2002:7.
776 Gränsdragningskommissionens bedömning i SOU 2006:14 kan ge viss vägledning. Notera dock
att berörda samebyar har motsatt sig bedömningen och menar att betesrätten finns i ett större
område, se t.ex. Svenska Samernas Riksförbunds remissyttrande, 2006-11-12.
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skulle aktualiseras i domstol i ett mål om utdömande av vite eller i ett mål om
ansvar för brott mot ett föreläggande som riktats mot en markägare om hänsyn
till rennäringen, så menade departementschefen att Skogsvårdsstyrelsens
ställningstagande inte var bindande för domstolen.777
Skogsstyrelsen har vid utarbetandet av rutiner för handläggning av ärenden
som rör skogsbruk och rennäring och vid utarbetandet av metoder för att
utvärdera hänsyn till rennäringen, utgått från bedömningarna i
Gränsdragningskommissionens slutbetänkande. Skogsstyrelsen menar att hänsyn
enligt 31 § SVL ska tas i utredningens områden kategori 1 och 2, det vill säga
områden med bevisad renbetesrätt och områden där det enligt kommissionen är
övervägande sannolikt att det föreligger renbetesrätt.778 I och med detta har
Gränsdragningskommissionens bedömningar fått viss rättslig betydelse då de
utgör ett tolkningsunderlag för bedömningen om var hänsynsbestämmelsen i
SVL är tillämplig.
Det är givetvis otillfredsställande att det ännu är oklar i vilka områden det
föreligger ett privaträttsligt förhållande mellan fastighetsägare och
renskötselrättshavare. Det oklara rättsläget leder till en situation som inte är
rättssäker, varken för fastighetsägare eller renskötselrättshavare. Det krävs ett
tydligare ställningstagande i lagstiftningen om var renskötselrätt föreligger. I detta
avseende kan en jämförelse göras med norsk rätt där det i 4 § reindriftsloven har
införts en presumtion om att det föreligger reindriftsrett inom vissa utpekade
områden. Detta leder till att bevisbördan för att betesrätt inte föreligger åvilar
fastighetsägarna.779
Sammanfattningsvis innebär utformningen i 3 § 1 st. 2 p. RNL om
renskötselområdets utsträckning att det inte är klarlagt om det föreligger
renskötselrätt på vissa fastigheter inom vinterbetesområden i Jämtland och
Härjedalen. Det är därmed oklart i vilka områden det föreligger ett privaträttsligt
förhållande mellan enskilda fastighetsägare och renskötselrättshavare. Det
innebär även att det är oklart i vilka områden 31 § SVL om hänsyn till rennäringen
är tillämplig. Detta utgör en stor brist i lagstiftningen utifrån ett privaträttsligt
perspektiv. Oklarheterna medför en rättsosäkerhet för både fastighetsägaren och
renskötselrättshavaren.
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Prop. 1990/91:3 s. 54.

778 Skogsstyrelsens meddelande 2011:5, s.

10 och SOU 2006:14 s. 404 samt den karta som bifogats
betänkandet.
779 De utpekade områdena i bestämmelsen är Finnmark, Troms, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag
och Hedmark. Se Selbu-saken, Rt. 2001 sidan 769 (s. 784) för en genomgång av förarbetena till
denna lagändring som genomfördes år 1996. Se även Skogvang, 2009, s. 263–264.
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4.2.6

Renskötselrättens styrka över tid

I den rättsvetenskapliga litteraturen finns exempel på beskrivningar av hur
renskötselrätten successivt har försvagats över tid. Päiviö har uttryckt att den
rättsutveckling som beskrivs i avsnitt 3.2 har lett till rättsförluster för samerna.780
Även Bengtsson har uttryckt att samernas rätt varit en stark rätt som undan för
undan kommit att sjunka ner till en ganska osäker bruksrätt.781 Mot denna
bakgrund diskuteras i detta avsnitt huruvida renskötselrättens styrka förändrats
över tid. Analysen utgår i denna del från beskrivningarna av rättsutvecklingen i
avsnitt 3.1, 3.2, 3.3.2 och 4.2.1. För källhänvisningar hänvisas i huvudsak till dessa
avsnitt.
Inledningsvis bör något sägas om vad som kan avses med styrkan i en rättighet.
Som beskrivs i avsnitt 2.5 ger en rättighet rätt att förfoga över egendom på olika
sätt, med en korresponderande skyldighet för andra att inte störa detta nyttjande
eller skada egendomen. En rättighet kommer till uttryck i rättssystemet på olika
sätt, bland annat genom de delar som lägger fast vilken rätt att förfoga över
fastigheten som rättigheten medför samt de delar som ger rättigheten skydd i
förhållande till andra. En rättighet kan beskrivas som stark om den ger en
långtgående möjlighet att använda egendomen, förfoganderätten är tydligt
reglerad och det finns ett utvecklat skydd för rättigheten. En rättighet kan
däremot uppfattas som svag om det är otydligt vilken förfoganderätt rättigheten
medför eller om rättigheten inte skyddas på ett tydligt sätt. Svagheten kan även
ligga i att rättigheten ger en relativt begränsad möjlighet att använda marken.
Som beskrivs i avsnitt 3.1 och 4.2.1 har renskötselrätten etablerats genom de
renskötande samernas långvariga bruk av marken. Ett kontinuerligt, intensivt och
oemotsagt nyttjande har lett fram till uppkomsten av renskötselrätt. Redan i ett
tidigt skede, innan kronan började agera i området, fanns en uppfattning inom
det samiska samhället om hur marken fördelades mellan olika siidor och hur
marken fick brukas. Det långvariga bruket har lett till en rätt att på olika sätt
använda marken för sin hushållning, bland annat genom renbete. Det är svårt att
uttala sig om en exakt tidpunkt när renskötselrätten upparbetats. Det kan i vart
fall konstateras att uppkomsten av renskötselrätten inom stora delar av
renskötselområdet föregått tidpunkten för statsbildningen och uppkomsten av
äganderätten.
Korpijaakko-Labbas studier av vissa nordliga områden beskrivs i avsnitt 3.2.2.
Dessa studier har visat att rättigheterna åtminstone fram till 1750-talet kom till
780
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Päiviö, 2011, s. 251.
Bengtsson, 2004, s. 33.
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uttryck genom domstolshantering där de beaktades och hanterades likvärdigt
med skattemannarätt. Förfoganderätten och rättighetsskyddet preciserades och
kom till uttryck genom sedvanerätt och hantering i domstol.782 Det finns
anledning att tro att detta har varit fallet inom stora delar av renskötselområdet.783
I detta skede gav renskötselrätten innehavaren rätt att använda marken med
samma intensitet som tidigare och detta skyddades genom domstolsförfaranden.
Som beskrivs i avsnitt 3.2.2 har renskötselns markanvändning därefter
övergått från att hanteras av häradsrätterna till länsstyrelserna och lappfogdarna.
Renskötselrätten kom därmed från början av 1800-talet främst till uttryck och
hanterades av staten inom ramen för ett mer förvaltningsrättsligt system.
Samernas grundläggande rätt att använda marken ifrågasattes emellertid inte.
Synsättet var att samernas markanvändning grundade sig i ett sedvanerättsligt
nyttjande. Rätten att använda marken får därmed anses ha varit lika stark under
denna period som tidigare. Däremot kom rättigheten till uttryck på ett annat sätt
inom ramen för förvaltningen. Det fanns därmed inte heller ett rättighetsskydd
som motsvarade andra rättigheter av privaträttslig karaktär.
I slutet av 1800-talet framgår av det material som beskrivs i avsnitt 3.2.2 att
statens synsätt var att samernas rätt att använda marken för renbete grundade sig
i sedvanerätt. Genom flera uttalanden i lagstiftningsprocessen erkändes denna
rätt. Samma typ av uttalanden som erkände samisk sedvanerätt förekom även i
lagstiftningsarbetet under 1900-talet.
Under de första decennierna av 1900-talet började staten i stället utgå från
synsättet att samernas markanvändning grundade sig i privilegier givna av staten.
Detta är ett synsätt som präglades av de ideologier som utvecklades och den
politik som fördes. I 1928 års lag sågs renskötseln främst som en näring och
staten kunna hantera renskötselns markanvändning genom den lagstiftning och
de förvaltningsbeslut som bedömdes lämplig. Genom att behandla renskötselns
markanvändning som en näringsrätt avskärmade man sig från de privaträttsliga
frågeställningarna om renskötselns rättsliga grund. En näringsrätt är något mer
obestämt som i större utsträckning kan regleras genom lag än bruksrättigheter.784
Som beskrivs i avsnitt 3.3.2 behandlades renskötselns markanvändning även
från 1960-talet och framåt främst som näringsfrågor, där rennäringen skulle
effektiviseras och rationaliseras. I förarbetena till 1971 års RNL förekom i princip
inga diskussioner om historiska förhållandens betydelse och de rättsliga
aspekterna. Det konstaterades endast att rättsläget var oklart och att en rättslig
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Se avsnitt 3.2.
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784 Se Strøm Bull, 2001, s. 267.
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prövning av frågorna pågick. Utgångspunkten blev i stället detsamma som vid
1928 års RNL, det vill säga synsättet om att markanvändningen grundade sig i
privilegier givna av staten.
Frågor om renskötselns markanvändning hanterades fram till 1971 främst av
lappfogdarna och i tiden därefter av lantbruksstyrelserna och länsstyrelserna. De
grundläggande frågorna om rättigheter prövades under denna period endast i
begränsad utsträckning i domstolarna.
Som beskrivs i avsnitten 3.2.2 och 4.2.1 kom renskötselrättens grundläggande
karaktär att klargöras först genom HD:s dom i Skattefjällsmålet. I och med detta
klarlades att renskötselrätten utgör en rättighet av civilrättslig karaktär. Trots
HD:s uttalande kom frågor om rennäringens markanvändning under 1990-talet
främst att hanteras i samband med lagstiftning om naturresurser och
miljöhänsyn. Avsikten var att stärka skyddet för rennäringen. Som framgår av
beskrivningen i avsnitt 3.3.4 gjordes detta genom att bestämmelser som infördes
i SVL och NRL, som främst grundar sig i avvägningar mellan olika allmänna
intressen och inte förhållandet mellan rättigheter. Rennäringen sågs som ett
allmänt intresse som skulle skyddas genom särskilda bestämmelser om hänsyn.
Beskrivningen visar att staten under stora delar av 1900-talet inte har hanterat
renskötselrätten som en rättighet av civilrättslig karaktär i lagstiftningen på ett
sätt som motsvarar andra rättigheter. I stället har lagstiftningen utgått från ett
näringsperspektiv och att rennäringen behövde ett skydd som ett allmänt
intresse. Den lagstiftning som använts för att reglera dessa förhållanden har
huvudsakligen varit förvaltningsrättslig. Detta sätt att hantera renskötselrätten
överensstämmer inte med dess privaträttsliga karaktär.
Det ovan beskrivna skeendet innebär att staten under stora delar av 1900-talet
bortsett från renskötselrättens grundläggande privaträttsliga karaktär. Under
denna period utvecklades de centrala delarna av den fastighetsrättsliga
lagstiftningen. Statens inställning till renskötselrätten har påverkat utformningen
av regleringen av renskötseln. Detta gäller även för den lagstiftning som reglerar
förhållandet mellan skogsbruket och renskötseln, främst RNL och SVL. I de
lagändringar som gjordes i RNL år 1993 beaktades inte heller de grundläggande
privaträttsliga aspekterna.785
Vad betyder då denna utveckling för renskötselrättens styrka över tid? Som
beskrivs ovan har det långvariga bruket lett till en rätt att använda marken, bland
annat för renbete, fatta beslut om betesresursens nyttjande och att tillgodogöra
sig fastighetens ekonomiska värde. Denna rättighet var etablerad i ett tidigt läge,
som föregick både statsbildningen och äganderätten. Även om renskötselns
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markanvändning i tiden därefter har hanterats som förvaltningsfrågor har den
grundläggande rätten till marken utifrån ett privaträttsligt perspektiv inte
förändrats eller försvagats. När en rättighet av privaträttslig karaktär har
uppkommit fortsätter den att gälla till den upphävs eller rättighetshavaren avstår
från den. Renskötselrätten har därmed inneburit samma rätt att använda marken
över tid. Det är snarare frågan om att renskötselrätten inte har kommit till
uttryckt på ett adekvat sätt i lagstiftningen utifrån att det rör sig om en rättighet
av privaträttslig karaktär. Regleringen av förfoganderätten och rättighetsskyddet
har varit bristfälligt, vilket inneburit att renskötselrätten uppfattats som en
svagare rätt till marken.
Sammanfattningsvis har frågor om renskötselns markanvändning sedan 1800talet främst hanterats i en förvaltningsrättslig ordning. Under en lång tid
rättighetsskyddet inte motsvarat andra rättigheter. Det innebär emellertid inte att
den grundläggande renskötselrätten har försvunnit eller försvagats, utan det
handlar snarare om att rättigheten inte kommit till uttryck i lagstiftningen på
samma sätt som andra rättigheter. I dagsläget, och särskilt mot bakgrund av den
forskning som nu finns om samernas markanvändning och hur renskötselrätten
hanterats av staten, kan konstateras att styrkan av renskötselrätten har varit
konstant över tid, men att rättigheten i flera avseenden haft ett svagt skydd.
4.2.7

Renskötselrättens styrka i olika delar av renskötselområdet

I Skattefjällsmålet uttalade HD att samernas rätt till marken kunde växla och att
den troligen var starkare i de nordliga delarna av landet än i de fjäll i Jämtland
som domen berörde.786 I förarbetena till RNL uttalas att renskötselrätten är
starkast på åretruntmarkerna.787 Denna typ av resonemang finns även i
förarbetena till SVL, där det uttalats att renskötselrätten inte har en lika stark
ställning på vinterbetesmarkerna som på åretruntmarkerna.788 Även i den
rättsvetenskapliga litteraturen finns exempel på uttalanden med samma
innebörd.789 Mot denna bakgrund diskuteras i detta avsnitt renskötselrättens
styrka i olika delar av renskötselområdet.
I RNL regleras närmare hur renskötselrätten får utövas. I lagen anges vissa
skillnader i hur rättigheterna får utövas i olika delar av renskötselområdet. Ett
exempel är att jakt- och fiskerätten endast får utövas av en medlem i sameby
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inom de delar av byns betesområde som hör till renbetesfjällen eller
lappmarkerna, när renskötsel är tillåten där.790 Ett annat exempel är att rätten att
ta virke till en anläggning eller en byggnad endast gäller inom lappmarkerna,
renbetesfjällen och de områden i Jämtlands och Dalarnas län som vid utgången
av juni 1992 tillhörde staten och var särskilt upplåtna för renbete.791 När det gäller
renbetesrätten i 15 § RNL går det inte att utläsa i lag eller förarbeten att rätten
har olika innehåll i olika delar av renskötselområdet. Möjligheten att använda
vinterbetesmarkerna är emellertid begränsad genom lagstiftning så att renbete
endast får förekomma inom dessa områden från den 1 oktober till den 30 april.792
Det finns följaktligen en begränsning i tiden för när markerna får användas. I
övrigt finns inga begränsningar i lagstiftningen i hur renbetesrätten får utövas
och det går därmed inte att utläsa någon skillnad i renskötselrättens styrka.
Som beskrivs i avsnitt 4.2.3 bestäms renskötselrättens innebörd av det
sedvanerättsliga bruket. Man måste därmed i denna situation falla tillbaks på det
sedvanerättsliga nyttjandet för att bestämma förfoganderättens innehåll. Sättet
att bruka marken för renskötsel har varierat mellan olika områden, vilket är en
naturlig del av renskötselns markanvändning. Ett exempel på hur
markanvändningen har varierat är att åretruntmarkerna har använts under en
större del av året och ofta mer intensivt i vissa delar. Men även inom
vinterbetesmarkerna finns områden som används ofta och intensivt. Det
sedvanerättsliga nyttjandet kan innebära att innehållet i förfoganderätten kan
skilja sig åt mellan olika områden. Däremot är det tveksamt om man kan beskriva
detta som att ”styrkan” varierar. Ett bättre sätt att beskriva detta är att
förfoganderättens innehåll varierar mellan olika områden, utifrån att det
långvariga bruket sett olika ut. För att fastställa förfoganderättens innehåll bör
man därför se till hur det aktuella området har använts och hur det används idag.

4.3

Rättsförhållandet mellan äganderätten och renskötselrätten

4.3.1

Betydelsen av vissa historiska förhållanden

I avsnitt 3.1 beskrivs hur det parallella rättsförhållandet mellan äganderätten och
renskötselrätten har uppkommit, främst genom den kolonisationspolitik som
fördes och de avvittringar som genomfördes för att fastställa vilka marker som
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tillhörde enskilda. I detta avsnitt diskuteras betydelsen av dessa historiska
förhållanden.
Länge var kunskaperna om den samiska markanvändningen och samernas
rättsuppfattning i historisk tid bristfällig. Detta gällde även när Skattefjällsmålet
avgjordes. Genom den mer sentida rättshistoriska och historiska forskningen är
det numer klarlagt att samerna använt marken på ett intensivt sätt utifrån den
nomadiserande livsstilen.793 Korpijaakko-Labbas forskning, som gällde de
nordligaste delarna av Sverige och Finland, har visat att samernas rättsliga
ställning motsvarade skattebondens i de studerade områdena, i vart fall fram till
1750-talet. Samernas rätt erkändes då i rättsordningen på ett sätt som motsvarade
skattemannarätt.794 Som framgått tidigare har renskötselns markanvändning i
stället kommit att hanteras framförallt som frågor av förvaltningsrättslig karaktär.
Det finns dock flera uttalanden som visar att rättigheten erkändes principiellt vid
flera tillfällen i lagstiftningsarbetet även i slutet av 1800-talet.795
En utgångspunkt för lagstiftningsarbetet har varit att samerna bodde
ursprungligen i lappmarkerna. I förarbetena till RNL har det uttalats att samerna
utgör den ursprungliga befolkningen i Norrbottens och Västerbottens
lappmarker. 796 Det har även uttalats att samerna bebodde de norra delarna av
Skandinavien innan de nuvarande nordiska staterna växte fram samt att någon
mer omfattande inflyttning av annan befolkning inte skett förrän i början av
1500-talet.797 Mer sentida forskning har tydliggjort att samerna använt marken
och etablerat rättigheter i Sapmi innan bofasta i större mängd bosatte sig där. Det
innebär att när äganderätten fastställdes i sin geografiska utsträckning genom
avvittringarna belastades fastigheterna redan av renskötselrätten. Samernas rätt
föregick alltså äganderätten.798
Jag menar att man vid en rättslig analys av rättsförhållandet måste beakta att
renskötselrätten redan var etablerad i många områden när äganderätten uppstod.
Det har sannolikt medfört att äganderättens innehåll redan initialt varit
annorlunda i dessa områden i jämförelse med andra. Detta kan alltså ha påverkat
äganderättens innebörd redan från början genom att inte omfatta en alltför
långtgående rätt att vidta åtgärder i förhållande till renskötselrättshavaren.
I avsnitt 3.2.1 beskrivs att det under 1600- och 1700-talet ansågs att utmark
kunde användas av flera parallellt, en typ av splittrat ägande. Detta var det synsätt
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som rådde när den parallella rätten till marken uppkom från 1750-talet och
framåt. Under perioden såg kronan inte heller ett problem i att både bofasta och
renskötande samer använde marken enligt den parallellteori som beskrivs ovan i
avsnitt 3.1.1. Med hänsyn till det synsätt som rådde under denna tidsperiod om
olika användares rätt att nyttja marken jämsides tycks det naturligt att det från
statens sida ansågs möjligt att bruka marken parallellt av renskötande samer och
bofasta. När rättsförhållandet analyseras idag måste även detta förhållande
beaktas. I praktiken uppstod problem redan när det parallella rättsförhållandet
uppkom och när rättigheterna skulle utövas sida vid sida.
En jämförelse kan göras med andra situationer inom den fastighetsrättsliga
lagstiftningen, där det finns bestämmelser om att det inför en upplåtelse ska göras
en bedömning av om det överhuvudtaget är lämpligt att rättigheterna utövas
parallellt.799 Det analyserade rättsförhållandet har inte på ett sådant sätt föregåtts
av någon sådan prövning. Av den historiska beskrivningen i avsnitt 3.1 framgår
tvärtom att när det parallella rättsläget mellan äganderätten och renskötselrätten
uppstod förutsattes att de bofasta och de renskötande samerna kunde bedriva
sina verksamheter parallellt.
Avsaknaden av en initial bedömning om rättigheterna kunde utövas parallellt
gör det rättsliga förhållandet mellan äganderätten och renskötselrätten mer
komplext än andra rättsförhållanden. Redan initialt var påverkan på den andres
rättsförhållande större än vad som är fallet i de flesta andra jämförbara
fastighetsrättsliga situationer. Detta är än tydligare idag eftersom den utveckling
som skett inom både skogsbruket och renskötseln successivt medfört större
påverkan på den andres nyttjande av marken.800 Vilken betydelse detta kan ha för
statens ansvar för att lösa konflikterna diskuteras i avsnitt 7.5.
Som beskrivs i avsnitt 2.2. har rätten till mulbete tidigare avvecklats, eftersom
denna typ av rättighet inte ansågs förenlig med det moderna skogsbruket, då de
utgjorde en för stor belastning på den tjänande fastigheten i förhållande till den
nytta som den härskande fastigheten hade.801 Samma typ av argument skulle
kunna göras gällande för renskötselrätten. Men med hänsyn till att
renskötselrätten omfattas av egendomsskyddet och dess betydelse för den
samiska kulturen kan den inte avvecklas på detta sätt. Detta gör det än viktigare
att det klargörs hur rättigheterna får utövas i förhållande till varandra.
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Exempel är 14:1 JB, 5: 4 och 5:5 2 st. FBL, 6 § AL och 6 samt 12 §§ LL.
Se avsnitt 1.1 för en beskrivning av påverkan av respektive verksamhet.
801 Prop. 1970:20 B 1 s. 721 och Victorin och Hager, 2015, s. 177.
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4.3.2

Jämförelser med andra rättigheter

I detta avsnitt jämförs rättsförhållandet mellan äganderätten och renskötselrätten
med andra fastighetsrättsliga rättsförhållanden. Jämförelserna görs för att belysa
rättsförhållandets privaträttsliga karaktär.
Skogsbruk och renskötsel utgör ett parallellt bruk av skogsmarken som i detta
avseende kan jämföras med partiella nyttjanderätter. Nyttjanderättshavaren kan
på samma sätt som renskötselrättshavaren använda fastigheten eller visst område
av den, medan fastighetsägaren behåller sin besittning av marken och fortsätter
sin markanvändning i övriga hänseenden.802 Även servitut och ledningsrätt kan
på samma sätt innebära ett partiellt nyttjande av den tjänande fastigheten.
Som konstaterats tidigare finns inget avtal mellan fastighetsägaren och
renskötselrättshavaren. Det rör sig således inte om ett rättsligt förhållande som
parterna har valt att gå in i. Förhållandet kan i detta avseende liknas vid
officialservitut eller ledningsrätt som tillkommit genom lantmäterimyndighetens
beslut och där fastighetsägaren i vissa fall motsatt sig upplåtelsen. Skillnaden är
emellertid att det inte gjorts någon prövning av rättsförhållandenas lämplighet av
någon myndighet.803
En viktig skillnad mellan nyttjanderätter och renskötselrätten är emellertid att
de förra är tidsbegränsade, medan den senare gäller obegränsat i tiden så länge den
utövas.804 Även i detta avseende uppvisar renskötselrätten större likhet med
servitut och ledningsrätt som inte heller är tidsbegränsade. Att rättigheter gäller
obegränsat i tiden innebär att rättighetshavarna måste förhålla sig till att det
parallella rättsförhållandet kommer att bestå. Regleringen av rättsförhållandet
måste utgå från detta förhållande och det bör därmed regleras hur det parallella
bruket ska gå till och vad som händer om någon överträder sin rätt. När
rättigheter är begränsade i tiden kan fastighetsägaren i stället räkna med att det
parallella rättsförhållandet kommer att upphöra att gälla och att denne då blir fri
att använda fastigheten enligt egna önskemål.805
Fastighetsägaren kan inte säga upp renskötselrätten ensidigt, utifrån egna
behov.806 Renskötselrättens innehåll kan inte heller ensidigt ändras av
fastighetsägaren utifrån dennes behov. Detta avviker från jämförbara situationer
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Zeteo, Jordabalken, Allmänt om nyttjanderätter.
Se det föregående avsnittet.
804 NJA 1981 s. 1 (s. 248).
805 Tidsgränserna för nyttjanderätter i 7:5 JB har motiverats av intresset av att äganderätten inte
förlorade sitt faktiska innehåll till följd av att annan än ägaren under mycket lång tid skulle inneha
rådigheten, se Westerlind, 1984, s. 117 och Hager, 2013, s. 688.
806 Bengtsson, 1987, s. 16–17.
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inom fastighetsrätten, där det regleras hur rättigheter kan upphöra att gälla om
de blir för betungande eller om de inte längre fyller någon funktion. Exempelvis
kan lantmäterimyndigheten fatta beslut om upphävande eller ändringar vid
servitut.807 För renskötselrättens gäller att den inte kan upphävas annat än för
samma ändamål som vid expropriation.808
Fastighetsägaren har inte stöd i lag eller sedvana att ta ut någon avgift för att
skogsmarken används för renbete. Det utgår alltså inte något ekonomiskt vederlag för
nyttjandet.809 Fastighetsägaren har därför inte någon direkt ekonomisk nytta av
den renskötsel som bedrivs på fastigheten. Detta skiljer renskötselrätten från de
flesta andra rättigheter till fast egendom, där det ofta utgår ekonomiskt vederlag
till fastighetsägaren för det intrång som rättigheten innebär. Fastighetsägaren kan
därmed inte heller tillgodogöra sig något ekonomiskt värde av den renskötsel
som bedrivs på fastigheten.
När det gäller det sakrättsliga skyddet har renskötselrätten en starkare ställning
i förhållande till äganderätten än de flesta andra särskilda rättigheter.
Huvudregeln i fastighetsrätten är att en rättighet ska vara inskriven i
fastighetsregistret för att gälla i förhållande till nya ägare till en fastighet.810
Renskötselrätten är inte inskriven i fastighetsregistret, men gäller oberoende av
vem som äger fastigheten.811 Vid överlåtelse krävs ingen åtgärd för att
renskötselrätten ska gälla mot den nye ägaren. Det innebär att innehavaren av
renskötselrätten i alla lägen har ett starkt sakrättsligt skydd.
Förhållandet mellan äganderätten och renskötselrätten uppvisar även vissa
likheter med grannelagsrätten. Förhållandet bygger inte på avtal eller
myndighetsbeslut. Det rör sig därmed om två självständiga rättighetshavare vars
nyttjande kan påverka varandra. Grannelagsrättsliga förhållanden rör dock
nyttjandet av olika fastigheter, till skillnad från förhållandet mellan äganderätten
och renskötselrätten som rör samma mark.
Förhållandet mellan äganderätten och renskötselrätten uppvisar även vissa
likheter med förhållandet mellan rättighetshavare som berörs av tredimensionella
fastigheter. Det rör sig om rättighetshavare som har ett nära samband i
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7:3–7:7 FBL.
26 § RNL.
809 Se Bengtsson, 2004, s. 55. Jfr med bestämmelser om hyra och arrende där detta är ett viktigt
inslag i regleringen. I historisk tid betalade de renskötande samerna ibland landlega till bönderna
för vinterbete. Detta försvagade inte deras rätt enligt den tidens synsätt, se SOU 2006:14 s. 149.
810 Servitut som bildats med stöd av FBL kan till skillnad från servitut enligt JB inte bli föremål för
inskrivning enligt 23 kapitlet JB, men gäller å andra sidan ”med bästa rätt” i fastigheten.
811 Se Torp, 2005, s. 514–521 som menar att renskötselrätten bör skrivas in i fastighetsregistret.
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förhållande till fast egendom, där den enes sätt att nyttja egendomen kan påverka
den andre. Vid tredimensionell fastighet bedöms därför ofta någon form av
samverkan vara nödvändig rättighetshavarna emellan.812
Renskötselrätten jämförs ibland med allemansrätten eftersom de båda rör ett
relativt lågintensivt nyttjande över stora ytor som grundar sig i sedvanerättsligt
nyttjande. De rättsliga skillnaderna är emellertid stora mellan dessa rättigheter.813
En central skillnad är att renskötselrätten ger en mer långtgående rätt att använda
marken än allemansrätten. Renskötselrätten innebär som beskrivs ovan en rätt
till fastighetens substans, vilket allemansrätten inte har på samma sätt, även om
enskilda har rätt att plocka bär och svamp. Renskötselrättshavaren har vidare rätt
att bygga anläggningar, ta virke och bränsle.
En annan skillnad är att renskötselrätten innehas av samebyn och dess
medlemmar, medan det inte finns något rättssubjekt som på samma sätt är bärare
och företrädare av allemansrätten.814 Allemansrätten gäller visserligen alla, men
ingen kan med stöd av denna rätt gå till domstol för att få sin rätt prövad.815
Enskilda har inte heller ansetts ha besvärsrätt med stöd av allemansrätten.816 Man
kan inte heller med stöd av allemansrätten fatta beslut om marken eller exkludera
andra användare. Vidare kan den enskilde inte begära ersättning för skada och
intrång med stöd av allemansrätten.817
Utöver detta utgör renskötselrätten egendom som skyddas av 2:15 RF och
artikel 1-1 EKMR, vilket inte allemansrätten utgör.818 Det är i stället staten genom
ansvariga myndigheter som har till uppgift att bevaka att det finns möjlighet att
använda marken med stöd av allemansrätten. Allemansrätten saknar således vissa
av de centrala aspekter som är karaktäristiska för särskilda rättigheter till fast
egendom.819 Ur ett privaträttsligt perspektiv skiljer sig följaktligen
renskötselrätten på flera punkter från allemansrätten.
Sammanfattningsvis uppvisar förhållandet mellan äganderätten och
renskötselrätten i flera avseenden likheter med officialservitut och ledningsrätt,
812

Prop. 2002/03:116 s. 65–67.
Se Bengtsson, 1987, s. 14, Bengtsson, 2003, s. 236, Bengtsson, 2004, s. 55, SOU 2006:14 s. 109
och Allard, 2006, s. 291.
814 Se vidare om samebyn om rättssubjekt avsnitt 4.3.7.
815 2:15 4 st. RF. Det finns dock en möjlighet att få till stånd stängselgenombrott genom beslut av
tillsynsmyndigheten med stöd av 26:11 MB.
816 16:12 MB och prop. 1997/98:45 s. 478.
817 Ljungman, 1943, s. 270.
818 Allemansrätten har dock ett visst skydd genom 2:15 st. 4 RF.
819 Bengtsson, 2015, s. 139 beskriver allemansrättens ställning vid expropriation.
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exempelvis genom att de gäller utan tidsbegränsning, att de inte kan sägas upp
ensidigt och genom att de gäller i förhållande till andra rättighetshavare. Det är
emellertid svårt att göra direkta jämförelser mellan renskötselrätten och andra
rättigheter när det gäller förhållandet till äganderätten eftersom den i flera
avseenden har en starkare rättslig ställning.820 Renskötselrätten gäller obegränsat
i tiden, är oberoende av vederlag, kan bara upphävas genom expropriation och
gäller sakrättsligt i förhållande till alla andra rättighetshavare. Detta gör att
renskötselrätten sammantaget är betydligt stabilare än andra särskilda rättigheter
till fast egendom. En slutsats är därför att renskötselrätten i flera avseenden är
mer jämförbar med äganderätten än med andra särskilda rättigheter. Inför den
fortsatta analysen är därför utgångspunkten att det rör sig om två rättigheter som
är självständiga i förhållande till varandra och som båda ger en relativt
långtgående rätt att förfoga över skogsmarken. De båda rättigheterna har
emellertid ett nära samband eftersom respektive rättighetshavares nyttjande av
marken får betydelse för utövandet av den andra rättigheten.821
4.3.3

Äganderättens enhet och äganderätten som negativt bestämd och obegränsad

Med hänsyn till renskötselrättens självständiga ställning i förhållande till
äganderätten bör två grundläggande principer inom fastighetsrätten diskuteras
och problematiseras; principen om den enhetliga äganderätten och äganderätten
som en negativt bestämd och obegränsad rätt.822 Dessa två principer behandlas i
detta avsnitt. En slutsats är att dessa grundläggande principer komplicerar synen
på förhållandet mellan äganderätten och renskötselrätten, vilket utvecklas nedan.
Det svenska rättssystemet bygger på en underförstådd princip om att varje
stycke jord är fördelad mellan ägare och att det endast finns en ägare till varje
fastighet. Äganderätten beskrivs som odelbar då den inte kan delas upp i två eller
flera äganderätter, utan det finns bara en äganderätt till varje stycke jord. Även
när det rör sig om samägande eller samfälligheter, anses det bara finnas en ägare
till varje fastighet. Om olika befogenheter som är kopplade till fastigheten delas
upp mellan flera enskilda, betraktas ett komplex av befogenheterna som
äganderätt och resten av befogenheterna som begränsade rättigheter. Begränsade
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Bengtsson, 2000, s. 39 och Bengtsson, 2004, s. 57.
Bengtsson, 1987, s. 16–17.
822 Allard, 2006, s. 285 har pekat på ett behov av att omvärdera rättsliga resonemang och
doktriner i förhållande till samernas sedvanerätt.
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rättigheter kan däremot delas upp i underrätter av samma slag.823 Principen är
inte helt given och bör i detta sammanhang problematiseras.824
I avsnitt 2.2 beskrivs hur äganderätten i den rättsvetenskapliga litteraturen
anses omfatta i princip alla sätt att förfoga över egendomen. Äganderätten
beskrivs som en negativt bestämd och principiellt obegränsad rätt, till skillnad
från annan rätt till egendomen som är positivt bestämd och begränsad. Dessutom
beskrivs äganderätten som elastisk, vilket innebär att då en begränsning av
äganderätten under en viss tid upphör så återfår ägaren automatiskt de
befogenheter som han inte har kunnat utöva.825 Det innebär att ägarens möjlighet
att förfoga över egendomen kan variera över tid, beroende av vilka begränsningar
av förfoganderätten som föreligger. Termerna ”begränsad rätt” eller ”särskild
rätt” anknyter till denna distinktion.826 I detta synsätt ligger att bruksrätterna
definieras genom sitt förhållande till äganderätten och att äganderätten ses som
den grundläggande nyttjandeformen.827 Bruksrätterna framstår då snarast som en
undantagsföreteelse, som innebär en inskränkning i äganderätten.828
Som beskrivs i avsnitt 2.2 har det alltid förekommit parallella rättigheter till
marken och det har funnits olika typer av rättigheter som varit mer eller mindre
oberoende i förhållande till varandra.829 I avsnitt 3.2.1 beskrivs att det även
förekommit olika teorier om delad äganderätt.830 Fast det inte anses möjligt att
inneha delad äganderätt finns sådana inslag kvar inom fastighetsrätten.831 Av 5 § i
lagen angående hvad till fast egendom är att hänföra, nämligen tomt, vattenverk
och fiskeri följer att ett och samma jordområde eller vattenområde tillhör två
fastighetsenheter.832 En sådan utformning strider mot fastighetsrättens
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Bergström, 1956, s. 147–148.
Bergström, 1956, s. 152 konstaterar att principen om äganderättens enhet inte är universellt
gällande och att det även har förekommit delad äganderätt.
825 Se t.ex. Bergström, 1956, s. 148–149 och Bengtsson, 1986, s. 22.
826 Håstad, 2000, s. 26.
827 Hessler, 1973, s. 42 uttrycker att den särskilda rättigheten förutsätter en ”moderrättighet”, vars
innehavare sålunda upplåtit rättigheten i sin egendom eller på annan grund är underkastad den
begränsning i utövningen av befogenheterna beträffande denna egendom som motsvaras av den
särskilda rättigheten.
828 Hillert, 1960, s. 54.
829 Ett exempel är stadgad åborätt, se Undén, 1965, s. 188–189.
830 Se Undén, 1948, s. 64–66 och Hafström, 1969, s. 8.
831 Undén, 1965, s. 46 och NJA 1990 s. 814. Se även SOU 2006:14.
832 Lag (1895:36 s. 1) är upphävd genom lag (1970:995) om införande av nya jordabalken, men av
10 § samma lag framgår att bestämmelserna i 5 § lagen (1895:36 s. 1) angående vad till fast egendom
är att hänföra fortfarande ska tillämpas i fråga om byggnad på ofri tomt i stad, vattenverk på annans
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nuvarande systematik och då särskilt mot principen om äganderättens enhet.
Hillert har pekat på att detta innebär att det finns två kvalitativt olika äganderätter
och att man därför ibland betecknat dessa säregna fastigheter som ”oegentliga
fastigheter”. Hillert menar emellertid att man ska låta ofri tomt, vattenverk och
fiskeri vara vad de är, nämligen kvarlevande företeelser från äldre tid, som inte
passar in under någon av de för vår moderna fastighetsrätt utbildade figurerna.833
I lagstiftningsarbetet har frågan om förhållandet mellan äganderätten och
renskötselrätten kan beskrivas som en delad äganderätt aktualiserats. I
Gränsdragningskommissionens betänkande pekade de sakkunniga Julstad,
Modéer och Westling i sitt särskilda yttrande på att det finns en typ av delad
äganderätt inom den svenska rättsordningen.834 De sakkunniga menade att det
skulle ha varit önskvärt att kommissionen uppmärksammat vilken betydelse detta
skulle kunna ha för synen på rätten till vinterbete och självbestämmande över
mark som traditionellt bebos och innehas av samerna. Kommissionen valde dock
inte att gå vidare med denna fråga och frågan har mig veterligen inte heller utretts
i något annat sammanhang.835
Med hänsyn till vad som framkommit i avsnitten 4.3.1 och 4.3.2 är min slutsats
att rättsförhållandet mellan äganderätten och renskötselrätten inte bör förstås
utifrån ett synsätt om att det bara finns en äganderätt och att andra rättigheter
regleras i förhållande till denna rätt. Att särskilda rättigheter skulle utgöra
inskränkningar i äganderätten överensstämmer inte med det privaträttsliga
förhållandet mellan äganderätten och renskötselrätten.836 Som beskrivs i de två
föregående avsnitten har renskötselrätten en självständig ställning i förhållande
till äganderätten på ett sätt som i flera avseenden avviker från andra
rättsförhållanden inom fastighetsrätten. Renskötselrättshavaren har rätt att
obegränsat i tiden använda fastigheten för renbete och att fatta beslut om
fastigheten. Det rör sig om ett parallellt bruk som har uppkommit självständigt i
förhållande till varandra och som inte heller har prövats i förhållande till
varandra. Det finns inget avtal eller myndighetsbeslut där avvägningar gjorts dem
emellan. Det går inte heller att beskriva äganderätten som en underliggande rätt
i förhållande till renskötselrätten eftersom denna föregick äganderätten inom
stora delar av renskötselområdet. Dessa förhållanden avviker från det svenska
fastighetsrättsliga systemet och från principen om äganderättens enhet.
grund samt fiskeri som är upptagen i kronans jordebok om besittningsrätten består efter nya
balkens ikraftträdande.
833 Se Hillert, 1960, s. 28.
834 Se SOU 2006:14 s. 525, fotnot 3.
835 Frågan berörs av Allard, 2006, s. 288–289.
836 Bergström, 1956, s. 150–151, Hillert, 1960, s. 13 samt Victorin och Hager, 2015, s. 31.
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Äganderätten är inte heller elastisk i förhållande till renskötselrätten. Även om
renskötselrätten skulle upphöra att gälla på en fastighet kommer fastighetsägaren
inte att ha rätt att bedriva renskötsel där. Den elasticitet som brukar beskrivas
som ett centralt inslag i äganderätten finns alltså inte i detta rättsförhållande.
Däremot har renskötselrätten samma inbyggda elasticitet som äganderätten. Om
en begränsning i renskötselrättens utövande upphävs så kommer bruksrätten att
utvidgas i den utsträckning som omfattas av den ursprungliga renskötselrätten.837
Renskötselrätten bör i stället, på samma sätt som de vattenområden som
nämns ovan, beskrivas som en kvarleva från äldre tid och man bör därmed
acceptera att den inte fullt ut kan förklaras genom de principer som gäller för det
övriga fastighetsrättsliga systemet. Ett alternativt synsätt är att i stället betrakta
äganderätten och renskötselrätten som parallella självständiga rättigheter till
skogsmarken, som inte förutsätter en ”underliggande” äganderätt.838
Sammanfattningsvis gör de historiska förhållandena och den självständiga
ställning som renskötselrätten har i förhållandet till äganderätten att
renskötselrätten inte bör förklaras och förstås utifrån principen om en enhetlig
äganderätt på samma sätt som andra rättigheter till fast egendom. Rättigheterna
bygger inte på avtal eller myndighetsbeslut och kan inte förklaras i förhållande
till varandra på det sätt som är möjligt för andra rättigheter inom fastighetsrätten.
Renskötselrätten har i flera avseenden en mer självständig ställning i förhållande
till äganderätten än andra rättigheter och uppvisar många likheter med
äganderätten. Rättsförhållandet bör i stället jämföras med en typ av delad
äganderätt, som ger rättighetshavarna rätt att bruka samma mark, fast på olika
sätt. En utgångspunkt för den fortsatta analysen är därför att det rör sig om två
självständiga rättigheter till fast egendom som ger en parallell rätt att förfoga över
skogsmarken, men på olika sätt.
4.3.4

Rättigheternas förändrade innehåll över tid

En frågeställning som aktualiseras i förhållandet mellan skogsbruket och
renskötseln är om innehållet i äganderätten och renskötselrätten kan förändras
över tid. Både skogsbruket och renskötseln har under de senaste decennierna
genomgått stora förändringar. Idag används maskiner i stor utsträckning både av
fastighetsägaren och renskötselrättshavaren. Denna markanvändning skiljer sig
från den som förekom när det parallella rättsförhållandet uppstod. Dagens
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Se Bengtsson, 1987, s. 21.
Jfr not 835 om att Hessler, 1973, beskriver äganderätten som en ”moderrättighet” i
förhållande till andra rättigheter.
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moderna teknik ökar dessutom risken för skador. I detta avsnitt diskuteras i
vilken utsträckning respektive rättighet omfattar detta mer sentida sätt att
använda marken.
Frågeställningen om hur renskötselrättshavaren får använda marken berördes
i Nordmalingsmålet där HD i domskälen skriver:
Såvitt framgår av lagtexten får den sedvanerättsligt grundade renskötselrätten
utnyttjas fullt ut enligt bestämmelserna i rennäringslagen. Det föreskrivs inga
inskränkningar, t.ex. så att renskötseln skulle få bedrivas bara på det sätt som
skedde då sedvanerätten upparbetades. Även utan lagreglering får det
emellertid antas att sedvanerätten inte med tiden kan utvidgas ohämmat så att
renskötseln vållar fastighetsägarna skador och olägenheter i betydligt större
omfattning än som skedde när rätten etablerades.
HD hänvisade därefter till NJA 1982 s. 69 som gäller servitut och förändrad
markanvändning över tid. I rättsfallet prövades omfattningen av ett servitut och
hur servitutsinnehavarna fick använda marken i förhållande till den tjänande
fastigheten. I målet stämde en kommun en enskild person för att få fastställt att
denne inte ägde rätt till båtplats eller att använda bryggor eftersom detta nyttjande
grundade sig i en nyttjanderätt som nu inte kunde göras gällande. I målet
prövades om ett båtplatsservitut som upplåtits år 1868 till förmån för några
jordbruksfastigheter numera kunde anses gälla även till förmån för en
fritidsfastighet som avstyckats från en av jordbruksfastigheterna och som enligt
föreskrift vid avstyckningsförrättningen förklarats äga del i servitutsrättigheten. I
målet prövades även betydelsen av att båtplatsen togs i anspråk för fler båtar än
vad som var fallet vid tiden närmast efter servitutets tillkomst.
HD konstaterade att vid tiden för upplåtelsen drevs jordbruk på de härskande
fastigheterna. Syftet med servitutet var att tillförsäkra fastigheterna en bas för
båtfart och annat som vid den tiden sammanhängde naturligt med driften av
jordbruket och dess binäringar. Därefter hade ett antal nya härskande fastigheter
tillkommit och de härskande fastigheterna var när saken prövades
fritidsfastigheter. Detta hade lett till förändringar i sättet att nyttja servitutet.
Ägarna hade med början omkring år 1950 kommit att använda området och
bryggorna för förtöjning och uppläggning av fritidsbåtar. HD uttalade att en
allmänt vedertagen grundsats är att ett servituts innehåll kan förändras i enlighet
med vad som är en naturlig följd av samhällsutvecklingen. HD fann att de
aktuella förändringarna av karaktären av de härskande fastigheterna och att
förändringarna i själva sättet att använda servitutet föll inom ramen för vad som
ansågs vara en naturlig utveckling. Ändringarna ansågs därför godtagbara.
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Vidare prövade HD i målet servitutens omfattning i förhållande till den
tjänande fastighetens nyttjande. HD konstaterade inledningsvis att den tjänande
fastigheten enligt 4:11 JB inte får belastas utöver vad som följer av upplåtelsen.
HD menade att det måste antas att syftet med servitutet var att ge ägarna av
fastigheterna tillgång till annan mark som beredde tillfälle till båtfart och det som
sammanhängde med detta. Vidare förutsattes att det omkring det upplåtna
strandområdet skulle utsättas gränsstenar och hägnad. Dessa förhållanden tydde
enligt HD på att avsikten var att servitutshavarna skulle få en långtgående och
dominerande användningsrätt till landområdet. Även om den tjänande
fastigheten därmed inte formellt uteslöts från att utnyttja området för egen del
med respekterande av servitutet, menade HD att utrymmet för sådant nyttjande
torde ha varit helt obetydligt. Det ansågs inte att ökningen av antalet båtar och
det intensivare nyttjandet medfört att servitutsbelastningen kommit att överstiga
vad den tjänande fastigheten haft att tåla till följd av 1868 års
ursprungsupplåtelse. Inte heller kunde den ökade belastningen i förening med
det ändrade användningssättet anses innebära ett överskridande av
servitutsrätten.
Om paralleller dras från rättsfallet till relationen mellan äganderätten och
renskötselrätten skulle nyttjandet av maskiner utgöra en naturlig del av den
samhällsutveckling som skett. Alltsedan 1950-talet har utvecklingen av tekniska
lösningar och maskiner varit en central den av vår samhällsutveckling. De
förändringar som skett inom både skogsbruket och renskötseln genom
användandet av teknik och maskiner kan ses som naturliga utifrån ett
samhällsperspektiv. Detta har inneburit att innehållet i respektive
rättighetshavares förfoganderätt förändrats över tid och att denna typ av bruk nu
omfattas av förfoganderätten, även om belastningen för den andre
rättighetshavaren ökat. För renskötselns del vinner detta även stöd i
förarbetsuttalanden.839
Samtidigt innebär den intensivare och mer mekaniserade markanvändningen
ännu större utmaningar för den rättsliga relationen mellan äganderätten och
renskötselrätten, eftersom påverkan för den andre markanvändaren ökar. Detta
gör att behovet av att reglera förhållandet mellan fastighetsägaren och
renskötselrättshavaren blir än mer påtagligt, vilket utgör en utgångspunkt för den
fortsatta analysen.
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Prop. 1992/93:32 s. 38.

176

4.4

Slutsatser om rättighetshavarnas förfoganderätt

I detta kapitel har fastighetsägarens respektive renskötselrättshavarens rätt att
förfoga över skogsmarken beskrivits och analyserats. Dessutom har
rättsförhållandet dem emellan analyserats utifrån hur den övriga fastighetsrätten
är systematiserad och reglerad. I detta avsnitt redogörs för de slutsatser som dras
i kapitlet.
I avsnitt 4.1 beskrivs att fastighetsägarens förfoganderätt innebär att denne har
en grundläggande rätt att på olika sätt förfoga över fastigheten och de tillbehör
som finns på den. Rättsligt utgör träden och markvegetationen en del av
fastigheten. Fastighetsägaren har rätt att avverkade de träd som finns på
fastigheten, fatta beslut om skogsskötseln och tillgodogöra sig skogens
ekonomiska värde. Fastighetsägaren får vidta de åtgärder som normalt vidtas
inom skogsbruket och som utgör accepterade skogsvårdsåtgärder. Innan en
avverkning görs ska en anmälan eller ansökan göras till Skogsstyrelsen som
utövar tillsyn över att SVL följs. Skogsvårdslagstiftningens utformning innebär
att fastighetsägarens möjlighet att förfoga över skogsmarken har begränsats med
hänsyn till vissa allmänna intressen som naturvård, kulturmiljö och rennäring.
Det finns i SVL även bestämmelser som ålägger fastighetsägaren att vidta vissa
åtgärder med fastigheten, vilket motiverats av de allmänna intressena av
skogsproduktion och naturvård.
I avsnitt 4.2 beskrivs renskötselrättens uppkomst och innebörd.
Renskötselrätten har upparbetats genom det långvariga bruket, vilket innebär att
det rör sig om en rättighet av privaträttslig karaktär. Dess uppkomst förklaras
genom rättsinstitutet urminnes hävd eller genom sedvanerätten.
Renskötselrättens innehåll bestäms genom rättsinstitutet urminnes hävd,
sedvanerätten samt vissa bestämmelser i RNL. Renskötselrättshavarens
förfoganderätt omfattar en rätt att hålla renarna på skogsmarken för renbete, att
fatta beslut om hur betesresursen ska användas över tid och om renskötselns
bedrivande samt att renskötselrättshavaren kan tillgodogöra sig fastighetens
ekonomiska värde genom att använda betesresursen och sedan sälja renköttet.
Förfoganderätten innefattar även rätt att förflytta sig över och mellan
betesområden samt att bygga vissa anläggningar. Innehållet i renskötselrätten
bestäms utifrån hur renskötseln har bedrivits och bedrivs, vilket gör att
sedvanerätten får en mer framträdande betydelse än i andra fastighetsrättsliga
situationer. Samebyn är det rättssubjekt som företräder renskötselrätten i
situationer som rör hur skogsmarken används. Idag är renskötselområdets
utsträckning fastställt vad gäller Norrbotten och Västerbotten. I Jämtland och
Härjedalen råder fortfarande vissa oklarheter om vinterbetesmarkernas
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utsträckning i sydlig och östlig riktning, vilket innebär att det även är oklart om
det föreligger ett privaträttsligt förhållande mellan fastighetsägare och samebyar
i dessa områden. När renskötselrätten väl upparbetats gäller den med samma
styrka över tid. Den har emellertid sedan 1800-talet kommit till uttryck i
rättsordningen genom en framförallt förvaltningsrättslig ordning, vilket innebär
att den har uppfattats som svag.
I avsnitt 4.3 konstateras att förhållandet mellan äganderätten och
renskötselrätten i vissa avseenden uppvisar likheter med andra rättsförhållanden
inom fastighetsrätten, men att det även finns tydliga skillnader. Renskötselrätten
grundar sig i det långvariga bruket och är inte beroende av lag, upplåtelser eller
myndighetsbeslut för sin existens. Renskötselrätten gäller utan begränsning i
tiden och kan endast upphöra att gälla genom att den upphävs enligt 26 § RNL.
Rätten gäller mot alla andra rättighetshavare och utan att vederlag utgår.
Renskötselrätten har sammanfattningsvis en mer självständig ställning i
förhållande till äganderätten än andra rättigheter till fast egendom.
Renskötselrätten uppvisar i stället flera likheter med äganderätten.
Förhållandet mellan äganderätten och renskötselrätten kan inte heller fullt ut
förklaras och förstås genom det de grundläggande principer som används för att
förklara övriga rättigheter inom fastighetsrätten och deras förhållande till
varandra. Äganderätten och renskötselrätten har uppkommit självständigt i
förhållande till varandra. I många områden hade renskötselrätten redan
upparbetats innan äganderätten etablerades genom avvittringarna.
Renskötselrättens existens har därför varit en förutsättning vid äganderättens
uppkomst. Det påverkar äganderättens innebörd inom renskötselområdet i
förhållande till samma rätt utanför renskötselområdet.
Rättsförhållandet mellan äganderätten och renskötselrätten kan inte heller
förklaras och förstås utifrån de grundläggande utgångspunkterna inom
fastighetsrätten om äganderättens enhet och äganderätten som en negativt
bestämd och obegränsad rätt. En slutsats är därför att äganderätten och
renskötselrätten utgör två självständiga rättigheter till marken i förhållande till
varandra på ett sätt som avviker från det övriga fastighetsrättsliga systemet. Den
parallella rätten till marken kan jämföras med en typ av delad äganderätt, som ger
rättighetshavarna rätt att förfoga över den fasta egendomen på olika sätt.
Fastighetsägarens och renskötselrättshavarens möjligheter att förfoga över
egendomen påverkas av hur den andra rättigheten utövas. Rättighetshavarna kan
inte komma ur rättsförhållandet på samma sätt som i andra fastighetsrättsliga
situationer. Det finns därmed ett nödvändigt samband mellan rättigheterna på
samma sätt som i grannelagsrättsliga förhållanden. En skillnad är dock att
rättigheterna gäller samma mark.
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Med hänsyn till vad analysen visat i denna del är en utgångspunkt för den
fortsatta analysen att äganderätten och renskötselrätten utgör två i förhållande till
varandra självständiga rättigheter. Därmed krävs ett rättighetsskydd som reglerar
och upprätthåller rättigheterna i förhållande till varandra.
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5 Rättighetsskyddet och
förfoganderätten
Som beskrivs i avsnitt 2.6.1 byggs rättighetsskyddet upp genom olika rättsliga
inslag. I detta kapitel beskrivs inslag som används inom fastighetsrätten för att
bygga upp förhållandet mellan olika rättigheter. Därefter analyseras i vilken
utsträckning dessa inslag används i regleringen av förhållandet mellan
äganderätten och renskötselrätten. De inslag som beskrivs och analyseras inom
den allmänna fastighetsrätten är:
- krav på hänsyn,
- rätten till skadestånd,
- och rätten till domstolsprövning.
Inom den speciella fastighetsrätten rör det sig om:
- krav på avvägningar mellan rättighetshavares behov och intressen,
- rätten till ekonomisk ersättning,
- rätten att yttra sig innan ett ärende som berör egendomen avgörs,
- och rätten till domstolsprövning.840
Dessa rättsliga inslag fyller olika funktioner. Krav på hänsyn avser en form av
allmän skyldighet som grundar sig i principen om att en rättighetshavare inte får
orsaka skada för annan. Skadeståndet och den ekonomiska ersättningen utgör
rättsliga sanktioner för att regelverket ska efterlevas. Domstolsprövningen ger de
processuella förutsättningarna för att kunna skydda sin egendom. Utöver detta
har dessa rättsliga inslag som gemensam funktion att bygga upp den enskildes
rättighetsskydd och de är därmed nära sammankopplade till varandra.
Exempelvis har kravet på hänsyn ett nära samband med skyldigheten att utge
skadestånd om skada uppkommer och möjligheten att få detta prövat i domstol.
För att underlätta analysen och redovisningen beskrivs de olika rättsliga inslagen
var för sig, vilket leder till vissa upprepningar och hänvisningar.
Det första inslaget i rätten som behandlas är krav på hänsyn, som beskrivs i
avsnitt 5.1. Därefter beskrivs i avsnitt 5.2 krav på avvägningar mellan olika
rättighetshavare. I avsnitt 5.3 beskrivs ekonomisk kompensation som en del av
regleringen av förhållandet mellan olika rättighetshavare, vilket omfattar
skadestånd, ersättning vid förvaltningsrättsliga förfaranden och vinstfördelning.
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I avsnitt 1.3 redovisas hur urvalet har gjorts.
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I avsnitt 5.4 beskrivs det processuella rättighetsskyddet; rätten att yttra sig och
rätten till domstolsprövning.
I de fyra första avsnitten beskrivs inledningsvis hur respektive rättsligt inslag
används inom delar av fastighetsrätten. Beskrivningen omfattar såväl lagstiftning,
praxis, förarbeten som rättsvetenskaplig litteratur. I denna redovisning är
grannelagsrätten, servitut, ledningsrätter och nyttjanderätter av särskilt intresse,
då dessa rör regleringen av rättsförhållanden som i flera avseenden uppvisar
likheter med förhållandet mellan äganderätten och renskötselrätten. I varje
avsnitt följer därefter en analys av i vilken utsträckning det beskrivna rättsliga
inslaget används i regleringen av förhållandet mellan äganderätten och
renskötselrätten. Även i denna del analyseras såväl lagstiftning, praxis, förarbeten
som rättsvetenskaplig litteratur. Analysen mynnar ut i en diskussion om vilket
rättighetsskydd äganderätten respektive renskötselrätten har i dagens reglering.
Slutligen återfinns i avsnitt 5.5 analysers fastighetsägarens respektive
renskötselrättshavarens möjlighet att förfoga över skogsmarken överensstämmer
med rättigheternas privaträttsliga karaktär.

5.1

Krav på hänsyn

Inom den allmänna fastighetsrätten finns i flera situationer ett krav på hänsyn
rättighetshavare emellan, vilket beskrivs i detta avsnitt. Krav på hänsyn framgår
av lagstiftning, rättspraxis, förarbetsuttalanden och doktrin. I avsnitt 5.1.1 till
5.1.3 beskrivs hur kravet på hänsyn är utformade inom delar av den allmänna
fastighetsrätten. I avsnitt 5.1.4 förs ett resonemang av vilka slutsatser man kan
dra om hänsynskravens betydelse för regleringen av förhållandet mellan
rättigheter. Därefter analyseras i avsnitt 5.1.5 regleringen av förhållandet mellan
äganderätten och renskötselrätten utifrån det krav på hänsyn som förekommer
inom den övriga fastighetsrätten.
Ett uttalande om att en rättighetshavare ska visa hänsyn i förhållande till andra
kan tyckas utgöra ett relativt svagt rättighetsskydd. Det är först när hänsynskrav
kopplas ihop med andra inslag av rättighetsskyddet, exempelvis skadeståndet och
rätten till domstolsprövning, som det får en tydligare innebörd. Därför får de
delar av rättighetsskyddet som beskrivs längre fram i detta kapitel betydelse för
hänsynskravets innebörd.
5.1.1

Grannelagsrätten

Inom grannelagsrätten har varje fastighetsägare som utgångspunkt rätt att
förfoga över sin fastighet. Det innebär en rätt att använda fastigheten på olika

181

sätt, att fatta beslut om den och att tillgodogöra sig dess ekonomiska värde.
Samtidigt måste fastighetsägaren anpassa sitt bruk av fastigheten så att
omgivningen och däribland andra rättighetshavare inte drabbas på ett orimligt
sätt. Därför föreskrivs i 3:1 JB att var och en vid nyttjandet av sin eller annans
fasta egendom ska ta ”skälig hänsyn” till omgivningen. Bestämmelsens
formulering innebär att denna skyldighet omfattar alla de åtgärder som vidtas och
gäller mot alla som på ett eller annat sätt använder eller vistas lovligen på
grannfastigheten, vilket även omfattar andra rättighetshavare.841
När grannelagsrätten började regleras mer utförligt i början av 1900-talet,
uttalades att skyldigheten att visa omgivningen skälig hänsyn grundades i att det
föreligger ett samband mellan olika ägare i ett grannerättsligt förhållande som gör
det naturligt att hänsyn måste tas till en annan rättighetshavare som kan påverkas
negativt av åtgärder som ska vidtas.842 Bestämmelsen ger alltså uttryck för en
traditionell uppfattning om att man har speciella skyldigheter mot sina grannar.843
Kravet på hänsyn sågs därmed som en naturlig anpassning av fastighetsägarnas
förfoganderätt i förhållande till andra rättighetshavare.
Stadgandet i 3:1 JB betyder att den som äger eller annars brukar en fastighet
inte har full handlingsfrihet. Fastighetsägarens möjlighet att förfoga över
egendomen vägs mot den påverkan som detta innebär för andra, vilket innebär
att den nytta och den skada som verksamheten eller åtgärden medför vägs mot
varandra. Detta är resonemang som kan sägas genomsyra hela grannelagsrätten
och som har tillämpats länge i praxis. Vid skälighetsbedömningen måste man ta
hänsyn till vad som sedvanemässigt tolereras mellan grannar under likartade
förhållanden.844
Hänsynskravet i 3:1 JB innebär att en fastighetsägare löpande måste bedöma
vilken hänsyn som ska tas till grannarna när olika åtgärder vidtas. Hur den
enskilde fastighetsägaren får förfoga över sin fastighet kan dock ytterst prövas av
domstol som bedömer vad som utgör skälig hänsyn.845 Om en fastighetsägare
menar att en granne har överskridit den tillåtna gränsen för hänsyn, kan denne
föra en talan om skadestånd eller rikta ett yrkande om föreläggande eller förbud
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Bengtsson, 1991, s. 37.
Lagberedningens förslag till jordabalk år 1909 s. 105.
843 Bengtsson, 2003, s. 59.
844 Bengtsson, 1991, s. 35–36. Bengtsson pekar på att samma typ av skälighetsavvägningar finns i
andra sammanhang inom förmögenhetsrätten, särskilt utom kontraktsförhållanden och han
nämner som ett exempel skadeståndsrättens läror om rättsstridighet och culpa.
845 Victorin och Hager, 2015, s. 57.
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mot någons verksamhet med stöd av 3:1 JB.846 Gränserna för hur långt
hänsynskravet sträcker sig i grannelagsrättsliga situationer har prövats i domstol
vid några tillfällen, vilket beskrivs nedan.847
Oxelhäcksmålet gällde en oxelhäck som var gemensam mellan två fastigheter
och där den ene fastighetsägaren klippte ned oxelhäcken mot den andres vilja.848
HD konstaterade att enligt allmänna grannelagsrättsliga principer, som kommer
till uttryck i 3:1 JB, måste den som brukar en fastighet ta skälig hänsyn till sin
granne. HD uttalade därefter att inte endast positivt handlande utan även
underlåtenhet att handla kan innefatta ett åsidosättande av grannelagsrättsliga
förpliktelser. Vad som kan krävas av en fastighetsägare måste avgöras efter vad
som enligt ett objektivt bedömande framstår som skäligt med hänsyn till
omständigheterna. HD beaktade hur grannarna hade hanterat häcken under
årens lopp och hur häckar vanligen hanterades mellan grannar. HD ansåg inte att
fastighetsägaren som klippt ner häcken skulle förpliktas att utge skadestånd
eftersom han hade kunnat fordra att häcken skulle hållas klippt på ett sätt som
sedan många år varit brukligt. HD:s uttalande om att inte bara positivt handlande
omfattas av bestämmelsen, utan också underlåtenhet att handla, visar på en
skyldighet att i vissa lägen vidta åtgärder i förhållande till grannars behov.
Modellflygplansmålet gällde gröda som hade trampats ner på en
grannfastighet under en tävling med modellflygplan.849 En flygklubb som
arrenderade ett flygfält arrangerade tävlingen. Modellflygplanen landade på en
grannfastighet och planen hämtades därifrån och den växande grödan trampades
ner. HD konstaterade inledningsvis att växande gröda trampats ned och att det
inte hade förelegat någon rätt att beträda åkern på allemansrättslig eller annan
grund. Domstolen konstaterade därefter att marken hade brukats utan att skälig
hänsyn tagits till omgivningen. Frågan i målet gällde i övrigt framförallt vem som
var ansvarig för skadan och det konstaterades att arrendatorn av anläggningen
var skyldig att utge skadestånd till ägaren av grannfastigheten.
Bengtsson menar att 3:1 JB även kan ha en annan sida, som innebär att
åtgärder kan få tolereras från en grannes sida som man inte behöver tåla av vem
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Av NJA 2004 s. 743 framgår att en talan ska tas upp av allmän domstol när käranden har angett
att den rättsliga grunden för talan finns i 3:1 JB, även om det rörde sig om en fråga om ersättning
som kunde hanteras enligt MB, se avsnitt 5.4.2. Se även NJA 1983 s. 546, där talan riktades mot
Vägverket, se avsnitt 5.4.1.
847 Se även NJA 1946 s. 468 där ägaren av en fastighet vill få till stånd vitesförbud mot regelbunden
passage som medförde olägenhet. Se även NJA 1949 s. 167, där en granne utan lov hade byggt en
primitiv båt- och badbrygga på annans mark och förelades vid vite att ta bort den. I dessa fall var
det emellertid innebörden av allemansrätten snarare än grannförhållandet som var av intresse.
848 NJA 1990 s. 71.
849 NJA 1994 s. 162.
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som helst. Grannen bör exempelvis kunna använda sig av fastighetsägarens mark
i större utsträckning än allemansrätten tillåter, om han har ett starkt intresse av
detta och ingen nämnvärd olägenhet objektivt uppstår för fastighetsägaren. Man
skulle alltså beakta att det i grannelagsrättsliga förhållanden krävs att parterna tar
hänsyn till varandras intressen utan att någondera håller strikt på de befogenheter
äganderätten i princip medför i förhållande till utomstående. Som exempel anger
Bengtsson möjligheten att tillfälligt ställa upp en byggnadsställning på en
närliggande fastighet om det krävs, eventuellt mot viss ersättning om
ställningarna medför påtagligt intrång. Ett annat exempel kan vara att grannar
har större rätt att ta väg över fastigheten.850
Bestämmelsen i 3:1 JB har ett nära samband med regleringen av miljöfarlig
verksamhet i MB, som grundar sig i grannelagsrätten. Idag finns en relativt
utförlig reglering av förhållandet mellan verksamhetsutövare och omgivningen i
MB, vilket omfattar andra fastighetsägare och rättighetshavare. I MB föreskrivs
bland annat att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska utföra
de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt
som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller
åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö.851
Utöver den allmänna hänsynsbestämmelsen i 3:1 JB finns i 3:2 och 3:3 JB
särskilda bestämmelser som hanterar åtgärder som mer påtagligt påverkar
omgivningen. I 3:2 JB föreskrivs att om rötter eller grenar tränger in på en
fastighet och medför olägenhet för fastighetens ägare, får denne ta bort roten
eller grenen. Områdets ägare ska dock beredas tillfälle att själv utföra åtgärden,
om den kan befaras medföra skada av betydelse för honom.852 Det konstaterades
i förarbetena att det med visst fog kunde anföras att frågan om inträngande rötter
eller grenar var av ringa betydelse och att det kunde överlämnas till domstolarna
att pröva sådana tvister. Det ansågs dock bättre för grannsämjans skull om frågan
reglerades än förblev oreglerad.853 Detta är ett exempel på att även frågor av
mindre betydelse har lett till lagstiftning för att förhindra konflikter
rättighetshavare emellan.
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Bengtsson, 1991, s. 37. Se även Westerlind, 1971, s. 200.
2:3 MB.
852 3:2 JB.
853 Prop. 1970:20 del B 1 s. 104. Departementschefen uttryckte vidare att bestämmelserna innebär
att grannen får en vidsträckt rätt att handla utan att ens på förhand sätta sig i förbindelse med den
som äger trädet. Det konstaterades vidare att det är tydligt att god grannsämja bäst tillgodoses om
åtgärder av förevarande slag genomförs efter samråd mellan berörda parter.
851

184

Enligt 3:3 1 st. JB ska den som avser att genomföra grävning eller liknande
arbeten på sin fastighet vidta varje skyddsåtgärd som kan anses nödvändig för att
förebygga skada på angränsande fastigheter. Det stadgas också att ersättning för
skador till följd av grävning eller liknande arbete finns i 32 kap. JB. Bestämmelsen
visar att det även här föreligger ett krav på att åtgärder vidtas i förhållande till en
grannes behov och intressen.
I bäckfåremålet hade makarna L, som tillsammans ägde en fastighet, vid
bebyggande av fastigheten lagt igen en bäckfåra som användes för avrinning av
dagvatten från en grannfastighet.854 Åtgärden medförde skador på
grannfastigheten. Målet gällde ansvar för att förebygga skada på angränsande
mark samt att ersätta skada som uppkommer för att fastighetsägaren eller någon
han anlitat underlåtit att vidta sådan åtgärd eller i annat hänseende brustit i
omsorg vid arbetets utförande.855 HD fann utrett att skadorna på
grannfastigheten orsakats av en grundvattenhöjning när bäckfåran lagts igen.
Avgörande för frågan om skadeståndsskyldighet var vem det ålegat att vidta de
åtgärder som krävdes för att dagvatten även i fortsättningen kunde avledas på ett
tillfredsställande sätt efter bebyggandet. HD konstaterade att detta fick bedömas
genom en avvägning, efter vad som kunde anses skäligt, av de berörda
fastigheternas intressen. Avrinningen hade skett genom bäckfåran under lång tid
och den hade uppkommit genom naturlig avrinning. Behovet av särskilda
åtgärder för avrinning uppkom som en följd av att makarna L ville bebygga sin
fastighet. Därför ansåg HD att det ålegat makarna L att vidta och bekosta de
åtgärder som krävdes för att avrinningen från grannfastigheten skulle bli ordnad
på ett tillfredsställande sätt. Makarna L ansågs som vållande till skadorna och
förpliktades att utge skadestånd.
Sammanfattningsvis finns det i grannelagsrättsliga situationer, både genom
lagstiftning och praxis, ett uttalat krav på ömsesidig och skälig hänsyn
rättighetshavarna emellan. I bedömningen av vad som är skäligt görs en
bedömning där nyttan och konsekvenserna av åtgärden vägs mot varandra. I
grannelagsrättsliga situationer finns även flera exempel på uttryckliga krav på att
rättighetshavarna ska vidta åtgärder för att förhindra att skada uppkommer för
andra rättighetshavare.
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NJA 1995 s. 720.
Bestämmelsen överfördes därefter till 5 § 1 st. miljöskadelagen (1986:225) och återfinns numera
i 3:3 1 st. JB och 32:5 MB.
855
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5.1.2

Servitut

Vid servitut finns ett uttryckligt krav på hänsyn i 14:6 JB som lyder:
Ägaren av den härskande fastigheten skall vid servitutets utövning förfara så,
att den tjänande fastigheten icke betungas mer än nödvändigt.
Har den härskande fastighetens ägare på den tjänande fastigheten väg,
byggnad eller annan anläggning, åligger det honom att hålla den i sådant skick
att skada och olägenhet icke vållas onödigtvis.856
När bestämmelsen infördes ansågs den överensstämma med vad som redan
gällde enligt allmänna rättsgrundsatser.857 Bestämmelsen omfattar alla de åtgärder
som ligger inom ramen för servitutet. I 14:7 och 14:8 JB finns bestämmelser om
sanktioner vid brister i utövningen av servitutet. Dessa behandlas i avsnitt 5.3 om
skadestånd.
Den hänsyn som den härskande fastigheten ska ta uttrycks så att den tjänande
fastigheten ”inte betungas mer än nödvändigt”, vilket grundas i den
romerskrättsliga tanken att servitut ska utnyttjas ”civiliter”.858 Som exempel på
att den härskande fastighetens ägare överskridit sin rätt nämns i förarbetena att
denne utan stöd i upplåtelsen har uppfört en anläggning på den tjänande
fastigheten för servitutets nyttjande. Som exempel på när den tjänande
fastighetens ägare har brustit i sin skyldighet på grund av servitutet anges att
denne hindrat utövningen av ett positivt servitut eller ”vidtagit anordningar” i
strid med ett negativt servitut.859
Det finns inga prejudikat som utvecklat innebörden av 14:6 JB. I praxis har
dock frågor om servitut föreligger och servituts innehåll prövats. I samband med
detta har även frågan om hur rättighetshavare får förfara i förhållande till
varandra vid servitut berörts. Två sådana domar beskrivs nedan.
Rättsfallet NJA 1948 s. 807 gällde ett servitut till förmån för en
barnhemsstiftelse att bada och fiska och ensam utnyttja ett strandområde.
Stiftelsen hade genom ett köpekontrakt försäkrats rätten att för all framtid
begagna en båtbrygga, bada och fiska i en sjö samt för sådana ändamål fritt och
obehindrat ensam disponera över ett strandområde. HD menade att detta
utgjorde ett servitut och att servitutet innebar befogenhet att hålla strandområdet
avstängt i den mån det krävdes för områdets nyttjande som friluftsbad och till
fiske. Ägarna av de tjänande fastigheterna fick dock inte hindras att vinna tillträde
856

Samma typ av stadgande fanns tidigare i 4 § servitutslagen (1907:36 s. 25).
Prop. 1970:20 B 2 s. 736–737.
858 Hillert, 1991, s. 69, och Victorin och Hager, 2015, s. 187.
859 Prop. 1970:20 B 2 s. 737 och SOU 1960:25 s. 397.
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till området och förfoga över det, såvitt det kunde ske utan intrång i den
ensamrätt som tillkom servitutshavaren. I målet prövades följaktligen servitutets
innebörd samt dess förhållande till andra upplåtelser. I målet berördes även
frågan om hur servitutshavaren får agera i förhållande till ägaren av den tjänande
fastigheten och vice versa. Victorin och Hager konstaterar att denna typ av
ensamrätt att utöva servitut närmast är ett utflöde av principen att
servitutshavaren inte ska behöva störas i sitt utövande av servitut.860
I rättsfallet NJA 1962 s. 704, som gällde Backafallen på Ven, hade servitut
upplåtits för ägaren av den härskande fastigheten att ta väg över en annan
fastighet tätt intill ett bostadshus. Den härskande fastigheten förvärvades därefter
av en hembygdsförening som bedrev viss verksamhet som innebar att stora
skaror turister använde vägen. Innehavaren av den tjänande fastigheten satte
därför upp grindar för att förhindra användningen av marken. Innehavaren av
den härskande fastigheten stämde innehavaren av den tjänande fastigheten i
allmän domstol, med yrkande om att denne skulle förpliktas att ta bort grindarna.
HD förklarade att nyttjandet av vägen av turister var av en omfattning som inte
omfattades av servitutet. Ägaren av den tjänande fastigheten hade därför rätt att
sätta upp grindar för att förhindra nyttjandet av vägen av turister och att det var
tillräckligt att fastighetsägaren tillhandahöll nycklar för hembygdsföreningen så
att servitutet kunde utnyttjas. Avgörandet gällde främst tolkningen av servitut,
men visar även när hänsynen till omgivningen har ansetts överskriden.
LL gäller i princip förutsättningar för upplåtelse av ledningsrätt och lagen
innehåller ingen uttrycklig bestämmelse om hur äganderätten och ledningsrätten
får utövas i förhållande till varandra under det löpande rättsförhållandet. I
förarbeten och litteraturen har uttalats att 14:6 JB bör kunna vara analogivis
tillämplig, så att ledningsrättshavaren ska förfara så att den tjänande fastigheten
inte betungas mer än nödvändigt.861
Sammanfattningsvis finns även vid servitut ett uttryckligt krav på att hänsyn ska
visas till den tjänande fastigheten vid utövningen av servitutet. Genom praxis har
det även prövats vilken hänsyn rättighetshavarna bör ta i förhållande till varandra
vid utövandet av servitutet. Av dessa avgöranden framgår att mer påtaglig
påverkan inte har accepterats.

860
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Victorin och Hager, 2015, s. 176.
SOU 2004:7 s. 41 samt Larsson och Synnergren, 2015b, s. 134–135.
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5.1.3

Övriga rättigheter

Även i andra fastighetsrättsliga situationer finns exempel på hänsynskrav som en
del av regleringen av förhållandet mellan olika rättighetshavare. Några sådana
situationer beskrivs i detta avsnitt.
Vid tredimensionella fastigheter föreligger en uttrycklig skyldighet för en
rättighetshavare att vidta åtgärder för att förebygga skada vid byggnadsarbete på
en del av anläggningen om arbetet medför risk för skada på någon annans del av
anläggningen.862 I detta ligger ett uttryckligt krav på hänsyn till andra
rättighetshavare som omfattas av den tredimensionella fastigheten.863
Vidare föreskrivs vid tredimensionell fasighet att den som äger en del av en
sådan anläggning vid användandet ska se till att de som bor i omgivningen inte
utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars
försämra deras bostadsmiljö att störningarna inte skäligen bör tålas.864 Ägaren
ska iaktta allt som fordras för att även i övrigt bevara sundhet, ordning och gott
skick inom eller utanför anläggningen.865 Även denna bestämmelse utgör ett
uttryckligt krav på hänsyn rättighetshavare emellan.
Vid fiske kan flera enskilda fiska i samma vatten eller i direkt anslutning till
varandra, vilket innebär att olika rättighetshavare kan använda vattnet parallellt,
antingen med stöd av äganderätt eller upplåtelse.866 I FiskeL finns därför
bestämmelser om hur enskilda ska förfara vid nyttjandet av vatten och strand i
förhållande till varandra. I 25 § FiskeL föreskrivs i relevanta delar:
Den som fiskar skall visa hänsyn till andra som vistas i området. Fiske skall
bedrivas så att andras fiskande inte onödigtvis hindras.
Om flera fiskande vill fiska i samma vatten och det inte kan ske samtidigt,
skall de få fiska i den ordning som de kommit till platsen.
Det egna fiskeredskapet skall användas så att det inte snärjs ihop med eller
skadar andras redskap.

862

3:6 1 st. JB.
I vissa situationer ska dessa åtgärder bekostas av ägaren till den anläggningsdel som riskerar att
skadas, 3:6 2 st. JB.
864 3:11 1 st. 1 p. JB.
865 3:11 1 st. 2 p. JB.
866 I förarbetena till FiskeL uttalades att det är naturligt att fiskare tar hänsyn till varandra vid fisket,
se prop. 1992/93:232 s. 46.
863
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Efter avslutat fiske får inte någonting lämnas kvar som kan hindra andra
fiskande.867
I FiskeL finns alltså ett uttryckligt och relativt detaljerat krav på vilken hänsyn
som ska tas i förhållande till andra fiskare.
I förhållandet mellan äganderätten och allemansrätten är det genom
forsrännarmålet fastställt att det föreligger ett krav på hänsyn även vid utövandet
av allemansrätten i förhållande till äganderätten.868 Målet avsåg en regelbunden
användning av mark under en följd av år för att kunna genomföra organiserad
forsränningsverksamhet. Basen för friluftsverksamheten var stationerad i
närheten av fastigheten och det fanns en ansvarig verksamhetsutövare som var
svarande i målet. Verksamheten innebar att ett stort antal personer regelbundet
befann sig på fastigheten där de vandrade och vistades i närheten av det
strömmande vattnet. HD fann att nyttjandet av fastigheten gjordes med stöd i
allemansrätten och att detta hade lett till avsevärda skador och olägenheter för
fastighetsägaren, vilket verksamhetsutövaren måste ha insett. Det konstaterades
att skadorna och olägenheterna klart översteg vad fastighetsägaren måste tåla på
grund av allemansrätten. HD uttalade i målet att förfogandet över annans mark
inte får ske så att det medför nämnvärd skada eller olägenhet för fastighetsägaren
eller annan rättsinnehavare. HD konstaterade vidare att allemansrätten kan
utövas av ett flertal personer tillsammans, under förutsättning att envar håller sig
inom ramen för allemansrätten. Skulle ett kollektivt utnyttjande innebära påtaglig
skada eller olägenhet, kan det medföra att allemansrätten inte får utnyttjas längre
på det viset.869
5.1.4

Slutsatser om kravet på hänsyn inom fastighetsrätten

Genomgången visar att det i flera rättsförhållanden finns ett krav på hänsyn
rättighetshavare emellan. Det finns ett antal uttryckliga hänsynsbestämmelser av
innebörden att rättighetshavare ska visa hänsyn eller skälig hänsyn i förhållande
till andra.870 Kravet på hänsyn har även fastlagts och preciserats genom praxis.871

867

Bestämmelsen som infördes genom FiskeL ersatte ett antal mer detaljerade föreskrifter om hur
fisket skulle gå till som funnits i fiskerättslagen. Några sakliga förändringar i förhållande till vad
som gällde tidigare var inte avsedda, se prop. 1992/93:232 s. 69.
868 NJA 1996 s. 495.
869 NJA 1996 s. 495 (s. 508).
870 3:1–3:3 JB, 14:6 JB och 25 § FL.
871 NJA 1990 s. 71, NJA 1994 s. 162, NJA 1995 s. 720, NJA 1948 s. 807, NJA 1962 s. 704 och
NJA 1996 s. 495.
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De hänsynskrav som uppställs är ömsesidiga och omfattar alla de åtgärder
som en rättighetshavare vidtar. Kravet på skälighet, exempelvis vid
grannelagsrättsliga förhållanden, innebär att det ska göras en avvägning mellan
nyttan av en åtgärd för den ene rättighetshavaren i förhållande till
konsekvenserna för den andra rättighetshavaren.
Vilken hänsyn som ska tas rättighetshavarna emellan får bedömas utifrån de
faktiska förhållandena i varje situation. Ytterst kan detta bli en fråga för allmän
domstol. Vad gäller nivån på den hänsyn som krävs går det inte att av utläsa något
generellt krav. Av praxis framgår dock att rättighetshavare inte får orsaka mer
nämnvärd skada eller olägenhet, vilket innebär att alltför långtgående skador inte
är tillåtna. I stort sett tolereras bara skador eller påverkan av mindre omfattning.
En viss påverkan kan dock få accepteras i vissa rättsförhållanden utifrån
rättigheternas naturliga samband, exempelvis vid grannelagsrättsliga
förhållanden.
Åtgärder eller verksamheter som innebär att det uppställda hänsynskravet
överskrids är inte tillåtna. Detta sanktioneras främst genom möjligheten att föra
talan om skadestånd, förbud eller villkor för verksamheten i domstol.
Genomgången visar även att det finns flera situationer när det föreligger en
skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra skada för en annan
rättighetshavare.872
5.1.5

Regleringen av förhållandet mellan äganderätten och renskötselrätten

I avsnitt 4.3 beskrivs hur äganderätten och renskötselrätten utgör självständiga
rättigheter till fast egendom i förhållande till varandra. Den markanvändning som
respektive rättighetshavare utövar medför eller riskerar att medföra skador på
den andre rättighetshavarens egendom. Det rör sig således om ett
rättsförhållande där det finns ett naturligt och tvingande samband mellan
rättighetshavarna på samma sätt som vid grannelagsrättsliga situationer eller när
det föreligger ett servitutsförhållande till marken.873 Det är därför av intresse att
se hur hänsynen mellan äganderätten och renskötselrätten regleras i jämförelse
med de hänsynskrav som finns inom den allmänna fastighetsrätten. I detta avsnitt
872

Se ovan om 3:1 och 3:3 JB och HD:s bedömning i oxelhäcksmålet, NJA 1990 s. 71. Se även
1 § ÄL. I 9:15 JB åläggs en arrendator att vårda och underhålla egendomen. I 9:34 a JB stadgas att
fastighetsägaren har ett särskilt ansvar för viltskador vid arrende.
873 I förarbetena till RNL har konstaterats att ingen av rättighetshavarna kan räkna med att utnyttja
mark och vatten inom renskötselområdet för egna ändamål utan hänsyn till andra rättighetshavare,
se prop. 1992/93:32 s. 111.
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analyseras därför regleringen i SVL och RNL utifrån de krav på hänsyn som
uppställs inom fastighetsrätten.
Varken SVL eller RNL innehåller någon ömsesidig hänsynsbestämmelse
rättighetshavarna emellan. Frågan om en ömsesidig hänsynsbestämmelse har
aktualiserats i lagstiftningsarbetet. Rennäringspolitiska kommittén föreslog år
2001 en sådan bestämmelse.874 Flertalet remissinstanser avstyrkte emellertid
förslaget. Exempelvis avstyrkte Statens Fastighetsverk och Sveaskog förslaget då
man menade att det innebar att rättsläget ändrades så att varje åtgärd som
hindrade renskötseln skulle bli förbjuden om inte markägaren kunde bevisa att
det inte var möjligt att undvika åtgärden. Enligt Statens Fastighetsverk kunde det
ifrågasättas om förslaget inskränkte markägarens rätt på ett sätt som stred mot
2:18 RF. Liknande synpunkter lämnades av andra företrädare för skogsbruket.875
I Ds 2009:40 föreslogs återigen en ömsesidig hänsynsbestämmelse.876 Det
konstaterades att det utgjorde en brist att RNL inte innehöll en bestämmelse om
ömsesidig hänsyn och det ansågs att ett sådant krav på hänsyn stämde med
allmänna rättsgrundsatser. Det uttalades att ”när flera brukar samma egendom
bör rimligen båda parter anpassa sitt handlande så att inte den andra i onödan
tillfogas skada och olägenhet”. Samtidigt uttalades att hänsyn inte skulle behöva
tas i en sådan omfattning att den egna markanvändningen inte skulle kunna pågå
på ett rimligt vis och att hänsynskravet rimligen inte kunde innebära sådana
åtgärder som skulle medföra betydande avbräck för den egna verksamheten.877
Som beskrivs i avsnitt 3.5 har inte heller detta förslag lett till ändringar i
lagstiftningen.
Den hänsyn som fastighetsägaren och renskötselrättshavaren ska ta vid bruk
av marken framkommer främst genom 30 och 65 §§ RNL samt 13 b och
31 §§ SVL. Kravet på hänsyn får således utläsas genom bestämmelser av både
offentligrättslig och privaträttslig karaktär. Först analyseras det hänsynskrav som
riktas mot fastighetsägaren i 30 § RNL samt 13 b och 31 §§ SVL. Därefter
analyseras det hänsynskrav som riktas mot renskötselrättshavaren i 65 § RNL.
5.1.5.1 Fastighetsägarens hänsynskrav
I RNL finns en bestämmelse i 30 § om vilken hänsyn fastighetsägaren ska ta till
renskötselrättshavaren. Bestämmelsen är i första hand privaträttslig. I SVL är det
framförallt bestämmelserna i 13 b och 31 §§ som anger den hänsyn som
874

SOU 2001:101 s. 220–224. Se avsnitt 3.5 för en beskrivning av utredningen.
Ds 2009:40 s. 50–51.
876 Ds 2009:40 s. 50–56. Se avsnitt 3.5 för en beskrivning av departementspromemorian.
877 Ds 2009:40 s. 54–55.
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fastighetsägaren ska ta till renskötselrättshavaren vid skogsbruk. Bestämmelsen i
13 b § SVL innebär att avverkningar inte får genomföras om de får vissa angivna
konsekvenser för renskötseln. I 31 § SVL stadgas att fastighetsägaren vid
avverkning ska genomföra vissa angivna anpassningar i förhållande till
rennäringen.878 Bestämmelserna finns i en offentligrättslig lagstiftning och har
huvudsakligen motiverats av behovet av skydd för rennäringen som allmänt
intresse.879 Samtidigt är det av intresse att se vilket skydd bestämmelserna ger
renskötselrättshavaren ur ett privaträttsligt perspektiv. Först analyseras
bestämmelsen 30 § RNL. Därefter följer en analys av 13 b och 31 §§ SVL utifrån
privaträttsliga krav på hänsyn.
I 30 § RNL föreskrivs att fastighetsägare inom renskötselns åretruntmarker
inte får vidta åtgärder som medför ”avsevärd olägenhet” för renskötseln.880 Vad
som menas med ”avsevärd olägenhet” preciseras inte i förarbetena. När
bestämmelsen infördes uttalades att förbudsregeln inte bör omfatta åtgärder som
innebär mindre väsentliga olägenheter för renägarna, men att frågan om vad som
innebär väsentlig olägenhet lätt kan bli föremål för delade meningar. Därför fick
tillämpningen av bestämmelsen ankomma på allmän domstol.881 Mindre
ingripande åtgärder skulle enligt förarbetena inte vara förbjudna enligt 30 § RNL,
men skulle kunna leda till skadeståndsskyldighet i förhållande till berörd
sameby.882 Senare har bestämmelsen tolkats så att den bara förbjuder allvarligare
intrång som rubbar förutsättningarna för fortsatt renskötsel.883 Detta framgår
dock inte av bestämmelsens lydelse.
Även om nivån på den skada som tillåts inte kan fastställas kan det konstateras
att bestämmelsen innebär att det är tillåtet för fastighetsägaren att vidta åtgärder
med marken som är till skada för renskötseln, så länge de inte innebär avsevärd
olägenhet. Bestämmelsens ordalydelse torde innebära att relativt långtgående
skador tillåts på renbetesmarken. Detta krav tillåter därmed att fastighetsägaren
vidtar betydligt mer långtgående åtgärder i förhållande till renskötselrättshavaren
än i de jämförbara fastighetsrättsliga situationer som beskrivs i de föregående
avsnitten. 884 I dessa situationer får rättighetshavare inte orsaka mer än nämnvärd
skada eller olägenhet för varandra, vilket innebär att alltför långtgående skador
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Bestämmelsernas innehåll beskrivs utförligare i avsnitten 3.4.1 och 3.4.5.
Se avsnitt 3.3.4.
880 Bestämmelsen beskrivs utförligare i avsnitt 3.4.6.
881 Prop. 1971:51 s. 130.
882 Prop. 1971:51 s. 136.
883 Prop. 1992/93:32 s. 102.
884 Bengtsson, 1987, s. 33.
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inte är tillåtna. Utifrån ett privaträttsligt perspektiv ger bestämmelsen därmed ett
väsentligt svagare rättighetsskydd för renskötselrättshavaren än andra
rättighetshavare har i motsvarande situationer.885
Renskötselrättshavaren kan med stöd av 30 § RNL vända sig till allmän
domstol med yrkande om ett föreläggande att villkora skogsvårdsåtgärder eller
förbjuda dessa.886 Det finns ett fall där en sameby förde talan mot ett
avverkningsbeslut med stöd av 30 § RNL. Frågan prövades av Hovrätten för
Övre Norrland i ett avgörande år 1986.887 Målet rörde ett betesområde där
Domänverket hade fått tillstånd av Skogsvårdsstyrelsen att avverka skog på en
areal av 276 hektar. Efter att samebyn överklagat beslutet lämnade Skogsstyrelsen
i huvudsak samebyns besvär utan bifall, men ändrade beslutet i vissa delar med
hänsyn till rennäringens intressen, bland annat genom att undanta ett område
från avverkningstillståndet och genom att föreskriva att vissa hänglavsbärande
trädsamlingar skulle lämnas kvar. Regeringen avslog därefter samebyns
överklagande, eftersom Skogsstyrelsens beslut innebar en lämplig avvägning
mellan de berörda intressena. Samebyn vände sig till allmän domstol och yrkade
att tingsrätten dels skulle fastställa att avverkning inom de aktuella området skulle
stå i strid mot 30 § RNL, dels att tingsrätten skulle förbjuda Domänverket att tills
vidare avverka på det sätt och i den omfattning som angavs i regeringens beslut.
Samebyns inledande yrkande om säkerhetsåtgärder avslogs. Målet avskrevs
därefter efter återkallande från samebyn.888
Målet ger liten vägledning vad gäller innebörden av 30 § RNL, men visar att
det gjorts vissa försök att använda bestämmelsen vid relativt omfattande
avverkningar genom prövning i domstol.
Hovrätten för Övre Norrland prövade i RH 1990:18 en skogsavverkning av
354 hektar fjällnära skog, som delvis var hänglavbärande, och där man efter
avverkningen avsåg att genomföra plöjning och harvning som
markberedningsåtgärder. En sameby väckte enskilt åtal mot den regionchef vid
dåvarande Domänverket som hade beslutat om avverkningen. Samebyn menade
att det handlade om en ändrad markanvändning enligt den dåvarande lydelsen av
30 § RNL.889 Samebyn menade att åtgärderna skulle anses utgöra skada på
egendom enligt 12:1 BrB. I målet var det ostridigt att samråd hade hållits enligt
885

Enligt MB förekommer att en verksamhet orsakar mer långtgående skada och påverkan för
annan. Detta regleras delvis genom bestämmelser om ekonomisk kompensation i 32 kap. MB.
886 Se Bengtsson, 2004, s. 55.
887 Hovrätten för Övre Norrland, slutligt beslut 1986-02-05, i mål nr Ö 15/86.
888 Bodens tingsrätts slutliga beslut, 1994-01-26, mål nr T87/85.
889 Se avsnitt 3.4.6 för en beskrivning av den tidigare lydelsen.
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Skogsstyrelsens råd och att samebyn hade motsatt sig avverkningen. Åtalet
ogillades. Hovrätten menade att det inte förelåg väsentliga olägenheter för
samebyns renskötsel då det inte visats hur omfattande stödfodring eller
merarbete åtgärderna orsakat och då samebyn inte tvingats minska renantalet.
HD meddelade inte prövningstillstånd. Prejudikatsvärdet är enligt Bengtsson
tveksamt, även frånsett att det bara är ett hovrättsavgörande.890 Jag delar denna
uppfattning. Det finns i övrigt ingen praxis där innebörden av 30 § RNL prövats.
I förarbetena har angetts att skälet för att tillåta fastighetsägaren att vidta
långtgående skogsvårdsåtgärder i förhållande till renskötselrättshavaren är att
begränsningarna måste göras för att tillgodose markägarens berättigade anspråk
på att få disponera över sin egendom.891 Det är följaktligen fastighetsägarens rätt
att förfoga över fastigheten som motiverat det begränsade skyddet för
renskötselrättshavaren. Det saknas i detta sammanhang en analys av vilka
konsekvenser bestämmelsens utformning får för renskötselrättshavarens
förfoganderätt, det vill säga för möjligheten att använda, fatta beslut om och
tillgodogöra sig skogsmarkens ekonomiska värde genom bete.
Hänsynskravet i 30 § RNL omfattar endast renskötselns åretruntmarker. Det
innebär att det saknas ett uttryckligt krav på hänsyn i RNL för
vinterbetesmarkerna. För skogsbrukets del är hänsynen på vinterbetesområdena
i stället reglerad genom 31 § SVL, som analyseras nedan.
Jag övergår nu till att analysera 13 b § SVL. Enligt bestämmelsen får en
avverkning inte ske om bortfallet av renbete är så väsentligt att möjligheterna att
hålla tillåtet renantal påverkas eller om sedvanlig samling och flyttning av
renhjord omöjliggörs. I förarbetena uttalas att det bara kan bli aktuellt att vägra
tillstånd om den planerade avverkningen skulle komma att rubba de
grundläggande förutsättningarna för fortsatt renskötsel i den berörda samebyn.892
Bestämmelsen innebär att fastighetsägaren inte kan genomföra avverkningen.
Här kan en jämförelse göras med situationen att en rättighetshavare utverkar ett
förbud vid vite i allmän domstol när en annan rättighetshavare bedriver en
verksamhet som får påtagliga konsekvenser på dennes mark. Exempelvis
förbjöds i forsrännarmålet en verksamhet som innebar att grannfastigheten
bedrev forsränningsverksamhet som medförde skada och olägenhet.893 På
samma sätt kan alltså en fastighetsägare vara förhindrad att utföra en avverkning
om
den
skulle
få
alltför
långtgående
konsekvenser
för
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Bengtsson, 2004, s. 60.
Prop. 1971:51 s. 129.
892 Prop. 1990/91:3 s. 58.
893 NJA 1996 s. 495, se avsnitt 5.1.1.
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renskötselrättsinnehavaren. Bestämmelsen torde i detta avseende vara i
överensstämmelse med andra jämförbara fastighetsrättsliga situationer.
I 13 b § SVL anges en nivå där fastighetsägarens avverkningar inte är tillåtna i
förhållande till renskötselns markanvändning. Den nivån utgörs delvis av att
samebyns renantal påverkas av avverkningen. Nedan beskrivs den komplexitet i
att samebyns renantal används i detta avseende.
Länsstyrelsen fastställer det högsta renantal som varje sameby får hålla på bete
inom en samebys betesmarker.894 I förarbetena anges att ett skäl för detta är att
rennäringen utövas jämsides med annat nyttjande av marken.895 Besluten om
högsta renantal ska följaktligen prövas i förhållande till andra intressen, bland
annat fastighetsägarnas. Om beslutet inte följs kan länsstyrelsen vid vite förelägga
samebyn att följa beslutet.896 I förarbetena har uttalats att samebyn inte kan ställa
krav på bete för de renar som överskrider länsstyrelsens fastställda renantal.897
Det högsta renantal som idag gäller för många samebyar är fastställda under
1940-talet. Det har lagts ned mycket arbete från ansvariga myndigheter för att
åstadkomma lämpliga renantal som är anpassade till dagens betessituation, men
detta arbete har i stort sett inte lett till några nya beslut, eftersom frågan är så
komplex.898
En samebys faktiska renantal varierar över tid och påverkas av en rad faktorer.
Renantalet i hela renskötselområdet har varierat mellan 165 000 och 275 000
renar i vart fall sedan 1880-talet i ungefär 30 åriga cykler.899 Detta avspeglar att
renantalet varierar även på samebynivå. En faktor som påverkar renantalet är
givetvis det slaktuttag som görs årligen. Även olika biologiska faktorer, som
exempelvis tillgången på bete, har betydelse. Här torde minskningen av
betesresurser på grund av annan markanvändning som industrietableringar och
växande centralorter spela in. Det är emellertid inte klarlagt hur detta påverkar
renantalet. En annan faktor som har betydelse för renantalet är rovdjurens uttag
av föda ur renhjorden.900 Det finns också ett samband mellan svåra
snöförhållanden och nedgångar i renpopulationen.
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15 § 2 st. RNL.
Prop. 1992/93:32 s. 110.
896 15 § 4 st. RNL.
897 Prop. 1990/91:3 s. 58.
898 Se SOU 2001:101 s. 315–316. Se dock Länsstyrelsen Västerbotten, beslut 2017-01-18, dnr 6119813-2016 om fastställande av högsta renantal för Malå sameby.
899 Se SOU 2006:14 s. 88–89 för statistik och en diskussion om statistikens tillförlitlighet.
900 För en beskrivning av faktorer som påverkar dagens renskötsel se Danell, 2005.
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För att en enskild avverkning ska påverka en samebys renantal torde det vara
frågan om mycket långtgående skogsvårdsåtgärder, som får mycket stora
konsekvenser för renbetet. Utifrån ett privaträttsligt perspektiv ger
bestämmelsen därmed fastighetsägaren betydligt mer långtgående möjligheter att
använda skogsmarken i förhållande till renskötselrättshavaren är i jämförbara
fastighetsrättsliga situationer. Det finns mig veterligen inte någon situation där
en rättighetshavare i lagstiftning tillåts förfoga över egendom på ett så
långtgående sätt i förhållande till någon som har rätt till samma mark utan att
ersättning utgår.901 Ur ett privaträttsligt perspektiv utgör bestämmelsen på detta
sätt en tydlig avvikelse från andra fastighetsrättsliga situationer.902
I detta sammanhang bör även lämpligheten av att använda renantal som
utgångspunkt för bedömningen diskuteras. Ett grundläggande krav för
utformningen av lagstiftningen är att enskilda ska kunna förutse och bedöma hur
den egna egendomen får användas. Frågan om en samebys renantal är som
beskrivs ovan mycket komplex. Det är svårt att se hur fastighetsägaren ska kunna
bedöma om en enskild avverkning kommer att påverka en samebys renantal.903
Det är därmed inte rättssäkert, varken för fastighetsägaren eller
renskötselrättshavaren, att en avverknings tillåtlighet kopplas till renantalet
901

ML ger en långtgående rätt att använda marken för den som får bearbetningskoncession, men
här sker prövningen i en annan ordning än i SVL och ersättning utgår till berörda rättighetshavare.
Även tillstånd enligt MB kan ge rättighetshavare en långtgående rätt att använda marken i
förhållande till andra rättighetshavare. Även här sker en annan typ av prövning än i SVL och
vanligen kan ersättning utgå till berörda i omgivningen.
902 Rennäringspolitiska kommittén föreslog att bestämmelsen skulle ändras så att förbud skulle
kunna meddelas om den planerade avverkningen skulle medföra ett sådant väsentligt bortfall av
renbete att samebyns möjlighet att bedriva renskötsel inom berörd del av samebyns betesområde
avsevärt försvårades, eller om den planerade avverkningen skulle leda till att sedvanlig samling eller
flyttning av renhjord inom berörd del av samebyns betesområden avsevärt försvårades, se
SOU 2001:101 s. 252. Förslaget har inte lett till ändring i lagen. Inte heller en sådan skrivning skulle
vara jämförbar med det privaträttsliga hänsynskravet för rättighetshavare inom den övriga
fastighetsrätten, där rättighetshavare inte får orsaka mer långtgående skador på andras egendom.
903 Givetvis kan det förekomma situationer när en avverkning är så storskalig eller olämpligt
placerad att det är uppenbart att renantalet kan komma att påverkas. Exempelvis kan en större
avverkning av ett bestånd inom ett viktigt betesområde med god tillgång till hänglavsbete i vissa
fall göra ett större betesområde i princip obrukbart. Detta kan innebära att berörd sameby förlorar
ett stort antal betesdygn. Utifrån de uppgifter som finns om samebyns tillgång till bete i övrigt går
det i en sådan situation att bedöma hur den aktuella betesminskningen påverkar möjligheten att
hålla tillåtet renantal. För att kunna göra denna typ av bedömning krävs dock ett bra underlag som
visar samebyns tillgång till bete, avverkningar som tidigare gjorts i området och andra relevanta
omständigheter. Skogsstyrelsens arbete med renbruksplaner är ett sätt att sammanställa sådana
uppgifter för enskilda samebyar, se Skogsstyrelsens rapport 2011:6 och Sandström, 2015, s. 41–54.
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eftersom det är mycket svårt att bedöma när bestämmelsen är tillämplig.904 Det
bör även framhållas att bestämmelsen aldrig har använts av Skogsstyrelsen för
att hindra en avverkning, vilket antyder hur svår den är att tillämpa.905 En
konsekvens av detta är att renskötselrättshavarens rättighetsskydd i detta
avseende är mycket svagt.
Jag övergår nu till att analysera 31 § SVL, som föreskriver att fastighetsägaren
i sitt skogsbruk ska göra vissa angivna anpassningar i förhållande till
rennäringen.906 De hänsynskrav som uppställs inom den övriga fastighetsrätten
som redovisats i avsnitt 5.1.1 till 5.1.3 omfattar alla typer av åtgärder som en
rättighetshavare avser att utföra. Bestämmelsen i 31 § SVL omfattar däremot
endast vissa angivna moment inom skogsbruket; hyggens storlek och utläggning,
beståndsanläggning, kvarlämnande av trädsamlingar och skogsbilvägars
sträckning.907 Det kan visserligen finnas vissa fördelar med att i lagstiftning ange
relativt detaljerat hur hänsyn ska tas. Uppräkningen är emellertid uttömmande
och ger inte utrymme för att omfatta även andra åtgärder som kan påverka
renskötselns bedrivande. Det finns därmed skogsbruksåtgärder som utförs och
som påverkar renskötselns förutsättningar som inte omfattas av bestämmelsen.
Exempel på detta är röjning, gallring och gödsling, åtgärder som påtagligt kan
påverka renbetessituationen.908 Bestämmelsens utformning innebär att det krav
på hänsyn som uppställs i SVL är mer begränsat än i jämförbara fastighetsrättsliga
situationer. Det innebär i sin tur att fastighetsägaren kan förfoga över fastigheten
i större utsträckning i förhållande till renskötselrätten än i andra jämförbara
situationer, vilket i sig medför ett svagare rättighetsskydd för
renskötselrättshavaren än för andra rättighetshavare i motsvarande situationer.
Som beskrivs i 5.1 till 5.3 är krav på hänsyn inom den allmänna fastighetsrätten
formulerade så att det ska tas ”hänsyn”, ”skälig hänsyn” eller att ”fastigheten inte
får betungas mer än nödvändigt”. Bestämmelsen i 31 § SVL är begränsad till
åtgärder som är ”uppenbart påkallade med hänsyn till rennäringen”. I förarbetena
till SVL angavs att denna skrivning infördes för att hänsynskravet skulle vara
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8:2 1 st. 1 och 2. RF.
Se avsnitt 3.4.1.
906 En beskrivning av bestämmelsen finns i avsnitt 3.4.5.
907 Begreppet ”beståndsanläggning” omfattar markberedning, se Skogsstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd, SKSFS 2011:7, till 31 § SVL.
908 För renskötselns del är det viktigt att stamantalet, det vill säga antalet träd per hektar, inte blir
för högt. Därför är röjning och gallring viktiga åtgärder i skogsbruket för att förbättra
betessituationen när skogen växer, Skog och ren, 2014, s. 27–29.
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förenligt med ett rationellt skogsbruk.909 Det lägre kravet på hänsyn bygger
därmed på en avvägning mellan intresset av ett rationellt skogsbruk mot
rennäringens behov. Även om bedömningen inte primärt är gjord utifrån ett
privaträttsligt perspektiv får den som konsekvens att fastighetsägarens
förfoganderätt prioriterats i förhållande till renskötselrättshavarens
förfoganderätt på ett sätt som avviker från den privaträttsliga systematiken.
Som beskrivs i avsnitt 5.1.4 innebär ett krav på hänsyn i motsvarande
situationer inom fastighetsrätten att en avvägning ska göras mellan den ene
rättighetshavares nytta av åtgärden i förhållande till de konsekvenser detta får för
en annan rättighetshavare.910 Bestämmelsen i 31 § SVL är inte utformad på detta
sätt. Det anges vilka anpassningar som ska göras i skogsbruket, utan att det ska
övervägas vilken nytta renskötselrättshavaren har av åtgärden och om åtgärderna
får alltför långtgående konsekvenser för denne. Även detta utgör en avvikelse i
regleringen utifrån ett privaträttsligt perspektiv. Inte heller 30 § RNL eller
13 b § SVL ger utrymme för denna typ av bedömning.
Sammanfattningsvis är bestämmelserna i 30 § RNL samt 13 b och 31 §§ SVL
utformade så att de uppställer ett betydligt mer begränsat krav på hänsyn i
förhållande till renskötselrätten än vad som är fallet i andra jämförbara
privaträttsliga situationer. Bestämmelserna tillåter att fastighetsägaren vidtar
skogsvårdsåtgärder
på
skogsmarken
som
medför
skada
på
renskötselrättshavarens egendom på ett sätt som inte förekommer inom den
allmänna fastighetsrätten. Bestämmelsen i 31 § SVL omfattar bara vissa angivna
åtgärder och innebär inte ett generellt hänsynskrav, vilket även det avviker från
andra fastighetsrättsliga förhållanden. Utifrån ett privaträttsligt perspektiv ger
bestämmelserna ett svagt rättighetsskydd för renskötselrättshavaren i jämförelse
med andra fastighetsrättsliga situationer. Huruvida bestämmelsernas utformning
kan motiveras av allmänna intressen analyseras i kapitel 6.
5.1.5.2 Renskötselrättshavarens hänsynskrav
För renskötselrättshavarens del finns bara en bestämmelse som anger vilken
hänsyn som ska tas till fastighetsägaren vid renskötsel. Enligt 65 § RNL ska
hänsyn tas till andra intressen vid utövande av renskötseln.911 Vidare stadgas att
renarna såvitt möjligt ska hindras från att komma utanför samebyns betesområde
eller att annars vålla skada eller olägenhet. Detta hänsynskrav omfattar
fastighetsägarens skogsbruk.
909

Prop. 1990/91:3 s. 53. Gränsskogsutredningen föreslog att ordet ”uppenbart” skulle utgå av
redaktionella skäl, SOU 2009:30 s. 74.
910 Se avsnitt 5.1.4.
911 Bestämmelsen och dess bakgrund beskrivs i avsnitt 3.4.7.
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Som beskrivs i avsnitt 3.4.7 har bestämmelser om vilken hänsyn som ska tas
till andra vid bedrivande av renskötsel funnits alltsedan den första renbeteslagen.
Detta utgjorde en av drivkrafterna till varför man började reglera området.
Bestämmelsen i 65 § RNL motsvarar de hänsynsbestämmelser som redovisas
i avsnitten 5.1.1 till 5.1.3. Det rör sig om ett uttryckligt krav på hänsyn i
förhållande till andra. Hänsynskravet preciseras utöver detta genom att det anges
att renskötselrättshavaren ska vidta åtgärder för att förhindra skada eller
olägenhet för andra. Bestämmelsen är i detta avseende mer detaljerad än andra
hänsynsbestämmelser och innebär en form av uttrycklig vårdnadsplikt. Ändå får
bestämmelsens utformning anses förenlig med krav på hänsyn inom den övriga
fastighetsrätten.
Det bör i sammanhanget framhållas att det föreligger en uppenbar obalans
mellan det hänsynskrav som uppställs på fastighetsägaren i 30 § RNL och det
hänsynskrav som uppställs på renskötselrättshavaren i 65 §§ RNL.912 Det
uttryckliga kravet på hänsyn i förhållande till renskötselrättshavaren
korresponderar inte med det låga krav på hänsyn som uppställs för
fastighetsägaren. Detta utgör en tydlig avvikelse från de krav på ömsesidig hänsyn
som beskrivs i de förra avsnitten.
Sammanfattningsvis visar analysen att renskötselrättshavaren i lagstiftningen
åläggs ett uttryckligt krav på hänsyn som motsvarar de krav som finns i
motsvarande fastighetsrättsliga situationer. Fastighetsägaren har därmed genom
utformningen av 65 § RNL ett rättighetsskydd som motsvarar andra
rättighetshavare i jämförbara situationer. Däremot föreligger en uppenbar
obalans mellan de hänsynskrav som finns i 30 och 65 §§ RNL.

5.2

Krav på avvägningar

Inom den speciella fastighetsrätten uppställs i vissa situationer krav på att en
avvägning ska göras mellan de fördelar och olägenheter som åtgärder innebär för
olika rättighetshavare. Sådana avvägningar förekommer både vid tillkomsten av
parallella rättsförhållanden och under löpande rättsförhållanden. I avsnitten 5.2.1
till 5.2.3 beskrivs ett antal sådana situationer. I avsnitt 5.2.4 redogörs för de
slutsatserna om hur avvägningar används inom den speciella fastighetsrätten.
Därefter följer i avsnitt 5.2.5 en analys av regleringen av förhållandet mellan
äganderätten och renskötselrätten utifrån kravet på avvägningar.

912 Bengtsson, 2003, s. 240–241 och 249 har påpekat att regleringen inte visar någon jämvikt mellan

fastighetsägaren och renskötselrättshavaren, utan att det redan av lagtexten framgår att man ställer
större krav på de senare.
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5.2.1

Fastighetsbildningslagen

Fastighetsreglering berör det rättsliga förhållandet mellan två eller flera
rättighetshavare. Det kan röra sig om situationer som avser olika fastigheter,
exempelvis vid bildande eller förändring av servitut. Det kan även röra sig om
förhållanden som avser en fastighet, exempelvis vid bildandet av en samfällighet.
FBL, som reglerar under vilka förutsättningar förändringar kan ske i
fastighetsförhållandena, berör därmed i stor utsträckning rättsförhållandet
mellan enskilda inom ramen för ett offentligrättsligt förfarande.913 I förarbetena
anges att de åtgärder som företas vid fastighetsreglering i allmänhet förutsätts ske
med samtycke av fastighetsägarna, men att lagen erbjuder tvångsmedel om
samtycke vägras.914 Lagen innehåller även bestämmelser om avvägningar mellan
enskildas rättigheter och allmänna intressen. I detta avsnitt är det regleringen av
de enskildas rättsförhållanden som är av särskilt intresse.
FBL utgår från att fastighetsreglering främst är en angelägenhet för de berörda
fastighetsägarna. Därför ges utrymme för berörda rättighetshavare att bestämma
hur fastighetsregleringen ska ske.915 Rättighetshavarna kan således bestämma
komma överens om hur rättsförhållandena ska se ut och göra de avvägningar
som de anser vara lämpliga i den aktuella situationen.916
I 5 kap. FBL finns ett antal bestämmelser till skydd för enskildas
rättsförhållanden som sätter gränsen för hur stort mått av tvång som kan
användas i förhållande till enskilda vid fastighetsreglering om överenskommelser
inte kan uppnås. I sådana situationer sker en avvägning mellan olika
rättighetshavares intressen. Nedan följer en beskrivning av dessa bestämmelser.
Båtnadsvillkoret i 5:4 FBL uppställer två krav. Först och främst ska
fastighetsregleringen medföra en lämpligare fastighetsindelning eller att en mer
ändamålsenlig markanvändning uppnås. Utöver detta krävs att fördelarna av
ändringen överväger de kostnader och olägenheter som den medför.
Bestämmelsen omfattar en avvägning mellan å ena sidan en eller flera
913

Prop. 1969:128 B s. 20. Jfr Nilsson och Sjödin, 2003, s. 14 som beskriver lagstiftningen som
civilrättslig.
914 Prop. 1969:128 A s. 3 och B s. 32. Bengtsson, 2015, s. 86 påpekar att ett utmärkande drag för
fastighetsregleringen är att den kan ske tvångsvis, mot berörda fastighetsägares vilja.
915 5:18 1 st. FBL.
916 I 5:6 2 st. FBL stadgas att om det finns flera alternativa lösningar ska man försöka vinna syftet
med regleringen på det sätt som föranleder minsta olägenhet utan att ”lönsamheten eller utbytet i
övrigt oskäligt försämras”. Det innebär att den minst ingripande lösningen ska väljas, vilket i sin
tur innebär ett slags skydd för den enskilde. Bestämmelsen innebär dock ingen direkt avvägning
mellan olika rättighetshavares intressen.
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rättighetshavares nytta av att få regleringen genomförd och å andra sidan den
belastning som förändringen får för andra berörda rättighetsägare. Prövningen
är inriktad mot det ekonomiska värdet av åtgärderna och om det genom
regleringen uppkommer en positiv värdeförändring.917 Prövningen ska garantera
att en fastighetsägare bara kan tvingas avstå mark om åtgärden leder till en
nettoförbättring. Bestämmelsen är dispositiv, vilket innebär att prövningen
endast aktualiseras om de inblandade rättighetshavarna inte är eniga om
åtgärden.918
I rättsfallet RH 2007:71 prövades om det förelåg förutsättningar att överföra
delar av en fastighet till en annan fastighet. Ägaren till fastighet X ansökte om att
ett vatten- och markområde om 55 kvm skulle överföras från fastighet Y till
fastighet X. Lantmäterimyndigheten beslutade att överföra området i enlighet
med ansökan och beslutet stod sig i fastighetsdomstolen.919 Efter att ägaren av
fastigheten Y överklagat konstaterade hovrätten att fastigheten X inte var
bebyggd och att den framtida användningen av området var oklar med hänsyn
till den rådande plan- och bebyggelsesituationen. I föreliggande fall krävdes att
värdehöjningen för fastigheten X översteg värdeminskningen för fastigheten Y
och uppkomna förrättningskostnader. Hovrätten fann att båtnadsberäkningarna
i målet var förenade med stor osäkerhet. Med hänsyn till detta och när
råmarksvärdet skulle användas eftersom fastighet X inte nyttjades för
bostadsändamål
uppkom
inte
någon
värdeförändring
genom
fastighetsregleringen. Fördelarna av fastighetsregleringen ansågs därmed inte
uppväga de kostnader och olägenheter som den medförde och båtnadsvillkoret
var därmed inte uppfyllt. Överföringen skulle därför inte tillåtas. I målet
åberopade innehavaren av fastighet Y att egendomsskyddet i dåvarande 2:18 RF
innebar att marköverföringen inte kunde genomföras. Hovrätten ansåg inte att
det fanns anledning att pröva denna invändning med hänsyn till utgången i
målet.920
Även det så kallade opinionsvillkoret i 5:5 2 st. FBL innebär krav på en viss
avvägning mellan olika rättighetshavare. En reglering får inte ske om de sakägare
917

Prop. 1969:128 B s. 349–351. Se även Bengtsson, 2015, s. 88–89.
5:18 FBL.
919 Fastighetsdomstolen ändrade ersättningsbeslutet.
920 Rättsfallet rör följaktligen frågan om ett markområde kan överföras från en fastighet till en
annan där det är tveksamt om det föreligger några allmänna intressen som motiverar beslutet. Jag
menar att det är tveksamt om en sådan överföring överhuvudtaget är förenlig med grundlagens
egendomsskydd. Jfr dock NJA 1996 s. 110. Frågan ligger utanför studiens huvudsakliga syfte och
lämnas därför utan vidare analys.
918
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som har ett väsentligt intresse i saken ”mera allmänt” motsätter sig regleringen
och har beaktansvärda skäl för det. Villkoret grundar sig i att fastighetsbildningen
i första hand är en angelägenhet för fastighetsägarna.921 När behovet av
fastighetsregleringen är ”synnerligen angeläget”, kan det dock genomföras också
mot en allmän opinion bland fastighetsägarna.922 Bestämmelsen är inte
dispositiv.923 Avvägningen mellan de berörda rättighetshavarnas intressen sker
här på ett mer övergripande plan, en slags hänsyn till flertalets inställning.
I NJA 2000 s. 165 innebar opinionsvillkoret att en fastighetsreglering inte
genomfördes. Målet handlade om en omarrondering, det vill säga en ändring i
fastighetsindelningen till större sammanhängande områden. Cirka 800
fastighetsägare berördes av den planerade åtgärden. En enkätundersökning
visade att 52 procent efter huvudtalet och 43 procent efter arealen var
motståndare till omarronderingen. HD konstaterade att ett motstånd från ett så
stort antal sakägare måste anses vara mera allmänt i lagens mening.
Enligt 5:6 2 st. FBL ska regleringen, om den kan ske på olika sätt, genomföras
på det sätt som föranleder minsta olägenhet och intrång utan att lönsamheten
eller utbytet i övrigt oskäligt försämras. Även i detta ligger ett krav på avvägning
mellan olika rättighetshavares behov och intressen.
Rättsfallet NJA 1989 s. 20 rörde frågan om vilket alternativt tillvägagångssätt
för överföring av två fastigheter till en tredje som innebar minst olägenheter för
rättighetshavarna. Målet gällde sammanläggningen av tre fastigheter med samma
innehavare, vilket kunde innebära att en nyttjanderätt för jakt skulle upphöra att
gälla utan att innehavaren fick ersättning. I målet gjordes en avvägning av
konsekvenserna för rättighetshavarna utifrån vilken typ av regleringsförfarande
som användes. De faktorer som skulle vägas mot varandra var olägenheten för
nyttjanderättshavaren av att förlora sin nyttjanderätt till jakt vid ett
genomförande av regleringen enligt ansökan, mot olägenheten för
fastighetsägaren av ökade kostnader för lagfart m.m. och att få hela den nybildade
fastigheten belastad av jakträtten vid ett alternativt förfarande. Majoriteten i HD
fann efter en avvägning mellan konsekvenserna för de båda rättighetshavarna att
sammanläggningen skulle utföras enligt ansökan, vilket innebar att den partiella
nyttjanderätten upphörde att gälla utan att ersättning utgick.924
Även i 7 kap. FBL finns en typ av krav på avvägning mellan rättighetshavares
intressen vid bedömningen av om servitut bör ändras eller upphävas.
921

Prop. 1969:128 B s. 359–363 och Bengtsson, 2015, s. 89–90.
5:5 3 st. FBL. Se NJA 1978 s. 638 som gällde fastighetsreglering vid stark ägosplittring.
923 5:18 FBL.
924 Justitierådet Bengtsson var skiljaktig och tog i sin bedömning hänsyn till rättighetshavarens rätt
till ersättning enligt dåvarande 2:18 RF.
922
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Utgångspunkten är att servitut inte kan sägas upp av någon av parterna. Det finns
dock möjlighet att i vissa angivna lägen få servitut ändrade eller upphävda av
lantmäterimyndigheten, vilket beskrivs nedan.
I 7:4 FBL anges förutsättningarna för ändring av servitut. Om förhållandena
har ändrats kan servitutet ändras om åtgärden är till väsentlig fördel för endera
av de båda servitutsfastigheterna och den inte medför olägenhet av betydelse för
den andra fastigheten. Den sammanlagda effekten av förrättningen,
”nettoeffekten”, måste alltså vara klart positiv.925 Bestämmelsen omfattar därmed
en avvägning mellan rättighetshavarnas förutsättningar.
I rättsfallet NJA 1996 s. 110 ville servitutshavaren, som drev en
travhästverksamhet, ändra ett vägservitut. HD redogjorde inledningsvis för
travverksamheten, som drivits sedan 1980-talet och vid avgörandet hade cirka 35
hästar. Det hade investerats flera miljoner kronor för om- och tillbyggnad av
ekonomibyggnader samt för rasthagar och träningsbanor. I verksamheten
sysselsattes omkring 10 personer. HD konstaterade att den nya verksamheten
främjade sysselsättningen i bygden, vilket gjorde att den hade betydelse från
allmän synpunkt. Den begärda ändringen innebar ett servitut över den tjänande
fastigheten för att möjliggöra transport av hästar till en träningsslinga på ett
skogsskifte som ingick i den härskande fastigheten. HD menade att ett sådant
syfte främjade en ändamålsenlig användning av anläggningarna för
travhästverksamheten. Transporterna gjordes före avgörandet på en byaväg där
det fanns andra trafikanter, vilket ledde till att hästarna skrämdes med risk för
olyckor. HD menade att det skulle innebära en väsentlig fördel för
travverksamheten om hästarna i stället kunde framföras på servitutsvägen. Som
olägenhet för den tjänande fastigheten angavs att det förekom virkestransporter
från ett skogsskifte under korta perioder med flera års mellanrum. Det ansågs
även utgöra en olägenhet för den tjänande fastigheten att hästar dagligen skulle
framföras omedelbart intill en verkstad och ett garage som normalt nyttjades som
uppställningsplats. Detta ansågs dock inte utgöra olägenheter ”av betydelse”. Vid
en avvägning mellan rättighetshavarnas intressen ansågs det att olägenheterna för
den tjänande fastigheten var så begränsade att yrkandet om ändring av servitutet
bifölls.926
925

Bengtsson, 2015, s. 96.
I målet berördes även egendomsskyddet enligt dåvarande 2:18 RF. HD menade att införandet
av egendomsskyddet inte hade påverkat möjligheten att tillämpa FBL:s bestämmelser om
tvångsförfogande. Bengtsson, 2015, s. 96, konstaterar att rättsfallet visar att fastighetsreglering kan
tillåtas även när det allmänna intresset av åtgärden är ganska obetydligt, om i varje fall nettoeffekten
blir positiv. Med den utveckling av egendomsskyddet som skett menar jag att HD:s uttalande i
denna del kan ifrågasättas.
926
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Enligt 7:5 2 st. FBL får ett servitut upphävas om ändrade förhållanden medfört
att nyttan av servitutet är ringa i jämförelse med belastningen för den tjänande
fastigheten. Även detta omfattar en avvägning mellan de olika rättighetshavarnas
intressen och behov.
Rättsfallet NJA 1990 s. 389 gällde frågan om servitutsrätt till järnvägsövergång
skulle upphävas. Servitut hade upprättats för en jordbrukares behov av att nå
mark på andra sidan fastigheten. I målet gjordes en avvägning mellan nyttan av
servituten i förhållande till behovet av säkra övergångar för
järnvägsfastigheten.927 HD redogjorde inledningsvis för vikten av att
järnvägsverksamheten måste bedrivas så att olyckor i görligaste mån undviks, det
samhällsansvar som åligger verksamhetsutövaren och att riskerna för olyckor
ökat på grund av den tekniska utvecklingen. I målet ansågs att vikten av
trafiksäkra överfarter övervägde jordbruksfastighetens nytta och behov av
servituten, varför de upphävdes. Inte heller nyttan av rätt till gångtrafik ansågs
överväga de olägenheter en sådan rätt skulle medföra för järnvägen.
De två rättsfall som redovisats ovan innehåller tydliga inslag av att även
allmänna intressen omfattats av bedömningarna. De är emellertid svårt att utläsa
ur domskälen vilken betydelse de olika aspekterna av markanvändningen som
beaktats.928
I rättsfallet NJA 2000 s. 57 prövades huruvida skyldigheten att anlägga och för
all framtid underhålla en vindbrygga över en kanal utgjorde ett servitut och
därmed kunde upphävas genom fastighetsreglering. Skyldigheten grundade sig i
ett privilegiebrev från år 1810 och ett kungligt brev från år 1812. Genom dessa
brev blev ett kanalbolag skyldig att anlägga och underhålla en hålla en bro över
Göta kanal till förmån för en fastighet med ett säteri. HD fann att det rörde sig
om ett servitut, men att nyttan av servitutet var ringa i jämförelse med
belastningen på den tjänande fastigheten. Fastighetbildningsmyndighetens beslut
om att upphäva servitutet fastställdes. Det angavs inte närmare i domskälen vilka
aspekter som beaktades när nyttan av servitutet för den härskande fastigheten
vägdes mot belastningen för den tjänande fastigheten.
5.2.2

Anläggningslagen

Även i AL finns bestämmelser om hur avvägningar mellan olika rättighetshavare.
Båtnadsvillkoret i 6 § AL innebär att en gemensamhetsanläggning bara får
inrättas om fördelarna av ekonomisk eller annan art av anläggningen överväger
927
928

Detta kan även ses som ett allmänt intresse av trafiksäkerhet.
Jag återkommer till denna fråga i avsnitt 6.1.
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de kostnader och olägenheter som anläggningen medför. Bestämmelsen omfattar
således ett krav på avvägning mellan de berörda rättighetshavarnas intressen och
behov. Detta båtnadsvillkor skiljer sig i viss mån från motsvarande villkor i FBL
eftersom man vid bedömningen ska väga in andra än fastighetsekonomiska
effekter, exempelvis sociala förhållanden.929
Båtnadsvillkoret i AL är indispositivt och kan därmed inte avtalas bort genom
överenskommelser mellan berörda rättighetshavare. Detta motiveras i
förarbetena med att fordringshavares intressen måste tillgodoses.930
För att en gemensamhetsanläggning ska kunna inrättas krävs även att
opinionsvillkoret i 7 § AL är uppfyllt. Det innebär att en
gemensamhetsanläggning inte får inrättas om ägarna av de fastigheter som ska
delta i anläggningen mer allmänt motsätter sig åtgärden och har beaktansvärda
skäl för det. Vid denna prövning ska främst meningen hos dem som har störst
nytta av anläggningen beaktas. Om behovet av anläggningen är synnerligen
viktigt ur allmän synpunkt kan en gemensamhetsanläggning inrättas även om
opinionsvillkoret inte är uppfyllt.
I 8 § AL föreskrivs att en gemensamhetsanläggning ska förläggas och utföras
på ett sätt som innebär minsta möjliga intrång och olägenhet på de fastigheter
där anläggningen ska utföras utan att detta medför oskälig kostnad.931 Även
denna bestämmelse omfattar ett moment av avvägning mellan berörda
rättighetshavares intressen.
Nedan redovisas ett antal avgöranden som belyser hur denna typ av
avvägningar gjorts.
Rättsfallet NJA 1993 s. 7 gällde omfattningen av en gemensamhetsanläggning
för utfartsväg. Vägen nyttjades av 14 fastigheter och det fanns olika åsikter om
hur vägen skulle dras. Det fanns två alternativ; den dåvarande sträckningen, som
gick över gårdsplanen på en av fastigheterna eller en ny dragning bakom
fastighetens ladugård. Enligt 8 § AL ska gemensamhetsanläggningen utföras så
att minst skada och olägenhet vållas utan oskälig kostnad. Alternativet med en ny
vägsträckning beräknades kosta 40 000 kronor och en upprustning av den
befintliga vägen 4 000 kronor. HD fann att olägenheterna av att vägen gick över
gårdsplanen låg i en sämre trafiksäkerhet samt att den vållade konflikter mellan
de berörda fastighetsägarna. En flytt av vägen skulle minska dessa olägenheter
och ge en betydligt bättre och säkrare trafikmiljö för både boende och trafikanter.
929

Prop. 1973:160 s. 150.
Prop. 1973:160 s. 221–222.
931 Bestämmelsen är dispositiv, vilket innebär att de inblandade fastighetsägarna kan komma
överens om placering och utförande av gemensamhetsanläggningen förutsatt att de tvingande
villkoren är uppfyllda, 16 § 1 st. 2 p. AL.
930
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Det skulle även förhindra konflikter mellan fastighetsägarna i framtiden. Med
hänsyn till dessa fördelar fann HD att de beräknade merkostnaderna inte var
oskäliga. Det beaktades även att ägaren av fastigheten där vägen låg föredrog
alternativet med en ny sträckning. Sammanfattningsvis fann HD, efter en
avvägning mellan nyttan och konsekvenserna för de inblandade
rättighetshavarna, att det fanns skäl att dra om vägen.
I rättsfallet NJA 2004 s. 266 prövades förutsättningarna för att bilda en
gemensamhetsanläggning för en väg, en parkeringsplats och en brygga för båtar.
Syftet var att ge vissa öbor båtplats och parkering på fastlandet och att
tillsammans med andra få en utfartsväg till allmän väg. Vägen som var samfälld
gick sedan lång tid ner till en stenbrygga med en mindre parkeringsplats. Vägen
och bryggan användes även av ett antal fastigheter genom servitutsupplåtelser. I
målet hade de berörda rättighetshavarna olika synpunkter på
gemensamhetsanläggningens utformning. Frågan gällde dimensionering av
anläggningen genom tre olika sektioner där olika rättighetshavare gavs olika
andelstal. Efter överklagande av en av fastighetsägarna fann HD att en sådan
dimensionering kunde göras, utifrån den nytta som varje deltagande fastighet
hade av sektionen och den omfattning i vilken fastigheten kunde beräknas
använda den. Sektionerna skulle dimensioneras så att ändamålet kunde vinnas
med minsta möjliga intrång och olägenhet och utan oskälig kostnad. I den
aktuella situationen ansågs inte dimensioneringen stå i strid med bestämmelserna
i AL.
I rättsfallet MÖD 2013:38 prövades huruvida en brandmur mellan två
fastigheter kunde utgöra objekt för en anläggning. Av utredningen i målet ansågs
framgå att det varit en etablerad praxis i Göteborg att brandmurar uppfördes
mellan två byggnader, med syftet att fylla en funktion för båda byggnaderna
gemensamt. Skälet till att en gemensam brandmur uppfördes ska ha varit att
marken inte klarade av den last som två intilliggande brandmurar skulle ha
inneburit. MÖD menade att det framstod som uppenbart att brandmuren måste
ses som en gemensam angelägenhet för fastigheterna, oavsett om det var frågan
om samägande eller ett servitutsliknande förhållande. Det var därför en
gemensam angelägenhet att hålla brandmuren i ett sådant skick att den fyllde sin
funktion. Det konstaterades att båda byggnaderna existerade i samverkan med
muren, att brandmuren både hade en brandavskiljande och bärande funktion för
fastigheterna. Med hänsyn till de skador som fanns på ena byggnaden var en
rimlig utgångspunkt enligt domstolen att båda byggnaderna skulle behöva
förstärka grunden inom en period av 15 år. En gemensamhetsanläggning ansågs
kunna inrättas av brandmuren och dess grundförstärkning. Brandmuren ansågs
vara av stadigvarande betydelse för båda fastigheterna. MÖD konstaterade att
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båtnadsvillkoret skulle prövas gemensamt för alla deltagande fastigheter och inte
för varje enskild fastighet för sig. Därefter gjordes en beräkning av de kostnader
som förstärkningsarbetet skulle medföra. Sammantaget ansågs det finnas båtnad
i att inrätta gemensamhetsanläggningen. Även kraven i 7 och 8 §§ AL ansågs
uppfyllda.
Bedömningen i MÖD 2013:38 gällde följaktligen en fysisk resurs som fyllde
samma funktion för två rättighetshavare. På detta sätt fanns ett nödvändigt
samband mellan rättighetshavarna, precis på samma sätt som mellan
äganderätten och renskötselrätten när det gäller skogsmarken. Målet är därmed
av intresse för denna studie vad gäller de avvägningar som gjordes mellan de
berörda fastigheternas behov och förutsättningar.
5.2.3

Ledningsrättslagen

Även LL innehåller samma typ av avvägningsbestämmelser som FBL och AL.932
Enligt 6 § LL får ledningsrätt inte upplåtas om ändamålet lämpligen bör
tillgodoses på annat sätt eller om olägenheterna av upplåtelsen från allmän eller
enskild synpunkt överväger de fördelar som kan vinnas genom den. Det innebär
att det alternativ ska väljas som vållar minst skada.933 Vid lämplighetsprövningen
ska fördelarna av ledningsrättsupplåtelsen vägas mot olägenheterna från såväl
enskild som allmän synpunkt. Om olägenheterna överväger ska upplåtelsen
vägras. Bestämmelsen omfattar således avvägningar mellan berörda
rättighetshavares intressen. Av förarbetena framgår att bestämmelsen har fått sin
utformning efter mönster av 2:12 1 st. ExprL. Av detta kan slutsatsen dras att
avvägningen ska ske med beaktande av samtliga relevanta intressen och att
hänsyn ska tas inte bara till ekonomiska utan också ideella värden.934 I övrigt
lämnas inte någon egentlig ledning för rättstillämpningen i förarbetena.935
Rättsfallet NJA 2013 s. 441 gällde en utökning av en ledningsgatas bredd från
10 meter till 30 meter. Syftet med ansökningen var att förbättra driftsäkerheten
med anledning av ökade krav i ellagen.936 Elbolaget ville därvid åstadkomma en
mer rationell hantering av de åtgärder som behövs för att åstadkomma så kallad
trädsäkerhet. De klagande fastighetsägarna menade att en ledningsgata om 30
meter innebar ett alltför stort intrång på deras fastigheter och att breddningen
932

Notera att de allmänna intressena är framträdande i LL då det anses utgöra ett samhällsintresse
att ledningar kan byggas för våra gemensamma behov, se prop. 1973:157 s. 17–18.
933 Prop. 1973:157 s. 132 och Sjödin m.fl., 2011, s. 53.
934 NJA 2013 s. 441 med hänvisning till prop. 1972:109 s. 219.
935 Prop. 1973:157 s. 100 och 131.
936 SFS 1997:857.
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därför inte skulle tillåtas. Huvudfrågan i målet var om olägenheterna av en
ledningsrättsupplåtelse för de berörda fastigheterna, och i övrigt från enskild
synpunkt, övervägde de fördelar som kunde vinnas genom upplåtelsen. HD
konstaterade att det beträffade mark som låg nära bostäder måste fästas särskild
vikt vid effekterna för boendemiljön. HD fann att kravet på trädsäkerhet gällde,
men att det inte fanns någon utredning i målet som visade att det var nödvändigt
med en 30 meter bred ledningsgata. Säkerhetsaspekterna hade som sådana inte
någon självständigt avgörande betydelse vid bedömningen av vinsterna med
åtgärden. Det konstaterades att den vinst det innebar att ledningsgatan kunde
röjas på ett rationellt och ekonomiskt försvarbart sätt hade betydelse i målet.
Breddningen berörde dock bostadsnära mark och åtgärden skulle inverka
påtagligt på boendemiljön och innebära ett betydande intrång. Den olägenheten
ansågs vara så betydande att den klart översteg vinsterna av den sökta
ledningsrätten. Därmed fanns det inte förutsättningar att upplåta ledningsrätt
enligt ansökan.
Larsson och Synnergren har pekat på möjligheten att skriva in villkor i
förrättningsbeslutet som styr de befogenheter som ledningsrättshavaren ska ha i
förhållande till intresset av att begränsa intrånget. Samtidigt konstaterar
författarna att det är oklart vilka krav som kan ställas på en ledningsrättshavare
genom villkor.937 Det är följaktligen oklart om lantmäterimyndigheten kan
använda sig av villkor för att reglera påverkan av ledningsrätten vid upplåtelsen.
Enligt 14 § LL får avsteg göras från 6 §, såvitt det innebär skydd för enskilt
intresse, om de fastighetsägare och andra sakägare vilkas rätt berörs medger det.
Det innebär att rättighetshavare själva kan komma överens om villkor för
ledningsrätten.
5.2.4

Slutsatser om avvägningar inom fastighetsrätten

Genomgången visar att det i flera situationer inom den speciella fastighetsrätten
uppställs krav på att en avvägning ska göras mellan olika rättighetshavares behov
och intressen. Denna typ av avvägningar finns som rättsliga inslag i FBL, AL och
LL. Kravet på avvägning utgör ett sätt att reglera rättsförhållandet mellan
rättighetshavarna. Nyttan av åtgärden för den ena rättighetshavaren ska vägas
mot konsekvenserna för en annan rättighetshavare. Avvägningen mellan
rättighetshavarnas intressen ska ske utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet.

937

Larsson och Synnergren, 2015b, s. 134–135. Skyldighet att avisera fastighetsägaren vilka träd
som vid varje tillfälle ska avverkas ansågs inte kunna åläggas ledningshavaren, RH 2006:6.
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Krav på avvägningar mellan rättighetshavares intressen och behov
förekommer dels i situationer när en rättighet etableras, exempelvis när
ledningsrätt upplåts, dels i situationer under ett löpande rättsförhållande,
exempelvis vid ändring och upphävande av servitut. Krav på avvägningar innebär
ett visst skydd för den enskilde rättighetshavaren, då den kräver att dennes
intressen och behov beaktas. Upplåtelse av rättighet eller ändring i
rättsförhållanden får inte ske om den inkräktar i för stor utsträckning på någon
rättighetshavares rätt. Vilka behov och intressen som ska beaktas utgår från den
förfoganderätt som rättighetshavaren har till marken. När denna typ av
avvägningar görs inom den speciella fastighetsrätten ingår ofta även avvägningar
i förhållande till allmänna intressen på ett sätt som även aktualiseras i
tillämpningen av SVL. Det är dock ofta svårt att av domskälen utläsa i vilken
utsträckning de allmänna intressena eller rättigheterna beaktats.
5.2.5

Regleringen av förhållandet mellan äganderätten och renskötselrätten

I detta avsnitt analyseras regleringen av förhållandet mellan äganderätten och
renskötselrätten utifrån de krav på avvägningar som beskrivs i det föregående
avsnittet. De bestämmelser som närmast motsvarar bestämmelserna med inslag
av avvägningar är 13 b och 31 §§ SVL.
I 13 b § SVL föreskrivs att fastighetsägaren är förhindrad att vidta en
avverkning om den får vissa angivna konsekvenser för renskötselrättshavaren.938
Stadgandet innehåller inget krav på att en avvägning ska ske mellan nyttan av
avverkningen
för
fastighetsägaren
och
konsekvenserna
för
renskötselrättshavaren. Bestämmelsen innebär i stället ett generellt förbud i vissa
angivna
situationer.
Avvägningen
mellan
fastighetsägaren
och
renskötselrättshavaren kan därmed sägas vara gjord genom lagstiftningens
utformning. I de angivna situationerna är konsekvenserna av avverkningen alltid
så stor att detta anses överväga den nytta som den innebär för fastighetsägaren.
Denna typ av generellt hinder som inte omfattar en prövning i det enskilda fallet
avviker emellertid från de krav på avvägningar som redovisats ovan. Om
avvägningen görs genom lagstiftningen ger den inte utrymme för att beakta
rättighetshavarnas förutsättningar i den specifika situationen. För
fastighetsägarens del innebär utformningen av bestämmelsen att dennes enskilda
förhållanden inte beaktas om villkoren i bestämmelsen är uppfyllda.

938

Se avsnitt 3.4.1 för en utförligare beskrivning av bestämmelsen.
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Samtidigt kan konstateras att bestämmelsen aldrig har tillämpats för att
förhindra en avverkning och att nivån på den påverkan bestämmelsen tillåter är
mer långtgående än i jämförbara situationer.939 Bestämmelsens utformning har
därmed inte drabbat någon fastighetsägare negativt i praktiken.
Jag övergår nu till en analys av 31 § SVL, där det föreskrivs att fastighetsägaren
i vissa avseenden ska anpassa sitt skogsbruk i förhållande till rennäringen.940 I
bestämmelsen anges att den anpassning ska ske ”som uppenbart påkallas med
hänsyn till rennäringen”. I detta ligger ett krav på en viss avvägning i förhållande
till samebyns behov och intressen. Denna formulering har funnits sedan
bestämmelsen om hänsyn till rennäringen infördes i SVL. Då uttalades att
hänsynskravet måste begränsas så att det kunde förenas med ett rationellt
skogsbruk, vilket markerades i lagtexten genom den ovan angivna
formuleringen.941 Dessa uttalanden avspeglar den avvägning som vid inrättandet
av lagen gjordes mellan rättighetshavarnas intressen.
Bestämmelsens utformning innebär att en avvägning ska göras i förhållande
till renskötselrättshavarens intressen, men att det föreligger en relativt hög tröskel
för att kravet på anpassningar ska bli aktuellt.942 Även denna bestämmelse avviker
i detta avseende från de avvägningar som ska göras mellan olika rättighetshavares
behov och förutsättningar inom den speciella fastighetsrätten, där det rör sig om
en relativt öppen avvägning som ska göras utifrån alla faktorer som aktualiseras
i det enskilda fallet.
Sammanfattningsvis innehåller inte 13 b §§ SVL något inslag som innebär en
avvägning i tillämpningen mellan nyttan av skogsvårdsåtgärden för
fastighetshavaren i förhållande till de konsekvenser detta får för
renskötselrättshavaren på ett sätt som motsvarar bestämmelserna om avvägning
i JB, FBL, AL och LL. Avvägningen kan i och för sig sägas vara gjord genom
utformningen av lagstiftningen. Detta avviker emellertid från den
fastighetsrättsliga systematiken, då det i motsvarande situationer krävs att
prövningen görs utifrån förhållanden i det enskilda fallet.943 Bestämmelsen i 31 §
SVL innehåller ett moment av avvägning mellan rättighetshavarnas behov och
intressen. Formuleringen att det krävs att detta är ”uppenbart påkallat” med
hänsyn till rennäringen begränsar emellertid avvägningen på ett sätt som avviker
från jämförbara situationer inom den speciella fastighetsrätten. Även här har
939

Se avsnitt 3.4.1 och 5.1.5.1.
För en utförligare beskrivning av bestämmelsens innehåll se avsnitt 3.6.5.
941 Prop. 1990/91:3 s. 53. I lagrådsremissen användes i stället begränsningen att pågående
markanvändning inte fick avsevärt försvåras, se avsnitt 6.2.1.
942 Se avsnitt 5.1.5.1.
943 Se avsnitten 5.2.1 till 5.2.4.
940
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avvägningen till största del gjorts genom lagstiftningen, vilket inte tillåter en
prövning i det enskilda fallet.

5.3

Ekonomisk kompensation

I detta avsnitt behandlas ett annat centralt inslag i regleringen av förhållandet
mellan rättighetshavare, nämligen rätten till ekonomisk kompensation. Genom
den ekonomiska kompensationen ges rättighetshavare skydd för sin egendom
och kompensationen klargör förhållandet mellan rättighetshavarna. Det är därför
av intresse att se hur ekonomisk kompensation används i andra fastighetsrättsliga
situationer. I avsnittet behandlas tre typer av ekonomisk kompensation:
-

skadestånd i privaträttsliga situationer,

-

ersättning vid offentligrättsliga förfaranden och

-

vinstfördelning.

Dessa typer av ekonomisk kompensation har det gemensamt att de bidrar till att
reglera förhållandet mellan rättighetshavare. I kapitlet beskrivs bestämmelser,
principer och praxis som reglerar sådan ekonomisk kompensation.
5.3.1

Skadestånd

Inom privaträtten utgör skadestånd ett centralt inslag i regleringen av olika
rättighetshavares mellanhavanden, både i situationer med och utan avtal. Rätten
till skadestånd i utomobligatoriska situationer regleras främst genom SkL och
skadeståndsrättsliga principer. Enligt 1:1 SkL ska bestämmelserna i lagen
tillämpas om inte annat är särskilt föreskrivet eller föranleds av avtal eller i övrigt
följer av regler om skadestånd i avtalsförhållanden. Lagen har följaktligen ett
vidsträckt tillämpningsområde och omfattar även fastighetsrättsliga situationer.
Enligt 2:1 SkL ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada
eller sakskada ersätta skadan.944 För ren förmögenhetsskada gäller att den som
orsakar skada genom brott ska ersätta skadan, 2:2 SkL.
Inom fastighetsrätten finns exempel på situationer när skadestånd kan utgå
med stöd av andra bestämmelser. Nedan beskrivs skadeståndsansvaret inom
grannelagsrätten, vid servitut och vid vissa andra rättsförhållanden.

944

Ett exempel på att skadestånd utgått med stöd av 2:1 SkL i en fastighetsrättslig situation är
NJA 1998 s. 617 om en avgrävd kabel.
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5.3.1.1 Grannelagsrätten
I den grannelagsrättsliga regleringen i 3 kap. JB finns ingen särskild bestämmelse
om skadestånd, vilket innebär att 2:1 SkL kan tillämpas. Av rättspraxis framgår
emellertid att skadestånd i grannelagsrättsliga situationer utgått med stöd av
bestämmelsen om skälig hänsyn i 3:1 JB, vilket beskrivs nedan.945
Ett exempel på ett rättsfall som rört skadeståndsskyldighet i en
grannelagsrättslig situation är oxelhäcksmålet, där en fastighetsägare mot en
grannes vilja hade toppklippt en oxelhäck.946 HD förde ett resonemang om
skadeståndsansvaret utifrån kravet på skälig hänsyn i 3:1 JB. Talan om skadestånd
lämnades emellertid utan bifall, bland annat med hänsyn till att häcken hade
klippts på det sätt som sedan många år tillbaka hade varit brukligt grannarna
emellan. Ett annat sätt att beskriva detta är att skadeståndstalan ogillades för att
fastighetsägaren genom sitt handlande hade tagit skälig hänsyn till grannen.
Rättsfallet har därmed bidragit till att utveckla var gränsen går för fastighetsägare
kan agera i förhållande till varandra.
Ett annat exempel på ett grannelagsrättsligt mål som gällde skadestånd är
modellflygsplansmålet, om skada på växande gröda vid en tävling med
modellflygplan.947 I målet yrkade en fastighetsägare skadestånd för skada på
växande gröda och merarbete efter att grödan trampats ned i samband med
tävlingen. Fastighetsägaren gjorde i första hand gällande att grödan skadats
genom vållande, i första hand enligt 3:1 JB och i andra hand enligt 2:1 SkL. HD
fann att arrangören av tävlingen inte hade tagit skälig hänsyn till fastighetsägarens
intressen och att arrendatorn av anläggningen var ansvarig för att ersätta den
skada som uppkommit. Fastighetsägarens talan om skadestånd bifölls.
Gemensamt för dessa avgöranden är att domstolarna inte har fört resonemang
om vållande enligt 2:1 SkL, utan ansvaret för skada har bedömts utifrån kravet
på skälig hänsyn i 3:1 JB.948 Skadeståndsansvaret har följaktligen prövats utifrån
ett uttryckligt krav på skälig hänsyn rättighetshavarna emellan.
Ett annat mål där frågan om skadestånd mellan grannar aktualiserats är
bäckfåremålet, där en fastighetsägare vid bebyggande av en fastighet lagt igen en
bäckfåra som använts för avrinning av dagvatten från en grannfastighet, vilket
orsakade skada på grannfastigheten.949 HD fann att det ålegat innehavarna av
945

Bestämmelsen beskrivs i avsnitt 5.1.1.
NJA 1990 s. 71 beskrivs utförligare i avsnitt 6.3.1.
947 NJA 1994 s. 162 beskrivs utförligare i avsnitt 6.3.1.
948 Se även RH 1989:74 om skyldighet att utge skadestånd när träd fallit över grannfastighetens
utfart och denne granne haft kostnader för att transportera bort trädet.
949 NJA 1995 s. 720 beskrivs utförligare i avsnitt 6.3.2.1.
946
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fastigheten där arbetet utfördes att vidta och bekosta de åtgärder som krävdes
för att avrinningen skulle bli ordnad på ett tillfredsställande sätt. De ansågs därför
som vållande till skadorna och förpliktades att utge skadestånd. Målet gällde den
tidigare 3:1 2 st. JB, numera 3:3 1 st. JB, som uttryckligen anger att fastighetsägen
ska vidta åtgärder för att undvika skador i grannerättsliga förhållanden.950
Skadeståndskyligheten var således kopplad till ett uttryckligt krav i lagstiftningen
om att åtgärder skulle vidtas.
I detta sammanhang bör även bestämmelserna i 32 kap. MB för vissa
miljöskador och andra enskilda anspråk nämnas. Bestämmelsen i 32:1 MB lyder:
Skadestånd enligt detta kapitel ska betalas för personskada och sakskada samt
ren förmögenhetsskada som verksamhet på en fastighet har orsakat i sin
omgivning.
En ren förmögenhetsskada som inte har orsakats genom brott ersätts dock
endast om skadan är av någon betydelse.
En skada, som inte har orsakats med uppsåt eller genom vårdslöshet, ersätts
bara om den störning som har orsakat skada inte skäligen bör tålas med
hänsyn till förhållandena på orten eller till dess allmänna förekomst under
jämförliga förhållanden.
Bestämmelsen har sin grund i grannelagsrätten och reglerade från början
förhållandet mellan grannfastigheter. Idag har bestämmelsen dock en vidare
tillämpning då den omfattar skador som en ”verksamhet på en fastighet” orsakar
i ”omgivningen”. Detta omfattar emellertid även skador på egendom för de
rättighetshavare som berörs av en verksamhet.
I 32:3 MB anges vilka skador som ska ersättas. Skadestånd betalas för
förorening av vattenområde, förorening av grundvatten, ändring av
grundvattennivå, luftförorening, markförorening, buller, skakning eller annan
liknande störning. Det rör sig alltså dels om skador på den fysiska omgivningen,
dels om skador genom buller och andra störningar.
En förutsättning för att skadestånd ska utgå är att det föreligger en verksamhet
av till stor del samma slag som miljöfarlig verksamhet i 9:1 MB.951 Verksamheten
ska vara knuten till en fastighet. Huvudregeln är att det föreligger strikt ansvar

950

3:1 2 st. JB överfördes till 5 § 1 st. miljöskadelagen (1986:225) och återfinns numera i 3:3 1 st. JB
och 32:5 MB.
951 Bengtsson, 2015, s. 231.
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för denna typ av skador.952 Som en förutsättning för det strikta ansvaret gäller
emellertid att ”störningen inte skäligen bör tålas med hänsyn till förhållandena i
orten”, det så kallade ortsvanlighetsrekvisitet. Det har exempelvis inte ansetts
rimligt att en granne ska kunna begära ersättning för nedsmutsad egendom om
störningen är typisk för en industriort och verksamhetsutövaren har gjort vad
som går för att förhindra störningen. Principen gällde även innan lagregleringen
genom 1969 års miljöskyddslag.953
Enligt 32:1 3 st. MB ska hänsyn även tas till om motsvarande störningar
förekommer allmänt under jämförbara förhållanden, det så kallade
allmänvanlighetsrekvisitet.954 Även i sådana situationer bör vissa störningar tålas.
Läget blir annorlunda om olägenheten klart överstiger vad som kan anses
ordinärt.
Rätten till skadestånd prövas inte i samband med miljöprövningen enligt
9 kapitlet MB, utan den som menar att skada uppkommit får väcka en särskild
talan om detta.955 Rättighetshavaren är i dessa situationer i en förmånligare
situation än när talan förs enligt 3:1 JB, eftersom verksamhetsutövaren har ett
strikt ansvar för skador och beviskraven anpassats till det svåra bevisläge som
ofta föreligger mellan orsak och verkan i denna typ av situationer.
Ett antal rättsfall får belysa den typ av skadestånd som aktualiserats med stöd
av 32 kap. MB.
Rättsfallet NJA 1977 s. 424 gällde etableringen av Värmdöleden genom ett
villaområde. Berörda fastighetsägare krävde ersättning för minskat
fastighetsvärde på grund av störningar, särskilt bullerstörningar. HD
konstaterade att bullret översteg de angivna gränsvärdena. Bullerstörningarna
ansågs varken så ortsvanliga eller allmänvanliga att de behövde tålas utan
ersättning. HD ansåg dock att fastighetsägarna själva skulle bära en
värdeminskning upp till fem procent.
I rättsfallet NJA 1988 s. 376 ogillades ett ersättningskrav enligt LL, som
anknyter till MB:s skadestånsregel, när en kraftledning medförde sänkning av en
952

Ansvarig för att utge ersättning är den som bedriver eller låter bedriva den skadegörande
verksamheten i egenskap av fastighetsägare eller tomträttshavare, 32:6 MB. Om någon annan som
brukar fastigheten bedriver eller låter bedriva den skadegörande verksamheten är han eller hon
skadeståndsskyldig bara vid uppsåtligt handlande eller vid vårdslöshet. Den som i egen
näringsverksamhet utför eller låter utföra arbete på fastigheten är också ansvarig för sådan skada,
32:7 MB. Flera kategorier av enskilda är följaktligen strikt ansvariga för denna typ av skador. Om
flera är ansvariga svarar de solidariskt för skadeståndet och ansvaret fördelas mellan dem efter vad
som anses skäligt, 32:8 MB.
953 Bengtsson, 2015, s. 232.
954 Rättsfall där detta prövats redovisas nedan.
955 32:12–14 MB.

214

intilliggande fastighets värde med 7,5 procent. Det var här fråga om psykiska och
estetiska störningar. Fastigheten låg inom ett område som redan var påverkat av
industriverksamhet, vilket tycks ha påverkat bedömningen.
Rättsfallet NJA 1999 s. 385 gällde nybyggnaden av en väg genom
skärgårdsmiljön på Dalarö, som medförde bullerstörningar och förfulning av
omgivningen. Även i denna situation översteg värdeminskningen fem procent
och skadestånd utgick.
Sammanfattningsvis visar rättspraxis att fastighetsägare i grannelagsrättsliga
situationer kan ha rätt till skadestånd med stöd av 3:1 JB vid skada eller olägenhet
orsakad av andra. Skadestånd kan utgå om skälig hänsyn inte tagits till en annan
rättighetshavare. I grannelagsrättsliga situationer finns även bestämmelser i
32 kap. MB om strikt ansvar för att ersätta skada vid verksamhet som är
jämförbar med miljöfarlig verksamhet, vilket gör att rättighetshavaren har en
förmånligare rättslig situation än när talan förs enligt 3:1 JB.
5.3.1.2 Servitut
Vid servitut regleras rättighetshavarnas mellanhavanden i första hand genom det
avtal eller beslut som servitutet grundar sig i. Utöver detta finns i 14:7 JB en
särskild bestämmelse om sanktioner som gäller rättighetshavarna emellan. I
bestämmelsen föreskrivs att om en fastighetsägare har överskridit sin rätt eller
ägaren av någondera fastigheten åsidosatt sin skyldighet, ska denne ansvara för
att återställa vad som har rubbats eller fullgöra vad som eftersatts eller ersätta
skada. Om det är av väsentlig betydelse för den andre rättighetshavaren och
rättelse inte sker inom skälig tid efter anmaning, har denne rätt att häva avtalet
och att erhålla ersättning för skada.956
I lagstiftningen finns alltså utöver andra sanktioner ett uttryckligt
skadeståndsansvar mellan fastighetsägaren och servitutshavaren, om någon av
dem överskridit sin rätt eller åsidosatt sina skyldigheter.957 Vid servitut utgör
således ekonomisk kompensation en del av respektive rättighetshavares
rättighetsskydd och fyller funktionen av att hålla parterna skadelösa.
Det finns ingen rättspraxis som utvecklar innebörden av skadeståndsansvaret
vid servitutsförhållanden.

956
957

14:8 JB.
En liknande bestämmelse gäller vid tomträttsavtal, se 13:8 JB.
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5.3.1.3 Övriga rättigheter
Vid tredimensionell fastighet finns en uttrycklig skadeståndsbestämmelse
kopplad till kravet på hänsyn och skyldigheten att vidta åtgärder vid
byggnadsarbete som framgår av 3:6 JB.958 Bestämmelsen hänvisar till 32 kap. MB
och enligt 32:5 a MB ska skadestånd betalas för skador som orsakats inom ramen
för ett sådant byggnadsarbete om den som utför eller låter utföra arbetet har
försummat att vidta skyddsåtgärder eller om denne i annat hänseende har brustit
i omsorg vid arbetets utförande. I dessa situationer har det följaktligen ansetts
nödvändigt att uttryckligen reglera skadeståndsansvaret.
I 27 § FiskeL finns en uttrycklig skadeståndsbestämmelse. Där föreskrivs att
den som bedriver fiske som yrkesverksam får använda annans strand och
vattenlinje under förutsättning att ersättning betalas för skada och intrång. Det
rör sig följaktligen om användning av annans mark utan stöd av avtal.959
Bestämmelsen innebär att lagstiftningen tillåter att viss skada orsakas vid
yrkesverksamhet, men att det då förutsätts att ersättning ska utgå för skada.960
I 5:47 ÄL föreskrivs att om hemdjur olovligen kommer in på annans ägor och
orsakar skada på fastigheten är djurets ägare skyldig att ersätta skadan, även om
han inte varit vållande. Ägaren eller annan innehavare av hemdjur är alltså strikt
ansvariga för sådana skador. Regeln har en grannelagsrättslig bakgrund och det
är just grannförhållandet som har motiverat ett skärpt skadeståndsansvar.961 Det
har föreslagits att det strikta ansvaret ska tas bort och att det grundläggande
ansvaret för vållande enligt 2:1 skadeståndslagen ska reglera situationer med fritt
betande djur.962 Ett argument som angavs för en sådan förändring var att de
skador som kan uppkomma är av begränsad omfattning och ekonomiskt
begränsade. Ett annat argument var att möjligheterna att visa på vållande inte på
något avgörande sätt skiljer sig från vad som normalt är fallet i andra
skadesituationer. Förslaget avskrevs dock utan att några lagstiftningsåtgärder
genomfördes.
Ett exempel ur rättspraxis när skadestånd utgjort en sanktion för att skydda
äganderätten är det så kallade vitlavsmålet.963 I målet dömdes två personer till
straff för att ha plockat stora mängder vitlav på en fastighet utan
fastighetsägarens godkännande. De förpliktades även att utge skadestånd för de
958

Kravet på hänsyn vid tredimensionell fastighet beskrivs i avsnitt 5.1.3.
Rätt att använda fastighet mot ersättning regleras i 28:11 och 28:12 MB.
960 Bestämmelsen motsvarar i princip den tidigare bestämmelsen i 27 § fiskerättslagen, se prop.
1992/93:232 s. 70.
961 Se Hellner & Radetzki, 2014, kapitel 10.9.
962 SOU 2003:116 s. 77.
963 NJA 1986 s. 637.
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skador de orsakat. I målet var det fråga om plockande av vitlav i stor omfattning
och till ett betydande ekonomiskt värde. HD menade att denna plockning som
var organiserad framstod som en skövling av ett sammanhängande område med
en friläggning av stora jordytor som följd. Det rörde sig följaktligen om ett
förfogande långt utöver den rätt som allemansrätten ger. Domen visar bland
annat att enskilda som går utöver allemansrätten i sitt nyttjande av en fastighet
kan bli skadeståndsskyldiga för de skador som orsakas.
5.3.2

Ersättning vid förvaltningsrättsliga förfaranden

Även inom den speciella fastighetsrätten utgör ekonomisk kompensation ett
viktigt inslag i regleringen av förhållandet mellan enskildas rättigheter. Det kan
exempelvis handla om att lantmäterimyndigheten fattar beslut om att ett servitut
ska bildas eller att en ledningsrätt ska upplåtas. Åtgärden vidtas ofta utifrån ett
enskilt intresse som sammanfaller med ett allmänt intresse som motiverar
åtgärden utifrån ett egendomsrättsligt perspektiv. Exempelvis upplåts
ledningsrätten till ett enskilt företag, vilket motiveras av den allmänna nyttan av
att ledningen byggs. När två rättighetshavare berörs av denna typ av beslut
omfattar prövningen även förhållandet mellan enskildas rättigheter och frågan
om ersättning aktualiseras.
Ersättningen utgör en del av rättighetsskyddet genom att rättighetshavaren
tillerkänns kompensation för ingrepp som inverkar negativt på fastighetens
värde.964 Denna typ av ersättning ligger i gränsområdet mellan den offentliga
rätten och privaträtten och ersättningsfrågorna har ett visst samband med
skadeståndsrättsliga principer.965 Exempelvis beaktas precis som vid skadestånd
att en rättighetshavare får räkna med ett visst mått av störningar utan att
ersättning utgår och att det utifrån det görs en bedömning av vad fastighetsägaren
får anses skyldig att tåla. Mindre intrång och påverkan ger alltså inte rätt till
ersättning.966
I detta avsnitt beskrivs situationer när ersättning utgör en del av
myndigheternas prövning som rör rättsförhållandet mellan olika rättighetshavare.
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Victorin och Hager, 2015, s. 16.
Bengtsson, 1986, s. 48–50 och Bengtsson, 1991, s. 19–21.
966 NJA 1988 s. 376 avsåg ersättning för psykiska och estetiska störningar vid ledningsrätt.
965
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5.3.2.1 Fastighetsbildningslagen
Vid fastighetsreglering utgör ersättningen ett centralt inslag i regleringen av
förhållandet mellan de berörda rättighetshavarna.967 I detta avsnitt beskrivs
ersättningsbestämmelserna helt övergripande. I vissa fall ska vinstfördelning
göras mellan innehavarna av den berörda egendomen, vilket huvudsakligen
beskrivs i avsnitt 5.3.3.
Enligt 5:2 FBL ska vederlag som huvudregel utgå i mark vid marköverföring
från en fastighet till en annan, men om det är mer ändamålsenligt kan ersättning
i pengar utgå till en fastighetsägare om markvärdet minskar.968 Bestämmelserna
om värdering och ersättning finns i 5:9–17 FBL.
Om en fastighet vid fastighetsreglering får avstå mer i mark,
samfällighetsandelar eller servitutsrätter än vad fastigheten tillförs ska ersättning
i pengar betalas.969 Man skiljer på expropriationsfallen och
vinstfördelningsfallen.970 Om egendomen kan tas i anspråk genom expropriation
eller annat liknande tvångsförvärv tillämpas 4 kap. ExprL vid värderingen av
egendomen.971 Hänvisningen till ExprL innebär att ersättning ska betalas för den
marknadsvärdeminskning som förrättningsåtgärden ger upphov till för berörda
rättighetshavare. De fall som räknas till expropriationsfallen definieras i 5:10 a 2
st. FBL. Även när åtgärden är sådan att den hade kunnat genomföras med stöd
av annan lag enligt vilken bestämmelserna i ExprL hade varit tillämpliga ska de
skadeståndsrättsligt inriktade reglerna i 4 kap. ExprL tillämpas. Även andra
situationer där marken uppenbart skulle ha kunnat tas i anspråk genom
expropriation eller något annat liknande tvångsförvärv ska regleras enligt
bestämmelserna i ExprL.
Vinstfördelningsfallen är enligt 5:10 a 3 st. FBL sådana situationer som inte
kan klassas som expropriationsfall. Dessa beskrivs i avsnitt 5.3.3.
Om det uppkommer skada för sakägare som inte ersätts enligt 5:10 eller
5:11 FBL ska denna skada ersättas enligt 5:12 FBL. Lantmäterimyndigheten kan
enligt 5:12 a FBL anvisa en sakägare att föra talan vid en särskild förrättning om
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Genom prop. 1991/92:127 genomfördes förändringar i lagstiftningen för att knyta
ersättningsreglerna i FBL till motsvarande regler i ExprL.
968 I förarbetena uttalas att ”regeln innebär att fastighetsbildningsmyndigheten bör sträva efter att
genomföra fastighetsregleringen på ett sådant sätt att vederlag för överförd mark utgår i natura”,
prop. 1969:128 B s. 337.
969 5:10 FBL.
970 Sjödin m.fl., 2011, s. 148.
971 5:10 a FBL.
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sådan ersättning för skada och intrång som är svår att uppskatta i samband med
fastighetsregleringen om det är lämpligt och sakägarna medger det.
Enligt 5:12 b FBL är lagen inte tillämplig i fråga om ersättning för skada eller
intrång som uppkommer efter fastighetsregleringen och som inte har kunnat
förutses vid denna.972 Sådana skadeståndsanspråk får i stället prövas av domstol
enligt skadeståndsrättsliga principer.
De berörda bestämmelserna är dispositiva och kan frångås om de berörda
rättighetshavarna medger det.973
Ett rättsfall får belysa när ersättning kan utgå. I rättsfallet NJA 1984 s. 391
prövades frågan om rätt till ersättning vid förlust av rätt till byggnadsvirke och
ved när ett servitut upphörde genom fastighetsreglering. I målet hade en
torplägenhet med jordbruksdrift övergått till att bli en fritidsfastighet. HD
konstaterade att den ändrade användningen inte medfört att rättigheterna i
övrigt, avseende byggnadsvirke och ved, blivit utan betydelse för fastigheten.
Vidare konstaterades att om rätten till byggnadsvirke och ved hade kunnat
utnyttjas vid upphävandet så skulle den värdeminskning som förlusten av rätten
medfört ersatts enligt 5:10 FBL. Därmed skulle ersättning utgå.
Även när servitut ändras eller upphävs enligt 7:4 till 7:5 FBL aktualiseras
frågan om ersättning.974 Bestämmelserna kan bli tillämpliga även vid
avtalsservitut.975 Nedan beskrivs exempel på hur frågan om ersättning i sådana
situationer har fallit ut.
I rättsfallet NJA 1981 s. 733 prövades rätten till ersättning för ett upphävt
jaktservitut. I målet ansökte SCA om upphävande av alla servitut som tillkommit
en fastighet genom en köpehandling från 1896. I ett särskilt
fastighetsbildningsbeslut bestämde fastighetsbildningsmyndigheten att samtliga
servitutsrättigheter, således även jaktservitutet skulle upphävas. Som skäl för
detta angavs att servitutsrättigheterna inte behövdes på grund av ändrade
förhållanden, varför villkoret i 7:5 2 st. var uppfyllt. Beslutet vann laga kraft.
Fastighetsbildningsmyndigheten beslutade i ersättningsfrågan att SCA skulle
betala ersättning för jaktservitutet till innehavaren av grannfastigheten. I denna
del överklagade SCA beslutet. HD:s majoritet uttalade att beslut om upphävande
av servitut för att det blivit obehövligt inte ger rätt till ersättning, men att sådan
rätt i princip kan föreligga om beslutet har annan grund såsom att nyttan av
servitutet är ringa i jämförelse med belastningen på den tjänande fastigheten.
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Prop. 1991/92:127 s. 78.
5:18 FBL.
974 Bestämmelserna beskrivs utförligare i avsnitt 5.2.1.
975 Se 14:14 JB.
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HD:s majoritet fann därför att ingen ersättning skulle utgå. Två justitieråd var
skiljaktiga och menade, av olika skäl, att ersättning skulle utgå. Avgörandet får
därmed sägas ha ett svagt prejudikatsvärde och avgörandet är omdiskuterat.976
Rättsfallet MÖD 2015:10 gällde ett servitut där den härskande fastigheten
hade rätt att använda ett område för allmän gångtrafik. Genom en tidigare
detaljplan hade området varit belastad med byggnadsförbud. En ändring i
detaljplanen innebar att området nu fick bebyggas. Därför upphävdes servitutet.
Frågan var vilken ersättning som skulle utgå till servitutshavaren. MÖD menade
att upphävandet av servitutet hade mycket stora likheter med så kallad
tomtbildning.
Ersättningen
skulle
därför
bestämmas
enligt
genomsnittsvärdemetoden, men med viss hänsyn till att servitut inte fullt ut
motsvarade äganderätt.
5.3.2.2 Anläggningslagen
Även i AL finns uttryckliga bestämmelser om ersättning rättighetshavare emellan
och ersättningen prövas inom ramen för lantmäterimyndighetens förrättning. I
sådana frågor hänvisas till bestämmelserna i FBL.977 Ersättningen ska bestämmas
i pengar att utbetalas på en gång.978 Efter särskilt yrkande får
lantmäterimyndigheten, om det är lämpligt, hänvisa sakägare att vid särskild
förrättning föra talan om sådan ersättning för skada och intrång som är svår att
uppskatta i samband med anläggningsförrättningen. Lagen är dock inte tillämplig
i fråga om ersättning för skada eller intrång som uppkommer efter förrättningen
och som inte kunnat förutses vid denna.979 I sådana situationer kan det i stället
bli frågan om en vanlig skadeståndstalan.
Om det är lämpligt och berörda sakägare medger det får
lantmäterimyndigheten vid förrättningen även pröva ett yrkande som en sakägare
framställt om ersättning om yrkandet har samband med förrättningen, men rör
rättsförhållande som inte ska prövas enligt AL.980
I rättsfallet MÖD 2013:38, som gällde en brandmur mellan två fastigheter,
behandlades ersättningsfrågorna som en del av frågan om en anläggning kunde
bildas.981 I målet gjordes avvägningar mellan fastigheternas behov och
förutsättningar. Efter övervägande kom MÖD fram till att 2 200 000 kronor var
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Bengtsson, 2015, s. 96.
13 § AL hänvisar till 5:10–12 FBL
978 13 a § AL.
979 13 b § AL.
980 13 c § AL.
981 Rättsfallet beskrivs utförligare i avsnitt 5.2.2.
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en rimlig ersättning från den ene fastighetsägaren till den andre avseende
kostnader för tidigarelagd investering i form av grundförstärkning.
5.3.2.3 Ledningsrättslagen
Även upplåtelser av ledningsrätt omfattar bestämmelser om ersättning
rättighetshavarna emellan.982 Ersättning ska utgå med ett belopp som motsvarar
den minskning av fastighetens marknadsvärde som uppkommer genom
upplåtelsen. Ersättningen ska följaktligen motsvara skillnaden mellan
fastighetens marknadsvärde före och efter upplåtelsen.
Ersättningen prövas som en del av lantmäterimyndighetens förrättning om
myndigheten inte hänvisar sakägare att föra talan om ersättning vid särskild
förrättning för skada och intrång som är svår att uppskatta i samband med
ledningsförrättningen.983 Normalt är det fastighetsägaren som är berättigad till
ersättning, men även andra rättighetshavare kan ha sådan rätt.984
Lagen är inte tillämplig i fråga om ersättning för skada eller intrång som
uppkommer efter förrättningen och som inte hade kunnat förutses vid denna.985
Fastighetsägaren kan då föra särskild talan med stöd av skadeståndsrättsliga
principer. I en sådan situation krävs vållande för att ledningsrättsinnehavaren ska
bli skadeståndsskyldig.
I rättsfallet NJA 1988 s. 376 prövade HD frågan om ersättning enligt LL för
inverkan på fastighetens marknadsvärde av psykiska och estetiska störningar. Det
rörde sig om ledningar som Vattenfall fick rätt att anlägga i nära anslutning till
miljöstörande industri av betydande omfattning. HD uttalade att det får antas att
de psykiska och estetiska störningarna i sig påverkar en fastighets marknadsvärde
i en utsträckning som inte är betydelselös. I målet fann dock HD att
värdeminskningen inte var större än vad fastighetsägaren fick anses vara skyldig
att tåla eftersom det rörde sig om en fastighet där fastighetsägaren måste räkna
med ett visst mått av sådana störningar. Rättsfallet visar att rättighetshavare får
räkna med ett visst mått av störningar utan att ersättning utgår och att det görs
en bedömning av vad fastighetsägaren får anses skyldig att tåla.
Även när det redan finns en ledning på platsen och den nya ledningen
etableras med samma sträckning kan rätt till ersättning föreligga. I rättsfallet
NJA 2007 s. 695 hade ett företag ansökt om ledningsrätt för optokabel som
hängdes upp i befintliga kraftledningsstolpar. Lantmäterimyndigheten fann att
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någon ersättning inte skulle utgå. HD konstaterade bland annat att det inte hade
påvisats att någon minskning skett i fastighetens marknadsvärde i den mening
detta uttryck normalt brukar användas. Emellertid fick motivuttalandena om
påverkan på marknadsvärdet vid små intrång läsas i belysning av den
grundlagsfästa rätten till ersättning som kom till uttryck i 2:18 2 st. RF.986 HD
fann att ersättning för intrång ska utgå även vid mindre skada där en skillnad i
marknadsvärdet före och efter intrånget inte kan konstateras, men där en
ekonomisk skada kan konstateras även om den är obetydlig. HD fastställde en
ersättning om 500 kronor till fastighetsägaren för de ökade kostnader som
förvaltning av fastigheten som intrånget ansågs innebära.
Frågor om ersättning för ledningsrätt har även prövats i NJA 2008 s. 510 (I–
III) som gällde ersättning för ledningsrätt där det redan förelåg nyttjanderätt.
5.3.3

Vinstfördelning

I fastighetsrättsliga situationer utgår den ekonomiska kompensationen vanligen
från skadeprincipen, det vill säga att rättighetshavaren genom kompensationen
ska försättas i samma situation som om skadan inte inträffat. Inom
fastighetsrätten används emellertid också en annan princip vid bestämmande av
ekonomisk kompensation mellan rättighetshavare, den så kallade
vinstfördelningsprincipen. Med vinstfördelning avses övergripande en särskild
ersättning till rättighetshavare vars fastighet tas i anspråk för vinstdrivande
verksamhet.987 Detta kan även beskrivas som en förhöjd ersättning som utgår till
följd av att ekonomisk nytta ska fördelas.988 I detta avsnitt beskrivs denna princip
och i vilka situationer vinstfördelning används som ett rättsligt inslag för att
reglera fastighetsrättsliga rättsförhållanden.
I äldre rätt förekom bestämmelser inom fastighetsrätten om att ersättning
skulle betalas med ett belopp som översteg skadan för den som utsattes för ett
tvångsingripande, som närmast gav uttryck för vinstfördelningsprincipen.989 Ett
exempel är att det i gruvlagstiftningen fanns bestämmelser om att
fastighetsägaren hade rätt till jordägarandel. I 1938 års gruvlag infördes i stället
ett system med så kallad jordägaravgäld. Detta system utmönstrades ur
lagstiftningen genom tillkomsten av 1974 års gruvlag.990 Därefter har
mineralersättning införts i ML, vilket jag återkommer till nedan. Ett annat
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exempel på vinstfördelning i äldre rätt var 1918 års vattenlag, som innehöll regler
om ersättningskraft och ersättningsvatten. Då någon fått rätt att tillgodogöra sig
annans vattenkraft skulle som huvudregel ersättning utgå i form av överföring av
motsvarande kraft som elkraft eller i annan form. Ett motiv till detta var att ägare
av vattenkraft förväntades ställa sig avvisande till åtgärderna om ersättning endast
utgick i pengar, även om detta skedde med ett 50-procentigt påslag, särskilt då
det var fråga om ett avstående till en enskild person.991
Även idag finns ett antal fastighetsrättsliga situationer där ersättning utgår
enligt vinstfördelningsprincipen. Dessa beskrivs kortfattat nedan.
Vinstfördelning förekommer som nämns i avsnitt 5.3.2.1 i FBL. Lagens
ursprungliga ersättningssystem byggde på vinstfördelningsprincipen. År 1993
genomfördes dock en reform som innebar att FBL:s ersättningsregler knöts
närmare reglerna i ExprL som bygger på skadeprincipen.992 Det medförde som
beskrivs ovan att ersättning enligt FBL i vissa fall regleras enligt skadeprincipen
och i vissa fall enligt vinstfördelningsprincipen. I den praktiska tillämpningen är
de fall när vinstfördelning används många.993 Vid vinstfördelning ska vinsten av
fastighetsregleringen fördelas mellan de berörda rättighetshavarna. För
fastigheter som är avsedda för bebyggelse finns sedan länge väl etablerad praxis
för hur vinstfördelningen ska beräknas.994 I sådana situationer används den så
kallade genomsnittsvärdeprincipen.995 Enligt förarbetena till FBL ska denna
princip användas om den inte leder till ett uppenbart oskäligt resultat.996
Sedan 1993 års ersättningsreform tillämpas vinstfördelningsprincipen även
rörande viss ersättning enligt 6 § AL.997 I fråga om ersättning hänvisar 13 § AL
till 5:10–12 FBL. Om marken för en gemensamhetsanläggning kan tas i anspråk
tvångsvis enligt lagstiftning tillämpas ersättningsreglerna i ExprL fullt ut. I andra
fall ska vinstfördelning ske enligt principerna i FBL.998
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SOU 2012:61 s. 63.
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994 Prop. 1991/92:127 s. 69–70.
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Bestämmelsen om mineralersättning infördes i ML genom en lagändring år
2005.999 I förarbetena konstaterades att mineralersättningen på ett påtagligt sätt
kunde bidra till en bredare acceptans av att vissa fastigheter tas i anspråk för
gruvdrift och att en sådan acceptans kunde förbättra förutsättningarna för en
fortsatt framgångsrik gruvnäring i landet. Därigenom ansåg man att fördelar
skulle uppnås både för fastighetsägaren och gruvnäringen.1000 Mineralersättning
kan även ses som en ersättning för att naturresurserna får tas i anspråk.1001 En
fastighetsägare har rätt till mineralersättning motsvarande 1,5 promille av det
beräknade värdet av de mineral som omfattas av koncessionen och som har
brutits och uppfordrats inom koncessionsområdet under året.1002 Bestämmelsen
har utformats med den tidigare jordägaravgälden enligt 1938 års lag som förebild.
Även staten har rätt till en mindre andel av mineralersättningen.
I restvattenlagen finns bestämmelser om andelskraft.1003 Den som råder över
mer än hälften av vattenkraften i en fallsträcka med flera ägare får tillgodogöra
sig hela vattenkraften.1004 I sådana fall är den vars vattenkraft tas i anspråk i vissa
fall berättigad till andel i kraftproduktionen och skyldig att bidra till kostnaderna
för vattenkraftanläggningens utförande och drift i förhållande till sin andel i den
vattenkraft som ska tillgodogöras vid anläggningen.
Det har även utretts om vinstfördelningsprincipen bör användas i större
utsträckning för att kompensera rättighetshavare som berörs av
exploateringar.1005 Ett argument som har framförts för detta är att det idag i
mindre utsträckning än tidigare är det allmänna som är aktörer i de sammanhang
där mark tas i anspråk. Grundtanken med expropriation eller
rådighetsinskränkningar är att allmänna intressen ska tillgodoses, men det finns i
ökad utsträckning privata vinstintressen bakom sådana företag. Lagstiftningen är
utformad utifrån att det allmänna som huvudregel är den som tar mark i anspråk,
och oavsett om det rör sig om det allmänna eller en enskild, har den som erhållit
rätten att använda marken tillerkänts en stark ställning i ersättningshänseende.
En sådan reglering framstår inte alltid som lika godtagbar när
samhällsutvecklingen har lett till att bägge parter i allt fler fall utgörs av enskilda,
i synnerhet när markanvändarens verksamhet är vinstdrivande. Mot denna
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SFS 2005:61 och prop. 2004/05:40.
Prop. 2004/05:40 s. 62–63.
1001 SOU 2012:61 s. 65.
1002 7:7 ML.
1003 Lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet.
1004 2 kap. 8 § restvattenlagen.
1005 Dir. 2007:89 och SOU 2008:99 samt dir. 2011:20 och SOU 2012:61.
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bakgrund har det utretts om ersättningsreglerna bör utformas så att de avspeglar
nutida partssammansättningar vid expropriationer och liknande åtgärder samt de
vinstsyfte som många gånger ligger bakom myndighetsbesluten. Ett förslag till
en vinstfördelningsbestämmelse i LL vid mastupplåtelser har lämnats, men
förslagen har ännu inte lett till lagstiftningsåtgärder.1006
5.3.4

Slutsatser om ekonomisk kompensation inom fastighetsrätten

Ekonomisk kompensation utgör som beskrivs i avsnitt 5.3.1 till 5.3.3 ett centralt
inslag i regleringen av förhållandet mellan olika rättighetshavare, både inom den
allmänna och speciella fastighetsrätten. Ekonomisk kompensation kan utgå i
form av skadestånd, ersättning vid förvaltningsrättsliga beslut eller
vinstfördelning. Den ekonomiska kompensationen kan antingen grunda sig i
skadeprincipen
eller
vinstfördelningsprincipen.
Huvudregeln
inom
fastighetsrätten är att rättighetshavaren har rätt till ekonomisk kompensation för
skada och intrång i egendomen som uppnått en viss nivå.
Inom den allmänna fastighetsrätten finns flera exempel på uttryckliga
bestämmelser om skadestånd om hänsynen till andra rättighetshavare överskrids.
Om uttryckliga skadeståndsbestämmelser saknas kan skadestånd enligt
rättspraxis utgå med stöd av uttryckliga hänsynsbestämmelser, exempelvis i
grannelagsrättsliga situationer. Frågan om skadestånd avgörs ytterst av allmän
domstol som prövar om vållande förelegat eller om krav på hänsyn har
överskridits. I sådana situationer utgår skadestånd.
Inom den speciella fastighetsrätten finns bestämmelser om ersättning som en
del av prövningen av hur marken ska användas när frågan om rättsförhållandet
mellan enskilda berörs. Prövningen i FBL, LL och AL omfattar både avvägningar
av rättsförhållandet mellan enskildas rättigheter och allmänna intressen. När ett
beslut innebär förändringar i ett rättsförhållande som medför negativ påverkan
eller någon form av intrång kompenseras rättighetshavaren ekonomiskt,
åtminstone när påverkan uppnår en viss nivå. Ersättningen utgår som en
engångsersättning vid beslutet. Om skada uppkommer senare kan frågan om
skadestånd aktualiseras om skadan inte har gått att förutse. Mindre intrång och
skador kan emellertid behöva tålas utan att ekonomisk kompensation utgår.
I vissa fastighetsrättsliga situationer utgår även ersättning genom
vinstfördelning. Detta utgör en särskild form av ekonomisk kompensation till
rättighetshavare vars fastighet tas i anspråk för vinstdrivande verksamhet. Det
1006

SOU 2012:61 s. 85.
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kan även beskrivas som förhöjd ersättning som utgår till följd av att ekonomisk
nytta fördelas.1007
5.3.5

Regleringen av förhållandet mellan äganderätten och renskötselrätten

I detta avsnitt analyseras i vilket utsträckning ekonomisk kompensation utgör ett
inslag i regleringen av förhållandet mellan äganderätten och renskötselrätten,
utifrån redovisningen i det föregående avsnittet. Först analyseras
fastighetsägarens möjlighet att få ekonomisk kompensation från
renskötselrättshavaren. Därefter analyseras i vilken mån renskötselrättshavaren
har möjlighet att få ekonomisk kompensation från fastighetsägaren. Därpå
diskuteras betydelsen av försäkringar för att skydda rättighetshavarens rätt.
Slutligen sägs något om vinstfördelningens betydelse i regleringen av förhållandet
mellan äganderätten och renskötselrätten.
5.3.5.1 Fastighetsägarens möjlighet att få ekonomisk kompensation
Fastighetsägarens möjlighet att få skadestånd från renskötselrättshavaren regleras
i första hand genom 90 § RNL.1008 I bestämmelsen pekas vissa situationer ut där
det föreligger ett strikt skadeståndsansvar för renskötselrättshavaren. Vad gäller
fastighetsägarens skogsbruk aktualiseras bestämmelsen främst när renar befinner
sig på mark inom renskötselområdet under tid då renskötsel inte får bedrivas där
eller på mark utanför renskötselområdet. Skadan ska då i första hand ersättas av
den sameby inom vars byområde skadan har uppkommit. Om flera samebyar är
berörda är de solidariskt ansvariga för skadan.
Som beskrivs i avsnitt 3.4.8 infördes denna typ av bestämmelse redan i den
första renbeteslagen 1886 och avsikten var att göra det enklare för de bofasta att
erhålla ersättning för skada orsakad av renar. Denna typ av reglering finns alltså
än idag.
Frågan om skadeståndsansvar enligt 90 § 1 st. 2 p. RNL har prövats i rättsfallet
RH 1981:102. En sameby förpliktades att utge ersättning för skador på en
skogsplantering på en fastighet som låg inom renbetesområdet, men nedanför
odlingsgränsen. Renarna hade befunnit sig i området under en period när
renskötsel inte fick bedrivas där. I tingsrätten gjorde fastighetsägaren gällande att
han planterat 2 000 plantor på fastigheten, att en flock av renar uppehållit sig där
och att fejnings-, tramp- och skrapskador uppkommit på minst 800 plantor.
Käranden gjorde gällande att skadorna konstaterats vid en inspektion på
1007
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SOU 2012:61 s. 76.
Bestämmelsen innebörd beskrivs utförligare i avsnitt 3.4.8.
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planteringen tillsammans med en samebymedlem och en skogsvårdskonsulent.
Varje planta kostade 5 kronor och eftersom 800 plantor skadats yrkade
fastighetsägaren ersättning med 4 000 kronor. Utöver detta yrkades ersättning
för olovlig renbetning med 1 900 kronor. I första hand åberopades som grund
strikt ansvar för samebyn enligt 3 § och 90 § 1 st. 2 p. RNL. I andra hand
åberopades ansvar enligt skadeståndslagen då samebyn brustit i tillsyn över
renarna. Samebyn vitsordade att fastigheten var belägen inom samebyns
betesområde och nedanför odlingsgränsen. Samebyn vitsordade även att renarna
orsakat vissa fejningsskador, dock inte i den påstådda omfattningen. Även priset
för nya plantor vitsordades. Samebyn menade att det strikta ansvaret inte
omfattade skador på plantor, utan bara odlad mark. Vidare menade samebyn att
man inte brustit i tillsynen av renarna. Käranden åberopade som skriftlig
bevisning ett fotografi och en rapport som var upprättad av den
skogsvårdskonsulent som besökt fastigheten.
Tingsrätten konstaterade att renar befunnit sig på fastigheten under tid då
renskötsel inte fick bedrivas där. Av utredningen fann tingsrätten utrett att
renarna orsakat fejnings-, tramp- och skrapskador på en del av ungskogen. Det
ansågs vidare utrett att det skadade området var omkring två hektar samt att
omfattningen av skadorna var 15 till 20 procent av beståndet. Det ansågs utrett
att renarna orsakat skador på 800 plantor, varför 4 000 kronor skulle utgå i
ersättning. Vidare ansåg tingsrätten, med stöd av förarbetsuttalanden, att skador
på ungskog omfattades av 90 § RNL. Yrkandet om ersättning för betesavgifter
saknade däremot laglig grund och lämnades utan bifall. Hovrätten lämnade
samebyns överklagande utan bifall och hänvisade till tingsrättens domskäl.
Domen pekar på att det strikta ansvaret i 90 § 1 st. 2 p. RNL kan omfatta
skador på växande skog. Avgörandet bedöms i övrigt ha ett relativt lågt
prejudikatsvärde, bland annat med hänsyn till samebyns vitsordande av flera
centrala omständigheter.
Det strikta ansvaret i 90 § RNL ger fastighetsägaren en mer förmånlig situation
än i många andra jämförbara fastighetsrättsliga situationer. Regleringen kan
emellertid i vissa avseenden jämställas med skadestånd enligt 32 kap. MB. För
fastighetshavaren räcker det att ta reda på inom vilken samebys marker
fastigheten ligger och visa att skada föreligger för att skadestånd ska utgå. Om
området inte är gränsbestämt eller om det framgår att flera samebyar har renar i
området svarar dessa solidariskt för skadan. Längre fram beskrivs emellertid
förhållanden som kan försvåra förutsättningarna för att föra en sådan talan.
I situationer som inte omfattas av 90 § RNL får samebyn anses ansvara för
skador som vållas på marken uppsåtligen eller av oaktsamhet enligt allmänna
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skadeståndsregler, i den mån åtgärden inte är tillåten enligt 15–25 §§ RNL.1009 En
utgångspunkt för bedömningen av renskötselhavarens skadeståndsansvar är det
uttryckliga kravet på hänsyn i 65 § RNL. Renskötselrättshavaren ska vid
renskötsel visa hänsyn till andra intressen och det preciseras också i de följande
styckena vad detta innebär i flera avseenden. Denna utformning av lagstiftningen
överensstämmer med andra fastighetsrättsliga situationer, exempelvis det
grannerättsliga skadeståndsansvaret enligt 3:1 JB, där skadeståndsansvaret
prövats
utifrån
denna
typ
av
hänsynsbestämmelse.1010
Om
renskötselrättshavarens bruk inte går utöver vad som stämmer med dennes
traditionella markanvändning och förfoganderätt ansvarar emellertid denne inte
för uppkomna skador.1011
Det finns inte några avgöranden som klargör när fastighetsägaren har rätt till
skadestånd i situationer som inte omfattas av 90 § RNL. Bristen på vägledande
praxis kan möjligen förklaras av ett antal faktorer som i praktiken begränsar
fastighetsägarens möjligheter att föra en talan om skadestånd i domstol. I
lagstiftningsarbetet har konstaterats att det finns komplicerade orsakssamband
som gör det svårt att föra talan om skadestånd i förhållandet mellan äganderätten
och renskötselrätten vad gäller skogsbruk och renbete.1012 En civilrättslig talan
om skadestånd förutsätter att fastighetsägaren ska bevisa skadan. Det kan
emellertid vara svårt att avgöra om en skada har uppkommit på växande skog av
renar genom tramp, grävning och fejning. Det saknas i princip forskning som
visar i vilken omfattning renar orsakar sådana skador.1013 Det kan överhuvudtaget
vara svårt att bedöma om det är renar som har orsakat skadorna eftersom det
finns många andra orsaker till skador på växande träd.1014 Utöver detta kan flera
faktorer spela in när plantor inte växer som de ska, exempelvis att de ekologiska
förutsättningarna för en föryngring inte är goda. Det kan således röra sig om en
typ av samverkande faktorer som leder till en sämre föryngring än planerat, vilket
gör att kausaliteten mellan renarnas vistelse på marken, påverkan på plantorna
och en dålig tillväxt är svår att utreda och bevisa.
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Bengtsson, 2004, s. 69.
Se avsnitt 5.3.1.1.
1011 Bengtsson, 2004, s. 69.
1012 SOU 2001:101 s. 226.
1013 Se avsnitt 1.1.
1014 Skogsstyrelsen anger som orsaker till skador på skog insekter, viltskador, körskador, svampar,
väder och klimat, sorkar, näringsobalans och luftföroreningar, se [www.skogsstyrelsen.se/Aga-ochbruka/Skogsbruk/Skador-pa-skog/Viltskador/], 2016-10-20.
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Ytterligare en faktor som kan begränsa möjligheten att föra en
skadeståndstalan är att den påstådda skadans värde kan utgöra ett relativt litet
belopp, vilket innebär att kostnaderna för tvisten riskerar att bli högre än själva
skadan. Detta gör att det i praktiken kan vara svårt för fastighetsägaren att få sin
sak prövad i domstol, vilket utvecklas i avsnitt 5.4.5.
I SVL finns inga bestämmelser om fastighetsägarens rätt till ersättning på
grund av anpassningar i förhållande till rennäringen.1015 Detta är en fråga som jag
återkommer till i kap. 6 utifrån ett egendomsrättsligt perspektiv.
Sammanfattningsvis ger 90 § RNL fastighetsägaren ett relativt starkt
rättighetsskydd eftersom remskötselrättshavaren har ett strikt kollektivt
skadeståndsansvar när renskötsel inte får bedrivas i ett område. Rättighetsskyddet
är i sådana situationer mer förmånligt än i andra jämförbara situationer. I
situationer när renskötsel får bedrivas i ett område ger hänsynsbestämmelsen i
65 § RNL fastighetsägaren ett rättighetsskydd som motsvarar andra
fastighetsrättsliga situationer. Med stöd av ett uttryckligt hänsynskrav kan då
skadeståndsansvaret prövas. Det tycks dock föreligga ett antal faktorer som i
praktiken försvårar fastighetsägarens förutsättningar att föra en talan om
skadestånd i allmän domstol. Det rör sig bland annat om oklara orsakssamband
och risken för att ådra sig rättegångskostnader som överstiger skadans värde.
5.3.5.2 Renskötselrättshavarens möjlighet att få ekonomisk kompensation
I SVL finns inga särskilda bestämmelser om fastighetsägarens ansvar för skador
som renskötselrättshavaren orsakas genom skogsbruksåtgärder.1016 Som framgår
av avsnitt 5.3.2 prövas frågan om ersättning i jämförbara fastighetsrättsliga
situationer som en del av en förvaltningsrättslig prövning. Något motsvarande
förfarande finns inte i SVL. Det är alltså inte så att Skogsstyrelsen i samband med
att tillåtligheten av en avverkning även prövar om ekonomisk kompensation ska
utgår till renskötselrättshavaren.
I jämförbara situationer inom den speciella fastighetsrätten föreskrivs i flera
lägen även om rätt att väcka talan för skador som inte har kunnat förutses när
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SVL har bara en bestämmelse om ekonomisk kompensation. Enligt 19 § SVL har
fastighetsägaren rätt till ersättning inom fjällnära skog om tillstånd till avverkning inte meddelas
eller villkor meddelas i förhållande till naturvården eller kulturmiljövården. Anpassningar i
förhållandet till naturvården aktualiseras inte för fastighetsägarens del vid skogsbruk eftersom
förbud och föreskrifter som meddelas inte får innebära att pågående markanvändning avsevärt
försvåras, 30 § SVL.
1016 Det föreskrivs inte heller något om fastighetsägarens skadeståndsansvar i förhållande till andra
rättighetshavare, t.ex. grannar eller jakträttshavare.
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ersättning utgår i första läget.1017 Detta tydliggör rättighetshavarens möjlighet att
föra talan för oförutsedda skador. Någon sådan bestämmelse finns inte i SVL.
Frågan om att införa en särskild bestämmelse om skadestånd i RNL har
diskuterats i lagstiftningsarbetet, men det har inte ansetts finnas behov av en
sådan.1018 I Ds 2009:40 föreslogs som beskrivs i avsnitt 5.1.5.2 en ömsesidig
hänsynsbestämmelse.1019 Mot den bakgrunden menade man att det inte behövdes
någon särskild skadeståndsbestämmelse, utan att den närmare avgränsningen av
skadeståndsansvaret i stället skulle bestämmas genom rättstillämpningen.1020
I förarbetena till RNL har det uttalats att varje intrång i renskötselrätten i
princip kan grunda rätt till skadestånd och att en åtgärd som medför skada på
renskötselrätten inte behöver vara så ingripande att den omfattas av 30 § RNL
för att vara skadeståndsgrundande. Departementschefen menade att det var svårt
att precisera det skydd renskötselrätten ger gentemot markägare och
nyttjanderättshavare och det ansågs därför inte möjligt att med någon generell
giltighet konkret ange arten och graden av det intrång i renskötselrätten som
kunde medföra skadeståndsskyldighet. Därför gjordes bedömningen att RNL
inte behövde innehålla några bestämmelser om ersättning, utan det fick i stället
ankomma på domstolarna att avgöra när ett intrång har skett i renskötselrätten
och hur stor ersättningen då skulle vara.1021
Lagstiftaren har således menat att renskötselrättshavaren bör väcka talan i
allmän domstol om denne anser att skada har uppkommit av skogsbruksåtgärder.
Uttalandena ger bilden av att skadestånd utgör en del av regleringen av
förhållandet mellan äganderätten och renskötselrätten. Det finns både
erfarenheter och forskning som visar att skogsvårdsåtgärder har långtgående
påverkan på renbetet. Trots detta finns ingen praxis som visar i vilket läge en
fastighetsägare blir skadeståndsskyldig i förhållande till renskötselrättshavaren.
Mot denna bakgrund bör det övervägas varför skadestånd och
domstolsprövningar inte förekommit i någon större utsträckning. Efter en analys
av de rättsliga och faktiska förutsättningarna är min slutsats att lagstiftningens
utformning och systematik, sammantaget med de faktiska förhållandena, gör att
möjligheten att föra en skadeståndstalan som vinner framgång är mycket
begränsad. Detta utvecklas nedan.
Ett hinder mot att föra en skadeståndstalan i allmän domstol ligger i
utformningen av 13 b och 31 §§ SVL samt 30 § RNL. Som beskrivs i avsnitt
1017

Se avsnitt 5.3.2.
Prop. 1992/93:32 s. 106–109 och Ds 2009:40 s. 57.
1019 Se avsnitt 3.5 för en beskrivning av Ds 2009:40.
1020 Ds 2009:40 s. 57.
1021 Prop. 1971:51 s. 136 samt prop. 1992/93:32 s. 98 och 107–109.
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5.1.5.1 ger dessa bestämmelser en långtgående rätt för fastighetsägaren att
avverka skog i förhållande till renskötselrättshavarens renbetesrätt.
Lagstiftningen medger således att fastighetsägaren orsakar skada på
renskötselrättshavarens egendom. Eftersom det finns ett uttryckligt lagstöd för
åtgärderna begränsas utrymmet för renskötselrättshavaren att föra talan om
skadestånd.
Som beskrivs i avsnitt 3.4.5 uttolkas 31 § SVL genom relativt detaljerade
föreskrifter och allmänna råd av Skogsstyrelsen. Föreskrifterna och de allmänna
råden innehåller flera formuleringar som ger stort utrymme för långtgående
skogsvårdsåtgärder.1022
En
domstol
söker
ofta
vägledning
i
sektorsmyndigheternas regelverk och handläggning av frågorna och anser sig
bundna av myndigheternas bedömningar.1023 Att rättsförhållandet i så stor
utsträckning regleras genom Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd torde
därmed medverka till att utrymmet för att föra en skadeståndstalan i allmän
domstol begränsas.
Ytterligare en faktor som får antas begränsa utrymmet för en sådan talan är
att avverkningen föregåtts av en prövning av en förvaltningsmyndighet som
godkänt den. Även om prövningen oftast är summarisk får den anses innebära
att Skogsstyrelsen bedömt att avverkningen är förenlig med SVL.1024 En domstol
som i efterhand prövar ett skadeståndsanspråk är visserligen fri att pröva frågan
om vilken hänsyn som borde ha tagits, men det tycks ofrånkomligt att
Skogsstyrelsens bedömning skulle få stor betydelse vid domstolens prövning.
Mycket talar även för att den som följt en myndighets bedömning inte anses som
vållande.
Det finns också rättsliga oklarheter som bidrar till att försvåra
förutsättningarna för att föra en skadeståndstalan. En sådan rättslig oklarhet är
frågan om de skador som skogsvårdsåtgärder orsakar på renbetet utgör sakskada
eller ren förmögenhetsskada. Rubriceringen av skadan leder till olika
förutsättningar att få skadestånd, eftersom förmögenhetsskada som
utgångspunkt bara ersätts vid brott eller vid miljöskador.1025 Bengtsson anser att
skogsvårdsåtgärdernas påverkan på renbetet utgör ren förmögenhetsskada, då
han menar att det rör sig om ekonomiska förluster för samebyn när renbetet
1022

Under rubriken ”Föryngringsavverkning” anges exempelvis att koncentration av hyggen
”bör undvikas”, se SKSFS 2011:7 under 31 §.
1023 Hellner, 1994, s. 46.
1024 Se avsnitt 5.3.1.
1025 2:2 skadeståndslagen. Se även Bengtsson, 2003, s. 64–67 om frågan om ren förmögenhetsskada
ersätts i grannförhållanden.
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hindras eller förflyttningar försvåras.1026 Även från samebyarnas sida har man
anfört att det rör sig om ren förmögenhetsskada.1027 Jag menar emellertid att det
finns faktorer som talar för att de skador som skogsbruket orsakar på renbetet
även kan utgöra en typ av sakskada. En vanlig nyttjanderätt till marken ger inte
rätt till skadestånd för sakskada, men situationen kan vara annorlunda för
starkare rättigheter.1028 Som beskrivs i avsnitt 4.2 har renskötselrättshavaren en
förfoganderätt över skogsmarken som är självständig i förhållande till
äganderätten.
Renskötselrättshavarens
förfoganderätt
omfattar
markvegetationen, så att laven och den övriga markvegetationen utgör
rättighetens objekt. Renskötselrättshavaren har således en självständig rätt till
fastighetens substans som inte kan jämföras med andra rättigheter. När
markberedningen vänder humustäcket nedåt och blottar mineraljorden
försvinner delar av den markvegetation som omfattas av renskötselrätten.
Skadorna på den betesresursen skulle därför kunna betraktas som sakskada.
Frågan om skador på betesresursen utgör sakskada eller ren
förmögenhetsskada är alltså inte helt klar.1029 För att ersättning ska utgå för ren
förmögenhetsskada krävs som nämns ovan att brott har begåtts eller att det
föreligger en verksamhet som är miljöfarlig. Den rättsliga oklarheten om skadans
karaktär kan därmed begränsa renskötselrättshavarens möjlighet att inleda och
vinna framgång i ett tvistemål. Frågan om vilken typ av skador det är frågan om
och när dessa ska ersättas är förhållanden som bör förtydligas genom lagstiftning,
vilket utvecklas vidare i avsnitt 7.3.3.
Det finns vidare ett flertal faktorer i de faktiska förhållandena som medför
komplicerade orsakssamband vad gäller skogsbrukets påverkan på renbetet,
vilket beskrivs nedan.
En komplicerande faktor är att många olika verksamheter och åtgärder
påverkar betessituationen i ett område. Skogsbruk, järnvägar, vattenreglering,
vindkraft, bebyggelse och friluftsliv påverkar renskötselns förutsättningar att
1026

Bengtsson, 2004, s. 62.
Ds 2009:40 s. 52.
1028 Ett avgörande som stödjer detta synsätt är NJA 2009 s. 16 där en bostadsrättshavare erhöll
skadestånd för skada på lägenheten fast fastigheten ägdes av bostadsrättsföreningen.
1029 Man kan tänka sig en kvantitativ syn på den skada som orsakas av en avverkning, som utgår
mer från en schabloniserad bild av skadan. Genom att beräkna omfattningen av det avverkade
beståndet, markpåverkan av markberedning och andra åtgärder går det att beräkna hur stor
förlusten av betesresursen är. Utifrån detta går det sedan att bedöma antalet förlorade betesdygn.
Ett sätt att beräkna den ekonomiska skadan är att ta den kostnad som uppstår för fodring av
renarna under dessa förlorade betesdygn. Någon sådan talan har mig veterligen inte förts, men
saken skulle vara intressant att se prövad.
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använda ett område.1030 Det är följaktligen många olika orsaker som gör att
betesresursen i ett område påverkas. Ofta bygger en ny verksamhet på effekterna
av tidigare verksamheter, vilket kan beskrivas som de samverkande eller
kumulativa effekterna av olika verksamheter. Detta innebär att det kan vara svårt
att avgöra vilken skada som en enskild avverkning medför i förhållande till annan
påverkan. Detta utgör en komplikation utifrån ett skadeståndsrättsligt perspektiv,
där det krävs ett tydligt orsakssamband mellan den påstådda åtgärden och skadan.
En annan komplicerande faktor när det gäller orsakssambanden är att åtgärder
som tidigare genomförts inom skogsbruket fortfarande kan påverka
markvegetationen och betesförhållandena. Exempelvis gör gödsling att arter som
gräs och örter gynnas, vilket har en negativ effekt på lavtillgången. Ett bestånd
gödslas normalt maximalt tre gånger under en omloppstid.1031 Gödslingsåtgärder
har långsiktig verkan och kan påverka betessituationen både på kort och lång sikt.
Olika åtgärder har således skett över lång tid och de skogsvårdsåtgärder som
vidtas idag kan samverka med tidigare åtgärder. Det kan därför vara svårt att
bedöma hur nutida åtgärder förhåller sig till åtgärder som genomförts tidigare.
Ytterligare en komplicerande faktor har att göra med den typ av skogsbruk
som bedrivs idag, där olika bestånd avverkas löpande över tid. En avverkning
med efterföljande markberedning leder till bortfall av bete för samebyn på den
aktuella ytan. Ett enskilt bestånd är i sig kanske inte är så stort om man ser till
samebyns totala betesareal.1032 Över tid är det dock den sammanlagda effekten
av flera avverkningar som utförs inom ett betesområde som orsakar den totala
förlusten av bete. Detta gör att det kan vara svårt att bedöma vilken skada en
enskild avverkning leder till.
De
komplicerade
orsakssambanden
har
uppmärksammats
i
lagstiftningsarbetet. Rennäringspolitiska kommittén konstaterade att det kan vara
svårt att leda i bevis att den enes verksamhet har påverkat skogsmarken och
omfattningen av skadorna. Kommittén kom fram till att det inte var motiverat
med lägre beviskrav, men hänvisade till praxis från HD där det slagits fast att ett
lägre beviskrav ska tillämpas i vissa situationer där det kan vara svårt för
skadelidande att lägga fram fullständig bevisning om skadeorsakerna. Kommittén
uttryckte att denna praxis också kan tillämpas på de komplicerade orsakssamband
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SOU 2001:101 s. 128–129.
Skog och ren, 2014, s. 30–31.
1032 Observera dock att om beståndet ligger inom ett centralt betesområde med lavmarker för
samebyn kan avverkningen ändå innebära att området inte kan användas i samma utsträckning.
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som det är frågan om då skador uppkommit på åkermark, skogsplanteringar eller
renbetesmark till följd av konkurrerande markanvändning.1033
Ytterligare en komplexitet när det gäller skadeståndsansvaret är de splittrade
ägarförhållandena, se bilaga 2. Inom en samebys betesområde kan det finnas
hundratals fastighetsägare.1034 Ofta avverkar flera fastighetsägare skog och vidtar
skogsbruksåtgärder inom ett betesområde, självständigt i förhållande till
varandra. Samordningen mellan avverkningarna är oftast begränsad. Som helhet
är det summan av avverkningarna som leder till skadan för samebyn. För att få
rätten till skadestånd prövad måste renskötselrättshavaren föra talan mot flera
fastighetsägare. Det finns även risk för att ingen av skogsvårdsåtgärderna ensam
bedöms ha lett fram till en skada, utan att det i stället är de olika avverkningarna
som samverkar så att de över tid leder fram till skada på renbetet. Även i detta
avseende finns alltså ett grundläggande problem när det gäller kausaliteten mellan
en enskild avverkning och skadebilden.
Det finns vidare vissa oklarheter avseende vem som ytterst ansvarar för
skador på renbetet vid skogsbruksåtgärder. Om fastighetsägaren har upplåtit
avverkningen till ett skogsbolag, som i sin tur gett en entreprenör i uppdrag att
utföra
avverkningen
och
en
annan
entreprenör
att
utföra
markberedningsåtgärderna kan det vara svårt att avgöra vem som ansvarar för
skadan. Om avverkningen dessutom har prövats av Skogsstyrelsen som uppställt
villkor för hur avverkningen får genomföras kompliceras ansvarsfrågan
ytterligare. Vem ansvarar ytterst för skadan i förhållande till samebyn;
fastighetsägaren, skogsbolaget eller entreprenören? Och hur påverkar
Skogsstyrelsens agerande detta skadeståndsansvar? Mycket talar för att
fastighetsägaren har det yttersta ansvaret i förhållande till renskötselrättshavaren.
Huvudregeln utanför kontraktsförhållanden är dock att den som anlitar en
självständig företagare för att få ett arbete utfört övervältrar det primära ansvaret
för skador som kan drabba tredje man genom arbetet på detta företag.1035 Detta
kan innebära att den som utfört arbetet på fastigheten i vissa lägen är ansvarig
för skadan.
Ytterligare en försvårande aspekt är att om ansvaret grundas på culpa kan
denna vara av flera slag. Skogsägaren kan ha planerat avverkningen utan
vederbörlig hänsyn till samebyn, men man kan också tänka sig att entreprenören
utfört en i och för sig försvarlig avverkning på ett hänsynslöst och omdömeslöst
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Se SOU 2001:101 s. 226.
Se avsnitt 1.1 för en beräkning av antalet fastigheter inom renskötselområdet.
1035 Hellner och Radetzki, 2014, s. 110.
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sätt. I det senare fallet svarar skogsägaren sannolikt inte för entreprenörens
vållande. Riktigt säkert är det emellertid inte. Även här kan man tänka sig en
möjlig ansvarsskärpning på grund av det särskilda förhållandet till
renskötselrättshavaren.1036 Det råder följaktligen oklarheter om vem som är
skadeståndsansvarig
i
skilda
situationer,
vilket
kan
begränsa
renskötselrättshavarens möjlighet att föra en skadeståndstalan och vinna
framgång.
Ovan har ett flertal faktorer redovisats som bidrar till att utrymmet för en
rättslig process om fastighetsägarens skadeståndsansvar är begränsat. Dessa olika
faktorer kan möjligen förklara varför det inte finns någon praxis från allmän
domstol om fastighetsägarens skadeståndsansvar. Som anförts vad gäller
fastighetsägarens möjlighet att få skadestånd innebär en civilrättslig process i
allmän domstol ekonomiska risker, då förloraren får betala motpartens
kostnader.1037 Om det föreligger flera oklarheter redan initialt kan de ekonomiska
riskerna anses vara för stora för att inleda en process. Möjligheten att i praktiken
föra en talan om skadestånd blir då ytterst begränsad.
Bengtsson har konstaterat att ”det är onekligen en ganska originell
lagstiftningsteknik att man i en modern lagtext underlåter att reglera en så pass
viktig fråga som skadestånd vid intrång i en nyttjanderätt, särskilt med tanke på
att inget avtal föreligger mellan parterna där ansvaret kan regleras”.1038 Han
konstaterar att ”förhållandet illustrerar vidare renskötselrättens särställning ur
lagstiftarens synvinkel.” Som Bengtsson pekat på orsakar fastighetsägaren skada
väsentligen genom avsiktliga åtgärder, inte genom olyckliga tillfälligheter.1039 Jag
delar Bengtssons uppfattning och menar att avsaknaden av uttryckliga
bestämmelser om ekonomisk kompensation utgör en av de största bristerna i
lagstiftningen utifrån ett privaträttsligt perspektiv.
Sammanfattningsvis begränsar lagstiftningens systematik och utformning, med
ett förvaltningsrättsligt förfarande där den planerade åtgärden prövas, i praktiken
renskötselrättshavarens möjlighet att föra talan om skadestånd i allmän domstol
för skada som man anser ha uppkommit genom skogsvårdsåtgärder. Det finns
utöver detta flera faktiska förhållanden och oklara rättsliga frågor som leder fram
till att renskötselrättshavarens möjligheter att få skadestånd är betydligt mer
begränsad än i motsvarande fastighetsrättsliga situationer. Det finns även ett
flertal faktorer som gör att orsakssambanden är komplicerade. Avsaknaden av en
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Jfr NJA 1994 s. 162. Se även Bengtsson, 2003, s. 62–63.
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1038 Bengtsson, 2004, s. 60.
1039 Bengtsson, 2003, s. 250.
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ömsesidig hänsynsregel eller en skadeståndsbestämmelse utgör en avvikelse från
den fastighetsrättsliga systematiken. I förarbetena finns ingen förklaring till detta,
utan i stället tycks lagstiftaren genom förarbetsuttalanden ha utgått från att
skadestånd kan utgå. Analysen visar emellertid att denna möjlighet är betydligt
mer begränsad än vad förarbetsuttalandena ger bilden av.
Jag återkommer till frågan om behovet av en särskild skadeståndsbestämmelse
i kapitel 7.3.3. Där lyfts även frågan om det överhuvudtaget är lämpligt att
använda ekonomisk kompensation för att kompensera renskötselrättshavaren.
5.3.5.3 Renskötselrättshavarens ansvar för skada
I avsnitt 5.3.5.1 har 90 § RNL analyserats utifrån fastighetsägarens möjlighet att
få skadestånd. I detta avsnitt diskuteras bestämmelsen utifrån
renskötselrättshavarens ansvar för skada.
Som beskrivs i avsnitt 3.4.8 har samebyns strikta kollektiva ansvar sina rötter
i de första renbeteslagarna. Ett syfte med lagstiftningen var att komma till rätta
med de konflikter som hade uppstått mellan de bofasta och renskötseln, särskilt
vad gällde gröda på åker och äng.1040 I lagstiftningsarbetet diskuterades
möjligheten att införa bestämmelser om strikt kollektivt ansvar utifrån att detta
gjorde en avvikelse från de svenska och norska rättsprinciperna.1041 Från svensk
sida anfördes att förslaget gick för långt i att tillgodose de bofastas behov. Denna
typ av skadeståndsbestämmelse infördes ändå i felleslappeloven mellan Sverige
och Norge år 1883 och i den påföljande renbeteslagen 1886. Avsikten var att
underlätta för de bofasta att få ersättning för skador, särskilt på åker och äng.1042
Att 90 § RNL fortfarande utgår från ett strikt kollektivt ansvar för skada visar att
gamla föreställningar och synsätt på förhållandet mellan äganderätten och
renskötselrätten fortfarande har betydelse. Denna typ av resonemang skulle med
stor sannolikhet inte accepteras som skäl för att idag införa strikt ansvar för en
rättighetshavare.
För samebyns del utgör det strikta ansvaret en avvikelse från andra jämförbara
fastighetsrättsliga situationer, där man i stället utgår från vilket nyttjande som
ligger inom ramen för en rättighet och om nyttjandet går utöver detta så att
vållande anses föreligga kan skadestånd utgå.1043 Bengtsson har menat att det inte
är särskilt anmärkningsvärt att en renägare svarar oberoende av vållande med
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Se avsnitten 3.2.2 och 3.3.3.
Första kammarens protokoll, 1871, band 3 s. 141. Se även Päiviö, 2011, s. 210.
1042 Strøm Bull, 2001, s. 94–96 och 101–108 och Päiviö, 2011, s. 209–211.
1043 Se t.ex. grannelagsrättsliga förhållanden och servitut som de beskrivs i avsnitten 5.3.1.1 och
5.3.1.2.
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hänvisning till att strikt ansvar förekommer för djurägare.1044 Det strikta ansvaret
kan följaktligen motiveras av att det finns samma typ av bestämmelser när det
gäller ansvar för djur, exempelvis i 5:47 ÄL. Min mening är emellertid att det
strikta ansvaret utgör en så pass stor avvikelse från den fastighetsrättsliga
systematiken att det kan ifrågasättas om det är en lämplig utformning av
lagstiftningen. Vanligen krävs försummelse för att skadestånd ska utgå. Av bland
annat detta skäl har det även föreslagits att det strikta ansvaret skulle tas bort i
ÄL.1045
Det strikta ansvaret är inte heller förenligt med renskötselarbetets
grundläggande förutsättningar. Renskötseln bygger på ett naturbaserat bete där
renarna strövar fritt betande för att kunna tillgodogöra sig betesresursen.
Bevakningen sker mer övergripande och någon strikt kontroll av renarna sker
inte inom ramen för en rationell renskötsel. Om problem uppstår för en
fastighetsägare kan renskötaren vidta vissa åtgärder för att försöka undvika
skador. Exempelvis kan platsen besökas eller bevakas delar av dygnet,
renskötaren kan försöka skrämma iväg eller flytta renarna därifrån.1046 Denna typ
av åtgärder ligger inom ramen för det ordinarie renskötselarbetet. Om sådana
åtgärder har vidtagits bör renskötselrättshavaren anses ha gjort vad som kan
förväntas utifrån renskötselns förutsättningar. Att underlåta att vidta åtgärder
skulle kunna leda till skadeståndsansvar. Även utifrån renskötselns faktiska
förutsättningar torde det därmed vara naturligare med ett ansvar för vållande.
För renskötselrättshavarens del leder det strikta och kollektiva ansvaret till ett
större ansvar för skada än vad andra rättighetshavare har i de flesta andra
jämförbara situationer. Detta strikta kollektiva ansvar avviker från den
fastighetsrättsliga systematiken och är inte heller förenlig med hur renskötsel
bedrivs. Utifrån ett privaträttsligt perspektiv är ett sådant strikt kollektivt ansvar
en avvikelse i det fastighetsrättsliga sammanhanget som kan och bör ifrågasättas.
5.3.5.4 Om möjligheten att försäkra egendomen
En privaträttslig skillnad i förhållandet mellan äganderätten och renskötselrätten
i jämförelse med andra rättsförhållanden bör belysas i detta sammanhang.
Alltsedan Strahls utredning om skadeståndsrättens utformning är ett utmärkande
drag för den svenska rätten att försäkringar i stor utsträckning övertar
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Bengtsson, 2004, s. 69–70.
Se avsnitt 5.3.1.3.
1046 På barmark är det ofta svårt att samla renarna och flytta dem. Därför är annan åtgärd som
ibland vidtas att avliva renarna.
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skadeståndets roll.1047 Kopplingen mellan skadeståndsrätten och
försäkringsrätten är följaktligen tydlig i privaträttsliga situationer. Enskilda parter
skyddar sig och sin egendom genom att försäkra den så att värdet för egendomen
ersätts vid skada och genom att teckna ansvarsförsäkringar.
I fastighetsrättsliga situationer finns särskilda försäkringar som ger enskilda
skydd för värdet av den fasta egendom. Exempelvis finns det skogsförsäkringar
som skyddar värdet av skogen vid skador av brand, storm, snöbrott och andra
oförutsedda skador.1048 Fastighetsägaren kan emellertid inte försäkra sin
egendom i förhållande till skador orsakade av renar.1049 Inte heller
renskötselrättshavaren kan försäkra sig i förhållande till skogsbruksåtgärder. Det
innebär att ingen av rättighetshavarna kan skydda sig och sin egendom i
förhållande till varandra genom att teckna en försäkring. Båda rättighetshavarna
måste därför förlita sig på det skadeståndsrättsliga systemet om skada
uppkommer. Som beskrivs ovan är dock detta skydd jämförelsevis svagt. Att
egendomen inte går att försäkra mot skada försätter därmed både
fastighetsägaren och renskötselrättshavaren i en rättslig situation som avviker
från andra rättsförhållanden. Betydelsen av detta diskuteras i kap. 7.
5.3.5.5 Vinstfördelning
Det finns inte någon bestämmelse om vinstfördelning mellan fastighetsägaren
och renskötselrättshavaren. Frågan om vinstfördelning har inte berörts i
lagstiftningsarbetet vad gäller skogsbruk. Frågan om vinstfördelning vid
exploatering av naturresurser har för renskötselrättshavarens del berörts av ILOutredningen.1050 Där uttalades att om mineralersättning skulle utgå till staten eller
fastighetsägaren så borde det övervägas om samma typ av ersättning skulle utgå
också till samerna.1051 Så blev emellertid inte fallet när rätten till mineralersättning
infördes i ML. Det uttalades då i propositionen att samernas rätt till
mineralersättning fick bedömas i annat lämpligt sammanhang.1052 Mig veterligen
har frågan därefter inte diskuterats.
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SOU 1950:16, Hellner och Radetzki, 2014, s. 47 samt Bengtsson och Strömbäck, Zeteo,
Skadeståndslagen, Allmänt om skadeståndslagen.
1048 Se t.ex. villkor för Länsförsäkringars Skogsförsäkring Bas, gällande från 2016-01-01.
1049 Samma villkor samt uppgift från försäkringsbolaget om att skador som inte uttryckligen anges
i villkoren inte omfattas av försäkringen, e-postmeddelande från Erik Marklund, LF Norrbotten
den 16 december 2016.
1050 Se avsnitt 3.5 för en beskrivning av ILO-utredningen.
1051 SOU 1999:25 s. 199.
1052 SFS 2005:161 och prop. 2004/05:40 s. 63.
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Frågan om vinstfördelning kan användas för att reglera förhållandet mellan
äganderätten och renskötselrätten diskuteras vidare i kap. 7.3.3.

5.4

Det processuella rättighetsskyddet

Både inom den allmänna och speciella fastighetsrätten utgör rätten till
domstolstövning en viktig del av rättighetsskyddet.1053 Inom den speciella
fastighetsrätten är även rätten att yttra sig innan ärenden avgörs ett viktigt inslag
i detta skydd. I detta avsnitt behandlas delar av det processuella rättighetsskyddet
inom fastighetsrätten, som en utgångspunkt för jämförelsen med regleringen av
förhållandet mellan äganderätten och renskötselrätten.
Inledningsvis beskrivs i avsnitt 5.4.1 hur rätten till domstolsprövning kommer
till uttryck i den allmänna fastighetsrätten. Därefter beskrivs i avsnitt 5.4.2 hur
det processuella rättighetsskyddet byggs upp inom den speciella fastighetsrätten,
bland annat genom begreppet sakägare, rätten att yttra sig och besvärsrätten. I
avsnitt 5.4.3 beskrivs även särskilda instanser inom fastighetsrätten som har till
uppgift att pröva tvister mellan rättighetshavare. Slutligen analyseras i avsnitt
5.4.4 regleringen av förhållandet mellan äganderätten och renskötselrätten utifrån
hur rättighetsskyddet kommer till uttryck inom den övriga fastighetsrätten.
5.4.1

Den allmänna fastighetsrätten

I detta avsnitt beskrivs hur rättighetshavare inom den allmänna fastighetsrätten
kan vända sig till domstol för att få förhållandet till andra rättigheter prövat. Inom
den allmänna fastighetsrätten kan domstolarna exempelvis pröva om en rättighet
föreligger, rättighetens innehåll och förhållandet mellan olika rättigheter.
5.4.1.1 Grannelagsrätten
Som framgått av de tidigare avsnitten kan en rättighetshavare inom
grannelagsrätten väcka talan i allmän domstol för att få tvister enligt 3 kap. JB
prövade.1054 Fastighetsägaren kan exempelvis yrka att domstolen riktar
förelägganden eller förbud mot en grannes verksamhet med stöd av 3 kap. JB.
Talan kan också gälla krav på skadestånd för skada eller intrång.1055 Nedan följer
några exempel på sådana tvister.
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Se avsnitt 2.6.1 för en allmän beskrivning av rätten till domstolsprövning.
Se avsnitten 5.1.1 och 5.3.1.1.
1055 Se Ljungman, 1943, s. 73–78 och Bengtsson, 1986, s. 36–37.
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Exempel på situationer där grannelagsrättsliga förhållanden har prövats i
allmän domstol efter stämning är oxelhäcksmålet och modellflygplansmålet.1056
Oxelhäcksmålet gällde en gemensam resurs, en oxelhäck, där fastighetsägarna
hade olika uppfattning om hur den skulle skötas och där domstolen slutligt fick
pröva saken och fann att fastighetsägaren hade rätt att klippa ner oxelhäcken
utifrån det grannelagsrättsliga förhållandet. I modellflygplansmålet var det frågan
om skador på en resurs som omfattades av den ene fastighetsägarens äganderätt
och där denne ville få fastställt att en annan rättighetshavare orsakat
ersättningsgill skada på egendomen.
Ett annat exempel på en grannelagsrättslig tvist som prövats i allmän domstol
är rättsfallet NJA 1983 s. 546 som gällde ett yrkande från en enskild
fastighetsägare mot staten genom Vägverket. Käranden yrkade att domstolen
skulle förplikta staten att vidta vissa åtgärder för att förhindra avrinning av vatten
in till hans fastighet. Fastighetsägare åberopade grannelagsrättsliga regler och
hänvisade till 3 kap. JB. Vägverket ville att talan skulle avvisas eftersom saken
skulle avgöras i administrativ ordning. HD konstaterade att talan rörde frågan
om att vidta åtgärder för att förhindra skada och att det ankom på allmän domstol
att pröva en sådan fråga, även om väghållning regleras i administrativ ordning.
Domen visar de allmänna domstolarnas ansvar för att pröva rättighetsfrågor om
sådana förhållanden åberopas av en enskild.
Även rättsfallet NJA 2004 s. 743 gällde frågan om allmän domstols behörighet
att pröva en fråga som reglerades i annan ordning. Talan rörde frågan om
restriktioner avseende bullerstörningar i ett grannelagrättsligt förhållande.
Tingsrätten fann att talan i målet rörde bullerstörning förorsakad bland annat av
ofta återkommande motorcykelkörning, varför målet var en talan om förbud mot
miljöfarlig verksamhet enligt 32:12 MB och som skulle prövas av miljödomstol.
Därför avvisade tingsrätten stämningsansökan. Hovrätten delade denna
uppfattning. Högsta domstolen menade dock att frågan skulle avgöras med
utgångspunkt i hur käranden själv kvalificerade den grund de åberopat till stöd
för sin talan och att frågan om kärandena kunde utverka ett förbud enligt JB fick
bedömas av allmän domstol.
Sammanfattningsvis kan fastighetsägare i grannelagsrättsliga förhållanden få
innebörden av rättsförhållandet prövad genom en talan i allmän domstol. Genom
sådana prövningar har förfoganderättens innebörd grannar emellan närmare
tydliggjorts. I stor utsträckning avgörs dock grannelagsrättsliga situationer
numera genom MB:s förfaranderegler. Om käranden åberopar 3:1 JB som grund
för sin talan kan dock allmän domstol vara behörig att pröva en sådan talan.
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NJA 1990 s. 71 och NJA 1994 s. 162, se avsnitt 5.1.1 före en beskrivning av domarna.
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5.4.1.2 Servitut
Vid servitutsförhållanden kan rättighetshavarna i vissa fall få sin rätt prövad av
allmän domstol och i andra fall av lantmäterimyndigheten, vars beslut därefter
kan överklagas till mark- och miljödomstolen. Inledningsvis beskrivs de frågor
som prövas i allmän domstol och därefter de frågor som prövas av
lantmäterimyndigheten.
Frågor om servituts innebörd eller utövande prövas i första hand av allmän
domstol. Tvisten kan också gälla frågan om det föreligger ett servitut. Nedan
beskrivs ett antal rättsfall som belyser hur innebörden av servitutsförhållanden
prövats i domstol.
Rättsfallet NJA 1948 s. 807 gällde en stiftelse som hade inhägnat och låst in
ett strandområde vilket förhindrade ett antal fastighetsägare från att använda
marken.1057 Talan gällde servitutets innebörd och dess förhållande till andra
rättigheter.
I rättsfallet NJA 1962 s. 704, som gällde backafallen på Ven, hade servitut
upplåtits för ägaren av en fastighet att ta väg över en annan fastighet tätt intill ett
bostadshus.1058 Avgörandet gällde främst tolkningen av servitut, men visar även
när gränsen för hänsyns till omgivningen har ansetts överskriden.
Även rättsfallet NJA 1982 s. 69 gällde innebörden av ett servitut för
båtplats.1059 I målet prövades omfattningen av ett servitut och hur
servitutsinnehavarna fick använda marken i förhållande till den tjänande
fastigheten.
I rättsfallet NJA 1998 s. 77 prövades omfattningen av ett servitut. Ett
servitutsavtal hade träffats av innebörd att en fastighet tillerkändes rätt att
utnyttja en befintlig brunnsanläggning på en grannfastighet. Därefter hade den
tjänande fastighetens ägare låtit iordningställa en brunn med ett nytt borrhål på
ett avstånd av tre till fem meter från det tidigare borrhålet. Efter talan av
servitutsinnehavaren fastställdes att rätten till servitut inte gällde i den nya
närliggande brunnen.1060
Svea hovrätt har relativt nyligen prövat ett mål om innebörden av ett servitut
som är av intresse för studien. I målet prövades ett yrkande om förpliktande för
en fastighetsägare att ta bort en grind som käranden ansåg stred mot ett servitut
att använda en väg som ledde ner till ett strandområde. Kärandena menade att
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uppsättandet av en grind utgjorde ett intrång i rätten enligt servitutet. Hovrätten
bedömde att grinden hindrade utövningen av servitutet och förpliktade
svaranden att ta bort grinden vid vite.1061
En annan typ av mål är när ett avtalsservitut under avtalstiden utsätts för talan
om att servitutet inte är giltigt, eftersom servitutsrekvisiten inte var uppfyllda när
avtalet tecknades. Ett exempel på detta är takterassmålet.1062 I målet yrkade
innehavaren av tomträtt att domstolen skulle förklara att ett servitutsavtal var
ogiltigt då det inte innebar en ändamålsenlig markanvändning enligt 14:1 JB.
De ovan angivna avgörandena belyser hur rättsförhållanden som rör servitut
kan prövas i allmän domstol efter talan av en rättighetshavare. Jag övergår nu till
att beskriva situationer när lantmäterimyndigheten enligt FBL ska pröva
servitutsförhållanden. En sådan typ av prövning görs vid bedömningen av om
de grundläggande förutsättningarna för att inrätta servitut föreligger enligt 7:1
FBL. Beslutet kan sedan överklagas till domstol.
Ett exempel på ett sådant avgörande är rättsfallet NJA 1991 s. 177, där ett
servitut tilläts för att hålla ett sjömärke för farled i allmän hamn genom en
fastighetsreglering till förmån för fastigheten där hamnverksamheten var belägen.
Fastighetsbildningsmyndighetens beslut överklagades av ett antal fastighetsägare
som menade att förutsättningarna för att bevilja servitut inte förelåg. HD kom
dock fram till att så var fallet. I målet ansågs det vara av väsentlig betydelse att
säkerheten genom farleden anordnades tillfredsställande och detta motiverade att
servitutet tilläts. Viss ersättning utgick till fastighetsägarna.
Lantmäterimyndigheten prövar även frågor om ändring och uppsägning av
servitut.1063 Servitut kan som utgångspunkt inte sägas upp av någon av parterna
då de gäller obegränsat i tiden. Om servitutet ska ändras eller upphöra utan
inblandning av myndigheterna måste parterna vara överens. Om frågan om
ändring eller upphörande av servitut är tvistig prövas den av
lantmäterimyndigheten. I sådana situationer överklagas besluten till mark- och
miljödomstolen.1064 Detta utgör ett exempel på ett särskilt förfarande inom
fastighetsrätten där privaträttsliga förhållanden i första instans hanteras av en
myndighet i stället för en domstol.
Även NJA 1990 s. 389, om upphävande av järnvägsservitut, gällde en sådan
situation.1065 I målet upphävdes servitut som gav rätt att passera järnväg för att
nå jordbruksmark eftersom detta inte bedömdes vara trafiksäkert.
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Svea hovrätts dom 2015-02-02, mål nr T 11034-13.
NJA 2009 s. 656, som beskrivs i avsnitt 5.2.1.
1063 14: 7 och 14:8 JB. Se hänvisning i 14:14 JB till 7:3–10 FBL.
1064 15:1 JB.
1065 Rättsfallet beskrivs utförligare i avsnitt 5.2.2.
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Sammanfattningsvis kan innehavarna av den tjänande och härskande fastigheten
vid servitutsförhållanden få rättighetsfrågor prövade antingen av allmän domstol
eller av lantmäterimyndigheten. Rättighetshavarna kan på det sättet få
innebörden av rättsförhållandet prövat, vilket utgör en del av respektive
rättighetshavares rättighetsskydd.
5.4.1.3 Övriga rättigheter
Även vid nyttjanderätt kan en rättighetshavare vända sig till allmän domstol för
att få innebörden av nyttjanderätten och andra tvister avseende det rättsliga
förhållandet prövade. Nedan beskrivs ett antal sådana exempel.
Rättsfallet NJA 1961 s. 642 gällde karaktären och varaktigheten av en rätt att
uppföra en dansbana. I målet yrkade fastighetsägaren att en förening med
innehavare av sommarstugor som medlemmar skulle förpliktas vid vite att ta bort
en dansbana eftersom den hade satts upp utan medgivande. HD fann att det
förelåg en upplåtelse genom medgivande och att det inte förelåg sådana skäl att
nyttjanderätten kunde sägas upp.
I rättsfallet NJA 1976 s. 391 hade upplåtelse för byggnader där lotsar bodde
sagts upp. Kärandena yrkade fastställande av att upplåtelserna inte gick att säga
upp och att uppsägningarna därför var ogiltiga. Käromålet ogillades.
I rättsfallet NJA 2004 s. 167 prövades om en nyttjanderättsupplåtelse
avseende jakträtt skulle anses gälla för all framtid eller om upplåtelsen skulle gälla
tills vidare och därmed kunna sägas upp med skälig uppsägningstid. Det saknades
uppgift om både giltighetstid och uppsägningstid. Fastighetsägaren sade upp
avtalet och vände sig till domstol för att få fastställt att avtalet upphört i enlighet
med uppsägningarna. Jakträttsinnehavarna menade att avsikten med upplåtelsen
var att tillförsäkra dem jakten på fastigheten för all framtid med den begränsning
på 50 år som följer av 7:5 JB. HD fann att upplåtelsen gjorts för all framtid och
att den därför inte kunde sägas upp.
I rättsfallet NJA 2004 s. 288 prövades motsvarande fråga när det gällde en
vederlagsfri nyttjanderätt avseende rätt att anlägga brunn för uppsamling av
vatten. Käranden yrkade förpliktande för svaranden att vid vite återställa en
uppsamlingsbrunn i dess ursprungliga funktionella skick. HD fann att
nyttjanderätten var obestämd i tid och att den därför kunde sägas upp med skälig
uppsägningstid.
Vid samfälld egendom krävs enligt 2 § i lagen om samäganderätt samtycke
mellan delägarna vid förfogande över det samfällda godset eller om det ska vidtas
åtgärder i godsets förvaltning.1066 Av praxis framgår att om en delägare menar att
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någon annan delägare har åsidosatt denna princip så kan den enskilde enligt
allmänna rättsgrundsatser angripa förfarandet genom att påkalla domstols
prövning.1067 HD har uttalat att rätten till prövning i domstol är en grundläggande
rätt för att reglera ett privaträttsligt förhållande som följer av allmänna
rättsgrundsatser.
Fastighetsägaren kan även få prövat andra frågor i domstol. Fastighetsägaren
kan exempelvis genom en talan om förbud vid vite förhindra regelbunden
passage som medför olägenhet.1068 Om någon bygger anläggningar på fastigheten
kan fastighetsägaren föra talan i domstol om att denne vid vite ska föreläggas att
ta bort den.1069 Rättighetshavaren kan även begära skadestånd eller vederlag för
nyttjandet.1070
Sammanfattningsvis kan rättighetshavarna i ett flertal typer av rättsförhållanden
få sin rätt i förhållande till annans rätt prövad genom en talan i allmän domstol.
Talan kan gälla om ett rättsförhållande föreligger, innebörden av rättsförhållandet
eller under vilka förutsättningar rättigheter kan sägas upp.
5.4.2

Den speciella fastighetsrätten

Inom den speciella förvaltningsrätten är begreppet sakägare, rätten att yttra sig
och rätten att överklaga centrala inslag i rättighetsskyddet, vilket utvecklas i detta
avsnitt.
5.4.2.1 Sakägare
Begreppet sakägare återkommer i flera av de centrala lagarna inom den speciella
fastighetsrätten och har processuella rättsverkningar som är intressanta för
studien.1071 Begreppet sakägare bestämmer bland annat vem som har rätt att
delta i myndigheters beslutsprocesser, vem som kan överklaga beslut och vem
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NJA 1990 s. 184.
NJA 1946 s. 468.
1069 NJA 1949 s. 167 där en granne förelagts vid vite att ta bort en primitiv båt- och badbrygga
som byggts utan lov på annans mark. Av NJA 1940 s. 195 framgår att en fastighetsägare kan tvinga
bort den byggnad som annan har på hans mark utan att ha fått hans tillstånd.
1070 I rättsfallet NJA 2007 s. 519 ansågs den som obehörigen nyttjat annans fastighet skyldig att
betala skadestånd såväl för den skada han gör som för nyttjandet i sig motsvarande en skälig
upplåtelseavgift. Jfr NJA 1993 s. 13. Av NJA 1971 s. 571 framgår att fastighetsägare äger rätt att
förbjuda annan att utnyttja marken för verksamhet som innebär beaktansvärt intrång.
1071 Nordh, 1999, s. 15 pekar på skillnaden mellan sakägarbegreppets materiella och processuella
rättsverkningar. En materiell rättsverkning av begreppet sakägare är exempelvis rätten till ersättning
vid intrång och skada.
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som har rätt till ersättning. En sakägare har exempelvis rätt att få information om
att ett ärende har inletts, har möjlighet att inkomma med synpunkter innan
ärendet avgörs, får delta vid eventuella sammanträden och har rätt att överklaga
beslut. Med ställningen som sakägare kan också följa ett ansvar för
förrättningskostnaderna.1072 Hur begreppet sakägare definieras får därför
betydelse för vilka som ges möjlighet att påverka utgången i ett ärende eller få till
stånd en överprövning.
Det finns ingen allmängiltig definition av begreppet sakägare inom den
speciella fastighetsrätten, utan vem som anses vara sakägare varierar mellan olika
lagar, bland annat beroende på lagens syfte.1073 Avsikten är inte att utreda
sakägarbegreppets rättsverkningar i varje lag, utan det är de större linjerna som
finns i lagstiftning, rättstillämpning och praxis, som är av intresse som jämförelse
med regleringen av förhållandet mellan äganderätten och renskötselrätten.
Därför redovisas nedan innebörden av begreppet sakägare i FBL, AL och LL.
FBL innehåller inte någon närmare bestämning av vem som är sakägare,
eftersom det har ansetts föreligga mycket skiftande förhållanden vid olika typer
av förrättningar.1074 I en ansökan om fastighetsbildning ska sökanden ange de
fastigheter som saken angår samt de innehavare av servitut, nyttjanderätter eller
rätt till elektrisk kraft som kan beröras av åtgärden.1075 Lantmäterimyndigheten
ska ex officio utreda vilka som i egenskap av ägare till fastighet eller på annan grund
är sakägare.1076 Ägare till en fastighet som berörs av förrättningen ska på begäran
av lantmäterimyndigheten uppge kända innehavare av servitut, nyttjanderätt och
rätt till elektrisk kraft.1077
Enligt förarbetena är ägarna av de fastigheter och delägare i samfällighet ”som
berörs” av fastighetsbildningen alltid sakägare.1078 Om fastighetsbildningen angår
samfälld mark blir normalt ägarna av de fastigheter som ingår i samfälligheten
sakägare.1079 En fastighetsägare kan vara sakägare även på den grunden att
fastighetsbildningen berör ett till hans fastighet knutet servitut. I förarbetena
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5:13 FBL.
Lindblom, 1993, s. 176.
1074 Prop. 1969:128 B 225.
1075 4:8 2 st. FBL.
1076 4:11 1 st. FBL.
1077 4:11 2 st. FBL.
1078 Prop. 1969:128 B 225.
1079 Se dock 4:11 4 st. FBL.
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uttalades att man vid fastighetsreglering får räkna med en tämligen vid krets av
sakägare som på varierande sätt kan beröras av regleringen.1080
Enligt 5:34 FBL är nyttjanderättshavare sakägare vid fastighetsreglering om
nyttjanderätten berörs av regleringen och denna tillika har betydelse för honom.
Tanken bakom bestämmelsen är att rättighetshavare ska beredas möjlighet att
hävda sina intressen vid bestämmandet av fastighetsregleringens omfattning,
sättet för dess genomförande och utformningen av fastighetsbildningsplanen så
att skadliga verkningar för honom om möjligt undviks.1081
En sakägare har även rätt att ansöka om fastighetsbestämning, vilket kan
innebära en prövning av huruvida en ledningsrätt eller ett servitut gäller och vilket
omfång rätten har.1082
Enligt AL är ägare av fastighet som ska delta i anläggningen, ägare av fastighet
som tas i anspråk samt innehavare av särskild rätt till fastighet som inlöses eller
annars tas i anspråk för gemensamhetsanläggning, sakägare vid förrättningen
”om hans rätt berörs”.1083
I LL definieras sakägare som innehavare av särskild rätt till fastighet som
inlöses eller på annat sätt tas i anspråk för ledningsändamål, om hans eller hennes
rätt berörs.1084 Sakägare är även den som ledningsrättshavaren med stöd av
förordnande har gett rätt att dra fram och använda en ledning, om hans eller
hennes rätt berörs.1085
I förarbetena till LL diskuterades om det var möjligt och lämpligt att tydligare
bestämma innebörden av begreppet sakägare. Föredraganden anknöt till de
diskussioner som förts i samband med införandet av expropriationslagen och AL
där det inte ansetts lämpligt att i lag införa någon sådan definition. I stället angavs
i LL att innehavare av särskild rätt är sakägare vid förrättningen. Innebörden av
särskild rätt kopplades till 1:2 ExprL, där nyttjanderätt, servitut, rätt till elektrisk
kraft samt annan liknande rätt anses utgöra sådan rätt.1086 Innehavet av särskild
rätt till fast egendom utgör alltså en avgörande faktor för att någon ska anses vara
sakägare.
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I förarbetena uttalades att en nyttjanderättshavare däremot aldrig torde vara sakägare vid en
avstyckning, klyvning eller sammanläggning, prop. 1969:128 B 226.
1081 Prop. 1969:128 B 495.
1082 14:1 1 st. 2 p. och 14:1 a 1 st. 3 p. FBL.
1083 20 § AL.
1084 18 § 1 st. LL.
1085 18 § 2 st. LL.
1086 Prop. 1973:157 s. 145.
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Frågan om en rättighetshavare är sakägare prövas främst i situationer när en
rättighetshavare överklagat ett beslut. Därför redovisas den praxis som finns i
avsnittet nedan om rätten att överklaga.
5.4.2.2 Rätten att yttra sig
Inom den speciella fastighetsrätten finns flera uttryckliga förfaranderegler som
innebär att sakägare har rätt att yttra sig innan ett ärende avgörs. På detta sätt kan
rättighetshavaren framföra sina synpunkter och få sina privaträttsliga
förhållanden beaktade. Rätten att yttra sig innebär att sakägare har en möjlighet
att påverka utgången i beslutet. I vilken utsträckning sakägaren kan påverka
beslutets utfall beror dock på hur dennes intressen ska beaktas enligt de materiella
reglerna. Rätten att yttra sig har följaktligen både en formell och materiell sida.
Om särskilda bestämmelser om rätten att yttra sig saknas för ett
myndighetsförfarande får man falla tillbaka på 16 och 17 §§ FL om enskildas
grundläggande rätt att få information och att yttra sig i ett förvaltningsförfarande.
Inom den speciella fastighetsrätten finns dock flera förfarandebestämmelser som
reglerar den enskildes rätt att yttra sig.
I FBL är huvudregeln att sammanträde ska hållas med sakägarna vid
förrättningen.1087 Sakägare har då rätt att delta.1088 Lantmäterimyndigheten ska
under sammanträdet redogöra för ansökningen och klargöra innebörden av de
vidtagna och planerade åtgärderna så att sakägarna får förståelse för
förutsättningarna i det pågående ärendet. Syftet med sammanträdet är att
sakägarna ska få information om ansökningen om fastighetsbildning och att
sakägarna ska få tillfälle att yttra sig och lägga fram nödvändig utredning.1089
I situationer när sammanträde inte behöver hållas har i stället sakägare rätt att
ta del av ansökningshandlingarna skriftligt.1090 Sakägare ska då ges tillfälle att yttra
sig över ansökan. Även i denna situation ska lantmäterimyndigheten utreda
förutsättningarna för upplåtelsen och rådplägning bör då ske med sakägarna.1091
I förarbetena betonades värdet av en positiv medverkan från sakägarna och att
förrättningsarbetet bör ske i nära kontakt med sakägarna och med möjlighet för
dem att uttala sin mening i olika frågor.1092
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4:14 FBL.
Till första sammanträdet ska samtliga kända sakägare delges kallelse, 4:18 FBL.
1089 Se prop. 1969:128 B s. 226, 235, 494 och 495 samt prop. 1988/89:77 s. 112–113.
1090 4:15 FBL.
1091 19 § LL.
1092 Prop. 1969:128 B s. 19 och 57.
1088
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I ärenden enligt AL och LL ska vissa av förfarandebestämmelserna i 4 kap.
FBL tillämpas.1093 Lantmäterimyndigheten ska på samma sätt som i FBL utreda
förutsättningarna för upplåtelsen och rådplägning bör ske med sakägarna.1094
Sammanfattningsvis gäller att när lantmäterimyndigheten fattar beslut om hur
marken ska användas enligt FBL, AL och LL så har berörda rättighetshavare som
är sakägare rätt att yttra sig i beslutsprocesserna och framföra sina synpunkter.
De skäl som rättighetshavaren anfört ska övervägas i myndighetens beslut. Det
är då rättighetshavarens förfoganderätt som ska beaktas, alltså bland annat rätten
att använda, fatta beslut om och tillgodogöra sig fastighetens ekonomiska värde,
vilket utgör den materiella sidan av prövningen.
5.4.2.3 Rätten att överklaga
De grundläggande bestämmelserna om överklagande av förvaltningsbeslut finns
i 21, 22 och 22 a §§ FL. Enligt 21 § FL ska en sökande, klagande eller annan part
underrättas om innehållet i det beslut varigenom myndigheten avgör ärendet, om
detta avser myndighetsutövning mot någon enskild. Parten behöver dock inte
underrättas om det är uppenbart obehövligt. Om beslutet går parten emot och
kan överklagas, ska underrättelse ske om hur man överklagar. Enligt 22 § FL får
ett beslut också överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom
emot och beslutet kan överklagas. I praxis har prövats vem beslutet angår. Den
praxis som finns avseende fastighetsrättsliga förhållanden redovisas nedan. I
22 a § FL föreskrivs att beslut överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
I RÅ 1992 ref. 13 uttalade sig RR om vad som krävs för besvärsrätt:
Bestämmelserna i 22 § förvaltningslagen är ett uttryck för den i Sverige
gällande ordningen att det inte föreligger någon allmän rätt för envar att
överklaga förvaltningsbeslut. Som en förutsättning för rätt att överklaga
förvaltningsbeslut brukar krävas att beslutet antingen påverkar den klagandes
rättsställning eller berör ett intresse, som på något sätt erkänts av
rättsordningen. Erkännandet kan ha skett genom föreskrifter eller uttalanden
om att vissa intressenter skall höras eller vissa intressen beaktas innan beslut
fattas. I de fall kretsen av personer som får överklaga ett förvaltningsbeslut
skall omfatta andra personer än sådana vars rättsställning berörs meddelas
vanligen särskilda bestämmelser härom […].

1093
1094

19 § 1 st. AL och 16 § 1 st. LL.
21 § AL och 19 § LL.
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Inom fastighetsrätten finns ett flertal bestämmelser som anger vem som har rätt
att överklaga beslut. Begreppet sakägare är centralt för frågan om vem som kan
få till stånd en prövning i domstol av ett myndighetsbeslut.
I 15:1 FBL anges att fastighetsbildningsmål som överklagas ska prövas av den
mark- och miljödomstol inom vars domkrets den eller de berörda fastigheterna
är belägna. Detta innebär att talan mot ett förvaltningsbeslut ska föras hos annan
domstol än förvaltningsdomstol, vilket är mindre vanligt i ett förvaltningsrättsligt
sammanhang.1095 Sakägare är behöriga att överklaga besluten.1096 Om en sakägare
har godkänt förrättningen föreligger dock ingen rätt att överklaga ett beslut.1097
Kända sakägare ska underrättas skriftligen om beslut som har meddelats i
samband med att en förrättning har avslutats eller ställts in och om beslut som
får överklagas särskilt.1098 Detta ska garantera att sakägaren känner till beslutet. I
förarbetena anges att detta är viktigt ur ett rättssäkerhetsperspektiv.1099
I praxis har prövats vem som har rätt att överklaga ett beslut enligt FBL.
Nedan följer några exempel på sådana avgöranden för att belysa vem som anses
vara sakägare med rätt att överklaga.1100
I rättsfallet NJA 1980 s. 445 hade genom fastighetsbestämning beslutats om
en gräns för en fastighet. Innehavaren av ett oinskrivet servitut, bland annat
avseende båtplats, överklagade beslutet. HD kom fram till att
fastighetsbestämningen gällde även mot innehavaren av servitutsrätt. Det fanns
därför inte skäl att avvisa talan om domvilla och det hade inte heller i övrigt
framkommit något som hindrade klagandens talan. Beslutet undanröjdes och
återförvisades till tingsrätten för erforderlig handläggning. Servitutshavaren
ansågs följaktligen berörd på ett sådant sätt att han var att anse som sakägare vid
en fastighetsbestämningsåtgärd som inverkade på utövningen av servitutet.
Rättsfallet NJA 1985 s. 429 gällde en avstyckningsförrättning där
styckningslotten fick rätt att som servitut till stamfastigheten nyttja samfälld
väg.1101 Vägen gick genom en byggnad på en intilliggande fastighet. Ägaren av
denna fastighet ansågs vara sakägare vid förrättningen eftersom dennas rätt
berördes av förrättningen på ett så ingripande sätt att hon borde ha fått tillvarata
1095

Se Bohlin och Warnling-Nerep, 2012, s. 223.
Den som har ålagts att betala ersättning eller kostnad får överklaga beslutet, även om han eller
hon inte är sakägare, 15:6 4 st. FBL.
1097 15:11 FBL.
1098 4:33 a FBL.
1099 Prop. 2003/04:115 s. 20–24.
1100 Besvärsrätt i frågor om avstyckning har prövats i NJA 1984 s. 803 och NJA 1990 s. 800.
1101 10:5 2 st. FBL.
1096
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sina intressen såsom sakägare. Eftersom fastighetsägaren inte kallats till
förrättningen eller underrättats om beslutet undanröjdes det.1102
I rättsfallet NJA 1987 s. 831 förelåg ett arrende på en fastighet som därefter
genom fastighetsreglering upphörde att existera, vilket innebar att nyttjanderätten
skulle upphöra att gälla. HD menade att regleringen hade en sådan betydelse för
arrendeinnehavarna att de var att betrakta som sakägare som hade rätt att föra
talan mot beslutet om fastighetsreglering.
Även i rättsfallet NJA 1989 s. 20 ansågs en nyttjanderättshavare till jakt vara
sakägare som kunde föra talan mot ett beslut om fastighetsreglering, eftersom
regleringen kunde innebära att nyttjanderätten för jakt upphörde. Regleringen
hade därför sådan betydelse för honom att han kunde föra en sådan talan.1103
Rättsfallet NJA 1998 s. 142 rörde frågan om upphävandet av ett servitut
avseende rätt till överfart över järnväg. Järnvägsövergången var enda utfarten
från ett fritidshus beläget på den härskande fastigheten med nyttjanderätt.
Nyttjanderättshavaren ansågs vara sakägare i fastighetsbildningsärendet.
Rättsfallet NJA 2001 s. 593 gällde ett beslut om en fastighetsreglering där det
inte närmare utretts om en inskriven rätt att ta grus på en av de berörda
fastigheterna fortfarande bestod. Eftersom det inte var uppenbart att ett antal
personer som påstod sig vara innehavare av rättigheten saknat ställning som
sakägare, ansågs domvilla ha förekommit och målet återförvisades i denna del till
Lantmäterimyndigheten för ny handläggning.1104
Även rättsfallet NJA 2013 s. 783 gällde en fastighetsreglering. I målet påstod
ägarna till en byggnad att de hade nyttjanderätt till marken den stod på.
Påståendet ansågs inte uppenbart ogrundat och därför skulle de behandlas som
sakägare
vid
en
fastighetsreglering.
Målet
återförvisades
till
Lantmäterimyndigheten.
Grannfastigheter har vanligen inte ansetts behöriga att överklaga beslut enligt
FBL.1105 Rättighetsskyddet för fastighetsägaren genom överklagande och
domstolsprövning är därmed begränsat. I sådana situationer kan fastighetsägarna
främst bevaka sin rätt genom planeringsförfaranden och bygglovsprocesser.
Enligt AL gäller bestämmelserna i FBL för överklagande och rätt till
domstolsprövning.1106 Frågan om vem som kan överklaga anläggningsbeslut har
prövats i rättsfallet NJA 2006 s. 747 som gällde upprättandet av en
gemensamhetsanläggning för gemensam utfart genom ett beslut av
1102

Se även NJA 1957 s. 57.
HD hänvisade i denna fråga till NJA 1987 s. 831.
1104 59:1 1 st. 2 p. RB.
1105 NJA 1957 s. 57 och NJA 1990 s. 800.
1106 30 § 1 st. AL.
1103
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lantmäterimyndigheten. En innehavare av ett officialservitut med rätt att använda
samma väg för utfart ansågs inte berörd av gemensamhetsanläggningen och hade
därför inte rätt att som sakägare föra talan mot beslut om det. HD menade att
servitutsrättigheten inte rubbades genom anläggningsbeslutet. Vägen kunde inte
stängas av på ett sätt som hindrade att servitutet utnyttjades. Det ansågs inte
heller framgå av utredningen i målet att möjligheten att använda vägen på grund
av ökad trafik försvårades. Servitutsrätten ansågs därmed inte beröras av den
beslutade gemensamhetsanläggningen och därför var servitutsinnehavaren inte
att anse som sakägare.
Även i situationer som prövas enligt AL har fastigheter som ligger i närheten
av den fastighet som berörs en svag ställning och betraktas inte som sakägare.1107
Även enligt LL överklagas beslut enligt bestämmelserna i FBL.1108 Frågan om
vem som kan överklaga har prövats i domstol, vilket belyses nedan.
I rättsfallet RH 1995:131 ansågs arrendatorer vara sakägare i ledningsrättsmål,
trots att arrendetomterna var belägna utanför den del av fastigheten som togs i
anspråk genom beslutet om upplåtelse av ledningsrätt.
I rättsfallet MÖD 2014:11 prövades en ledningsrätt för kraftledning. MÖD
ansåg att om den nya ledningsrätten korsar eller dras nära intill befintliga
ledningsrätter eller servitut så är innehavaren av de befintliga rättigheterna också
berörda. Det innebär att innehavaren av sådana rättigheter är att anse som kända
sakägare vid ledningsförrättningen.1109
Sammanfattningsvis visar genomgången att rättighetshavare som berörs av ett
myndighetsbeslut på ett mer ingripande sätt är sakägare i de förvaltningsrättsliga
förfaranden som beskrivits ovan. Innehavare av särskild rätt till en berörd
fastighet är oftast att anse som sakägare i ärenden om deras rätt till egendomen
berörs. Grannar betraktas vanligen inte som sakägare i dessa förfaranden.1110
1107

Se t.ex. NJA 1977 s. 585 och NJA 2002 s. 161.
28 § LL.
1109 Se även Hovrätten för Västra Sverige, dom 1998-05-29, mål nr Ö 1022/97 som gällde en
gemensamhetsanläggning med delägarförvaltning. Det fanns ett officialservitut för
infiltrationsanläggning invid fastighetens gräns och en vattenledning från brunnen. Ägaren av en
fastighet ansågs därför berörd av ledningsrättsupplåtelse och därmed vara sakägare när det gäller
frågan om vattenledningsservitutets utövning jämsides med ledningsrätten. Ledningsrättsbeslutet
innebar ett åliggande för kommunen att utföra ledningsarbetet på sådant sätt att
vattenledningsservitutet kunde utövas jämsides med ledningsrätten. Ägarnas överklagande, såvitt
avsåg frågan om vattenledningsservitutets utövning jämsides med ledningsrätten, avslogs. Övriga
klagande ansågs inte ha åberopat någon grund för att de var sakägare.
1110 Planlagstiftningen infördes i ett tidigare läge när rättigheter hade en annan funktion än idag, se
avsnitt 2.6. Betydelsen av möjligheten att få till stånd en domstolsprövning har därefter stärkts, bl.a.
1108
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5.4.3

Särskilda instanser för prövning av fastighetsrättsliga tvister

Av särskilt intresse för denna studie är att det inom fastighetsrätten finns
särskilda instanser för prövning av rättighetshavares mellanhavanden. Frågan om
sådana särskilda instanser hänger samman med den enskildes möjlighet att få till
stånd en domstolsprövning. I detta avsnitt beskrivs därför arrendenämnderna,
hyresnämnderna samt förfarande vid vissa tvister enligt ÄL och FBL.
Vid arrende ska tvister mellan fastighetsägaren och arrendatorn prövas av
arrendenämnden.1111 Arrendenämnden har som uppgift att både medla och
pröva frågor som är tvistiga mellan parterna.1112 Nämnden ska inledningsvis
försöka förlika parterna, men lyckas inte detta kan den i många fall pröva och
avgöra tvisten. Arrendenämnderna kan även vara skiljenämnd i sådana tvister.
Arrendenämnden är även dispensmyndighet.1113 För hyrestvister finns
motsvarande bestämmelser om särskilda hyresnämnder.1114
Hyres- och arrendenämnden är en förvaltningsmyndighet och inte en
domstol. För förfarandet gäller bestämmelserna i lagen om arrendenämnder och
hyresnämnder och när bestämmelser inte finns i den lagen gäller FL.1115
Förfarandet är mer informellt än vid domstolar i allmänhet. I de flesta
avgöranden deltar intresseledamöter som är utsedda av organisationer på
arrendemarknaden. Nämndens beslut kan överklagas till hovrätten.1116
I förarbetena har det angetts flera skäl för att ha särskilda
myndighetsorganisationer som prövar hyres- och arrendtvister. Kunskapskravet
anses viktigt, vilket innebär att de som hanterar ärendena bör ha särskilda
kunskaper om de förutsättningar som gäller för parterna. Det har därmed ansetts
viktigt att organisationer som företräder parterna medverkar i hanteringen av
ärendena. Det har även betraktats som ett statligt ansvar att hantera tvisterna
innan de kommer till domstol. Ett annat skäl som angetts är vikten för de enskilda
utifrån kraven i artikel 6 EKMR. Domstolsprövningarnas allt viktigare roll i rättssystemet kan
komma att påverka synen på vem som är att betrakta som sakägare. Mer sentida avgöranden pekar
möjligen på en sådan förändring. Se det ovan beskrivna rättsfallet NJA 2013 s. 783 som gav
enskilda som menade att man hade nyttjanderätt till marken ställning som sakägare eftersom deras
påstående inte ansågs uppenbart ogrundat. Även det ovan beskrivna rättsfallet MÖD 2014:11
uppvisar ett öppnare förhållningssätt i denna fråga. Utvecklingen av sakägarbegreppet får
emellertid utvärderas längre fram.
1111 8:29 JB.
1112 8:30 JB.
1113 1 § lagen om arrendenämnder och hyresnämnder.
1114 12:68 JB.
1115 SFS 1973:188.
1116 8:31 JB. I 9:10 JB hänvisas till vissa bestämmelser i rättegångsbalken vid sådana prövningar.
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att det finns tillgång till ett snabbt, enkelt och billigt sätt att få en tvist prövad.
Samtidigt har det ansetts viktigt att uppmuntra överenskommelser, varför
medling och förlikning är centrala inslag i myndighetsuppgifterna.1117
Ett annat exempel på ett särskilt förfarande vid fastighetsrättsliga tvister finns
i ÄL där stängsel- och betesfrågor prövas vid syneförrättning.1118 En
förrättningsman ska utses och i vissa fall också gode män. Så vitt det är möjligt
ska synemännen försöka uppnå en förlikning mellan parterna. Avgörandet sker
genom ett skriftligt utlåtande. Den som inte är nöjd kan väcka talan vid markoch miljödomstolen inom två månader. Vid krav på skadestånd vid försumlighet
ska syn hållas. Vid skador av annans hemdjur sker syn av två lämpliga män.1119 I
ÄL finns följaktligen ett förfarande för tvister som anpassats till de förhållanden
som gäller mellan parterna och där förlikning är ett centralt inslag i processen.
Slutligen ska fastighetsreglering enligt FBL nämnas i detta sammanhang. Även
detta förfarande utgör en särskild typ av prövning av förhållanden som till stor
del är privaträttsliga.1120 Fastighetsregleringen prövas i ett förrättningsförfarande
av lantmäterimyndigheten. I förarbetena diskuterades huruvida denna typ av
ärenden i stället borde avgöras av domstol. I remissförfarandet hade
advokatsamfundet framfört att fastighetsregleringar borde avgöras av domstol i
stället för av förrättningsmän. Departementschefen menade emellertid att en
sådan ordning skulle komplicera och fördyra handläggningen avsevärt och att de
fördelar som fanns med ett enhetligt fastighetsbildningsförfarande då skulle gå
förlorade.1121 I förarbetena uttalades att det kunde vara naturligt att prövningen
av frågor om enskildas inbördes förhållanden prövades i domstol, medan
avgöranden av jord- och planpolitisk art eller frågor som annars rör allmänna
intressen borde överprövas på administrativ väg. Det konstaterades dock att
detta skulle leda till stora organisatoriska svårigheter och orsaka besvärande
tidsutdräkt. Dessutom uttalades att prövningen av en fastighetsbildningsfråga
från enskild synpunkt i de flesta fall inte kan hållas avskild från bedömningen av
hänsynen till samhällsintressen. Därför bestämdes att överprövningen av det
förvaltningsrättsliga beslutet skulle göras som en judiciell angelägenhet.1122 I
1117

SOU 2012:82 s. 171–172 och 344.
4:21, 4:23, 4:24, 4:28 och 4:31 ÄL.
1119 5:51 ÄL.
1120 En jämförelse kan göras med norsk rätt där motsvarande fastighetsrättsliga frågor hanteras av
jordskifteretten enligt lov om fastsetjing og endring av eigedoms- og rettshove på fast eigedom
m.m. (jordskiftelova), LOV-2013-06-01-100, vilket utgör en typ av domstolsförfarande.
1121 Prop. 1969:128 s. B 65.
1122 Prop. 1969:128 s. B 20.
1118
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förarbetena uttalades att fullföljden skulle göras till domstol, eftersom
fastighetsbildning i stor utsträckning innefattar frågor om enskildas inbördes
rättsförhållanden.1123
Sammanfattningsvis finns i ett antal fastighetsrättsliga situationer där lagstiftaren
funnit anledning att införa särskilda förfaranden för tvister om rättsförhållandet
mellan enskilda. Det kan röra sig om frågor som behöver särskild sakkunskap,
där kostnaderna för parterna bör hållas nere, som kräver snabb handläggning och
där medling är ett viktigt inslag i processen. Ett annat skäl för sådana förfaranden
är att samhällsintressen ska beaktas som ett moment i prövningen. I avsnitt 7.3.4
diskuteras om sådana skäl även kan anses gälla i förhållandet mellan äganderätten
och renskötselrätten.
5.4.4

Regleringen av förhållandet mellan äganderätten och renskötselrätten

I detta avsnitt analyseras regleringen av förhållandet mellan äganderätten och
renskötselrätten utifrån det processuella rättighetsskydd som beskrivs i de
föregående avsnitten. Först analyseras i avsnitt 5.4.3.1 fastighetsägarens
rättighetsskydd i prövningen enligt SVL. Därefter analyseras i avsnitt 5.4.3.2
renskötselrättshavarens rättighetsskydd i samma förfarande. I avsnitt 5.4.3.3
analyseras rättighetshavarnas möjlighet att vända sig till allmän domstol för att få
till stånd en prövning av en tvist.
5.4.4.1 Fastighetsägarens situation
Som beskrivs i avsnitt 4.1 prövas avverkningarnas tillåtlighet genom ett
förvaltningsrättsligt förfarande som regleras genom SVL och FL. Inför
avverkningen ska fastighetsägaren ge in en anmälan eller ansökan till
Skogsstyrelsen.1124 Fastighetsägaren blir då part i ärendet hos Skogsstyrelsen.
Fastighetsägaren ska inom renskötselns åretruntmarker i sin anmälan eller
ansökan bland annat redogöra för vad som ska göras för att tillgodose
rennäringens intressen i samband med avverkningen. Om Skogsstyrelsen
bedömer att anmälan eller ansökan måste kompletteras i något avseende ska en
sådan begäran riktas till fastighetsägaren inom sex veckor.1125 Fastighetsägaren
ska få ta del av och yttra sig över information som inkommer i ärendet.1126
1123

Prop. 1969:128 s. B 60.
14 och 16 §§ SVL.
1125 Märk dock att Skogsstyrelsens huvudsakliga arbetsmetod är att genom information och
rådgivning påverka fastighetsägarens skogsbruk, se Appelstrand, 2007, s. 195–198.
1126 Se 16, 17 och 22 § FL.
1124
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Fastighetsägaren kan således genom muntliga och skriftliga uppgifter påverka
Skogsstyrelsens beslut i olika avseenden.
Av lagstiftningens utformning följer även att fastighetsägaren kan överklaga
Skogsstyrelsens beslut om det går denne emot och därigenom få till stånd en
prövning i domstol.1127 Fastighetsägaren kan därmed överklaga ett beslut om hon
anser att hänsynen till rennäringen är alltför långtgående och kan på det sättet få
detta prövat. Överklagandet prövas av förvaltningsdomstol.1128 Regleringen är i
dessa delar förenlig med systematiken och utformningen av den övriga
fastighetsrätten.
När det gäller renskötselns utövning är fastighetsägaren främst hänvisad till
att föra talan i allmän domstol, vilket behandlas i avsnitt 5.4.4.3. Här ska endast
kortfattat nämnas de bestämmelser som finns i RNL om hur fastighetsägaren
kan gå till väga för att påverka renskötselns utövande. Enligt 7 § 4 st. RNL ska
Sametinget vid bestämmandet av samebygränser hålla sammanträde med berörda
samebyar, där även berörda fastighetsägare har rätt att närvara. Avsikten är att
fastighetsägarna ska kunna påverka hur gränserna mellan samebyarna fastställs.
När länsstyrelsen fastställer högsta renantal för samebyarna enligt 15 § RNL ska
hänsyn enligt bestämmelsens andra stycke tas till andra intressen, vilket omfattar
fastighetsägarnas situation. Fastighetsägarna torde därmed ha rätt att yttra sig
innan beslut fattas. Beslut om gränser mellan samebyar och om högsta renantal
fattas sällan och båda utgör ytterst trubbiga sätt för en fastighetsägare att kunna
påverka renskötselns utövande.
Det finns ytterligare två bestämmelser i RNL som ger fastighetsägaren viss
möjlighet att påverka renskötselrättens utövande. Enligt 71 § RNL kan
fastighetsägaren begära att länsstyrelsen förelägger renskötselrättshavaren vid
vite att föra bort renar. Detta gäller renar som uppehåller sig utanför
renskötselområdet eller på mark inom detta område under tid då renskötsel inte
får bedrivas där. Länsstyrelsen ska först anmana samebyn att vidta åtgärder. I
situationer när renskötsel får bedrivas i området saknas denna möjlighet. Om
renskötseln inom en samebys betesområde är bristfällig kan fastighetsägaren
enligt 72 § RNL begära att länsstyrelsen ska söka träffa överenskommelse med
byn om rättelse inom viss tid. Om överenskommelse inte kan träffas eller om
rättelse inte vidtas, kan länsstyrelsen förordna syssloman att ta hand om
renskötseln i byn och förvalta byns övriga ekonomiska angelägenheter. Dessa två
bestämmelser uppställer en viss form av skydd för fastighetsägaren och ger
länsstyrelsen till uppgift att vidta åtgärder i förhållande till renskötselrättshavaren.
1127
1128

40 § SVL och 22 § FL.
40 § SVL.
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Det rör sig om ett processuellt skydd inom ramen för en förvaltningsrättslig
ordning. Jag har inte hittat några uppgifter om i vilken omfattning
bestämmelserna har tillämpats, men känner till att det förekommit att syssloman
förordnats.
Sammanfattningsvis har fastighetsägaren ett rättighetsskydd som är likvärdigt
med andra jämförbara fastighetsrättsliga situationer genom rätten yttra sig i saken
och genom rätten att överklaga Skogsstyrelsens beslut om avverkningar om de
går denne emot. Vad gäller möjligheten att få prövat frågor om renskötselrättens
utövning finns vissa förvaltningsrättsliga bestämmelser i RNL som innebär att
länsstyrelsen ska vidta åtgärder i förhållande till renskötselrättshavaren.
Fastighetsägaren är i övrigt hänvisad till att föra talan i allmän domstol.
5.4.4.2 Renskötselrättshavarens situation
I detta avsnitt analyseras renskötselrättshavarens rättighetsskydd, utifrån
möjligheten att yttra sig och överklaga beslut.
I förarbetena till RNL uttalas att det åligger samebyn att bevaka rennäringens
intressen i olika samråd med exempelvis statliga myndigheter. Det uttalas vidare
att samebyn företräder rennäringsintresset i kontakterna med kommunerna,
exempelvis vad gäller planläggning och planarbete.1129 Rent allmänt anses
samebyn alltså utgöra sakägare i fastighetsrättsliga situationer.1130
I avsnitt 1.1 beskrivs hur avverkningar kan få stora konsekvenser för renbetet.
Skogsvårdsåtgärderna påverkar mängden bete, tillgängligheten till betesresursen
försämras och det praktiska renskötselarbetet försvåras, vilket även leder till
merkostnader. Avverkningar och andra skogsvårdsåtgärder påverkar därmed
renskötselrättshavarens möjlighet att utöva sin rätt. Renskötselrättshavaren får
således anses berörd av en avverkning som rör mark som används för renbete. I
jämförbara situationer finns som beskrivs ovan möjlighet för rättighetshavare att
som sakägare yttra sig till ansvarig myndighet och att överklaga ett beslut som
går denne emot. Nedan analyseras i vilken utsträckning renskötselrättshavaren
har en sådan möjlighet.
I SVL används inte begreppet sakägare.1131 Det finns inte heller någon
uttrycklig bestämmelse som anger att Skogsstyrelsen ska bereda en sameby
tillfälle att yttra sig innan beslut fattas.
Om en sameby kräver att få ta del av informationen i ett ärende som rör en
anmälan eller ansökan om avverkning får den anses ha rätt att ta del av dessa
1129

Prop. 1992/93:32 s. 28.
Jfr RÅ 2006 ref. 1.
1131 Inte heller grannar eller andra innehavare av särskild rätt betraktas som sakägare och bereds
tillfälle att yttra sig i handläggningen enligt SVL.
1130
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enligt 16 § FL. Ärendet får anses utgöra myndighetsutövning som berör samebyn
då avverkningen kan få så påtagliga konsekvenser för dess renskötsel. Men denna
rätt att ta del av informationen i ärendet ger renskötselrättshavaren ett svagt
rättighetsskydd. Renskötselrättshavaren känner ofta inte till den planerade
avverkningen, vilket begränsar möjligheten att begära ut sådan information.
Samebyn kommer i kontakt med planerna om en avverkning främst genom
det samråd som ska hållas enligt 20 § SVL. Enligt förarbetena var avsikten med
samråden att ge samebyarna möjlighet till inflytande när avverkningar
planeras.1132 Föreskriften om att berörd sameby ska beredas tillfälle till samråd
riktas mot fastighetsägaren, som ska genomföra samrådet innan en anmälan eller
ansökan om avverkning lämnas in. Fastighetsägaren ska se till att tillräcklig
hänsyn tas till rennäringen enligt 31 § SVL och att det inte föreligger hinder för
avverkningen enligt 13 b § SVL. Fastighetsägaren ska använda informationen
från samrådet som ett underlag för sina bedömningar. Fastighetsägaren ska
därefter i anmälan eller ansökan till Skogsstyrelsen ange om berörd sameby har
beretts tillfälle till samråd. Skogsstyrelsen menar att det är tillräckligt att
fastighetsägaren visar att denne har berett berörd sameby tillfälle till samråd för
att samrådskravet ska vara uppfyllt. Fastighetsägaren har inte någon skyldighet
att ge in protokollet och Skogsstyrelsen har gjort bedömningen att den inte heller
kan begära in det.1133
Samråd hör främst hemma i ett offentligrättsligt sammanhang och används
inom den speciella fastighetsrätten och miljörätten för att den som tänker
genomföra en åtgärd eller verksamhet ska skaffa sig den kunskap som krävs.
Samrådet används då för informationsinhämtning för att verksamhetsutövaren
och ansvarig myndighet ska få ett tillräckligt beslutsunderlag.1134 Samråden fyller
dock inte samma funktion i SVL eftersom Skogsstyrelsen oftast inte tar del av
vad som framkommit i samråden.
Skogsstyrelsens avgörande fattas genom ett summariskt förfarande.1135 Det
finns som redan nämnts inget uttryckligt krav i SVL på att Skogsstyrelsen ska
bereda renskötselrättshavaren tillfälle att inkomma med synpunkter på
avverkningen. Däremot innebär 17 § FL att detta bör ske, särskilt om det
framkommer att en sameby har motsatt sig en avverkning. Detta verkar
emellertid inte vara Skogsstyrelsens synsätt.1136 Skogsstyrelsen begär därmed
sällan in yttrande från berörd sameby. Renskötselrättshavaren yttrar sig således
1132

Detta beskrivs i avsnitt 5.3.1.
Skogsstyrelsens rutiner, 2011-06-21, s. 5–6.
1134 Se t.ex. 3:7–9 och 5:11 PBL samt 6:4 och 12:6 MB.
1135 Se avsnitt 3.6.3.
1136 Skogsstyrelsens rutin, 2016-06-21, s. 5–6.
1133
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sällan direkt till Skogsstyrelsen om en avverknings lämplighet. Beslutet om
avverkningen fattas därmed utan att berörd sameby har haft möjlighet att yttra
sig direkt till Skogsstyrelsen innan ärendet avgörs, vilket innebär att samebyn har
ytterst begränsade möjligheter att påverka beslutets innehåll. Den möjlighet som
samebyn har att påverka beslutet genom samrådet kompenserar inte denna brist.
Det indirekta sätt att påverka utfallet i ett avverkningsärende som samrådet
utgör innebär att renskötselrättshavaren har en betydligt svagare rättighetsskydd
än andra rättighetshavare i motsvarande fastighetsrättsliga situationer. I detta
avseende lever inte SVL upp till det grundläggande kravet om att berörda
rättighetshavare ska kunna påverka bedömningen och få sina intressen beaktade.
Som beskrivs i avsnitt 3.4.3 har samrådskravet genom föreskrifterna
begränsats till större fastighetsägare eller till vissa situationer där funktioner och
områden som är särskilt viktiga för rennäringen berörs.1137 Detta innebär att ett
stort antal avverkningar inte omfattas av samrådskravet. I situationer när samråd
inte hålls känner renskötselrättshavaren inte till planerna på en avverkning och
kan inte heller komma med synpunkter på detta under handläggningen hos
Skogsstyrelsen. Fastighetsägaren fattar då ensidigt beslut om hur skogsmarken
ska brukas utan att berörd sameby överhuvudtaget ges möjlighet att påverka
detta. Samebyn får oftast kännedom om avverkningen först när skogen
avverkats. I sådana situationer saknar renskötselrättshavaren i princip ett
rättighetsskydd som motsvarar andra fastighetsrättsliga situationer.
I SVL definieras inte vilka som har rätt att överklaga Skogsstyrelsens beslut.1138
Man får därför falla tillbaks på 22 § FL för att avgöra frågan om besvärsrätt. Där
framgår att ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått
honom emot och beslutet kan överklagas. Renskötselrätten utgör en särskild rätt
till den fastighet där avverkningen planeras. Hur avverkningen genomförs
påverkar direkt renskötselrättshavarens möjlighet att använda marken. Dessa
omständigheter gör att berörd sameby bör ha rätt att överklaga de beslut som
fattas. Detta vinner även stöd i att domstolarna har accepterat att en sameby har
rätt att överklaga beslut enligt SVL.1139 Även regeringen har uttalat att beslut om
föreläggande och förbud kan överklagas av samebyarna.1140
Trots den formella rätten att överklaga besluten är det i praktiken svårt för
renskötselrättshavaren att få till stånd en prövning i domstol av ett
avverkningsärende, vilket förklaras nedan.
1137

Se avsnitt 5.3.1.
40 § SVL.
1139 Se t.ex. Kammarrätten i Sundsvall, dom 2002-09-11, mål nr 1349–1355-2000.
1140 Prop. 2009/10:201 s. 21–22.
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När Skogsstyrelsen ger tillstånd till avverkning inom fjällnära skog fattar
myndigheten ett beslut som skickas till berörd sameby. Samebyn kan då
överklaga beslutet och blir då part i målet hos förvaltningsdomstolen.
Utanför den fjällnära skogen krävs numera endast en anmälan till
Skogsstyrelsen innan avverkningen sker.1141 När en anmälan görs används ett
mer summariskt förfarande, där Skogsstyrelsen ska reagera inom sex veckor om
hänsyn måste tas till något allmänt intresse och något villkor behöver utfärdas.1142
Det är en stor mängd avverkningsanmälningar som inkommer till Skogsstyrelsen
varje år.1143 Formella beslut fattas bara när myndigheten väljer att reagera på en
avverkningsanmälan genom förelägganden eller förbud, vilket sker ytterst sällan.
I det stora flertalet ärenden fattas inga formella beslut av Skogsstyrelsen efter en
anmälan om avverkningstillstånd.1144
När Skogsstyrelsen fattar formella beslut om föreläggande eller förbud mot
fastighetsägaren efter en anmälan kan renskötselrättshavaren överklaga beslutet.
I Skogsstyrelsens handläggningsrutiner anges dock att beslut om tillstånd till
avverkning endast berör sameby i situationen när samrådsplikt gäller. Endast i
sådana situationer ska en kopia av ett tillståndsbeslut skickas till berörd sameby.
När det gäller en anmälan eller ansökan om tillstånd till avverkning inom
åretruntmarkerna kan kopia av handlingarna skickas till berörd sameby i de fall
samebyn anmält att man vill ha alla sådana handlingar.1145 Av Skogsstyrelsens
föreskrifter och interna material framgår följaktligen att myndigheten inte
betraktar renskötselrättshavaren som sakägare på ett sätt som motsvarar andra
fastighetsrättsliga situationer. Detta begränsar även renskötselrättshavarens
möjlighet att överklaga avverkningsbeslut.
När inga formella beslut fattas av Skogsstyrelsen känner samebyn inte till att
ett ärende om avverkning har handlagts och ett överklagande kan då inte göras.
Avverkningarna sker därför i dessa fall utan att renskötselrättshavaren kan få till

1141

Som beskrivs i avsnitt 5.2 var ett led i avregleringen år 2010 att man tog bort tillståndsplikten
i svårföryngrad skog.
1142 15 b § SVF. Se avsnitt 3.6.2.
1143 År 2015 inkom 60 495 avverkningsanmälningar i hela landet, varav 21 871 berörde Norrland,
se Sveriges officiella statistik, Statistiska meddelanden, JO0314 SM 1601, Avverkningsanmälningar
2015.
1144 Enligt Skogsstyrelsens årsredovisning 2015 utfärdades totalt 299 förelägganden om
miljöhänsyn. Notera att ett beslut att inte vidta någon åtgärd rent förvaltningsrättsligt kan ses som
ett beslut som går att överklaga. En förutsättning är dock att den som är berörd får kännedom om
beslutet, vilket oftast inte är fallet vid tillämpningen av SVL.
1145 Skogsstyrelsens rutiner, 2011-06-21, s. 4.

259

stånd en domstolsprövning och det saknas även i detta avseende ett
rättighetsskydd som motsvarar andra fastighetsrättsliga situationer.
Renskötselrättshavarens möjlighet att överklaga ett beslut är betydligt mer
begränsad nu än innan lagändringen år 2010.1146 När tillstånd krävdes inom
svårföryngrad skog kunde samebyarna kräva en överprövning genom att
överklaga ett formellt fattat beslut. Förändringarna i SVL år 2010 motiverades av
att det skulle bli administrativt enklare för fastighetsägaren vid en planerad
avverkning. Samtidigt påverkade förändringen en samebys möjlighet att få till
stånd en prövning i domstol, vilket även framhölls av Skogsstyrelsen, Sametinget
och Gränsskogsutredningen. Lagstiftaren valde ändå att ta bort gränsen för
svårföryngrad skog, utan att det på annat sätt gjordes möjligt för
renskötselrättshavaren att överklaga beslut. Detta medförde att
renskötselrättshavarens rättighetsskydd försvagades.
Det finns ytterligare ett förhållande som gör det svårt för både fastighetsägaren
och renskötselrättshavaren att få rättsförhållandet dem emellan prövat. Det är i
stor utsträckning Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd som reglerar
förhållandet mellan skogsbruk och renskötsel. Vid avregleringen i SVL ansågs
det av vikt att fastighetsägaren upplevde de allmänna råden som frivilliga och inte
som bindande föreskrifter.1147 I detta ligger ett grundläggande problem. Enligt
8:2 1 st. 1 p. RF ska enskildas personliga ställning och deras personliga och
ekonomiska förhållanden inbördes regleras genom lag. Det finns i sådana
situationer ingen möjlighet för riksdagen att delegera denna normgivning till
regeringen eller en myndighet. SVL, och till viss del även RNL, rör det
ekonomiska förhållandet mellan två rättighetshavare. Fastighetsägarens
ekonomiska situation påverkas av vilka anpassningar som krävs i förhållandet till
renskötselrättshavaren. Samtidigt påverkar den hänsyn som ska tas till
renskötseln vid skogsbruksåtgärder renskötselrättshavarens möjlighet att
använda marken och renskötselns ekonomiska utfall. Regleringen rör således ett
ekonomiskt förhållande mellan rättighetshavare, som ska regleras genom lag.
De allmänna råden som reglerar skogsbrukets hänsyn till rennäringen är inte
bindande, men bestämmer i praktiken i stor utsträckning hur avvägningen mellan
skogsbruket och renskötseln görs. Hellner har pekat på att allmänna råd inte
anses vara bindande på samma sätt som föreskrifter, men att myndigheter har
maktmedel till sitt förfogande om råden inte följs.1148 Han pekar dessutom på att
det är troligt att en domstol, om frågan kommer upp, ofta tar hänsyn till råden.
1146

Se avsnitt 3.3.4.3 för en beskrivning av borttagandet av gränsen för svårföryngrad skog.
Se prop. 1992/1993:226 s. 38.
1148 Hellner, 1994, s. 46.
1147
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Det är svårt för parterna att komma åt denna typ av ”mjuka” regelverk. Ofta
fungerar de som en vägledning för hur olika aktörer agerar, men de omfattas
sällan av beslut som går att överklaga och få prövade i domstol. Att relationen
mellan två rättighetshavare i så stor utsträckning regleras genom en myndighets
föreskrifter och allmänna råd är ytterst tveksamt och kan vara i strid med RF.
Den avvägning som ska ske mellan rättighetshavarna bör enligt min uppfattning
framgå direkt av lag och vara möjlig att överklaga till domstol, vilket utvecklas i
avsnitt 7.2 och 7.3.4.
Sammanfattningsvis framgår inte uttryckligen av SVL att renskötselrättshavaren
är en sakägare som ska höras enligt SVL. Det är ändå tydligt att
renskötselrättshavaren som innehavare av en särskild rättighet som berörs av
beslutet om avverkningen har en sådan ställning. Om samebyn begär att få ta del
av handlingarna i ett avverkningsärende är denne alltså att betrakta som sakägare.
Samrådet genomförs av fastighetsägaren och ger inte renskötselrättshavaren en
ställning som sakägare i Skogsstyrelsens hantering av ärenden. Det finns inte
heller föreskrivet att Skogsstyrelsen ska inhämta samebyns åsikter om hur en
avverkning bör genomföras. Det tycks inte heller vara Skogsstyrelsens
bedömning att detta är nödvändigt annat än i undantagsfall. Samebyn saknar
därmed i praktiken ofta möjlighet att yttra sig direkt i beslutsprocessen för att
kunna påverka utfallet. Renskötselrättshavaren har därmed en betydligt mer
begränsad möjlighet att yttra sig i ärenden enligt SVL än sakägare i motsvarande
situationer inom den speciella fastighetsrätten. Renskötselrättshavaren saknar
även i flera situationer möjlighet att få ärenden om avverkning prövade i domstol,
eftersom det inte fattas formella beslut som skickas tills samebyn. Samebyn har
därmed inte möjlighet att överklaga Skogsstyrelsens beslut. Samebyn kan
visserligen ha fått kännedom om planerna om en avverkning genom ett samråd,
men känner inte till när en anmälan om avverkning därefter har gått in till
Skogsstyrelsen. Om inget samråd har skett känner samebyn överhuvudtaget inte
till avverkningen. Lagstiftningens systematik och Skogsstyrelsens hantering av
ärenden om avverkningar gör att samebyarna i princip saknar möjlighet att
överklaga beslut som andra rättighetshavare har i jämföra situationer inom
fastighetsrätten.1149 Sammantaget har renskötselrättshavaren ett betydligt svagare
rättighetsskydd än jämförbara rättigheter då det saknas tydliga förfaranderegler
som ger renskötselrättshavaren rätt att yttra sig och överklaga beslut. Detta
framstår som en tydlig avvikelse från den fastighetsrättsliga systematiken och
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Åhman, 2000, s. 373 som beskriver Hentrich-fallet där det saknades en reell möjlighet att
ifrågasätta beslutet. Domstolen gjorde en materiell granskning av lagens innehåll som visade hur
den verkade mellan parterna och vilken effekt den egentligen hade dem emellan.
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utgör ur ett privaträttsligt perspektiv en tydlig brist i dagens lagstiftning och
tillämpning.
5.4.4.3 Möjligheten att föra talan i allmän domstol
Som framgått prövas skogsvårdsåtgärder i första hand genom ett offentligrättsligt
förfarande enligt SVL. Frågan som ska diskuteras i detta avsnitt är om
fastighetsägaren eller renskötselrättshavaren i stället kan väcka talan i allmän
domstol för att få rättsförhållande dem emellan prövat.
Enligt 11:5 RF får rättstvister mellan enskilda inte utan stöd i lag avgöras av
andra myndigheter än domstolar. Den allmänna principen som ligger till grund
för RB är att brott- och tvistemål hänförs till de allmänna domstolarna om inte
annat är stadgat. I 10:17 RB anges vissa undantag från detta. Bland annat
föreskrivs att rätten inte är behörig att ta upp en tvist som ska prövas av annan
myndighet än domstol. Det innebär att allmän domstol kan vara förhindrad att
överpröva ett förvaltningsbeslut. Om en talan i ett tvistemål grundas på sådana
offentligrättsliga regler, vilkas tillämpning har anförtrotts åt en
förvaltningsmyndighet, behöver detta emellertid inte utesluta allmän domstols
behörighet. Avgörande blir om förvaltningsmyndighetens beslutanderätt skall
anses allsidig och slutgiltig.1150
Som nämns i avsnitt 5.4.4.1 kan en fastighetsägare som menar att
renskötselrättshavaren har gått för långt i sitt nyttjande av fastigheten vända sig
till länsstyrelsen enligt 71 och 72 §§ RNL. Dessa förfaranden ger emellertid
endast en begränsad möjlighet att påverka renskötselns utövande och innebär
inte en prövning av rättsförhållandet. Om fastighetsägaren vill få
renskötselrättshavarens rätt att använda marken prövad är denne hänvisad till att
föra en talan i allmän domstol. I RNL finns inga särskilda processuella
bestämmelser som innebär att allmän domstol skulle anses förhindrad att pröva
en sådan talan. För fastighetsägarens del torde det därmed inte föreligga några
formella hinder att föra en talan i allmän domstol. Fastighetsägaren kan med stöd
av 65 § RNL föra en fastställelsetalan eller en förbudstalan för att få fastställt hur
långtgående rättighetshavarens rätt att använda fastigheten är. Alternativt kan en
skadeståndstalan föras för att reglera uppkomna skador. Vad som i praktiken ofta
torde begränsa fastighetsägarens möjlighet att föra en sådan talan är de kostnader
som är förenade med en tvistemålsprocess.1151 I många fall riskerar kostnaderna
för processen att överstiga ersättningsnivån för den skada som uppkommit. De
1150

Södergren, 2009, s. 261 – 265 med hänvisningar, särskilt i not 99 och 100.
I flera situationer torde rättsskyddet i försäkringarna kunna användas för att föra en sådan
process.
1151

262

ekonomiska riskerna kan därmed medföra att fastighetsägaren inte inleder en
sådan talan. En talan i allmän domstol kan även uppfattas som krånglig och
långdragen.
Som beskrivs i avsnitt 5.3.5 har det för renskötselrätthavarens del uttalats i
förarbetena till RNL att samebyn kan vända sig till domstol för att få frågan om
intrång i renskötselrätten prövad, genom en talan om skadestånd, förbud eller
skadeförebyggande åtgärder.1152 Nedan analyseras vilka möjligheter det finns att
föra en sådan process. När det gäller renskötselrättshavarens möjlighet att väcka
talan bör man skilja på situationer när samrådsskyldighet föreligger, då
renskötselrättshavaren har fått kännedom om en planerad avverkning, och
situationer när det inte föreligger samrådsskyldighet, när renskötselrättshavaren
saknar sådan kännedom.
Om samebyn genom samrådet känner till en planerad avverkning och vill
väcka talan mot en fastighetsägare i allmän domstol för att få rättsförhållandet
dem emellan prövat, måste det först klargöras om allmän domstol är förhindrad
att pröva ett mål om renbete eller skogsavverkning utifrån 10:17 RB.1153
Prövningen av en avverkning ska i första hand ske enligt bestämmelserna i
SVL genom ett förfarande hos Skogsstyrelsen. I SVL finns uttryckliga
bestämmelser om hur fastighetsägaren ska förfara och vilka anpassningar som
ska ske i förhållande till rennäringen. Det framgår emellertid inte av lagstiftningen
om Skogsstyrelsens beslutanderätt är exklusiv. I förarbetena till RNL har som
ovan nämns uttalats att intrång i renskötselrätten kan prövas i domstol. Detta
uttalas i ett sammanhang där även frågor om fastighetsägarens skogsbruk
diskuteras. Lagstiftaren tycks således ha menat, åtminstone vid diskussioner om
RNL:s innehåll, att sådana frågor ska kunna hanteras av allmän domstol. Detta
talar för att det inte föreligger något formellt hinder för allmän domstol att pröva
en talan från en sameby om en skogsavverknings tillåtlighet och utformning.1154
Även om det inte föreligger något formellt hinder att föra en talan i allmän
domstol är emellertid sannolikheten stor för att domstolen ogillar
renskötselrättshavarens talan eftersom tillståndet har prövats eller kan komma
att prövas av Skogsstyrelsen. Om samebyn åberopar omständighet som
Skogsstyrelsen inte beaktat kan domstolen dock pröva en sådan frågeställning.
Det kan exempelvis röra sig om ett påstående om att den i och för sig tillåtna
avverkningen skett på ett sätt som brister i hänsyn till samebyn. Vilket utrymme
en domstol har att göra en sådan prövning är emellertid osäkert.
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Prop. 1971:51 s. 136 och prop. 1992/93:32 s. 107–108.
Detta beskrivs i avsnitt 5.4.4.
1154 Situationen uppvisar även vissa likheter med rättsfallet NJA 1983 s. 546, se avsnitt 5.4.1.1.
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I situationer där det inte föreligger något samrådskrav saknar samebyn
kännedom om en planerad avverkning. Samebyn får i sådana situationer
kännedom om avverkningen först när den genomförts. Det är därför inte möjligt
att på förhand föra talan mot en avverkning i allmän domstol. Den möjlighet
som återstår är att i efterhand yrka skadestånd för skadan. I avsnitt 5.3.5.2
beskrivs emellertid att lagens utformning och systematik gör det svårt att föra en
sådan talan. Renskötselrättshavaren har sammantaget en begränsad möjlighet att
med framgång föra en talan mot en planerad avverkning i allmän domstol.
Även för renskötselrättshavaren kan de kostnader en tvistemålsprocess
riskerar att medföra påverka benägenheten att använda sig av allmän domstol.1155
Samebyar är juridiska personer som inte har rätt till rättshjälp enligt
rättshjälpslagen.1156 Detta kan göra utgöra ett hinder mot att inleda en
tvistemålsprocess.
Frågan om rättegångskostnaderna har diskuterats i lagstiftningsarbetet.
Samerättsutredningen föreslog särskilda regler för rättegångskostnader i
skadeståndsmål som rörde intrång i renskötselrätten för att möjliggöra denna typ
av prövningar. Enligt föredragande statsrådet innebar utredningens förslag att en
markägare eller en nyttjanderättshavare i rättegångshänseende skulle jämställas
med den som sökt och fått tillstånd till expropriation. Han menade att det inte
fanns någon grund för en sådan särreglering av tvister mellan olika
rättighetshavare till en fastighet. Han ansåg inte heller att det fanns tillräckliga
motiv för att införa någon särskild kostnadsregel för skadeståndstvister i
anledning av åtgärder i skogsbruket.1157 Förslaget om särskilda regler för sådana
rättegångskostnader genomfördes därför inte.
Sammanfattningsvis torde det inte föreligga några formella hinder varken för
fastighetsägaren eller renskötselrättshavaren att föra talan i allmän domstol om
det inbördes rättsförhållandet. Däremot gör lagstiftningens utformning och
systematik att det lär vara svårt att vinna framgång med en sådan talan. Ett hinder
för båda rättighetshavarna att föra en sådan talan får även antas vara de
ekonomiska risker som ett tvistemål i allmän domstol innebär.
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Här kan även konstateras att det finns ett flertal faktorer som gör denna typ av frågor olämpliga
att pröva inom ramen för en tvistemålsprocess. I stor utsträckning gör principerna om beviskrav
och bevisbörda att målen är svåra att hantera i allmän domstol. Omfattningen av och komplexiteten
i materialet talar även mot att sådana processer hanteras i allmän domstol.
1156 Se 6 och 13 §§ rättshjälpslagen (1996:1619).
1157 Prop. 1992/93:32 s. 108.
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5.4.4.4 Ingen särskild instans för uppkomna tvister
I avsnitt 5.4.3 beskrivs hur det inom fastighetsrätten inrättats särskilda instanser
för att pröva tvister mellan rättighetshavare; hyres- och arrendenämnderna,
skiljemän enligt ÄL och förfarandet enligt FBL. Det finns inte någon särskild
instans för prövningar av tvister mellan fastighetsägaren och
renskötselrättshavaren, även om samma argument som angetts som skäl för att
införa sådana förfaranden föreligger här. Frågan om ett särskilt och anpassat
förfarande för prövning av tvister har inte heller behandlats i lagstiftningsarbetet.
Inom ramen för skogscertifieringssystemet FSC har det inrättats ett
medlingsförfarande, som innebär att en utsedd neutral part ska försöka bidra till
en lösning som båda parterna kan acceptera.1158 Syftet med samråden inom FSC
är att uppnå en överenskommelse om vilka skogsbruksåtgärder som ska vidtas.
Om överenskommelse inte uppnås ska frågan bordläggas och tas upp vid nästa
samråd. Om enighet inte heller då kan uppnås ska en neutral part lämna ett
förslag på en lösning som parterna sedan kan välja att acceptera eller förkasta.
Det certifierade skogsbolagets agerande utvärderas därefter i uppföljningen av
efterlevnaden av skogsbruksstandarden. Medlingssystemet inom FSC kan ses
som ett något mer utvecklat förfarande för att hantera tvister mellan
fastighetsägaren och renskötselrättshavaren jämfört med SVL. Systemet
motsvarar emellertid inte den möjlighet att påverka och överklaga beslut som
gäller i andra fastighetsrättsliga situationer. Utöver detta ligger
medlingsförfarandet utanför lagstiftarens ansvar och kontroll, även om man i
förarbetena har hänvisat till certifieringen som ett sätt att lösa konflikter om hur
skogsmarken kan användas.1159
I sammanhanget bör även nämnas att det i RNL finns ett särskilt förfarande
vid tvister förhållandet mellan äganderätten och renskötselrätten. Om
renskötselrättshavaren och fastighetsägaren inte kan komma överens om
ersättning för träd som renskötselrättshavaren avverkat ska länsstyrelsen på
begäran av en part utse en medlare för att förlika parterna.1160 I denna specifika
situation finns det alltså genom lagstiftningen ett alternativt förfarande för att
hantera tvister mellan parterna.
Möjligheten att använda en särskild instans för prövningar av rättsfrågor i
förhållandet mellan äganderätten och renskötselrätten diskuteras i kap. 7.
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Svensk skogsbruksstandard enligt FSC, kriterierna 3.1.5 och 3.1.6. Se not 53 för information
om skogscertifieringssystemen.
1159 Prop. 2009/10:201 s. 28. Se avsnitt 1.1 om detta.
1160 21 § 2 st. RNL.
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5.5

Rättighetshavarnas möjlighet att förfoga över skogsmarken

I avsnitt 2.6 beskrivs ett antal aspekter som ingår i rättighetshavarens
förfoganderätt. I avsnitt 4.1 och 4.2 har innehållet i respektive rättighetshavares
förfoganderätt beskrivits. Utifrån ett privaträttsligt perspektiv bör både
fastighetsägaren och renskötselrättshavaren kunna:
-

använda skogsmarken på ett rationellt sätt,
fatta beslut som rör skogsmarken,
och tillgodogöra sig det ekonomiska värdet av skogsmarken.

I avsnitt 5.1 till 5.4 har olika aspekter av rättsförhållandet mellan äganderätten
och renskötselrätten analyserats. Utifrån den analys som gjorts diskuteras i detta
avsnitt om dagens regelverk gör det möjligt för respektive rättighetshavare att
förfoga över skogsmarken på det sätt som anges ovan.
5.5.1

Rättighetshavarnas möjlighet att använda skogsmarken

Som beskrivs i avsnitt 2.5.1 är en central aspekt av rättigheter till fast egendom
rätten att använda egendomen på ett rationellt sätt utifrån dess naturliga
användningsområde. Det föreligger även en korresponderande skyldighet för
andra rättighetshavare att respektera denna rätt.1161 Denna ömsesidiga skyldighet
innebär att rättighetshavare sinsemellan inte får orsaka skada på egendom som
omfattas av annans rätt. I detta avsnitt analyseras i vilken utsträckning dagens
regelverk i förening med de faktiska förutsättningarna beaktar fastighetsägarens
respektive renskötselrättshavarens rätt att använda skogsmarken.
5.5.1.1 Fastighetsägarens situation
Som beskrivs i avsnitt 4.1 får fastighetsägaren använda fastigheten för skogsbruk
och dennes förfoganderätt omfattar åtgärder som normalt vidtas inom
skogsbruket. Fastighetsägarens möjlighet att förfoga över fastigheten i
förhållande till renskötselrättshavaren regleras främst genom bestämmelserna
13 b och 31 §§ SVL samt 30 § RNL, vilka analyseras nedan.
I 13 b § SVL föreskrivs att en avverkning inte får ske om den medför ett
sådant väsentligt bortfall av renbete att möjligheterna att hålla tillåtet renantal
påverkas eller om avverkningen omöjliggör sedvanlig samling och flyttning av
renhjord.1162 Bestämmelsen innebär att fastighetsägaren under vissa angivna
förutsättningar är förhindrad att genomföra en avverkning, vilket utgör en tydlig
1161
1162

Se avsnitt 2.5.1.2.
En utförligare beskrivning av bestämmelser finns i avsnitt 3.4.1.
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begränsning av förfoganderätten. Detta motiveras av att åtgärderna skulle få
alltför långtgående konsekvenser för renskötselns bedrivande. Utifrån ett
privaträttsligt perspektiv får rättighetshavare inte orsaka mer omfattande skada
på varandras egendom, även om viss påverkan kan accepteras.1163 I detta fall är
det frågan om åtgärder som påverkar förutsättningarna att hålla renantalet, vilket
utgör långtgående konsekvenser för renskötselrättshavaren. Inom
fastighetsrätten finns situationer när det på samma sätt föreligger hinder för en
rättighetshavare att vidta åtgärder i förhållande till andra rättighetshavares behov.
Ett exempel är att en domstol på yrkande av innehavaren av en fastighet kan rikta
ett föreläggande om att upphöra med en verksamhet eller en åtgärd som har
alltför långtgående konsekvenser för denne.1164 Även vid servitut finns möjlighet
att föra denna typ av talan.1165
Det förekommer följaktligen motsvarande situationer när åtgärder som
överstiger en viss påverkansgrad för andra rättighetshavare inte är tillåtna. Med
hänsyn till detta får bestämmelsen i 13 b § SVL utifrån ett privaträttsligt
perspektiv anses vara i överensstämmelse med jämförbara situationer inom
fastighetsrätten.1166
Bestämmelsen i 31 § SVL innebär att fastighetsägaren vid avverkningar ska
göra vissa angivna anpassningar i förhållande till rennäringens behov.1167
Exempelvis ska hyggenas storlek och utläggning anpassas eller trädsamlingar ska
lämnas kvar. Bestämmelsen innebär således inte något totalt hinder för
fastighetsägarens möjlighet att avverka skog. Utifrån ett privaträttsligt perspektiv
får inte en rättighetshavare orsaka mer långtgående påverkan och skada för en
annan rättighetshavare. Detta konkretiseras inom fastighetsrätten genom de
uppställda kraven på hänsyn och avvägningar, vilka innebär att en
rättighetshavare måste anpassa sin användning av egendomen i förhållande till
andra rättighetshavare, som en naturlig del av förfoganderätten.1168 Utifrån detta
kan den typ av krav på anpassningar i skogsbruket som föreskrivs i 31 § SVL ses
som en naturlig del av den hänsyn som ska tas i förhållande till en annan
rättighetshavare. Om kraven på anpassningar blir alltför långtgående kan det
dock innebära en otillåten begränsning av fastighetsägarens förfoganderätt
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Se avsnitt 2.5.1.2.
Se t.ex. NJA 1996 s. 495.
1165 7:4 och 7:5 FBL.
1166 Se avsnitt 3.4.1 om att ingen fastighetsägare har förhindrats att avverka skog med stöd av
bestämmelsen. Se även avsnitt 6.2 där bestämmelsen analyseras ur ett egendomsrättsligt perspektiv.
1167 Se avsnitt 3.4.5 för en beskrivning av Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.
1168 Se exempelvis 3:1 JB och 5:4 FBL. Se avsnitt 5.1 och 5.2.
1164
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utifrån ett egendomsrättsligt perspektiv.1169 Detta måste då motiveras av ett
allmänt intresse, vilket utvecklas i avsnitt 6.2. De anpassningar som föreskrivs i
31 § SVL torde emellertid oftast möjliggöra ett rationellt skogsbruk och ligga
inom ramen för de anpassningar som krävs rättighetshavare emellan. För att
utvärdera detta krävs emellertid en uppföljning av bestämmelsens effekter.
Bestämmelsen får ändå i detta läge antas motsvara regleringen av andra
jämförbara situationer inom fastighetsrätten och ger därmed möjlighet för
fastighetsägaren att förfoga över sin egendom på ett rationellt sätt. Särskilt
eftersom fastighetsägaren har en längre gående rätt att förfoga över skogsmarken
i förhållande till renskötselrättshavaren än till andra rättighetshavare, vilket
framgår av analysen i avsnitt 5.1.5.
Bestämmelsen i 30 § RNL innebär att den som äger eller brukar mark inom
renskötselns åretruntmarker inte får vidta åtgärder som medför avsevärd
olägenhet för renskötseln. Som beskrivs ovan föreligger ur ett privaträttsligt
perspektiv ett krav på att rättighetshavare inte får orsaka alltför stor skada på
annans egendom. Bestämmelsens utformning innebär att fastighetsägaren får
utföra åtgärder på skogsmarken så länge de inte medför ”avsevärd olägenhet” för
renskötselrättshavaren. Formuleringen innebär en långtgående rätt att använda
skogsmarken i förhållande till renskötselrättshavaren.1170 Även denna
bestämmelse innebär att fastighetsägaren ur ett privaträttsligt perspektiv har en
mer långtgående möjlighet att använda sin egendom i förhållande till
renskötselrättshavaren i jämförelse med förhållandet till andra rättighetshavare,
där nivån på den påverkan eller skada som accepteras rättighetshavare emellan är
relativt låg.1171 Bestämmelsen innebär följaktligen ingen direkt begränsning av
fastighetsägarens möjlighet att förfoga över skogsmarken, utan ger en
jämförelsevis långtgående rätt att använda marken.
Sammanfattningsvis är de begränsningar av fastighetsägarens möjlighet att
använda egendomen som följer av 13 b och 31 § SVL samt 30 § RNL ur ett
privaträttsligt perspektiv förenliga med kravet på anpassningar i förfoganderätten
i förhållandet till en annan rättighetshavare. Utformningen av bestämmelserna i
31 § SVL och 30 § RNL innebär dessutom att fastighetsägaren har en mer
långtgående rätt att använda marken i förhållande till renskötselrättshavaren än i
förhållande till andra rättighetshavare.
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Se avsnitt 6.2.
Se avsnitt 5.1.5.
1171 Detta utvecklas i avsnitt 5.1 och 5.2.
1170
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5.5.1.2 Renskötselrättshavarens situation
Även renskötselrättshavaren har ur ett privaträttsligt perspektiv rätt att använda
skogsmarken på ett rationellt sätt utifrån dess naturliga användningsområde, det
vill säga för renbete. De bestämmelser som främst påverkar
renskötselrättshavarens möjlighet att förfoga över egendomen är 13 b och 31 §§
SVL samt 30 och 65 §§ RNL, men även andra bestämmelser i SVL påverkar
renskötselrättshavarens situation. Nedan analyseras dessa bestämmelser.
Bestämmelsen i 13 b § SVL innebär att fastighetsägaren får vidta åtgärder upp
till en nivå som innebär att samebyn inte längre kan hålla sitt renantal.
Avverkningar upp till denna nivå leder till en betydlig påverkan på
renskötselrättshavarens egendom och innebär att renskötselrättshavarens
möjlighet att använda marken för renbete i praktiken försvåras betydligt. I andra
jämförbara rättsförhållanden accepteras en relativt låg nivå på skada eller
påverkan rättighetshavarna emellan.1172 Jämfört med sådana situationer tillåter
bestämmelsen betydligt mer omfattande skador på renskötselrättshavarens
egendom. Denna nivå av påverkan eller skada avviker från den övriga
fastighetsrättsliga regleringen.
Enligt 31 § SVL ska vissa angivna anpassningar göras vid avverkningar i
förhållande till rennäringen. Bestämmelsen i 31 § SVL är begränsad till åtgärder
som är ”uppenbart påkallade med hänsyn till rennäringen”. I förarbetena till SVL
angavs att denna skrivning infördes för att hänsynskravet skulle vara förenligt
med ett rationellt skogsbruk.1173 Denna begränsning av bestämmelsen innebär att
fastighetsägaren har stöd för ett långtgående förfogande av skogsmarken, vilket
innebär att renskötselrättshavaren måste tåla mer omfattande intrång och skador
än i andra jämförbara rättsförhållanden. De skogsvårdsåtgärder som tillåts
innebär att betesresursen minskar, vilket gör det svårare eller omöjligt att använda
marken för renbete. Detta kan begränsa eller till och med omöjliggör
renskötselrättshavarens möjlighet att använda marken, vilket det funnits insikt
om i lagstiftningsarbetet.1174 I förarbetena saknas emellertid en analys av vad detta
får för konsekvenser för renskötselrättshavaren.
Denna typ av långtgående rätt att använda marken utan att ersättning utgår är
inte förenlig med den grundläggande principen om att rättighetshavare inte får
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Se avsnitt 2.5.1.2 och 5.1.5.
Prop. 1990/91:3 s. 53. Gränsskogsutredningen föreslog att ordet ”uppenbart” skulle utgå av
redaktionella skäl, SOU 2009:30 s. 74.
1174 Se t.ex. prop. 1992/93:32 s. 99 där det anges att ”[V]issa åtgärder i skogsbruket kan emellertid
innebära att de naturliga förutsättningarna för att utöva renskötselrätten på en fastighet omintetgörs
för en mycket lång tid”.
1173
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orsaka skada för varandra. Ur ett privaträttsligt perspektiv innebär utformningen
av lagstiftningen att äganderätten ges företräde framför renskötselrätten.
Regleringen saknar i detta avseende i princip motsvarighet inom den övriga
fastighetsrätten. Det är svårt att hitta lagstiftning som ger en så långtgående
möjlighet att vidta åtgärder som medför intrång och skador för en annan
rättighetshavare.1175
SVL:s utformning innebär vidare att fastighetsägaren har en skyldighet att
vidta vissa produktionsinriktade skogsvårdsåtgärder, vilka i sig medför att
renskötselrättshavarens egendom orsakas skada. Ett exempel är att
trakthyggesbruk ska användas för att uppnå produktionsmålet.1176 Ett annat
exempel är att markberedning ofta ska användas för att återetablera skog på ett
slutavverkat område inom en viss tid.1177 Markberedning med en hög
markpåverkan innebär att betesområdet inte kan användas på samma sätt som
tidigare och påverkan kan kvarstå under flera decennier. De åtgärder som vidtas
inom skogsbruket med stöd av gällande lagstiftning innebär därmed stora
förluster av renbete och i vissa situationer att områden blir obrukbara som
betesmarker. Lagstiftningens krav på en så snabb återetablering av skog gör alltså
att skadan blir större för renskötselrättshavaren. I vilken mån detta kan motiveras
av allmänna intressen diskuteras i avsnitt 6.2.3.
I 65 § RNL föreskrivs att renskötselrättshavaren vid renskötselns utövande
ska ta hänsyn till andra intressen och i bestämmelsen utvecklas hur denna hänsyn
ska tas.1178 Bestämmelsen innebär en viss begränsning i renskötselrättshavarens
möjlighet att använda skogsmarken. Bestämmelsens utformning bygger
emellertid på synsättet att rättighetshavaren måste anpassa sitt bruk av marken i
förhållande till andra rättighetshavare och har i princip samma utformning som
motsvarande fastighetsrättsliga bestämmelser. Bestämmelsen torde därmed vara
förenlig med renskötselrättshavarens grundläggande rätt att använda marken för
renbete.
Sammanfattningsvis ger utformningen av 13 b och 31 §§ SVL och 30 § RNL
fastighetsägaren rätt att använda marken på ett sådant sätt att
renskötselrättshavarens möjlighet att använda marken begränsas eller i vissa fall
omöjliggörs under en längre period. Bestämmelsernas utformning är därmed inte
1175

Tillstånd för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. MB kan ge en sådan rätt, men omfattar då en
helt annan typ av prövning och en rätt till ersättning för drabbade rättighetshavare. Även ML ger
en långtgående rätt att använda marken, men även här sker en helt annan typ av prövning och
ersättning utgår för skador och påverkan.
1176 Se avsnitt 4.1.2.
1177 6 och 6 a §§ SVL och Skogsstyrelsens föreskrifter till dessa bestämmelser.
1178 Se avsnitt 3.4.7.
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förenlig med renskötselrättshavarens grundläggande rätt att använda marken.
Även andra produktionsinriktade bestämmelser i SVL får som konsekvens att
renskötselrättshavarens förfoganderätt begränsas. Bestämmelsen i 65 § RNL
begränsar renskötselrättshavarens förfoganderätt på ett sätt som motsvarar
regleringen av andra jämförbara rättsförhållanden inom fastighetsrätten.
5.5.2

Rättighetshavarnas möjlighet att fatta beslut som rör skogsmarken

Som beskrivs i avsnitt 2.5.2 omfattar rättighetshavarens förfoganderätt en rätt att
fatta vissa beslut som rör egendomen. Hur omfattande rätten att fatta beslut är
beror på vilken typ av rättighet det rör sig om. Rätten att fatta beslut om
egendomen korresponderar med rätten att använda den. Om flera
rättighetshavare är berörda av ett beslut som rör egendomen krävs som
utgångspunkt enighet dem emellan. I vissa situationer finns en samordning av
beslutsfattandet genom beslutsordningar där rättighetsinnehavarna tillerkänns
rätt till inflytande, exempelvis
genom delägarförvaltning eller
föreningsförvaltning. Äganderätten och renskötselrätten utgör som beskrivs i
avsnitten 4.3 och 4.4 två självständiga rättigheter till samma skogsmark, som båda
omfattar rätt att fatta vissa beslut om hur skogsmarken ska användas. De beslut
som respektive rättighetshavare fattar om skogsmarkens användning får ofta
betydelse för den andre rättighetshavaren. I detta avsnitt analyseras regleringen
av förhållandet mellan äganderätten och renskötselrätten utifrån de ovan angivna
aspekterna av rättighetshavarens förfoganderätt.
Rättighetshavare har ur ett privaträttsligt perspektiv som utgångpunkt frihet
att komma överens om hur egendom ska användas.1179 Även fastighetsägaren
och renskötselrättshavaren kan ingå avtal där deras mellanhavanden regleras. Om
exempelvis parterna vid ett samråd kommer överens om vilka skogsvårdsåtgärder
som ska genomföras så utgör detta ur ett privaträttsligt perspektiv en bindande
överenskommelse.
Parterna skulle även kunna ingå avtal om hur markerna får nyttjas, i vilka
situationer ersättning ska utgå och hur kommunikationen mellan parterna ska
ske.1180 I praktiken är emellertid inte enskilda avtal en särskilt användbar metod
1179

Se avsnitt 2.5.2.
I Härjedalen har ett antal samebyar förlorat en tvist i domstol om renbetesrätt, se Hovrättens
för Nedre Norrland dom 2002-02-15, mål nr T 58-96, samt Högsta domstolens beslut 2004-04-29,
mål nr T 1152-02 (inte prövningstillstånd). Hovrätten för Nedre Norrland kom fram till att
samebyarna inte visat att det förelåg renskötselrätt på berörda fastigheter. Två av samebyarna har
därefter, efter långdragna förhandlingar, tecknat avtal med markägare för att kunna nyttja deras
1180
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för att reglera förhållandet mellan äganderätten och renskötselrätten. Detta beror
främst på det stora antalet fastighetsägare som finns inom en sameby, vilka i
princip brukar skogen fritt i förhållande till varandra. Det är överhuvudtaget svårt
att se hur det skulle gå att samordna och hitta lösningar genom avtal med en
sådan stor mängd fastighetsägare.1181
Utöver detta medför lagstiftningens uppbyggnad och de faktiska
förhållandena att avtal inte kan användas i någon större utsträckning för att
reglera förhållandet mellan äganderätten och renskötselrätten, vilket utvecklas
nedan.
En faktor som i praktiken begränsar fastighetsägarens och
renskötselrättshavarens möjlighet att använda avtal för att reglera sina inbördes
förhållanden är de krav som uppställs i SVL, exempelvis vad gäller
produktionsmålet och miljöhänsyn. Särskilt produktionsmålet begränsar
möjligheten att komma överens om anpassningar i skogsbruket till renskötselns
behov. Parterna kan ingå avtal om bruket av skogsmarken och är då ur ett
privaträttsligt perspektiv bundna av överenskommelsen. Lagen uppställer
emellertid ett krav på att skog ska nyttjas för att uppnå produktionsmålet. Det
innebär exempelvis att trakthyggesbruket är den avverkningsform som ska
användas för att uppnå produktionskraven.1182 Av samma skäl krävs ofta att
markberedning används för en snabbare återetablering av skog.1183
Fastighetsägaren måste beakta lagstiftningen och Skogsstyrelsens bedömningar
om dess tillämpning när skogsbruket planeras. Det hjälper inte att andra berörda
enskilda, som exempelvis berörd sameby, godtar hans planer om dessa inte
överensstämmer med kraven i SVL.1184 Om avtal innebär att fastighetsägaren inte
lever upp till de krav som SVL och Skogsstyrelsen uppställer, riskerar denne att
ådra sig sanktioner. Utformningen av SVL begränsar således i praktiken
möjligheterna för fastighetsägaren och renskötselrättshavaren att avtala om
skogsmarkens användning.1185
SVL uppställer inte heller något krav på att fastighetsägaren och
renskötselrättshavaren ska uppnå enighet om vilka åtgärder som ska vidtas med
fastigheter. Notera dock att någon renskötselrätt inte anses föreligga på dessa fastigheter efter
domen.
1181 Se dock avsnitt 7.3.1.
1182 Se avsnitt 1.1.
1183 Se 6 och 6 § SVL med tillhörande föreskrifter.
1184 Jfr Bengtsson, 2015, s.15.
1185 En studie av Skogsstyrelsens beslut och intervjuer med tjänstemän kan ge värdefull kunskap
om vilket utrymme som i praktiken ges för anpassningar till renskötselns behov.
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skogsmarken inom ramen för det förvaltningsrättsliga förfarandet. Frågan om
krav på enighet har emellertid varit uppe till övervägande i lagstiftningsarbetet.
Samerättsutredningen föreslog att avverkningar inom åretruntmarkerna inte
skulle få vidtas utan tillstånd av Skogsvårdsstyrelsen om det saknades ett
medgivande från samebyn.1186 Förslaget innebar vidare att tillstånd skulle ges
såvida åtgärden inte medförde bortfall av renbete som inte kunde ersättas genom
att alternativa betesområden utnyttjades eller omöjliggjorde sedvanlig samling
eller flyttning av renar. Skyldigheten att samråda och söka tillstånd skulle enligt
förslaget gälla om inte annat överenskoms med samebyn. Samerättsutredningens
förslag ledde inte till lagstiftning i denna del, utan man kom i stället att fokusera
på samråden som mekanism för att hantera intressekonflikten mellan
skogsbruket och rennäringen.1187 Förslaget visar emellertid på att frågan om
överenskommelser mellan rättighetshavarna har diskuterats i lagstiftningsarbetet.
Det finns även andra exempel på att det i förarbetena hänvisats till att
överenskommelser kan ske mellan parterna. Vid införandet av bestämmelser om
anpassningar till rennäringen i SVL angavs att parterna kunde komma överens
om lättnader i samrådet för större skogsbruksåtgärder.1188 Det uttalades vidare
vad gällde samråd på vinterbetesmarkerna att dessa borde komma till stånd
genom frivilliga överenskommelser, men att det inte var lämpligt att lagstadga
om sådana.1189
I stället för krav på enighet är det i huvudsak samrådsbestämmelsen i 20 § SVL
som reglerar samordningen mellan fastighetsägarens och renskötselrättshavarens
beslutsfattande. Bestämmelsen innebär att berörd sameby ska beredas tillfälle till
samråd innan en avverkning.1190 Samrådsförfarandet har i lagstiftningsprocessen
betraktats som ett sätt att få till stånd lösningar på konflikterna mellan två
markanvändare.1191
I de lägen en sameby ska beredas tillfälle till samråd enligt 20 § SVL utgör
detta förfarande främst ett sätt för fastighetsägaren att inhämta beslutsunderlag
inför avverkningen.1192 Om enighet inte nås vid samrådet ska fastighetsägaren
redovisa att samebyn har beretts tillfälle till samråd och vilka anpassningar som
kommer att göras i förhållande till rennäringen. Fastighetsägaren kan välja att
1186

SOU 1989:41 s. 280.
Prop. 1990/91:3 s. 54–57.
1188 Prop. 1990/91:3 s. 55.
1189 Prop. 1990/91:3 s. 57.
1190 Se avsnitt 3.4.3.
1191 Se t.ex. SOU 1989:41 s. 289, prop. 1990/91:3 s. 56 och prop. 2009/10:201 s. 26–31.
1192 När bestämmelsen infördes var utgångspunkten att bättre information kunde leda till att bättre
hänsyn togs, se prop. 1990:91:3 s. 32–33. Se avsnitt 5.4.4.2.
1187
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utföra avverkningen på ett sätt som inte är förenligt med samebyns åsikter.
Samrådsförfarandet kan därför sägas vara en skyldighet för fastighetsägaren att
informera sig om förutsättningarna för avverkningen. Det är sedan upp till
fastighetsägaren om och hur informationen beaktas.
Som beskrivs i avsnitt 3.4.3 finns emellertid flera undantag från samrådskravet
i föreskrifterna. Det innebär att fastighetsägaren i många situationer ensidigt
fattar beslut om hur skogsmarken ska användas, utan att berörd sameby på något
sätt har inflytande över hur skogsmarken ska användas. I sådana lägen sker alltså
ingen samordning mellan rättighetshavarnas beslutsfattande.
En jämförelse kan göras med regelverket inom FSC-certifieringen, där
samrådsförfarandet har utvecklats till en typ av medlingsförfarande där avsikten
är att uppnå en överenskommelse mellan fastighetsägaren och
renskötselrättshavaren.1193 FSC:s standard ställer alltså i högre grad än
lagstiftningen krav på att överenskommelser ska uppnås mellan fastighetsägaren
och samebyn. Förfarandet innebär att renskötselrättshavaren på ett mer konkret
sätt kan påverka fastighetsägarens beslut om hur marken ska användas.
Förfarandet innebär även ett större krav på anpassningar från fastighetsägarens
sida till renskötselrättshavarens åsikter och behov. Ur ett privaträttsligt
perspektiv motsvarar regleringen emellertid inte ett krav på enighet
rättighetshavarna emellan.
SVL:s utformning innebär således att det är fastighetsägaren som ensidigt
fattar beslut om att en avverkning ska ske och vilka övriga skogsvårdsåtgärder
som ska genomföras. Fastighetsägaren kan välja att bortse från de synpunkter
som renskötselrättshavaren lämnar vid samråden, så länge tillräckliga
anpassningar enligt SVL sker i förhållande till rennäringen.
Slutligen ska fastighetsägarens möjlighet att påverka beslut om hur
skogsmarken används för renbete beröras. I RNL finns inget krav på att
renskötselhavaren ska samordna sitt beslutsfattande med fastighetsägaren vad
gäller nyttjandet av betesresursen. Här är det i stället den hänsyn som anges i
65 § RNL som sätter gränserna för hur renskötselrättshavaren får använda
marken. Renskötselrättshavaren fattar således ensidigt beslut om hur
betesresursen ska användas, utan att detta samordnas med fastighetsägaren. I de
flesta fall kommer renskötselns utövande inte att påverka fastighetsägarens
skogsbruk. I situationer när så är fallet är fastighetsägaren hänvisad till att föra en
talan om skadestånd, med de problem detta innebär, vilket framgår av analysen i
avsnitten 5.3.5.1 och 5.3.5.4.

1193

3.1.4–3.1.6 i svenska FSC-standarden. Se avsnitt 5.4.4.4.
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Sammanfattningsvis kan fastighetsägaren och renskötselrättshavaren ingå avtal
om hur marken ska brukas. På grund av det stora antalet fastighetsägaren och
SVL:s utformning är enskilda avtal i praktiken inte en lämplig metod att reglera
rättsförhållandet. Däremot kan avtal användas i vissa situationer. Dagens
samrådsförfarande avviker från den övriga fastighetsrätten, där det som
utgångspunkt uppställs krav på enighet mellan berörda rättighetshavare.
Fastighetsägaren kan ensidigt bestämma vilka anpassningar som ska redovisas till
Skogsstyrelsen. Att SVL inte uppställer något krav på enighet är kan tyckas
naturligt utifrån att det rör sig om en huvudsaklig offentligrättslig lagstiftning
med inriktning mot produktion och miljö. Utifrån att det rör sig om ett
privaträttsligt förhållande mellan fastighetsägaren och renskötselrättshavaren
menar jag emellertid att det utgör en brist i lagstiftningen att rättighetshavarnas
beslutsfattande inte samordnas på ett tydligare sätt. Andra moment i rätten, som
möjligheten att få yttra sig innan beslut fattas, att få en tvist prövad i domstol
eller möjligheten att använda sig av medlare, hade kunnat kompensera denna
brist. Som framgår av den ovan genomförda analysen är detta emellertid inte
fallet. Vid en jämförelse med den övriga fastighetsrätten är därmed
renskötselrättshavaren möjlighet att ta del i beslutsfattandet om hur egendomen
ska användas betydligt mer begränsad än för andra innehavare av särskilda
rättigheter till fast egendom.1194 Samrådet utgör visserligen en viss samordning
av rättighetshavarnas beslutsfattande, men ur ett privaträttsligt perspektiv kan
samrådsförfarandet i den form det har idag inte anses tillräckligt för att reglera
förhållandet
mellan
fastighetsägaren
och
renskötselrättshavaren.
Renskötselrättshavaren fattar ensidigt beslut om hur betesresursen ska användas,
utan att detta samordnas med fastighetsägaren. En diskussion om alternativa sätt
att reglera detta finns i kap. 7.
5.5.3

Rättighetshavarnas möjlighet att tillgodogöra sig det ekonomiska värdet

Som beskrivs i avsnitt 2.5.3 är ytterligare en aspekt av rättigheterna en rätt att
tillgodogöra sig fastighetens ekonomiska värde. I detta ligger även en rätt till
ekonomisk kompensation vid skada på egendomen. Fastighetsägaren har i detta
avseende den mest långtgående rätten, exempelvis genom att kunna sälja
fastigheten eller genom att avverka och sälja skogen. Även renskötselrättshavaren
har emellertid rätt att tillgodogöra sig vissa av skogsmarkens ekonomiska värden

1194

Se även Bengtsson, 2004, s. 64 med hänvisning till prop. 1992/93:32 s. 143.
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genom att nyttja den för renbete, vilket genererar ekonomisk vinst främst genom
försäljningen av renkött.1195
Inledningsvis analyseras fastighetsägarens möjlighet att tillgodogöra sig
fastighetens ekonomiska värde genom dagens regelverk. Om en avverkning inte
kan genomföras enligt 13 b § SVL kan fastighetsägaren inte tillgodogöra sig
skogens värde. Detta utgör en relativt stor begränsning av fastighetsägarens
förfoganderätt. I den utsträckning det handlar om en anpassning i nyttjandet i
förhållande till en annan rättighetshavares rätt föreligger i jämförbara situationer
ingen rätt till ekonomisk kompensation. Ett exempel är grannars skyldighet att ta
skälig hänsyn till varandra, som normalt sett inte leder till rätt till ersättning om
en åtgärd inte är tillåten. Bestämmelsen i 13 b § SVL utgör i detta avseende ingen
avvikelse från en sådan fastighetsrättslig situation.
Om det rör sig om anpassningar utöver vad som krävs i förhållande till andra
rättighetshavare, krävs i vissa situationer att ersättning utgår till fastighetsägaren
för att åtgärden ska vara förenlig med egendomsskyddet i 2:15 RF. Detta
analyseras i avsnitt 6.2.2.
Bestämmelsen i 31 § SVL innebär att andelen avverkningsbar skog blir mindre
än om skogsinnehavet kunde användas helt fritt. Bestämmelsen innebär även att
fastighetsägaren kan behöva använda andra markberedningsåtgärder eller
föryngringsmetoder, vilket i sin tur kan medföra att återetableringen av skog tar
längre tid. Förfoganderätten kan därmed sägas påverkas främst genom att
fastighetsägaren får en lägre avkastning från skogen. Fastighetsägaren kan
därmed tillgodogöra sig ett visst värde av skogen, men avkastningen blir lägre än
om ingen hänsyn till renskötseln togs.
Den anpassning i nyttjandet som en rättighetshavare ska göra till andra utifrån
ett privaträttsligt perspektiv kan även påverka den rätt till avkastning som
rättigheten medför. Principen om att en rättighetshavare inte får orsaka skada för
annan innebär att den del av den ekonomiska nyttan som motsvarar denna
anpassning i bruket inte omfattas av fastighetsägarens förfoganderätt. Det lägre
ekonomiska utfallet utgör därmed en konsekvens av den naturliga anpassningen
av nyttjandet som krävs i förhållandet mellan två rättighetshavare. De rör sig
alltså inte om en ålagd begränsning i förfoganderätten.
Jag har inte hittat några beräkningar på skillnaden i ekonomiskt utfall som 31
§ SVL innebär för fastighetsägaren. En studie har visat att en utökad hänsyn till
renskötseln, över tid kan leda till att fastighetsägaren kan tillgodogöra sig cirka 80
procent av vad som annars varit fallet.1196 En skillnad i denna storleksordning
1195
1196

Se avsnitten 4.1 och 4.2. för utförligare beskrivningar av rättighetshavarnas förfoganderätt.
Horstkotte m.fl., 2016.
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ligger sannolikt inom det krav på anpassningar som måste ske i nyttjandet i
förhållande till en annan självständig rättighetshavare ur ett privaträttsligt
perspektiv. En bedömning av detta kan emellertid inte göras utan ett bättre
underlag om anpassningarnas konsekvenser för båda rättighetshavarna. Denna
bedömning kan inte göras inom ramen för denna studie, utan kräver en annan
typ av underlag.
Om begränsningen i fastighetsägarens förfoganderätt överstiger den naturliga
anpassning som ska göras till andra rättighetshavare utifrån ett privaträttsligt
perspektiv, måste även detta vara förenligt med fastighetsägarens
egendomsskydd. Detta behandlas i avsnitt 6.2.
Jag övergår nu till renskötselrättshavarens möjlighet att tillgodogöra sig
fastighetens ekonomiska värde. Som nämns ovan tillgodogör sig
renskötselrättshavaren skogsmarkens värde främst genom att renarna betar av
vegetationen och därefter slaktas renarna och köttet säljs. Detta kan jämföras
med fodertillgången hos en bonde för att djuren ska öka i tillväxt. Renskötseln
bygger på ett renantal som är anpassat till den mängd bete som finns tillgängligt
och tillgången på bete är en av de avgörande faktorerna för det ekonomiska
utfallet. Som beskrivs i avsnitten 1.1 och 5.1.5.2 påverkar de skogsbruksåtgärder
som utförs med stöd av dagens regelverk tillgången på bete. I lagstiftningsarbetet
har även konstaterats att skogsvårdsåtgärder kan omöjliggöra betet i vissa
situationer.1197 När mängden bete minskar får det negativa konsekvenser för
renskötselrättshavarens möjlighet att tillgodogöra sig fastighetens ekonomiska
värde. För att kompensera för förlusten av vinterbete används idag i viss
utsträckning pellets för att utfodra renarna.1198 Detta är emellertid inte
ekonomiskt hållbart. Skogsvårdsåtgärderna medför även kostnader för
merarbete i form av ökad bevakning av renarna när betesförhållandena
försämras. Även dessa faktorer påverkar renskötselrättshavarens möjlighet att
tillgodogöra sig skogens ekonomiska värde och är inte förenligt med
renskötselrättshavarens förfoganderätt över marken. För att beräkna
omfattningen av den ekonomiska påverkan som skogsbruket har för
renskötselrättshavare krävs utförligare studier.
Sammanfattningsvis innebär hinder för avverkning enligt 13 b § SVL att
fastighetsägaren inte kan tillgodogöra sig fastighetens ekonomiska värde. Detta
1197

I prop. 1992/93:32 s. 99 anges att ”[V]issa åtgärder i skogsbruket kan emellertid innebära att
de naturliga förutsättningarna för att utöva renskötselrätten på en fastighet omintetgörs för en
mycket lång tid”.
1198 Utfodring används även vid svåra betesförhållanden på grund av klimatförändringarna. I
sådana lägen kan viss ersättning utgå från staten genom Sametinget, se 35 a § RNF. Utfodring är
emellertid mycket kostsamt och urholkar möjligheterna att få avkastning av renskötseln.
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motsvarar andra situationer inom fastighetsrätten när åtgärder inte är tillåtna på
grund av att påverkan blir alltför stor för en annan rättighetshavare.
Bestämmelsen i 31 § SVL innebär att fastighetsägaren kan genomföra
skogsvårdsåtgärder men med vissa anpassningar. Detta innebär att denne kan
tillgodogöra sig fastighetens ekonomiska värde, men med ett lägre ekonomiskt
utfall än om inga anpassningar gjordes. I den mån anpassningar enligt 31 § RNL
ur ett privaträttsligt perspektiv utgör naturliga anpassningar i nyttjandet i
förhållande till en annan rättighetshavare är det naturligt att den ekonomiska
nyttan av egendomen minskar. Om anpassningen går utöver detta krav på
anpassningar i förhållande till en annan rättighetshavare kan fastighetsägaren ha
rätt till ersättning för att det ska vara förenligt med egendomsskyddet i 2:15 RF.
Detta utvecklas i avsnitt 6.2. Fastighetsägarens skogsvårdsåtgärder, som har stöd
i dagens lagstiftning, gör att renskötselrättshavarens möjlighet att tillgodogöra sig
fastighetens ekonomiska värde begränsas, utan att någon ekonomisk
kompensation utgår. Detta är inte förenligt med renskötselrättshavarens
grundläggande rätt till marken.

5.6

Slutsatser om rättighetsskyddet och förfoganderätten

Genomgången i detta kapitel visar att regleringen av förhållandet mellan
äganderätten och renskötselrätten utifrån ett privaträttsligt perspektiv i flera
avseenden avviker från annan lagstiftning som rör rättsförhållanden inom
fastighetsrätten. En övergripande slutsats är att regleringen saknar centrala inslag
som används i andra fastighetsrättsliga situationer när förhållandet mellan
rättigheter regleras. En annan slutsats är att det rättighetsskydd som finns i flera
avseenden ger rättighetshavarna ett svagare skydd än i motsvarande
fastighetsrättsliga situationer. Detta är särskilt tydligt vad gäller
renskötselrättshavaren.
Det saknas en ömsesidig hänsynsbestämmelse som motsvarar andra
situationer inom den allmänna fastighetsrätten. I stället byggs hänsynskravet upp
genom olika bestämmelser i SVL och RNL. Det hänsynskrav som ställs på
renskötselrättshavaren i 65 § RNL motsvarar i princip hänsynsbestämmelser som
finns i andra fastighetsrättsliga situationer. Fastighetsägarens hänsynskrav
regleras genom 13 b och 31 §§ SVL samt 30 § RNL. Analysen visar att
fastighetsägaren i flera avseenden har en förmånligare ställning i förhållande till
renskötselrättshavaren vid skogsbruk än till andra rättighetshavare i andra
jämförbara situationer där denne måste ta skälig hänsyn eller motsvarande
hänsyn. De hänsynsbestämmelser som riktas mot fastighetsägaren är betydligt
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mer begränsade i sin omfattning och ger fastighetsägaren en mer långtgående rätt
att använda marken.
För renskötselrättshavaren får detta som konsekvens att lagstiftningen tillåter
relativt långtgående skador på dennes egendom och att dennes möjlighet att
använda betesmarken minskar och ibland omöjliggörs. Genom lagstiftningens
utformning måste renskötselrättshavaren tåla betydligt större skador och intrång
än i andra jämförbara situationer. Att lagstiftningen tillåter skada på egendom
som nyttjas av annan på detta sätt utgör en tydlig avvikelse från den
fastighetsrättsliga systematiken och den grundläggande principen om att
rättighetshavare inte får orsaka skada på varandras egendom.
Renskötselrättshavarens rättighetsskydd är i detta avseende sämre än för andra
rättighetshavare. Huruvida detta kan motiveras av allmänna intressen analyseras
i avsnitt 6.2.
Det råder en tydlig obalans mellan den hänsyn som fastighetsägaren respektive
renskötselrättshavaren ska visa varandra. Kraven på renskötselrättshavaren
motsvarar andra fastighetsrättsliga situationer, medan fastighetsägaren som
konstaterats ovan tillåts orsaka relativt långtgående skador på betesresursen.
Jämförelserna med den speciella fastighetsrätten visar att det inte heller finns
några avvägningsbestämmelser som innebär att det ska göras en avvägning
mellan fastighetsägarens intressen av åtgärden i förhållande till de konsekvenser
detta får för renskötselrättshavaren. Denna typ av bestämmelser finns i andra
situationer där olika rättighetshavares behov och intressen hanteras inom ramen
för ett förvaltningsrättsligt förfarande. Sådana avvägningsbestämmelser
möjliggör en avvägning i det enskilda fallet, vilket inte är fallet i 13 b och 31 §§
SVL.
Både fastighetsägarens och renskötselrättshavarens möjlighet att tillgodogöra
sig det ekonomiska värdet av skogsmarken påverkas av att det parallella
rättighetsförhållandet. Trots detta finns inga uttryckliga bestämmelser om
ekonomisk kompensation dem emellan. Enligt förarbetena är rättighetshavarna
hänvisade till att väcka talan i allmän domstol för att få frågan om skadestånd
prövad. Rättens systematik och de faktiska förhållandena innebär emellertid att
möjligheterna att få skadestånd för skador är begränsade för båda
rättighetshavarna.
Fastighetsägarens förutsättningar att få skadestånd enligt 90 § RNL är
emellertid formellt sett fördelaktigare än i motsvarande fastighetsrättsliga
situationer. När renar befinner sig inom ett område under tid när renskötsel inte
får bedrivas där eller när renarna befinner sig utanför renskötselområdet
föreligger ett strikt solidariskt ansvar mellan de samebyar som har renar i
området. Bestämmelsens utformning ger formellt sett fastighetsägaren relativt
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goda förutsättningar att få skadestånd. I andra situationer krävs vållande från
renskötselrättshavaren för att skadestånd ska utgå. Fastighetsägaren har även i
detta avseende ett skydd som formellt motsvarar andra fastighetsrättsliga
situationer.
Idag saknas praxis som utvisar när fastighetsägaren har rätt till skadestånd från
renskötselrättshavaren. Detta kan bero på att det sällan uppkommer situationer
när renskötselrättshavaren överskrider sin förfoganderätt på ett sådant sätt att
skadeståndsskyldighet föreligger. Avsaknaden av praxis skulle även kunna
förklaras av de faktiska förutsättningarna som minskar möjligheten att få rätten
till skadestånd prövad. Det rör sig exempelvis om komplexa orsakssamband och
risk för höga rättegångskostnader. En annan orsak kan vara att fastighetsägare
inte i första hand vill använda domstol för denna typ av tvister.
När det gäller det processuella rättighetsskyddet har fastighetsägaren som part
i Skogsstyrelsens ärenden om avverkning möjlighet att yttra sig innan ärendet
avgörs och rätt att överklaga beslut som går denne emot. Fastighetsägaren har
därmed i detta avseende ett rättighetsskydd som motsvarar andra
fastighetsrättsliga situationer. Vad gäller möjligheten att påverka renskötselns
utövande är fastighetsägaren i första hand hänvisad till förvaltningsrättsliga
förfaranden hos länsstyrelsen som ska vidta åtgärder i förhållande till
renskötselrättshavaren.
För renskötselrättshavarens del visar analysen att del saknas flera centrala
inslag i rättighetsskyddet som används vid regleringen av andra rättsförhållanden
i fastighetsrättsliga situationer. Trots de stora skaderiskerna finns inte några
uttryckliga bestämmelser om fastighetsägarens skadeståndsansvar eller om rätt
ersättning för renskötselrättshavaren. Detta begränsar renskötselrättshavarens
möjlighet att erhålla skadestånd eller annan ersättning. I förarbetena till RNL har
uttalats att renskötselrättshavaren får vända sig till allmän domstol för att få
frågan om skadestånd prövad. De bestämmelser som anger den hänsyn som
fastighetsägaren ska ta till renskötselrättshavaren tillåter emellertid relativt
långtgående skador och det är tveksamt om dessa kan användas som
utgångspunkt för en talan om skadestånd. Även med hänsyn till lagstiftningens
utformning och de faktiska förhållandena är det svårt för renskötselrättshavaren
att med framgång föra en sådan talan om skadestånd. Det föreligger exempelvis
flera komplexa förhållanden i de faktiska förutsättningarna, som exempelvis
samverkande faktorer, splittrad ägarbild och samverkande påverkan över tid.
Detta innebär sambanden mellan åtgärder och skador är svåra att bevisa utifrån
ett skadeståndsrättsligt perspektiv. Det är även förenat med ekonomiska risker
att väcka talan om skadestånd i allmän domstol. Lagstiftningens utformning och
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de faktiska förhållandena gör sammanfattningsvis att renskötselrättshavarens
möjlighet att får ekonomisk kompensation är begränsad.
Det strikta ansvar som renskötselrättshavaren åläggs i 90 § RNL avviker från
den huvudregel om skadeståndsansvar vid vållande som gäller inom stora delar
av fastighetsrätten. Renskötselrättshavarens strikta ansvar gör att denne har ett
större ansvar för skada än i andra situationer.
När det gäller det processuella rättighetsskyddet finns inga tydliga
förfaranderegler som gör att renskötselrättshavaren kan yttra sig i ärenden om
avverkning. Det ställs inga uttryckliga krav i SVL eller dess föreskrifter på att
renskötselrättshavaren ska höras som sakägare inom ramen för beslutsprocessen
innan Skogsstyrelsen fattar ett beslut. Renskötselrättshavarens ställning som
sakägare är otydlig i lagstiftningen och i Skogsstyrelsens ärendehantering. Detta
utgör en brist eftersom renskötselrättshavaren är innehavare av en särskild rätt
som påverkas av myndighetsutövningen när frågan om avverkning prövas. Om
det framgår av uppgifterna i ett ärende att samebyn motsatt sig avverkningen
föreligger bör det enligt 17 § FL föreligga en skyldighet för Skogsstyrelsen att
kommunicera med renskötselrättshavaren. Detta framgår dock inte av
Skogsstyrelsens
föreskrifter
eller
rutiner
för
ärendehantering.
Renskötselrättshavaren kan på eget initiativ begära att få information om ärenden
och att få yttra sig innan ärendet avgörs. Ofta känner emellertid denne inte till
den planerade åtgärden. Lagstiftningens utformning, Skogsstyrelsens tillämpning
och de faktiska förhållandena gör att renskötselrättshavaren endast har en
begränsad möjlighet att påverka de beslut fattas. Samrådsbestämmelsen i 20 §
RNL ger bara begränsade möjligheter att påverka utfallet av beslutet när det gäller
avverkningsåtgärder. Detta gör att renskötselrättshavaren inte har ett processuellt
rättighetsskydd som motsvarar det skydd som särskilda rättigheter har i andra
fastighetsrättsliga situationer.
Det föreligger inga formella hinder för renskötselrättshavaren att överklaga
Skogsstyrelsens beslut om avverkning. Analysen visar emellertid att det är svårt
för renskötselrättshavaren att få till stånd en rättslig prövning i domstol genom
att överklaga ett beslut. Det beror bland annat på att Skogsstyrelsen fattar
formella beslut endast i undantagsfall. Dessa skickas dessutom inte alltid till
renskötselrättshavaren, som därmed inte känner till besluten och denne kan
därmed inte överklaga. Lagstiftningens utformning, Skogsstyrelsens tillämpning
och de faktiska förhållandena medför att renskötselrättshavarens möjlighet att
överklaga beslut om avverkningar är ytterst begränsade. Vidare är
förutsättningarna att få till stånd en rättslig prövning av tvister i allmän domstol
kringskurna.
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Sammantaget är renskötselrättshavarens rättighetsskydd betydligt svagare än
andra rättighetshavares inom det fastighetsrättsliga systemet. Det gäller särskilt
på vinterbetesmarkerna. Visserligen gäller kravet på anpassningar vid
skogsvårdsåtgärder enligt 31 § SVL även där, men det krävs ingen redovisning
av anpassningar i en avverkningsanmälan enligt 14 § SVL. Förbudsregeln i 13 b §
SVL gäller inte på vinterbetesmarkerna, vilket innebär att det inte går att hindra
en avverkning som är olämplig ur renskötselrättshavarens perspektiv. Inte heller
kravet på samråd i 20 § SVL gäller vinterbetesmarkerna. Slutsatsen är därmed att
det på vinterbetesmarkerna saknas ett rättighetsskydd för renskötselrättshavaren
som motsvarar andra rättighetshavares.
Utifrån ett privaträttsligt perspektiv föreligger brister i rättighetsskyddet både
för fastighetsägaren och renskötselrättshavaren. Bristerna är i detta avseende
störst vad gäller renskötselrätten, som i flera avseenden saknar ett rättighetsskydd
som motsvarar andra rättigheters.
Analysen av rättighetshavarnas förfoganderätt visar att lagstiftningen genom
utformningen av 13 b och 31 §§ SVL samt 30 § RNL ger fastighetsägaren en
jämförelsevis långtgående rätt att använda fastigheten, fatta beslut om den och
tillgodogöra sig dess ekonomiska värde. Detta får som konsekvens att
renskötselrättshavarens möjlighet att använda marken och tillgodogöra sig dess
ekonomiska värde begränsas och i vissa fall omöjliggörs. Vad gäller möjligheten
att fatta beslut om hur betesresursen brukas har renskötselrättshavaren en
begränsad möjlighet att delta i de beslut som fattas och som påverkar möjligheten
att använda skogsresursen. En utgångspunkt inom privaträtten är att berörda
rättighetshavare ska komma överens om hur egendomen ska användas. I SVL
och RNL uppställs inget krav på att fastighetsägare och renskötselrättshavare ska
uppnå enighet om hur skogsmarken ska nyttjas. Det samråd som det föreskrivs
om i 20 § SVL är inte utformat för att uppnå överenskommelser om
markanvändningen, utan kan ses som en informationsinhämtning när
fastighetsägaren fattar beslut om vilka skogsvårdsåtgärder som ska vidtas. Det
lagstadgade samrådet motsvarar inte ett samordnat beslutsfattande på det sätt
som förekommer inom den övriga fastighetsrätten. Renskötselrättshavarens
möjlighet att fatta beslut om de resurser som omfattas av renskötselrätten är
därmed begränsad.
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6 Egendomsskyddets betydelse
Som konstaterats redan inledningsvis omfattas både äganderätten och
renskötselrätten av egendomsskyddet i 2:15 RF och artikel 1-1 EKMR.1199 Det
finns inte någonting i RF som tyder på att skyddet för äganderätten skulle vara
starkare än skyddet för renskötselrätten, vilket innebär att utgångspunkten i
studien är att skyddet gäller med samma styrka för båda rättigheterna. I detta
kapitel analyseras vilken betydelse egendomsskyddet har för regleringen av
förhållandet mellan de båda rättigheterna och om dagens reglering är förenlig
med de konstitutionella kraven. Innan detta görs bör två stadganden i RF
nämnas, som kan få betydelse för tolkningen av 2:15 RF.
Inledningsvis bör 1:2 6 st. RF nämnas. Där föreskrivs att det samiska folkets
möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska
främjas.1200 Samernas särskilda omnämnande i bestämmelsen tillkom genom en
revidering av grundlagen år 2010 som trädde i kraft den 1 januari 2011. En orsak
till förändringen var samernas erkända ställning som urfolk i Sverige.1201 I
förarbetena har uttalats att begreppet kultur ska ges en vidsträckt tolkning och
att det innefattar renskötsel som ett centralt inslag i samernas traditionella
levnadssätt.1202 Även om bestämmelsen är ett målsättningsstadgande som inte
ger några rättigheter, kan den få betydelse för tolkningen av andra
bestämmelser.1203 Formuleringen ”ska främjas” tyder på att det krävs ett aktivt
handlande från statens sida för att det samiska folket ska kunna behålla och
utveckla sin kultur och sitt samfundsliv.1204 Stadgandet i 1:2 6 st. RF kan därmed
påverka tolkningen av egendomsskyddets innebörd.
I detta sammanhang bör även bestämmelsen i 2:17 2 st. RF nämnas.
Bestämmelsen gäller näringsfrihet och i första stycket föreskrivs att
begränsningar i rätten att driva näring eller utöva yrke bara får införas för att
skydda angelägna allmänna intressen och aldrig i syfte att enbart gynna vissa
personer eller företag ekonomiskt. Därefter föreskrivs i andra stycket att
1199

Innebörden av egendomsskyddet i 2:15 RF och artikel 1-1 EKMR beskrivs i avsnitt 2.6.2.
Bestämmelsen omfattar även etniska, språkliga och religiösa minoriteter.
1201 Prop. 2009/10:80 s. 189–190.
1202 Prop. 1975/76:209 s. 138.
1203 Se prop. 1973:90 s. 194 och SOU 1975:75 s. 164. Se även Bernitz, 2010-11, s. 594 och
Hirschfeldt, 2014, s. 41 som menar att 1:2 RF utgör en central rambestämmelse av
grundlagskaraktär som även de rättstillämpande organen måste beakta i sin verksamhet.
1204 Detta utvecklas vidare i avsnitt 6.3.
1200
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samernas rätt att bedriva renskötsel regleras i lag. Stadgandet innebär ett
erkännande av samernas rätt att bedriva renskötsel, men ger i övrigt inget särskilt
skydd.1205 Bernitz har emellertid pekat på att bestämmelsen kan komma att
förstärkas genom EKMR och ED:s praxis.1206 Även detta stadgande skulle kunna
få betydelse för tolkningen av egendomsskyddet.
Bestämmelserna i SVL och RNL innebär att förhållandet mellan äganderätten
och renskötselrätten regleras på ett sådant sätt att egendomsskyddet aktualiseras.
Detta innebär att staten vid upprättande av lagstiftning och i tillämpningen ska
beakta egendomsskyddet i förhållande till båda rättighetshavarna. Samtidigt ska
lagstiftaren och tillämparen beakta att både skogsbruket och rennäringen utgör
allmänna intressen.
Som nämns ovan analyseras i detta kapitel vilken betydelse egendomsskyddet
har för regleringen av förhållandet mellan äganderätten och renskötselrätten. I
avsnitt 2.6.2 finns en övergripande beskrivning av egendomsskyddets innebörd
som bygger upp utgångspunkterna för denna analys. Därför rekommenderas
läsaren att gå till avsnitt 2.6.2 för en förståelse för analysens utgångspunkter.
Fokus i analysen ligger främst på lagstiftarens ansvar för att reglera den
rättsliga relationen. Detta förutsätter att olika aspekter av rätten klargörs. I
avsnitt 6.1 beskrivs därför skillnaden mellan skogsbruket och rennäringen som
allmänna intressen i förhållande till äganderätten och renskötselrätten som
rättigheter av privaträttslig karaktär. Därefter analyseras i avsnitt 6.2 hur dessa
olika aspekter av rätten beaktats i lagstiftningen, hur bedömningarna av
lagstiftningens proportionalitet gjorts och i vilken utsträckning ersättning utgår
vid nyttjandebegränsningar. I avsnitt 6.3 diskuteras om dagens reglering är
förenlig med det konstitutionella egendomsskyddet. I avsnitt 6.4 finns slutligen
en inledande diskussion om huruvida staten har en skyldighet att reglera
förhållandet mellan äganderätten och renskötselrätten tydligare utifrån ansvaret
enligt EKMR att vidta positiva åtgärder för att upprätthålla rättighetshavarnas
egendomsskydd.

1205

Se Bengtsson, 2004, s. 15. Nergelius, 2014, s. 156 betecknar bestämmelsen som ”juridiskt
meningslös”.
1206 Bernitz, 2010-11, s. 574–575.
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6.1

Rättigheter i förhållande till allmänna intressen

6.1.1

Allmänt

Både skogsbruket och renskötseln har inslag som utgör allmänna intressen
samtidigt som markanvändningen baserar sig i rättigheter av privaträttslig
karaktär. I detta avsnitt beskrivs hur man ur ett egendomsrättsligt perspektiv
måste skilja på dessa olika aspekter i rättsliga bedömningar. Det ska redan här
framhållas SVL har stora brister i detta avseende.
Inom fastighetsrätten görs ofta avvägningar mellan olika typer av anspråk på
marken, ofta beskrivna som allmänna och enskilda intressen.1207 Det är dock inte
alltid tydligt hur de allmänna och enskilda intressena skiljer sig från varandra.
Frågan har sedan lång tid tillbaka diskuterats inom den svenska
rättsvetenskapen.1208 Skiljelinjen har komplicerats ytterligare under de senaste
decennierna när verksamheter som tidigare bedrevs av det allmänna nu
privatiserats.1209 Det finns inte någon utförligare praxis här i Sverige eller på ett
europeiskt plan som belyser gränsdragningen mellan de allmänna och enskilda
intressena.
Systemet med allmänna intressen innebär att lagstiftaren har pekat ut vissa
värden som är viktiga ur samhällelig synpunkt och som ska beaktas i avvägningar
om markanvändning, exempelvis vid avvägningar enligt PBL, FBL, SVL samt
ExprL.1210 Exempel på allmänna intressen som anges i 2 kap. ExprL är
tätbebyggelse, transport och kommunikation, elkraft, näringsverksamhet av
större betydelse, skydd mot naturhändelser, militära försvaret, allmän fiskevård,
kulturminnesvård, naturvård och fritidsverksamhet.1211 Ytterligare vägledning
kan hämtas i grundlagsmotiven:
1207

Ibland används begreppet ”ur allmän synpunkt” för att markera att allmänna intressen ska
beaktas, se t.ex. 12 § 2 st. AL. Ibland framgår det främst av förarbetena att det är sådana värden
som avses. Se t.ex. 7 § 2 st. AL där det anges att stadgandet i första stycket om att en
gemensamhetsanläggning inte får inrättas om andra motsätter sig detta kan frångås om ”behovet
av anläggningen är synnerligen angelägen”. I prop. 1973:160 s. 195 utvecklas vad som kan utgöra
sådana omständigheter.
1208 Se t.ex. Strahl, 1926, s. 31–58, Herlitz, 1937, s. 19–26 och Ljungman, 1943, s. 69–70.
1209 Se Crafoord och Strömmer, 2009, s. 57–60 som menar att det idag är oklart vad som utgör
allmänna intressen i förhållande till enskildas verksamhet och pekar på den utveckling som innebär
att det främst är enskilda som vill genomföra åtgärder och bedriva verksamheter. Se även Peczenik,
1995, s. 174 som pekat på att olika slags allmänna intressen, egentligen kollektiva mål, betecknas
som ett slags rättigheter som inte den enskilde utan något kollektiv är bärare av.
1210 Se t.ex. 2:1 PBL, 3 kap. FBL, 1 § SVL och 2 kap. ExprL.
1211 2:1 till 2:9 ExprL.
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Samhällets behov av mark för naturvårds- och miljöintressen,
totalförsvarsändamål och för bostadsbyggande, trafikleder, rekreation och
andra liknande ändamål måste självfallet kunna tillgodoses. För sådana särskilt
angelägna ändamål måste som en sista utväg finnas möjlighet att tvångsvis ta
i anspråk annans egendom eller begränsa ägarens möjligheter att fritt använda
sin egendom. […]
Den närmare innebörden av uttrycket angelägna allmänna intressen är det inte
möjligt att i detalj beskriva. Det är emellertid sådana ingrepp som är
motiverade med hänsyn till intresset av att tillgodose allmänhetens berättigade
krav på en god miljö och möjligheterna att kunna bevara och skydda områden
som är av särskild betydelse från naturvårdssynpunkt som i första hand
åsyftas, liksom intresset av att ge allmänheten tillgång till naturen för
rekreation och friluftsliv. Även samhällets behov av mark för anläggande av
vägar och andra kommunikationsleder m.m. måste givetvis kunna
tillgodoses.1212
Följaktligen kan både värden av exploateringskaraktär och bevarandekaraktär
utgöra allmänna intressen. I många lägen förekommer allmänna intressen som är
motstridiga avseende avvägningar om hur mark ska användas. Ibland framgår av
lagstiftningen vilka värden som ska beaktas särskilt vid avvägningarna.1213 Ofta
har emellertid lagstiftaren överlåtit till ansvariga myndigheter att avgöra detta.1214
Ett intresse kan vara allmänt även om det är en enskild, exempelvis ett företag,
som ska bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. Det krävs då även ett inslag
i verksamheten som gynnar ett allmänt ändamål. Om ett företag vill bedriva en
verksamhet gynnar detta givetvis företaget ekonomiskt, vilket utgör det enskilda
intresset. För att verksamheten ska ha ett allmänt ändamål krävs även att den är
till väsentlig fördel även för en inte alltför fåtalig befolkning, exempelvis genom
att verksamheten gör det möjligt för företaget att bereda ortsbefolkningen arbete
och inkomstmöjligheter. Däremot kan det inte anses tillräckligt att verksamheten
är ekonomiskt mycket lönsam. De intressen som karaktäriseras som allmänna
har även ofta betydelse i socialt avseende.1215
De privaträttsliga markrättigheterna har i stället som rättslig funktion dels att
reglera den enskildes och andras möjlighet att förfoga över egendom, dels att
skydda den enskildes egendom i förhållande till andra och i förhållande till
1212

Prop. 1993/94:117 s. 15.
Se t.ex. 3:5 MB där det uttryckligen anges att försvarsintresset ska ges företräde.
1214 Se t.ex. prop. 1969:128 B s. 14.
1215 Strahl, 1920, s. 53–54 och 57.
1213
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staten.1216 De centrala aspekterna i bedömningen av rättigheternas betydelse är
att rättighetshavarens förfoganderätt beaktas, bland annat genom den enskildes
möjlighet att använda egendomen, att fatta beslut om den och att tillgodogöra
sig dess ekonomiska värde. Ur ett lagstiftningsperspektiv är det även viktigt att
det finns ett relevant rättighetsskydd som ger rättigheten skydd i förhållande till
andra. Inom fastighetsrätten är inslag i rättighetsskyddet bland annat kravet på
hänsyn, rätten till skadestånd och rätten till domstolsprövning.1217 Inom ramen
för förvaltningsrättsliga förfaranden är centrala inslag i rättighetsskyddet rätten
att yttra sig i saker som rör egendomen och rätten att överklaga ett beslut som
går rättighetshavaren emot.1218
I rättsliga bedömningar måste de allmänna intressena skiljas från enskildas
rättigheter, eftersom dessa olika inslag i rätten aktualiserar olika typer av
rättsföljder. Skyddet av de allmänna intressena är i första hand en
myndighetsfråga och ansvarig myndighet ska göra en bedömning av hur det
utpekade värdet bör beaktas.1219 Vad gäller markrättigheter är det i stället
rättighetshavaren som företräder rättigheten.
De olika aspekterna av rätten kan beskrivas genom exemplet ledningsrätt. Ur
allmän synpunkt är tillgången till kommunikation och ledningar ett värde som
ska vägas in i beslut om hur marken ska användas. Det anses viktigt ur ett
samhällsperspektiv att ledningar för kommunikation kommer till stånd på ett
relativt enkelt sätt.1220 Detta utgör det allmänna intresse som motiverar upplåtelse
av ledningsrätt och i förarbetena anges vilka andra allmänna intressen som ska
vägas in vid prövningen av sådana upplåtelser, framförallt genom de planer som
finns för området.1221 Ur privaträttslig synpunkt är det ofta ett enskilt företag som
vill bygga en ledning och därför vill få markåtkomst genom ledningsrätt. Genom
etableringen vill företaget generera ekonomisk vinst genom att sälja tjänster.
Aspekter som ska beaktas i avvägningar om hur marken ska användas utifrån ett
privaträttsligt perspektiv är företagets möjlighet att använda ledningen, fatta
beslut om den och tillgodogöra sig dess ekonomiska värde.
1216

Se avsnitt 2.5 och 2.6.1.
Se avsnitt 5.1, 5.2 och 5.3.
1218 Denna del av rättighetsskyddet beskrivs i avsnitt 5.4.
1219 Århuskonventionen har lett till en utveckling där även organisationer tillerkänts talerätt för att
företräda allmänna intressen, se t.ex. HFD 2014 ref. 8 där Svenska Naturskyddsföreningen ansågs
ha rätt att överklaga Skogsstyrelsens beslut om avverkning av fjällnära skog. Denna utveckling av
talerätten ligger utanför studiens syfte.
1220 Prop. 1973:157 s. 79–81.
1221 Prop. 1973:157 s. 96.
1217
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I en rättslig bedömning måste det inledningsvis avgöras huruvida ett allmänt
intresse respektive en rättighet till fast egendom berörs. Att tydliggöra skillnaden
mellan dessa olika aspekter i prövningen utgör en förutsättning för att
egendomsskyddet ska kunna beaktas på ett riktigt sätt.1222
6.1.2

Oklarheterna om renskötselns karaktär

I detta avsnitt beskrivs de oklarheter som råder kring renskötselns karaktär i den
nu gällande lagstiftningen.
Som beskrivs i avsnitt 1.6 uttalades i samband med att gränsen för
svårföryngrad skog avvecklades ur SVL att det allmänna och enskilda intresset
för rennäringen ofta sammanfaller och att det i praktiken är svårt att avgöra vad
som är att hänföra till det ena eller det andra. Vidare uttalades att en uppdelning
i lagstiftningen av renskötselrätten som enskilt intresse och rennäringen som ett
allmänt intresse på det sätt som den föregående utredningen hade föreslagit
förutsatte en grundlig analys av skillnaden mellan de båda intressena och av vilka
konsekvenser som föreslagna åtgärder kunde få.1223 Detta uttalande belyser den
komplexitet som ligger i skillnaden mellan de olika aspekterna av rätten och pekar
på behovet av att fördjupa förståelsen för skillnaden mellan det allmänna
intresset rennäring och renskötselrätten.
Ett exempel kan belysa hur det allmänna intresse rennäring och
renskötselrätten sammanblandas. En sameby överklagade år 2000 ett antal
tillstånd till avverkningar av fjällnära skog som Statens Fastighetsverk hade
beviljats.1224 Samebyn menade att besluten stred mot bestämmelserna i
dåvarande 21 och 31 §§ SVL.1225 Samebyn gjorde även gällande att de samråd
som genomförts inte uppfyllde de krav som föreskrevs i 20 § SVL. Grunden för
överklagandena var bland annat att tidigare avverkningar hade gjort att betet var
begränsat, varför beståndet av hänglavbärande skog utgjorde ett särskilt viktigt
1222

Åhman, 2009, s. 142.

1223 Se prop. 2009/10:201 s. 36–37. Regeringens uttalande beskrivs i sitt sammanhang i avsnitt 1.6.
1224

Kammarrätten i Sundsvall, dom 2002-09-11, mål nr 1349–1355-2000.
Den tidigare lydelsen av 21 § SVL var: ”I ansökan om tillstånd enligt 16 § till avverkning skall
sökanden redovisa vad han avser att göra för att tillgodose rennäringens intressen. Inom
renskötselns åretruntmarker får tillstånd inte meddelas om avverkningen 1. medför sådant
väsentligt bortfall av renbete att möjligheten att hålla tillåtet renantal påverkas, eller 2. omöjliggör
sedvanlig samling eller flyttning av renhjord. När tillstånd ges skall Skogsvårdsstyrelsen besluta om
vilka hänsyn som skall tas till rennäringens intressen, såsom i fråga om hyggets storlek och
förläggning samt tillåten avverkningsform. Sådana villkor får dock inte avse annat än vad som
uppenbart påkallas med hänsyn till renskötselrätten.”
1225
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vinterbete. En följd av avverkningarna skulle, enligt samebyn, bli att man inte
hade tillgång till sammanhängande bete enligt 31 § SVL och att samebyn skulle
tvingas minska antalet renar enligt 21 § SVL. Länsrätten gjorde en
proportionalitetsbedömning och upphävde besluten, eftersom konsekvenserna
av avverkningarna för samebyn var för stora i förhållande till det allmännas
intresse av att få avkastning av skogen.1226 Kammarrätten ändrade detta och
medgav tillstånd med hänvisning till att proportionalitetsprincipen inte var
tillämplig i målet, då tillstånden endast kunde avgöras utifrån de omständigheter
som angavs i 21 § SVL. Kammarrättens argumentation tycks inte beakta de
privaträttsliga förhållanden som berörs och egendomsskyddets betydelse.
Avgörandet belyser de oklarheter som råder om hur rennäringen som allmänt
intresse förhåller sig till renskötselrätten. Jag menar att man både i lagstiftningen
och tillämpningen måste göra skillnad på dessa aspekter av renskötseln. Denna
skillnad bör även göras vad gäller skogsbruket, där man måste skilja på de inslag
i skogsbruket som är av allmänt intresse och fastighetsägarens förfoganderätt. I
de två kommande avsnitten beskrivs därför dessa olika aspekter av rätten.
6.1.3

Äganderätten i förhållande till skogsproduktion som allmänt intresse

I detta avsnitt beskrivs skillnaden mellan fastighetsägarens äganderätt och de
aspekter av skogsbruket som utgör allmänna intressen.
Fastighetsägarens förfoganderätt över skogsmarken beskrivs i avsnitt 4.1.
Kortfattat omfattar fastighetsägarens förfoganderätt bland annat rätten att
avverka träden, att vidta de skogsvårdsåtgärder som normalt behövs för att
etablera ny skog, att upplåta avverkningar till andra, att tillgodogöra sig det
ekonomiska värdet av skogen genom att sälja det avverkade virket eller genom
att upplåta avverkningen samt rätten till ekonomisk kompensation vid skada och
intrång. Däremot omfattar förfoganderätten inte åtgärder som medför mer
påtaglig skada för omgivningen och andra rättighetshavare.1227 Ur ett
privaträttsligt perspektiv är det dessa aspekter som bör beaktas i rättsliga
bedömningar.1228 När fastighetsägarens förfoganderätt ska beaktas gäller det
frågan om hur dennes möjlighet att använda skogsmarken påverkas av åtgärden
eller verksamheten. Även fastighetsägarens möjlighet att tillgodogöra sig
1226

Notera att det var staten genom Statens Fastighetsverk som hade beviljats
avverkningstillstånden.
1227 Se avsnitt 2.5.
1228 I avsnitt 4.1 beskrivs att utgångspunkten ur ett privaträttsligt perspektiv är att fastighetsägaren
ska kunna använda skogsmarken fritt, men att det finns flera begränsningar av fastighetsägarens
förfoganderätt i SVL som har motiverats av allmänna intressen, t.ex. naturhänsyn och rennäringen.
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markens ekonomiska värde utgöra en aspekt som ska beaktas i bedömningen. I
ärenden som rör fastighetsägarens möjlighet att bedriva skogsbruk är det
fastighetsägaren som företräder denna rätt.
Samtidigt som skogsmarken utgör fastighetsägarens privata egendom finns
värden som gör att den även betraktas som en nationell tillgång. I 1 § SVL anges
att ”skogen är en nationell tillgång och en förnybar resurs som ska skötas så att
den uthålligt ger god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden
bevaras”.1229 Dessa fastlagda mål, produktionsmålet och miljömålet, ska beaktas
i avvägningar om skogsbrukets bedrivande. Enligt 1 § SVL ska målet för
skogsproduktionen anpassas i förhållande till miljömålet. Det framgår av samma
bestämmelse att hänsyn även ska tas till andra allmänna intressen vid skötseln av
skog, vilket enligt förarbetena omfattar rennäringen.1230 I förarbetena nämns
även skogen som livsmiljö för växter och djur, som källa för friluftsliv, som
bärare av estetiska värden och kulturmiljövärden och som producent för bär,
svamp och jaktbart vilt.1231 Ett värde som tillkommit under det senaste decenniet
och som lär få större betydelse i framtiden är skogens betydelse för arbetet med
att motverka klimatförändringarna.1232 Avvägningarna mellan dessa allmänna
intressen ligger emellertid utanför studiens syfte.
I förhållandet mellan skogsbruket och renskötseln är det främst det uppställda
produktionsmålet som är av intresse, eftersom detta mål är motstridigt intresset
av att bevara skogsmarken för rennäringens behov.1233 Detta kan beskrivas som
att exploateringsmålet skogsproduktion som allmänt intresse ställs mot
bevarandemålet skydd för rennäringen som ett allmänt intresse.
Vilka värden ska då beaktas vad gäller skogsproduktion som allmänt intresse
när avvägningar görs enligt SVL om hur skogen ska användas? I förarbetena
nämns skogen som leverantör av förnybar råvara och som bas för
sysselsättningen. Även skogsmarkens virkesproducerande förmåga samt skogens
och skogsbrukets stora betydelse för landets ekonomi och vårt välstånd
nämns.1234 Det allmänna intresset av skogsproduktion omfattar behovet av
skogsråvara för skogsindustrin som generar arbetstillfällen och som är viktig ur
exporthänseende. Det är således skogens och skogsbrukets samhällsekonomiska

1229

Se avsnitt 3.3.1 för en beskrivning av de i 1 § uppställda målen för skogsbruket.
Se avsnitt 5.5 där detta beskrivs närmare.
1231 Prop. 1992/93:226 s. 48.
1232 Se t.ex. SOU 2007:60 s. 349–364. Se även Cintas m.fl., 2016.
1233 Det finns visserligen vissa samverkande effekter mellan det uppställda miljömålet och skyddet
för rennäringen, men eftersom dessa är av mindre betydelse lämnas de utanför analysen.
1234 Prop. 1992/93:226 s. 47–48.
1230
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betydelse som betonas, vilket innebär ett mål om att skogen som resurs ska
användas på ett sätt som är lämpligt utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv.
Resonemangen om produktionsmålets innebörd är relativt allmänt hållna i
förarbetena till SVL. Det är därför svårt att utläsa vilka faktorer som bör
användas för att bestämma innebörden av detta mål. Inte heller av
Skogsstyrelsens tillämpning framgår klart vilka faktorer som är centrala när
produktionsmålet ska övervägas och utvärderas. Den statistik som
Skogsstyrelsen årligen publicerar om virkesuttag och export får emellertid antas
utgöra exempel på sådana faktorer.1235
Skogsproduktion som allmänt intresse motiverar att staten genom lagstiftning
reglerar hur fastighetsägaren får bruka marken och påverkar även hur
renskötselrätten kan utövas. Det är i första hand Skogsstyrelsen som ansvarig
myndighet som bedömer hur skogsproduktionsmålet bör uppnås och vilka krav
som bör ställas på den enskilde fastighetsägaren. Detta regleras i stor utsträckning
genom Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.
Betydelsen av att skog kan avverkas utgör ofta ett viktigt inslag både i
fastighetsägarens förfoganderätt och i skogsproduktionsmålet, men detta intresse
behöver inte nödvändigtvis sammanfalla. Det finns fastighetsägare som vill
använda skogen på andra sätt.1236 I en rättslig bedömning är det därför viktigt att
skilja på de olika aspekterna av rätten.
Sammanfattningsvis måste man vid rättsliga bedömningar skilja på den enskilde
fastighetsägarens förfoganderätt och det allmänna intresset av skogsproduktion.
Fastighetsägarens förfoganderätt omfattar bland annat rätten att avverka träden
och tillgodogöra sig dess ekonomiska värde. Det är fastighetsägaren som
företräder äganderätten. Det allmänna intresset av skogsproduktion omfattar
främst skogens betydelse för samhällsekonomin, bland annat genom den
sysselsättning som genereras och den export den bidrar till. Det är
Skogsstyrelsens uppgift att tillse att målet om skogsproduktion uppnås. Vad detta
får för konsekvenser vid regleringen av förhållandet mellan äganderätten och
renskötselrätten utvecklas i avsnitt 6.2.
6.1.4

Renskötselrätten i förhållande till rennäring som allmänt intresse

I detta avsnitt beskrivs renskötselrätten som en rättighet av privaträttslig karaktär
i förhållande till rennäringen som allmänt intresse.

1235
1236

Skogsstatistisk årsbok, 2014.
Se not 673 och Appelstrand, 2007, s. 272–276.
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Som beskrivs i avsnitt 4.2 omfattar renskötselrättshavarens förfoganderätt
bland annat rätten att använda marken för renbete, rätten att fatta beslut om hur
betesresursen ska användas, rätten att tillgodogöra sig markens ekonomiska
värde genom bete och rätten till ekonomisk kompensation vid skada och intrång.
Ur ett privaträttsligt perspektiv är det följaktligen dessa aspekter som ska beaktas
vid rättsliga bedömningar. Det innebär en prövning av hur
renskötselrättshavarens möjlighet att använda skogsmarken påverkas genom de
åtgärder eller verksamheter som prövas. Det måste även bedömas hur åtgärden
påverkar möjligheten att använda marken för renbete, både på kort och lång sikt.
Åtgärder som begränsar renbetet i alltför stor utsträckning är inte förenliga med
renskötselrättshavarens grundläggande rätt till marken. Rättigheten företräds av
rättighetshavaren, som i det här fallet är samebyn.1237
Samtidigt som rätten att använda marken för renbete grundar sig i rättigheter
av privaträttslig karaktär utgör rennäringen ett allmänt intresse som regleras i
SVL. I avsnitt 3.3.3 beskrivs hur de bestämmelser om hänsyn till rennäringen
som infördes i SVL år 1991 har en tydlig koppling till
hushållningsbestämmelserna i MB, både genom sin utformning och genom
uttalanden i förarbetena.1238 Vad gäller innebörden av det allmänna intresset
rennäringen får man därmed söka vägledning i förarbetena till NRL som föregick
MB. I dessa förarbeten anges att det är rennäringens trängda läge i förhållande
till annan markanvändning och behovet av skydd för betesmarkerna som
motiverat skyddet för rennäringen. Det uttalas att det inte tagits tillräcklig hänsyn
till rennäringen när markanvändningen planerats. Det uttalas även att renskötseln
är en förutsättning för att bevara den samiska kulturen. Det ska därmed beaktas
att det ska finnas grundläggande förutsättningar för rennäringen inom i princip
varje sameby, vilket innebär en säker tillgång till både åretruntmarker och
vinterbetesmarker som har avgörande betydelse för möjligheterna att bedriva
renskötsel. Man ska vidare ta hänsyn till rennäringens behov av
sammanhängande betesområden och tillgång till alternativa betesområden inom
de olika årstidsmarkerna samt alternativa flyttningsleder. Vinterbetesmarkernas
särskilda betydelse ska särskilt beaktas.1239 Det är följaktligen förhållanden av mer
övergripande karaktär som har motiverat skyddet för rennäringen. Dessa
aspekter bör således beaktas i avvägningssituationer där rennäringen som allmänt
intresse berörs.

1237

Se avsnitt 4.2.4 för en beskrivning av frågan om renskötselrättens rättssubjekt.
Prop. 1992/93:32 s. 101.
1239 Prop. 1985/86:3 s. 161.
1238
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I detta sammanhang bör även grundlagsbestämmelsen i 1:2 6 st. RF nämnas.
Som beskrivs i inledningen av detta kapitel föreskrivs där att det samiska folkets
möjligheter att bibehålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas
och att detta omfattar renskötseln som en del av den samiska kulturen. Genom
stadgandet har samernas ställning som urfolk markerats. Grundlagen lägger
således numera fast att samernas ställning som urfolk ska beaktas, liksom
samernas möjlighet att bibehålla och utveckla kulturen och samfundslivet.
Begreppet kultur omfattar i detta sammanhang renskötselns betydelse för att
upprätthålla och utveckla den samiska kulturen.1240 Detta stadgande bör få
betydelse för tolkningen av rennäringen som allmänt intresse. Vilken betydelse
detta kan ha i regleringen av förhållandet mellan skogsbruket och renskötseln
utvecklas i avsnitt 6.2.3.
Det är i första hand staten genom Skogsstyrelsen som bedömer vilken hänsyn
som ska tas till rennäringen som allmänt intresse i ett enskilt ärende.
Skogsstyrelsen ska utreda de förhållanden som krävs för att kunna fatta ett riktigt
beslut i varje ärende.1241 Skogsstyrelsen kan använda de uppgifter som
framkommit vid samråden, men myndigheten bör göra en självständig värdering
av dessa och andra uppgifter.1242 Skogsstyrelsen kan välja att inhämta uppgifter
från Sametinget för att få ett bättre beslutsunderlag.1243 Skogsstyrelsen kan även
inhämta uppgifter från berörd sameby. Myndigheten kan emellertid göra en
annan bedömning än den berörda samebyn vad gäller behovet av skydd för
rennäringen.1244 Även om en sameby har accepterat en åtgärd kan myndigheten
dra slutsatsen att en åtgärd utgör ett hot mot rennäringen i ett längre perspektiv
och därför inte godkänna den.
Sammanfattningsvis måste man skilja mellan den förfoganderätt som följer av
renskötselrätten i förhållande till det skydd som tillskrivs rennäringen som
allmänt intresse. Renskötselrätten ger bland annat rätt att använda marken för
renbete, att fatta beslut om hur betesresursen ska användas och att tillgodogöra
sig markens ekonomiska värde genom renbete. Rennäringen som allmänt intresse
ska ge skydd för samebyarna utifrån mer övergripande aspekter som behovet av
tillräckligt bete, ett stärkt skydd i förhållande till andra verksamheter, behovet av

1240

Se avsnitt 1.1.
Lundin, 2012, s. 197–223.
1242 Se SOU 2009:30 s. 73.
1243 6 och 7 §§ FL.
1244 Bergsstatens yttrande, 2014-11-27, avseende fyndigheten Eva K nr 1 i Arvidsjaurs kommun,
där samebyn i ett civilrättsligt avtal godkänt verksamheten och länsstyrelsen bedömt att
verksamheten inte kan godkännas utifrån 3:5 MB.
1241
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skydd för sammanhängande arealer och skyddet för rennäringen som en del av
den samiska kulturen. Här bör även samernas ställning som urfolk beaktas.

6.2

Dagens reglering

I lagstiftning som rör förhållandet mellan skogsbruk och renskötsel måste
lagstiftaren beakta alla de aspekter av rätten som beskrivs i de föregående
avsnitten. Lagstiftaren bör därmed skilja på äganderätten respektive
renskötselrätten i förhållande till de allmänna intressena av skogsproduktion och
rennäring. Vid lagstiftningens utformning bör det därmed göras en bedömning
som omfattar flera moment, vilket först beskrivs helt övergripande i detta avsnitt.
Innebörden av de olika momenten utvecklas därefter i de kommande avsnitten.
Det ska redan här framhållas att bedömningarna av de ovan angivna momenten
inte har genomförts på ett särskilt tydligt eller konsekvent sätt i dagens
lagstiftning. I lagstiftningsarbetet har i stället rättighetsfrågorna ofta
sammanblandats med resonemang om de allmänna intressena.
Eftersom regleringen rör förhållandet mellan två rättighetshavare är ett
moment i bedömningen rättighetshavarnas respektive rätt till marken och det
privaträttsliga förhållandet dem emellan. Som utgångspunkt bör båda
rättighetshavarna kunna förfoga över sin egendom, samtidigt som de inte får
orsaka mer långtgående skada på varandras egendom. De moment som bygger
upp förfoganderätten och rättighetsskyddet och som beskrivs i avsnitten 2.5,
2.6.1 och kap. 5 är centrala inslag för att avgöra hur respektive rättighetshavare
får förfoga över skogsmarken i förhållande till varandra och hur denna rätt
skyddas. Detta utvecklas vidare i avsnitt 6.2.1.
Ett annat moment är den avvägning som ska ske mellan de allmänna
intressena av skogsproduktion och rennäring. Detta innebär att skogens
betydelse för skogsproduktionen bör vägas mot behovet av skydd för
rennäringen och den samiska kulturen. Avvägningen mellan de allmänna
intressena omfattas visserligen inte av det konstitutionella egendomsskyddet,
men beskrivs ändå för en mer fullständig bild av de överväganden som
lagstiftaren bör göra vid regleringen av förhållandet mellan skogsbruk och
renskötsel. Detta utvecklas i avsnitt 6.2.2.
Ytterligare ett moment i bedömningen är avvägningen mellan
fastighetsägarens förfoganderätt i förhållande till behovet av skydd för
rennäringen som allmänt intresse. Detta moment omfattar bland annat en
bedömning av hur stora begränsningar av den enskilde fastighetsägarens
förfoganderätt som kan motiveras av behovet av skydd för rennäringen. Detta
utvecklas i avsnitt 6.2.3.

294

Slutligen är ett moment i bedömningen avvägningen mellan
renskötselrättshavarens förfoganderätt i förhållande till skogsproduktionen som
allmänt intresse. Det innebär en bedömning av hur stora begränsningar av
renskötselrättshavarens förfoganderätt som kan motiveras av behovet av att
kunna använda skogen för skogsproduktion. Detta utvecklas i avsnitt 6.2.4.
6.2.1

De två rättighetshavarnas förfoganderätt

I detta avsnitt beskrivs hur det privaträttsliga förhållandet mellan äganderätten
och renskötselrätten bör utgöra utgångspunkten för lagstiftningens utformning
utifrån ett egendomsrättsligt perspektiv. I avsnittet analyseras även i vilken
utsträckning detta är fallet i dagens lagstiftning. Analysen utgår i stor utsträckning
från beskrivningen av och diskussionerna om rättighetshavarnas förfoganderätt
och rättighetsskydd i avsnitten 2.5 och 2.6 samt kap. 4 och 5.
Från ett privaträttsligt perspektiv bör en rättighetshavare kunna använda sin
egendom på rationellt sätt utifrån egendomens natur. Rättighetshavaren ska även
kunna fatta beslut om hur marken ska brukas, kunna påverka beslut som fattas
om markens användning och kunna tillgodogöra sig dess ekonomiska värde.1245
Rättighetshavare får dock inte påverka varandras egendomsrättsliga förhållanden
i för stor utsträckning.1246 Att både äganderätten och renskötselrätten utgör
rättigheter av privaträttslig karaktär innebär att lagstiftaren måste beakta både
fastighetsägarens och renskötselrättshavarens förfoganderätt och deras
respektive egendomsskydd. Om lagstiftaren överväger att begränsa
rättighetshavarnas nyttjande eller ålägga dem skyldigheter genom lagstiftning
krävs att detta är förenligt med respektive rättighetshavares egendomsskydd.
Nyttjanderegleringen måste då vara motiverad av ett allmänt intresse, åtgärden
ska vara proportionerlig och i vissa fall bör ersättning utgå till den
rättighetshavare vars rätt regleras.1247 I detta ligger även att reglera det inbördes
förhållandet mellan rättighetshavarna på ett sätt som överensstämmer med dessa
grundläggande krav.

1245

Se avsnitt 2.5.
Se Åhman, 2012, s. 14 som menar att allemansrätten vid normalt bruk varken berör en
fastighetsägares rättsliga förfogandemöjligheter eller dennes möjligheter att nyttja sin fasta
egendom. Om skador uppkommer och allemansrätten inte brukas korrekt, blir det dock frågan om
en begränsning av fastighetsägarens egendomsskydd om inte skadorna är marginella eller om
privatlivet begränsas.
1247 Se avsnitt 2.6.2.
1246
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Bruket av marken är en central aspekt av egendomsskyddet för
markrättigheter.1248 Egendomsskyddet innebär därmed att både fastighetsägaren
och renskötselrättshavaren som utgångspunkt ska kunna använda fastigheten på
ett för dem relevant sätt. Eftersom deras respektive markanvändning kan påverka
den andres förutsättningar behövs en reglering av det inbördes förhållandet, i
första hand genom lagstiftning.1249
I den fastighetsrättsliga lagstiftningen finns som beskrivs i kap. 5 olika sätt att
hantera privaträttsliga förhållanden.1250 Det finns hänsynsbestämmelser av
innebörden att skada inte får orsakas rättighetshavarna emellan i alltför stor
utsträckning. Inom den speciella fastighetsrätten finns avvägningsbestämmelser,
där båda rättighetshavarnas situation ska beaktas. Även bestämmelser om
ekonomisk kompensation rättighetshavarna emellan används för att reglera
rättighetshavarnas inbördes förhållande. Inom ramen för förvaltningsrättsliga
system är berörda rättighetshavare sakägare, med rätt att yttra sig innan ärendet
avgörs och en rätt att överklaga beslut som går denne emot. Denna typ av inslag
används emellertid i princip inte i SVL. Rättigheterna har därmed inte kommit
till uttryck genom ett rättighetsskydd som motsvarar andra fastighetsrättsliga
situationer.
Av analysen i kap. 4 och 5 framgår att de båda rättighetshavarnas rätt att
använda marken är relativt tydligt uttryckt genom lagstiftning, rättspraxis,
förarbeten och uttalanden i den rättsvetenskapliga litteraturen. Det
rättighetsskydd som hanterar rättsförhållandet är emellertid svagt utvecklat och
avviker i flera avseenden från den övriga fastighetsrätten. Rättighetsfrågorna har
visserligen berörts i förarbetena, men det har inte klargjorts vad respektive
rättighetshavares förfoganderätt innebär i förhållande till den andre
rättighetshavaren eller vilka konsekvenser regleringen får för utövandet av
respektive rättighet. I stället har fokus främst legat på de allmänna intressena
skogsproduktion och rennäring.
Som beskrivs i avsnitt 5.1 och 5.6 ger SVL och RNL en längre gående rätt för
fastighetsägaren att använda marken i förhållande till renskötselrättshavaren än i
jämförbara rättsförhållanden. Bestämmelserna i 13 b och 31 §§ SVL samt
30 § RNL tillåter en relativt långtgående nyttjande av skogsmarken, som inte
begränsar förfoganderätten såsom i motsvarande fastighetsrättsliga situationer.
Detta innebär för renskötselrättshavarens del att lagstiftningen tillåter mer

1248

Se avsnitt 2.6.2.
8:2 RF.
1250 Se kap. 5.
1249
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långtgående skada på renskötselrättshavarens betesresurs än vad som är fallet i
jämförbara situationer. Detta begränsar renskötselrättshavarens möjlighet att
använda betesresursen. I vissa lägen kan användningen omöjliggöras under en
period av några decennier.1251
Analysen i avsnitten 5.3.5 och 5.6 visar utöver detta att det saknas
bestämmelser om ekonomisk kompensation och att möjligheten att föra en
skadeståndstalan i allmän domstol är begränsad. I avsnitt 5.4.4.2 beskrivs hur
renskötselrättshavaren har begränsade möjligheter att påverka de beslut som
fattas om skogsmarkens nyttjande samt att få till stånd en prövning i domstol av
sådana beslut.
Sammanfattningsvis utgår inte den lagstiftning som reglerar förhållandet mellan
äganderätten och renskötselrätten i första hand från respektive rättighetshavares
rätt att förfoga över marken. Det saknas inslag i lagstiftningen som tydliggör och
reglerar det privaträttsliga förhållandet dem emellan. I lagstiftningsarbetet har det
inte heller gjorts några mer genomgående privaträttsliga analyser, exempelvis av
vilka konsekvenser lagstiftningens utformning får för respektive
rättighetshavares förfoganderätt. Det kan därmed konstateras att de
privaträttsliga förhållandena beaktats endast i begränsad utsträckning vid
lagstiftningens utformning.
6.2.2

Avvägningen mellan skogsproduktion och rennäring

Som beskrivs i avsnitt 2.6.2 har staten en relativt långtgående rätt att bestämma
vilka värden som utgör allmänna intressen som ska beaktas i beslut om
markanvändning. Staten har även en relativt långtgående rätt att göra avvägningar
mellan sådana intressen när de inte är förenliga. I detta avsnitt analyseras hur
avvägningen mellan de allmänna intressena skogsproduktion och rennäring
gjorts i SVL.
I avsnitt 3.3.1 beskrivs hur produktionsmålet i 1 § SVL tydligt präglar
lagstiftningens utformning. Produktionsmålet innebär att skogen ska användas
så att den ger ett stabilt virkesuttag som bidrar till samhällsekonomin och
sysselsättningen. I lagen finns även ett flertal produktionsinriktade bestämmelser
som ger produktionsmålet ett mer konkret innehåll.1252 Även i tillämpningen

1251

Vad gäller renskötselrättshavarens förfoganderätt motsvarar hänsynskravet i 65 § RNL den
typ av reglering som används när privaträttsliga förhållanden regleras inom den allmänna
fastighetsrätten, se avsnitt 5.1.5.2.
1252 Se avsnitt 3.3.1 för en beskrivning av dessa bestämmelser.
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kommer produktionsmålet tydligt till uttryck, bland annat genom att
trakthyggesmetoden.
I 1 § SVL anges att hänsyn ska tas till andra allmänna intressen vid skötseln av
skog. Enligt förarbetsuttalanden omfattas rennäringen av denna bestämmelse.1253
När de särskilda bestämmelserna om hänsyn till rennäringen infördes i början av
1990-talet, uttalades i förarbetena att det inte alltid togs sådan hänsyn till de
allmänna intressena som var möjligt inom ramen för ett rationellt skogsbruk.1254
Avsikten med att införa särskilda bestämmelser om hänsyn till rennäringen var
därför att förstärka sådan hänsyn vid skogsbruk.
Avvägningen mellan de båda intressena av skogsproduktion och rennäring är
främst gjord genom bestämmelserna i 13 b och 31 §§ SVL. Samtidigt som
avsikten med dessa bestämmelser var att förstärka hänsynen till rennäringen
uttalades att hänsynskraven måste begränsas så att de kunde förenas med ett
rationellt skogsbruk.1255 Bland annat markerades detta i lagtexten genom en
formulering i 31 § SVL om att den anpassning av skogsbruket bör ske ”som
uppenbart påkallas med hänsyn till rennäringen”. Det uttalades vidare att det bara
kunde bli aktuellt att vägra tillstånd enligt 13 b § SVL om den planerade
avverkningen skulle rubba de grundläggande förutsättningarna för fortsatt
renskötsel i den berörda samebyn.1256
Av lagstiftningens utformning och förarbetena framgår således att avsikten
med bestämmelserna varit att skydda rennäringen och därigenom ”vikta upp”
detta intresse i förhållande till skogsproduktionen. Samtidigt har det ansetts att
detta inte får ha för långtgående konsekvenser för möjligheten att använda
skogen för skogsproduktion. Av utformningen av 1 § SVL och de ovan angivna
förarbetsuttalandena tycks det främst vara det allmänna intresset av
skogsproduktion som motiverat denna avvägning.
SVL:s utformning bör i detta avseende ses mot bakgrund av statens allmänna
inställning till nyttjandet av naturresurserna, vilken tydligast framgår av
3 kap. MB. Både skogsbruk och rennäring omfattas av detta kapitel.1257 I
3:10 MB anges att om ett område är av riksintresse för flera oförenliga ändamål,
ska företräde ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar en
långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. En
sådan bedömning omfattar enligt 1:1 MB ekologiska, sociala, kulturella och
1253

Se avsnitt 3.3.4.
Prop. 1990/91:3 s. 32.
1255 Prop. 1990/91:3 s. 53.
1256 Prop. 1990/91:3 s. 58.
1257 3:4 respektive 3:5 MB.
1254
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samhällsekonomiska hänsynstaganden.1258 I förarbetena angavs att vid
bedömningen av vilket riksintresse som ska ha företräde har Sveriges
internationella åtaganden betydelse. Det uttalades vidare att man även ska ta
hänsyn till ”de praktiska och ekonomiska konsekvenserna av det skydd som
paragrafen ger” och bland annat ge utrymme åt sådana samhällsekonomiska
argument som regional- och sysselsättningspolitiska intressen. Vidare uttalades
att ekonomiska hänsyn inte får äventyra de värden bestämmelsen avser att skydda
om det inte främjar en från allmän synpunkt god hushållning enligt 3:1 MB.1259
Även i detta sammanhang har det således uttryckts att de samhällsekonomiska
aspekterna bör beaktas i avvägningen mellan olika intressen.
Rättsvetenskapliga studier har visat att rennäringens intressen i tillämpningen
av 3 kap. MB har vägt lätt när avvägningar gjorts mot andra intressen.1260 Skyddet
för rennäringen har tolkats restriktivt och rennäringens intressen har ofta fått stå
tillbaks i förhållande till andra intressen, särskilt gruvindustrin med dess stora
betydelse för sysselsättningen.1261 Att skogsproduktionen fått företräde framför
rennäringens behov av skydd i SVL ligger således i linje med de överväganden
som gjorts i andra markanvändningssituationer, både i lagstiftning och
rättstillämpning.
I förarbetena till SVL saknas en redovisning av vilka konsekvenser den
avvägning som gjorts mellan skogsproduktionen och rennäringen kan få för det
allmänna intresset rennäring. Det saknas även en analys av om lagens utformning
gör det möjligt att leva upp till de uppsatta målen för skyddet av rennäringen som
allmänt intresse. Som nämns ovan konstateras i stället helt kortfattat att hänsynen
till rennäringen inte får innebära att ett rationellt skogsbruk förhindras.
Avsaknaden av en analys av avvägningens konsekvenser utgör en tydlig brist i
lagstiftningsarbetet.
Betestillgången för en sameby är ett utpekat värde inom ramen för det
allmänna intresset rennäring. Det skogsbruk som bedrivs med stöd av SVL får
långtgående konsekvenser för rennäringens betestillgång och det finns
situationer när skogsvårdsåtgärderna omöjliggör renbetet.1262 Det kan därför
ifrågasättas om de uppsatta målen för rennäringen som allmänt intresse
överhuvudtaget går att uppnå genom den avvägning som gjorts och görs i
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Prop. 1997/98:45 del 2 s. 35. Se vidare Michanek och Zetterberg, 2017, s. 150–156.
Prop. 1997/98:45 del 2 s. 30, jfr prop. 1985/86:3 s. 47.
1260 Allard, 2006, s. 405–410 samt Torp, 2014, s. 130–142 och 147.
1261 Bengtsson och Torp, 2012, s. 142–143 och Bengtsson, 2015, s. 48. Se även Darpö, 2016, s.
71–87 som analyserat bedömningen av hushållningsbestämmelserna inom ramen för ML.
1262 Se avsnitt 1.1.
1259
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tillämpningen mellan de olika intressena. Detta bör utvärderas vidare i annat
sammanhang.
Trots att avvägningen mellan skogsproduktionen och rennäringen är gjord
genom SVL bör Skogsstyrelsen även vid tillämpningen av lagen bevaka de
uppställda målen för rennäringen som allmänt intresse. Det kan innebära att om
en avverkning, tillsammans med andra skogsvårdsåtgärder eller intrång, bedöms
urholka en samebys långsiktiga tillgång till bete bör rennäringen som allmänt
intresse få företräde i förhållande till målet om skogsproduktion i ett enskilt
ärende.
När avvägningen mellan intresset av skogsproduktion och rennäring sker idag
bör även det skydd för samernas markanvändning som tillkommit i grundlagen
sedan år 2010 i 1:2 6 st. RF beaktas. Statens uttryckliga ansvar att främja
samernas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur och sitt samfundsliv kan
påverka innebörden av det allmänna intresset för rennäring. De
förarbetsuttalanden som gjorts dessförinnan och som beskrivs här ovan kan
därmed inte tas som en given utgångspunkt för bedömningen. Detta kan
innebära att Skogsstyrelsen redan idag måste gå längre i sitt skydd av rennäringen
än vad förarbetena ger uttryck för.
Sammanfattningsvis kan konstateras att staten har ett stort utrymme att göra
avvägningar mellan olika allmänna intressen i lagstiftningsarbetet och i
tillämpningen. Lagstiftaren har gjort avvägningen mellan det allmänna intresset
av skogsproduktion och det allmänna intresset rennäringen främst genom SVL:s
utformning och vissa förarbetsuttalanden. Lagstiftaren har menat att vissa
anpassningar till rennäringen ska göras vid skogsbrukets genomförande, men att
skogsproduktionen som allmänt intresse har företräde framför skyddet för
rennäringen som allmänt intresse. Den avvägning som gjorts har emellertid inte
motiverats på ett fullständigt sätt i förarbetena och det framgår inte om de
uppsatta målen för rennäringen som allmänt intresse överhuvudtaget kan uppnås
genom denna avvägning. Analysen i 5 kap. tyder på att det är ytterst tveksamt om
skyddet för rennäringen kan uppnås genom den utformning som SVL har idag.
Det införda stadgandet om samerna i 1:2 6 st. RF kan innebära att avvägningen
måste göras på ett annat sätt än tidigare mellan de allmänna intressena
skogsproduktion och rennäring. I tillämpningen kan det därför finnas situationer
när rennäringens intressen bör väga tyngre än intresset av att skogen kan
användas för skogsproduktion.
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6.2.3

Fastighetsägarens förfoganderätt och rennäring som allmänt intresse

I detta avsnitt analyseras den avvägning som gjorts i lagstiftningen mellan
fastighetsägarens förfoganderätt och skyddet för rennäringen som allmänt
intresse. Fastighetsägarens förfoganderätt omfattar som beskrivs i avsnitt 4.1
bland annat möjligheten att använda skogsmarken genom att avverka träden och
sälja virket. Fastighetsägaren kan på detta sätt tillgodogöra sig fastighetens
ekonomiska värde. En utgångspunkt i lagstiftningen bör därför vara att
fastighetsägaren ska kunna förfoga över sin egendom. Fastighetsägarens rätt kan
emellertid begränsas om det föreligger tillräckliga skäl för det. Detta förutsätter
att det föreligger ett angeläget allmänt intresse, att åtgärden är proportionerlig
och i vissa lägen att det utgår ersättning till fastighetsägaren.1263
Som framgått i avsnitten 3.3.4 och 6.1.4 är rennäringen ett utpekat angeläget
allmänt intresse i SVL som kan motivera att staten begränsar fastighetsägarens
möjlighet att förfoga över fastigheten. Det är då rennäringens trängda situation,
dess betydelse för den samiska kulturen och samernas ställning som urfolk som
ska beaktas. Regleringen av fastighetsägarens förfoganderätt i förhållande till
rennäringen som allmänt intresse sker främst genom bestämmelserna i 13 b och
31 §§ SVL.
I 13 b § SVL föreskrivs att om förutsättningarna att hålla renantalet påverkas
eller om flyttning eller samling omöjliggörs så föreligger hinder för
avverkningen.1264 I sådana situationer har alltså konsekvenserna för rennäringen
bedömts vara så stora att avverkningen bör förhindras. Av avsnitten 2.5.1.2 och
5.1.5 framgår att utifrån ett privaträttsligt perspektiv så utgör krav på
anpassningar i fastighetsägarens skogsbruk en naturlig del av förfoganderätten
eftersom det rör sig om anpassningar i förhållande till en annan rättighetshavare.
Detta grundar sig i den privaträttsliga principen att rättighetshavare inte har rätt
att tillfoga andra rättighetshavare skada utöver en viss gräns.1265 Det är då inte
frågan om någon begränsning i förfoganderätten som görs av lagstiftaren, utan
en naturlig följd av ett rättsförhållande. Så länge hindret att avverka skogen enligt
13 b § SVL utgör en sådan naturlig anpassning till en annan enskild utgör
bestämmelsen ingen begränsning i fastighetsägarens förfoganderätt. Det innebär
att fastighetsägarens egendomsskydd inte aktualiseras. Finns det utöver detta
krav på anpassningar för att skydda rennäringen som allmänt intresse krävs att
åtgärden är proportionerlig och att ersättning utgår i vissa angivna situationer. I
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Se avsnitt 2.6.2 för en utförligare beskrivning av dessa aspekter av egendomsskyddet.
Se avsnitt 3.4.1.
1265 Se avsnitt 2.5.1.2.
1264
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förarbetena har lagstiftaren inte redogjort för vilka av dessa aspekter som
motiverat utformningen av lagstiftningen.
Bestämmelsen innehåller inget krav på att det i det enskilda fallet ska göras en
prövning av fastighetsägarens förfoganderätt i förhållande till det allmänna
intresset rennäring. Om de angivna förutsättningarna i 13 b § SVL föreligger
utgör detta hinder för avverkningen, oavsett vilka konsekvenser detta får för
fastighetsägaren. Proportionalitetsbedömningen mellan fastighetsägarens
förfoganderätt och rennäringen som allmänt intresse får därmed anses gjord
genom lagstiftningen. I förarbetena finns emellertid ingen fullständig redovisning
av hur denna bedömning gjorts. Lagstiftaren har, liksom i andra sammanhang,
försummat
att
motivera
lagstiftningens
förenlighet
med
proportionalitetsprincipen.1266 Detta får betraktas som en brist utifrån ett
egendomsrättsligt perspektiv.
Kan då bestämmelsen i 13 b § SVL anses proportionerlig och därmed förenlig
med fastighetsägarens egendomsskydd? Ett första moment i denna bedömning
är att överväga om förbud mot avverkningar kan bidra till att uppnå de uppsatta
målen för rennäringen som allmänt intresse. Det innebär en bedömning av om
ett hinder av fastighetsägarens avverkning kan leda till att rennäringens
betessituation förbättras, att den samiska kulturen skyddas eller om samernas
ställning som urfolk beaktas. Inom renskötseln är förlusten och fragmenteringen
av renbetet ett erkänt problem.1267 I de flesta fall får det därmed antas att ett
förbud mot en avverkning kan bidra till en långsiktigt hållbar betessituation för
berörd sameby, vilket i ett längre perspektiv gynnar den samiska kulturen. Det
hinder för avverkning som finns i 13 b § får därmed anses utgöra en lämplig
åtgärd för att åstadkomma ett skydd för rennäringen och därmed på sikt en
bibehållen eller stärkt ställning för den samiska kulturen.
Ett andra moment som bör övervägas är om det finns andra alternativa
lösningar som gör att konsekvenserna för fastighetsägaren blir mindre. I
förarbetena har inga alternativa åtgärder redovisats. En åtgärd som skulle kunna
övervägas är att använda alternativa avverkningsmetoder för att minska skadan
för rennäringen samtidigt som fastighetsägaren kan avverka skogen. Något
utrymme för sådana alternativa åtgärder ger emellertid inte bestämmelsen.
Avsaknaden av denna typ av resonemang om alternativa åtgärder utgör en brist
ur ett egendomsrättsligt perspektiv.
Ytterligare ett moment i bedömningen av om bestämmelser är proportionerlig
är att överväga om det föreligger en rimlig balans mellan nyttan av att ålägga
1266
1267

Abrahamsson, 2008/09, s. 766–767.
Se avsnitt 1.1.
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förbud mot avverkning för rennäringen i förhållande till de konsekvenser detta
får för fastighetsägaren. Om en avverkning inte får genomföras enligt 13 b § SVL
kan fastighetsägaren inte använda skogsmarken för skogsbruk på det sätt som
oftast är intressant ur privaträttslig synpunkt. Fastighetsägaren kan då inte
tillgodogöra sig det ekonomiska värdet av fastigheten genom försäljning av virket
eller genom upplåtelse av avverkningsrätten. Konsekvenserna av detta får antas
bli olika för en fastighetsägare inom storskogsbruket respektive inom
familjeskogsbruket. För en fastighetsägare med ett mindre skogsinnehav inom
familjeskogsbruket kan de ekonomiska konsekvenserna av ett förbud bli
påtagliga. Det kan röra sig om en större del av det skogsinnehav som
fastighetsägaren har och förbudet kan då få kännbara ekonomiska konsekvenser
för den enskilde. För ett skogsbolag med ett stort markinnehav och flera
alternativa avverkningsområden får konsekvenserna antas bli mer begränsade.
Utfallet av proportionalitetsbedömningen kan följaktligen bli olika för olika
kategorier av fastighetsägare. I sammanhanget bör framhållas att 13 b § SVL
aldrig tillämpats så att det riktats beslut om förbud mot en fastighetsägare.1268
Slutligen är ett moment inom ramen för proportionalitetsbedömningen att
överväga om fastighetsägaren kan ha rätt till ersättning. Rätten till ersättning kan
påverka synen på om åtgärden är proportionerlig. Det finns ingen uttrycklig
bestämmelse om ersättning för fastighetsägaren i SVL när anpassningar sker i
förhållande till rennäringen enligt 13 b § SVL.1269 Utifrån att det rör sig om ett
privaträttsligt förhållande mellan äganderätten och renskötselrätten torde det inte
föreligga någon rätt till skadestånd för fastighetsägaren så länge anpassningen i
förfoganderätten görs utifrån de krav på hänsyn som gäller i förhållande till
renskötselrätten.1270 Om begränsningen i fastighetsägarens nyttjande överstiger
denna nivå måste det motiveras av det allmänna intresset rennäring och
kvalifikationsgränsen i 2:15 2 st. RF måste då vara uppnådd för att
fastighetsägaren ska ha rätt till ersättning. Det innebär främst en bedömning av
om fastighetsägarens pågående markanvändning avsevärt försvåras.1271
Ett förbud mot en avverkning enligt 13 b § SVL innebär att ett bestånd, inte
kan användas för skogsbruk, åtminstone inte under en period. Detta hinder får
anses innebära att den pågående markanvändningen, skogsbruket, avsevärt
försvåras. En jämförelse kan här göras med de anpassningar som ska göras i
1268

Se avsnitt 3.4.1.

1269 Den enda bestämmelsen om rätt till ersättning för fastighetsägaren som finns är

19 § SVL som
anger att ersättning kan utgå vid anpassningar till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen i
skogsbruket inom fjällnära skog.
1270 Se avsnitt 2.6.1.2.
1271 Se avsnitt 2.6.2.
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förhållande till naturvården och kulturmiljövården, där det framgår direkt av
lydelsen i 30 § 3 st. SVL att föreskrifter som meddelas med stöd av bestämmelsen
inte får vara så ingripande att pågående markanvändning avsevärt försvåras. Om
situationer uppkommer där skog bör skyddas i förhållande till naturvården och
kulturmiljövården får i stället bestämmelserna i MB användas. Det ska därmed
alltså inte förekomma situationer där ersättning utgår enligt SVL. Någon
motsvarande begränsning finns inte i 13 b § SVL.
Att det inte framgår av lag i vilka situationer fastighetsägaren kan ha rätt till
ersättning när anpassningar görs till det allmänna intresset rennäring får anses
utgöra en brist i lagstiftningen utifrån ett egendomsrättsligt perspektiv. För att
13 b § SVL ska vara förenlig med det konstitutionella egendomsskyddet bör det
tydliggöras när anpassningarna i skogsbruket går utöver hänsynskravet till
renskötselrättshavaren utifrån ett privaträttsligt perspektiv. Om det i stället är
hänsynen till rennäringen som allmänt intresse som motiverar begränsningen
föreligger rätt till ersättning när den pågående markanvändningen avsevärt
försvåras. I praktiken torde det som nämns ovan främst röra sig om ersättning
till fastighetsägare inom familjeskogsbruket som drabbas oproportionerligt hårt
av ett förbud.
Jag övergår nu till en analys av 31 § SVL. Bestämmelsen innebär inte på samma
sätt som 13 b § SVL ett hinder för fastighetsägaren att avverka skog, utan att
vissa anpassningar ska göras vid genomförandet av skogsvårdsåtgärderna i
förhållande till rennäringens behov.1272 Avsikten med bestämmelsen är alltså att
inom ramen för det pågående skogsbruket åstadkomma ett visst skydd för
rennäringen.
Ett moment i bedömningen av bestämmelsens förenlighet med
egendomsskyddet är att överväga om det går att uppnå skydd för rennäringen
genom den typ av anpassningar som anges i bestämmelsen. För renskötsel krävs
en god betessituation med fullgod tillgänglighet till en tillräcklig mängd renbete,
att det finns sammanhängande betesområden och att det går att flytta mellan
områdena. Det är bland annat dessa värden som det allmänna intresset
rennäringen syftar till att skydda. De anpassningar i skogsbruket som anges i
bestämmelsen får som utgångspunkt antas förbättra betessituationen inom en
sameby. Som beskrivs i avsnitt 5.1.5.1 har emellertid bestämmelsens utformning
begränsats till åtgärder ”som uppenbart påkallas med hänsyn till rennäringen” för
att möjliggöra ett rationellt skogsbruk.1273 Bestämmelsen ger på det sättet endast
1272
1273

Se avsnitt 3.4.5.
Prop. 1990/91:3 s. 53.
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skydd för rennäringen upp till en viss nivå. Dessutom omfattar bestämmelsen
inte alla skogsvårdsåtgärder, utan endast vissa utpekade sådana.1274 Denna
begränsning torde göra det svårare att uppnå ett fullgott skydd för rennäringen.
Utöver detta är det klarlagt att de anpassningar som görs inom ramen för
31 § SVL leder till relativt långtgående skador på renbetet.1275
Mot den ovan angivna bakgrunden är det tveksamt om de anpassningar som
anges i 31 § SVL är tillräckliga för att ge skydd för rennäringen på ett sätt som
överensstämmer med de uppställda målen, det vill säga att det ska finnas tillgång
till fullgott bete för i princip varje sameby. Minskat och fragmenterat bete leder i
längden till att det blir svårare för en sameby att bedriva renskötsel, vilket på sikt
kan innebära ett hot mot den samiska kulturen. Ur ett egendomsrättsligt
perspektiv är det därmed tveksamt om de angivna anpassningarna i 31 § SVL
med de begränsningar som angetts är lämpliga och tillräckliga för att nå de
uppställda målen för rennäringen.
Ur ett egendomsrättsligt perspektiv kunde analysen alltså ha stanna här. För
en mer fullständig analys av bestämmelsens innebörd väljer jag ändå att gå vidare
till nästa steg i proportionalitetsbedömningen.
Ett andra moment som bör övervägas är om det föreligger proportionalitet
mellan nyttan av åtgärden för rennäringen och de konsekvenser detta får för
fastighetsägaren. Kravet på anpassningar i 31 § SVL innebär för fastighetsägarens
del exempelvis att trädsamlingar ska lämnas kvar vid avverkning. Detta medför
att mängden skog som kan avverkas minskar och att intäkterna därmed blir lägre.
En annan anpassning kan vara att använda en markberedningsmetod med
mindre markpåverkan, vilket kan leda till att återetablering av skog tar något
längre tid. Fastighetsägaren kan följaktligen fortsätta att använda skogen för
skogsproduktion, men den ekonomiska nyttan påverkas. Utifrån ett
privaträttsligt perspektiv utgör de anpassningar som göras enligt bestämmelsen
en naturlig anpassning till en annan rättighetshavares rätt. Man kan inte i ett
sådant läge beskriva detta som en lägre avkastning eftersom åtgärder som skadar
andra rättighetshavare inte omfattas av förfoganderätten. I sådana situationer
föreligger inte någon rätt till ekonomisk kompensation för fastighetsägaren.
Dessutom torde sällan kravet på anpassningar leda till att fastighetsägarens
pågående markanvändning avsevärt försvåras. Därmed föreligger ur ett
egendomsrättsligt perspektiv ingen rätt till ersättning.

1274

Se avsnitt 5.1.5.1.
Se avsnitt 1.1. Även i Rennäringspolitiska kommitténs betänkande konstaterades att
bestämmelsen inte ger rennäringen ett tillräckligt skydd, se SOU 2001:101 s. 235.
1275
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Då fastighetsägaren kan fortsätta att bedriva skogsbruk med ett ekonomiskt
utfall av verksamheten får det antas att bestämmelsen i de flesta fall är
proportionerlig. Precis som nämnts tidigare föreligger emellertid olika faktiska
och ekonomiska förutsättningar för olika typer av fastighetsägare. Vilka
konsekvenser ett krav på anpassningar i förhållande till rennäringen får kan
därmed skilja sig mellan stora och små fastighetsägare. Proportionaliteten kan
alltså se olika ut i förhållande till olika typer av fastighetsägare. SVL är emellertid
inte utformad så att detta beaktas, utan alla typer av fastighetsägare behandlas
likadant. I tillämpningen kan dock sådana omständigheter få betydelse.
Om anpassningarna sträcker sig längre än vad som krävs i förhållande till en
annan rättighetshavare och om pågående markanvändning avsevärt försvåras har
fastighetsägaren rätt till ersättning. Detta framgår inte av dagens SVL, vilket utgör
en brist ur ett egendomsrättsligt perspektiv.
Sammanfattningsvis kan begränsningar ske i fastighetsägarens förfoganderätt
utifrån de behov som rennäringen som allmänt intresse har. Det krävs då att
åtgärden är lämplig, att nyttan av åtgärden överväger konsekvenserna för
fastighetsägaren och att ersättning utgår i vissa situationer. Det är tveksamt om
13 b § SVL i tillräcklig utsträckning beaktar konsekvenserna för fastighetsägare
inom familjeskogsbruket, särskilt eftersom det inte finns någon uttrycklig
ersättningsbestämmelse. Bestämmelsen har emellertid aldrig använts för att
förhindra en avverkning. Vad gäller 31 § SVL är det tveksamt om bestämmelsens
utformning kan leda till ett skydd för rennäringen på det sätt som anges i
förarbetena. De begränsningar som byggts in i bestämmelsen leder till ett relativt
svagt skydd för rennäringen. Bestämmelsens utformning innebär att det ofta
torde föreligga proportionalitet mellan nyttan av åtgärderna och fastighetsägarens
förfoganderätt. Båda bestämmelserna saknar emellertid en uttrycklig rätt till
ersättning om pågående markanvändning skulle försvåras avsevärt. Utifrån ett
egendomsrättsligt perspektiv utgör avsaknaden av en fullständig
proportionalitetsbedömning och uttryckliga ersättningsbestämmelser brister i
lagstiftningen.
6.2.4

Renskötselrättshavarens förfoganderätt och skogsproduktion som allmänt intresse

I detta avsnitt analyseras lagstiftningen utifrån det allmänna intresset av
skogsproduktion i förhållande till den enskilde renskötselrättshavarens rätt att
förfoga över egendomen. Som nämns ovan bör en utgångspunkt för
lagstiftningen vara att även renskötselrättshavaren ska kunna förfoga över
skogsmarken genom att använda den, fatta beslut om den och tillgodogöra sig
dess ekonomiska värde genom renbete. Samtidigt utgör skogsproduktionen ett
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angeläget allmänt intresse som kan motivera att utövandet av renskötselrätten
begränsas, förutsatt att regleringen är proportionerlig och det i vissa situationer
utgår ersättning.1276 De bestämmelser som analyseras närmare i detta avsnitt ur
ett egendomsrättsligt perspektiv är 13 b och 31 §§ SVL.
Enligt 13 b § SVL är en avverkning i vissa angivna situationer förbjuden.1277
Om sådana förbud skulle förekomma i större omfattning skulle det givetvis
kunna innebära att tillgången till virke minskade. Observera dock att
bestämmelsen aldrig använts för att förhindra en avverkning. Med den
utformning bestämmelsen har är det inte heller sannolikt att den kommer att
användas i någon större utsträckning, bland annat eftersom det är så svårt att
utvärdera rekvisitet om att samebyns renantal ska påverkas.1278 Bestämmelsen
påverkar därmed inte skogsproduktionen på ett övergripande plan.
Som beskrivs i förra avsnittet är bestämmelsen i 13 b § SVL inte utformad så
att någon avvägning ska ske i tillämpningen. Om renantalet påverkas eller om
flytt eller samling omöjliggörs, föreligger hinder för en avverkning även om den
är viktig ur produktionshänseende. Proportionalitetsbedömningen får därmed
sägas vara gjord genom lagstiftningen. I förarbetena saknas emellertid en närmare
redovisning av hur denna bedömning gjorts.
För att utvärdera om bestämmelsen är proportionerlig ska behovet av
avverkningen ur produktionshänseende vägas mot de konsekvenser som detta
får för renskötselrättshavarens möjlighet att förfoga över egendomen, genom att
använda den, fatta beslut om den och tillgodogöra sig värdet av den. Vidare ska
övervägas om ersättning bör utgå till renskötselrättshavaren om den pågående
markanvändningen avsevärt försvåras. Om avverkningen innebär att
renskötselrättshavaren inte kan använda marken under en lång tidsperiod kan
detta jämställas med expropriation och då krävs att full ersättning utgår.
Ett första moment i bedömningen av om 13 b § SVL är proportionerlig ska
avverkningens betydelse ur produktionshänseende vägas mot konsekvenserna
för renskötselrättshavaren. I avsnitt 5.1.5 beskrivs hur 13 b § SVL är utformad
så att relativt stora skador tillåts på renskötselrättshavarens betesmarker.
Skogsbruket får därmed bedrivas med långtgående konsekvenser för
renskötselrättshavarens möjlighet att förfoga över skogsmarken. I förarbetena
har konstaterats att skogsbruket försvårar och i vissa lägen till och med
omöjliggör renbetet. Denna omfattning på skadorna tycks således ha accepterats
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Se avsnitt 6.1.2.
Se avsnitt 3.4.1.
1278 Se avsnitt 5.1.5.
1277
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som en utgångspunkt för lagstiftningen. Detta leder till att renskötselrättshavaren
som enskild får bära en mycket stor börda för att målet om skogsproduktion ska
uppnås. Det är ur ett privat- och egendomsrättsligt perspektiv ytterst tveksamt
om det är rimligt att renskötselrättshavaren får bära en så stor börda som nu är
fallet.1279 Här bör särskilt beaktas att renskötselrättshavaren inte har någon
lagstadgad rätt till ersättning vid sådana långtgående skogsvårdsåtgärder, även om
det i flera fall genomförs skogsvårdsåtgärder som leder till att renskötselns
pågående markanvändning avsevärt försvåras. I förarbetena har uttalats att
samebyn får väcka talan i allmän domstol om skadestånd.1280 Analysen i avsnitt
5.3.5.2 visar emellertid att förutsättningarna för en framgångsrik skadeståndstalan
i allmän domstol är begränsade. Renskötselrättshavarens möjligheter att erhålla
ekonomisk kompensation får därmed bedömas som mycket små.
Den långtgående rätten för skogsbruket att enligt 13 b § SVL påverka
renskötselrättshavarens egendomsförhållanden och avsaknaden av uttryckliga
bestämmelser om ekonomisk kompensation utgör tydliga brister i dagens
lagstiftning ur ett egendomsrättsligt perspektiv.
Jag övergår nu till en analys av 31 § SVL. I avsnitt 2.5.1.2 och 5.1.5 beskrivs
att fastighetsägaren och renskötselrättshavaren ur ett privaträttsligt perspektiv
inte får orsaka mer långtgående skador för varandra. Om lagstiftningen utformas
så att mer långtgående skador tillåts måste detta vara förenligt med de krav som
uppställs i egendomsskyddet för båda rättighetshavarna.
Enligt 31 § SVL ska vissa anpassningar göras i skogsbruket i förhållande till
rennäringens behov. Bestämmelsen är enligt förarbetsuttalanden utformad så att
den ska vara förenlig med kravet på ett rationellt skogsbruk.1281 Detta har
markerats genom formuleringen att de anpassningar ska ske som ”uppenbart
påkallas” med hänsyn till rennäringen. I detta ligger att lagstiftaren har velat
markera att skogsproduktionen inte ska förhindras av bestämmelsens
utformning. Bestämmelsen får därmed anses utformad för att kunna uppnå det
uppställda produktionsmålet.
Som beskrivs i avsnitt 5.1.5.1 innebär även bestämmelsen i 31 § SVL
jämförelsevis långtgående möjligheter för skogsbruket att avverka skog och vidta
skogsvårdsåtgärder. I förarbetena har det förts vissa resonemang om
proportionaliteten då det uttalats att hänsynen till renskötseln inte får förhindra
ett rationellt skogsbruk. Detta har emellertid inte skett på ett särskilt utförligt sätt.
Bland annat har det inte redogjorts för vilka konsekvenser utformningen av
1279 Se avsnitt 2.5.2 för en redogörelse för vilken påverkan skogsbruket får för samebyns renskötsel.
1280
1281

Se avsnitt 5.3.5.2.
Prop. 1990/91:3 s. 53, se avsnitt 6.2.1.
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31 § SVL får för renskötselrättshavarens möjlighet att använda betesresursen.
Den proportionalitetsbedömning som gjordes vid införandet av bestämmelsen
får därmed anses som bristfällig.
Kan då bestämmelsen anses vara proportionerlig utifrån dagens synsätt? Ett
moment som ska övervägas är nyttan av avverkningen ur produktionssynpunkt i
förhållande till de konsekvenser som avverkningarna får för
renskötselrättshavarens möjlighet att använda marken för renbete. Ur
produktionssynpunkt leder kravet på anpassningar i 31 § SVL till att en mindre
mängd timmer kan tas ut ur skogen på ett mer övergripande plan. Jag har
emellertid inte kunnat hitta några beräkningar av hur mycket minskningen av
virkesuttaget som beror på hänsyn till rennäringen. I stort sett torde emellertid
den anpassning som krävs enligt 31 § SVL ligga inom ramen för de privaträttsliga
kravet på hänsyn till en annan rättighetshavare och inte motiveras av
anpassningar i förhållande till rennäringen som allmänt intresse.
I avsnitt 1.1 beskrivs hur avverkning genom trakthyggesbruk med påföljande
markberedning gör att renskötselrättshavarens egendom i form av betesresurser
minskar och att betesmarkerna fragmenteras. Av studier framgår att över tid har
upp till 60 procent av lavmarkerna försvunnit, bland annat som ett resultat av
skogsavverkningar genom trakthyggesbruk. När avverkningar med efterföljande
åtgärder resulterar i att 50 procent av betesresursen försvinner inom ett
betesområde blir konsekvenserna för renskötselrättshavaren mycket stora.1282
Återväxten av marklavar kan ta upp till flera decennier. Med en påverkansgrad
på 50 procent kan bestämmelsen knappast anses vara proportionerlig och
förenlig med det konstitutionella egendomsskyddet för renskötselrätten. Även en
lägre påverkansgrad kan innebära ett oproportionerligt intrång i
renskötselrättshavarens rätt. En viktig aspekt i denna bedömning är att det inte
heller i denna situation föreskrivs om någon rätt till ersättning för
renskötselrättshavaren.
Från ett egendomsrättsligt perspektiv ska det även prövas om det föreligger
rätt till ersättning vid begränsningar av renskötselrättshavarens förfoganderätt.
Det framgår inte heller av lagen att avverkningen inte får ske så att
renskötselrättshavarens pågående markanvändning avsevärt försvåras.
Avsaknaden av en ersättningsbestämmelse eller ett sådant stadgande utgör en
brist ur ett egendomsrättsligt perspektiv.
1282

Inom ramen för FSC har skogsbolagen och företrädare för rennäringen definierat skonsam
markberedning. På mindre lavdominerade områden (>314m2, motsvarande en cirkel med radie
10 meter) ska markberedningsföraren själv upptäcka och ta hänsyn så att markpåverkan
understiger 20 procent. Med lavtäckning >25 procent får markpåverkan vara 20 procent. Med
lavtäckning 10–25 procent är motsvarande nivå 40 procent. Se Skog och ren, 2014, s. 24.
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En fråga som bör uppmärksammas i detta sammanhang är i vilken
utsträckning ekonomisk kompensation överhuvudtaget kan användas i
förhållande till renskötselrättshavaren. Avsikten med skadestånd är att försätta
den skadelidande i samma situation som om skadan inte inträffat. Även
ersättning vid nyttjanderegleringar bygger på denna skadekompenserande
princip. Renskötseln grundar sig i ett fritt bete av naturens resurser och
verksamheten är uppbyggd kring tillgången på bete. Det finns totalt sett en
begränsad mängd renbete och det finns i princip inte några marker inom
renskötselområdet som står oanvända. Det finns därmed inte marker som kan
arrenderas för att kompensera för betesförluster. Den ekonomiska
kompensationen kan alltså inte användas för att få tillgång till annan betesmark.
Alternativet är att ersätta viss mängd renbete med foder. Fodring i större
omfattning kan emellertid på längre sikt riskera att förändra renskötselns
utövande, då den inte bygger på samma typ av marknyttjande. Renarna blir mer
stationära och utnyttjar inte betesresursen på samma sätt och renskötarna
behöver inte samma kunskaper om naturen för att fodra renarna. Utfodring kan
därmed i förlängningen få konsekvenser för renskötselns utövande, där den
nomadiserande renskötseln är ett viktigt inslag. I längden kan detta få en negativ
inverkan på den samiska kulturen.
Det finns således förhållanden som gör det tveksamt om ekonomisk
kompensation överhuvudtaget kan användas för att kompensera
renskötselrättshavaren. Mot den ovan angivna bakgrunden måste frågan om
lämpligheten av att använda ekonomisk kompensation utredas vidare och ytterst
avgöras av renskötselrättshavarna, de organisationer som företräder
renskötselrättshavarna och i viss mån av Sametinget som ansvarig för
renskötseln.1283
Sammanfattningsvis har bestämmelsen i 13 b § SVL brister utifrån skyddet för
renskötselrättshavarens egendom. Med den nuvarande utformningen av
bestämmelsen är det ytterst tveksamt om det föreligger proportionalitet mellan
det allmänna intresset av skogsproduktion och de konsekvenser detta får för den
berörda samebyn, särskilt eftersom det saknas en uttrycklig bestämmelse om
ersättning i de fall renskötselns pågående markanvändning avsevärt försvåras.
Det är vidare ytterst tveksamt om 31 § SVL är förenlig med
proportionalitetsprincipen då den leder till stora konsekvenser för
renskötselrättshavaren och det även här saknas rätt till ersättning. Den
proportionalitetsbedömning som gjorts vid införandet av bestämmelsen har varit
1283
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bristfällig och det finns inga bestämmelser om när ersättning ska utgå. Vidare är
det oklart vilka faktorer som ska beaktas när innebörden av det allmänna intresset
av skogsproduktion bestäms.

6.3

Lagstiftningens förenlighet med egendomsskyddet

Genomgången visar att SVL inte på ett tydligt sätt skiljer mellan de allmänna
intressena av skogsproduktion och rennäring i förhållande till äganderätten och
renskötselrätten som rättigheter av privaträttslig karaktär. De olika aspekterna av
rätten har sammanblandats och de har inte hanterats på ett konsekvent sätt.
Rättighetshavarnas förfoganderätt har inte heller övervägts och beaktats i någon
större utsträckning i lagstiftningsprocessen. Fokus har i stället legat på de
allmänna intressena av skogsproduktion och rennäring. Ur ett egendomsrättsligt
perspektiv är lagstiftningen därför otydlig vad gäller skyddet för äganderätten och
renskötselrätten.
I förarbetena finns inte några utförligare redovisningar av de
proportionalitetsbedömningar som gjorts. Det är särskilt tydligt att det saknas en
redogörelse för vilka konsekvenser de avvägningar som gjorts får för
rättighetshavarna. Man kan därmed till och med hävda att lagstiftaren försummat
att motivera lagstiftningens förenlighet med proportionalitetsprincipen.1284 Detta
utgör följaktligen en tydlig brist i lagstiftningsarbetet utifrån ett egendomsrättsligt
perspektiv.
Analysen visar även att det allmänna intresset av skogsproduktion är
överordnat skyddet för det allmänna intresset rennäring. Att det allmänna
intresset av skogsproduktion har en så framträdande betydelse påverkar även
möjligheten att utöva både äganderätten och renskötselrätten.
Avsikten med att införa särskilda bestämmelser i SVL om rennäringen var att
skydda särskilda aspekter av denna verksamhet. Med den utformning som
lagstiftningen har idag, särskilt vad gäller 13 b och 31 §§ samt 30 § RNL, är det
emellertid tveksamt om det uppställda målet om skydd för rennäringen kan
uppnås.
Det finns även andra förhållanden i SVL som kan ifrågasättas ur ett
egendomsrättsligt perspektiv. För fastighetsägarens del är en av bristerna att
bestämmelsen i 13 b § SVL inte ger utrymme för en proportionalitetsbedömning
i det enskilda ärendet. En annan brist är avsaknaden av en uttrycklig
bestämmelse som anger att fastighetsägaren kan ha rätt till ersättning om
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förbudet motiveras av det allmänna intresset rennäring och det innebär att den
pågående markanvändningen avsevärt försvåras.
Analysen
visar
att
bestämmelsernas
utformning
och
de
proportionalitetsbedömningar som gjorts för renskötselrättshavarens del innebär
att denne får bära stor börda för att det allmänna intresset av skogsproduktion
ska uppnås. Detta utan att det föreligger en uttrycklig rätt till ersättning i de
situationer när den pågående markanvändningen avsevärt försvåras.
Avsaknaden av bestämmelser som anger när det kan föreligga rätt till
ersättning för rättighetshavarna när nyttjanderegleringen motiveras av allmänna
intressen får anses utgöra en av de tydligaste bristerna utifrån ett
egendomsrättsligt
perspektiv.
Den
begränsade
möjligheten
för
renskötselrättshavaren att få sin rätt till egendom prövad i domstol utgör en
annan sådan brist, vilket jag återkommer till i nästa avsnitt.
Här nedan ska något kort sägas om vilka konsekvenser de påtalade bristerna
kan få för rättstillämpningen. Myndigheter och domstolar har att utgå från den
lagstiftning som finns, samtidigt som de ålagts uppgiften att kontrollera att
lagstiftning och föreskrifter är förenliga med det konstitutionella
egendomsskyddet.1285 Tidigare krävdes att en bestämmelse var uppenbart
oförenlig med grundlagen för att en myndighet eller domstol skulle bortse från
den. Numera har uppenbarhetsrekvisitet tagits bort, vilket innebär att
myndigheternas och domstolarnas ansvar i detta avseende har blivit tydligare.
Myndigheter och domstolar måste därmed granska om bestämmelserna i SVL är
förenliga med grundlagens egendomsskydd, vilken kan innebära att de måste
avstå från att tillämpa lag eller föreskrifter som inte lever upp till de
konstitutionella kraven.
Ett rättsfall kan belysa en sådan situation. Rättsfallet RH 2014:37 gällde
rättsförhållandet mellan fastighetsägaren och renskötselrättshavaren och
egendomsskyddet fick betydelse för målets utgång. Målet rörde ett påstått
jaktbrott. Det var ostridigt att en samebymedlem hade skjutit älg vid två tillfällen
utan att dessförinnan träffat någon överenskommelse om jaktens utövande med
de privata markägare som också hade jakträtt på området. I de licensvillkor som
länsstyrelsen uppställt för samebyns tilldelning angavs att en samebymedlem var
skyldig att träffa en sådan överenskommelse. Samebymedlemmen åtalades för
jaktbrott då han inte överenskommit med markägaren om jaktens utövande i
enlighet med licensvillkoren. Den åtalade menade att han inte skulle straffas
eftersom villkoret innebar en inskränkning av hans jakträtt som ingick som en
del i renskötselrätten och denna rätt omfattades av egendomsskyddet i 2:15 RF
1285

Se avsnitt 2.4.
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och artikel 1-1 EKMR. Den tilltalade gjorde även gällande att länsstyrelsen saknat
befogenhet att föreskriva ett sådant villkor. Domstolen uttalade att
bestämmelsen om normprövning i 11:14 RF inte var formellt tillämplig på
länsstyrelsens villkor, men att det skulle vara uppenbart obilligt om hovrätten inte
prövade länsstyrelsens befogenhet att besluta om villkoret. I samband med detta
konstaterades att domstolarnas normprövning fungerar som en garant bland
annat för att grundläggande konstitutionella fri- och rättigheter inte ska urholkas
genom föreskrifter som utfärdas på lägre nivå.
Hovrätten fann att villkoret för jakten innebar att samebymedlemmens
utövande av jakträtten var helt beroende av att han lyckades träffa en
överenskommelse med de privata markägarna och att någon motsvarande
begränsning inte gällde för de privata markägarnas rätt att utöva sin jakträtt.
Hovrätten fann det tveksamt om en så omfattande inskränkning av en enskild
persons jakträtt alls var förenlig med egendomsskyddet om den inte gjordes
genom lag, var proportionerlig i förhållande till ett ändamål av allmänt intresse
och kompenserades i vederbörlig ordning. I alla händelser torde inte
Länsstyrelsen utan tydlig delegation ha befogenhet att besluta om ett sådant
villkor. Hovrätten menade att det ingenstans framgick att lagstiftarens avsikt varit
att samernas jakträtt så tydligt skulle göras beroende av privata markägares vilja
att komma överens. Den metod för problemlösning som anvisats i jaktlagens
förarbeten var i stället främst frivilliga överenskommelser mellan konkurrerande
jakträttshavare. Hovrätten fann mot denna bakgrund att Länsstyrelsen saknat
befogenhet att besluta om det aktuella villkoret. Licensbeslutet saknade därmed
stöd i lag och åtalet ogillades.
Avgörandet visar på betydelsen av att myndigheter och domstolar även i
tillämpningen beaktar både fastighetsägarens och renskötselrättshavarens rätt till
marken och deras respektive egendomsskydd. Vidare visar avgörandet att
myndigheter och domstolar bör underkänna lagstiftning, föreskrifter eller villkor
som inte är förenliga med det konstitutionella egendomsskyddet. De slutsatser
som dragits i denna studie om bristerna i SVL avseende rättighetshavarnas
förfoganderätt och bristerna i lagstiftningen utifrån ett egendomsrättsligt
perspektiv pekar på att Skogsstyrelsen och domstolarna bör pröva lagstiftningens
förenlighet med egendomsskyddet på ett motsvarande sätt när sådana frågor
aktualiseras.

6.4

Något om statens positiva förpliktelser

I avsnitt 2.6.2 beskrivs hur staten i vissa situationer kan ha skyldighet enligt artikel
1-1 EKMR att vidta positiva åtgärder för att skydda rättighetshavares egendom i
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förhållande till varandra. Det kan bland annat innebära att lagstiftaren måste
skydda enskildas inbördes rättighetsförhållanden genom förändringar i
lagstiftning eller genom att tillhandahålla förfaranden där tvister dem emellan kan
prövas. I detta avsnitt diskuteras vad denna skyldighet kan innebära vid
regleringen av förhållandet mellan äganderätten och renskötselrätten. Som anges
i avsnitt 2.6.2 är det emellertid fortfarande oklart hur långt statens positiva
förpliktelser sträcker sig. Avhandlingen innehåller därför i denna del inget slutligt
ställningstagande, utan lyfter frågeställningar som aktualiseras i förhållandet
mellan äganderätten och renskötselrätten och som bör övervägas vidare.
Av analysen i kap. 5 framgår att lagstiftaren inte har använt den typ av inslag i
rättighetsskyddet som används inom andra delar av fastighetsrätten för att reglera
rättsförhållanden. I förarbetena uttrycks att det är önskvärt att förhållandet
mellan skogsbruket och rennäringen i så stor utsträckning som möjligt ska lösas
på frivillig väg. Det har då hänvisats till inarbetade fora för sådan samverkan.
Bland annat nämns centrala samrådsgruppen skogsbruk-rennäring, ett
samverkansprojekt mellan LRF Skogsägarna och Svenska Samernas
Riksförbund, skogsbolagens löpande arbete med samråds- och samverkansfrågor
samt de frivilliga certifieringssystemen FSC och PEFC. Regeringen har även
konstaterat att Skogsstyrelsen har en viktig roll i arbetet med att stödja lokala
engagemang och i detta särskilt uppmuntra lokala förankrade processer.1286 Av
förarbetena framgår således att lagstiftaren i stor utsträckning överlåtit till
fastighetsägaren och renskötselrättshavaren att själva hantera det privaträttsliga
förhållandet dem emellan. I stället för att vidta åtgärder i lagstiftningen för att
förtydliga rättighetshavarnas rättsliga ställning har lagstiftaren därmed i stor
utsträckning hänvisat till frivilliga lösningar.
En konstitutionell utgångspunkt är att ekonomiska förhållanden mellan
enskilda ska hanteras genom lagstiftning, 8:2 RF. Sådana frågor kan inte delegeras
till regeringen eller myndigheter. Detta får anses innebära att lagstiftaren har ett
stort ansvar för att reglera sådana förhållanden genom lagstiftning. Med hänsyn
till att förhållandet mellan äganderätten och renskötselrätten tillhör det primära
lagområdet är det ur ett konstitutionellt perspektiv anmärkningsvärt att
lagstiftaren i så stor utsträckning hänvisar till frivilliga lösningar och
certifieringssystem för att lösa den intressekonflikt som föreligger. Kravet i 8:2
RF talar för att staten har ansvar för att reglera rättsförhållandet så tydligt som
möjligt.
Det finns åtminstone två brister i lagstiftningen som beskrivs i kap. 6 som gör
att det bör övervägas om det utifrån ett egendomsrättsligt perspektiv krävs att
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staten bör vidta positiva åtgärder för att rättighetshavarnas egendomsrättsliga
förhållanden ska skyddas i tillräcklig grad. Det rör sig dels om avsaknaden av
bestämmelser som ger renskötselrättshavaren möjlighet att få sin rätt prövad i
domstol, dels om avsaknaden av ersättningsbestämmelser.
Den första bristen som ska diskuteras här är avsaknaden möjlighet för
renskötselrättshavaren att få sin rätt i förhållande till äganderätten prövad i
domstol. Vid egendomstvister eller andra civilrättsliga tvister är en central aspekt
av statens positiva förpliktelser att säkerställa att det finns ett tillfredsställande
rättighetsskydd i lagen och att domstolarna tillämpar lagreglerna på ett godtagbart
sätt.1287 Detta kan exempelvis ske genom rättsliga förfaranden som är tillgängliga
för enskilda som vill hävda sina rättigheter i förhållande till andra enskilda.1288 En
konsekvens av renskötselrättens privaträttsliga karaktär är således att
renskötselrättshavaren ska kunna få sina synpunkter beaktade i en prövning som
görs av en myndighet och ha tillgång till domstolsprövning när det föreligger en
tvist i förhållande till fastighetsägaren. Även när allmänna intressen omfattas av
prövningen ska rättighetshavarna kunna få sin rätt och sina inbördes
förhållanden prövade.
Analysen visar att det lagstadgade samrådskravet i 20 § SVL inte ger
renskötselrättshavaren möjlighet att yttra sig innan myndigheternas avgöranden
om hur marken ska användas och att Skogsstyrelsen ofta fattar beslut utan att
renskötselrättshavaren dessförinnan har fått möjlighet att lämna sina synpunkter.
Analysen visar även att renskötselrättshavarens har en ytterst begränsad
möjlighet att överklaga beslut om avverkningar nedanför gränsen för fjällnära
skog.1289 Lagstiftningens systematik och utformning innebär alltså att
renskötselrättshavaren i princip saknar möjlighet att på ett effektivt sätt skydda
sin egendom. Det innebär att renskötselrättshavaren i detta avseende inte har
samma möjlighet som andra rättighetshavare att bevaka sin rätt. Även
fastighetsägarens möjlighet att få sin rätt prövad är osäker.
Avsaknaden av ett effektivt skydd genom domstolsprövning är en av de mest
uppenbara bristerna i lagstiftningen utifrån ett egendomsrättsligt perspektiv. Min
slutsats är att denna brist talar för att det åligger staten att genom positiva åtgärder
förändra den lagstiftning som reglerar förhållandet mellan äganderätten och
renskötselrätten för att införa ett sådant rättsligt förfarande.
Den andra bristen i regleringen som bör diskuteras i detta sammanhang är
avsaknaden av ersättningsbestämmelser. Det finns idag inga bestämmelser som
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klargör om rättighetshavarna kan ha rätt till ersättning för intrång i rättigheten
som motiveras av allmänna intressen och som innebär att den pågående
markanvändningen avsevärt försvåras. Inte heller av förarbetena går det att utläsa
en sådan rätt. De proportionalitetsbedömningar som gjorts innebär att
renskötselrättshavaren får bära stora konsekvenser för att det allmänna intresset
av skogsproduktion ska uppnås, utan att ersättning utgår även om det är tydligt
att detta innebär att den pågående markanvändningen avsevärt försvåras. För
fastighetsägares del är det inte klarlagt om det kan föreligga rätt till ersättning för
mindre markinnehavare inom familjeskogsbruket till ersättning om hinder för
avverkning skulle föreligga enligt 13 b § SVL. Även avsaknaden av bestämmelser
som anger när ersättning ska utgå torde utgöra en sådan brist ur ett
egendomsrättsligt perspektiv att staten har ett ansvar för att vidta positiva
åtgärder för att klargöra dessa frågor.
Sammanfattningsvis kan det utifrån de slutsatser som dragits i analysen om
bristerna i regleringen av förhållandet mellan äganderätten och renskötselrätten
ifrågasättas om staten lever upp till de krav som finns på att vidta åtgärder för att
skydda rättighetshavares situation enligt EKMR. Det är särskilt avsaknaden av
förfarandebestämmelser som ger rätt till domstolsprövning och avsaknaden av
ersättningsbestämmelser som utgör sådana brister att staten kan ha en skyldighet
att vidta förändringar i lagstiftningen.
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7 Slutlig diskussion och tänkbara
lösningar
I detta kapitel diskuteras och problematiseras studiens resultat. I avsnitt 7.1 görs
en återblick över de slutsatserna som dragits i studien om rättigheternas karaktär
och det rättsliga förhållandet mellan äganderätten och renskötselrätten. I
avsnitt 7.2 beskrivs ett antal grundläggande aspekter som bör beaktas av
lagstiftaren vid förändringar i den lagstiftning som reglerar förhållandet mellan
äganderätten och renskötselrätten. I avsnitt 7.3 övervägs hur lagstiftningen kan
förändras för att på ett lämpligare sätt hantera det privaträttsliga förhållandet
mellan äganderätten och renskötselrätten, både utifrån ett privat- och
egendomsrättsligt perspektiv. Avsikten är inte att redovisa alla tänkbara alternativ
till förändringar i lagstiftning eller att fullständigt utreda deras konsekvenser, utan
bidra till en diskussion om vilka typer av rättsliga inslag som kan användas i
lagstiftningen och som kan övervägas vidare. I avsnitt 7.4 diskuteras om de
föreslagna förändringarna är förenliga med egendomsskyddet i 2:15 RF och
artikel 1-1 EKMR. I avsnitt 7.5 finns några reflektioner kring statens ansvar för
dagens rättsliga situation, Skogsstyrelsens tillämpning av SVL och möjligheten
att använda den mark som staten förvaltar för anpassningar till renskötselns
behov. Slutligen lämnas några avslutande reflektioner om statens ansvar och den
framtida rättsutvecklingen i avsnitt 7.6.

7.1

Återblick

I avhandlingen har det rättsliga förhållandet mellan äganderätten och
renskötselrätten analyserats utifrån att det rör sig om två rättigheter av
privaträttslig karaktär som båda omfattas av det konstitutionella
egendomsskyddet. I avsnitt 4.1 beskrivs hur äganderätten omfattar en rätt att på
olika sätt förfoga över skogsmarken, bland annat genom skogsbruk. Parallellt
med äganderätten föreligger inom renskötselområdet en rätt att använda marken
för renskötsel. Som beskrivs i avsnitt 4.2 ger även renskötselrätten rätt att förfoga
över skogsmarken, bland annat genom renskötsel. Båda rättigheterna omfattar
således fastighetens substans.
I avsnitten 3.1 beskrivs hur förklaringen till det parallella rättsförhållandet
ligger i historiska skeenden, där staten genom olika beslut har skapat den delade
rätten till marken. I de flesta områden var renskötselrätten redan etablerad vid
statsbildningen. Genom den kolonisationspolitik som kronan förde och genom
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de avvittringar som genomfördes delades marken upp mellan enskilda och på så
sätt uppkom den enskilda äganderätten till marken. Den parallella rätt till marken
som äganderätten och renskötselrätten utgör kan därför bara förklaras och
förstås om dessa historiska förhållanden beaktas. Det går därmed inte heller att
bortse från statens ansvar för dagens komplicerade rättsläge.1290
Rättsligt finns ett tydligt samband mellan äganderätten och renskötselrätten
eftersom innehavarna brukar samma mark och då respektive rättighetshavares
nyttjande kan påverka den andres förutsättningar att nyttja marken. Skogsbruk
och renskötsel utgör två sätt att använda marken som är relativt långtgående i
förhållande till varandra på ett sätt som avviker från andra rättsförhållanden inom
fastighetsrätten. I andra situationer som rör parallell markanvändning görs en
prövning av om rättsförhållandet överhuvudtaget är lämpligt utifrån
rättighetshavarnas behov av att kunna nyttja egendomen. Detta är exempelvis
fallet vid officialservitut eller ledningsrätt. Om nyttjandet inte går att förena med
äganderätten innebär det att någon särskild rättighet inte kommer till stånd. Det
aktuella rättsförhållandet avviker i detta avseende från andra jämförbara
situationer och innebär särskilda förutsättningar rent rättsligt.1291
I jämförelse med andra bruksrättigheter utgör renskötselrätten en mer
självständig rätt i förhållande till äganderätten, eftersom den grundar sig i det
långvariga bruket i stället för avtal eller myndighetsbeslut. Detta kan förklaras
utifrån de historiska förhållandena som rådde när det parallella rättsförhållandet
uppkom, där staten utgick från att den parallella markanvändningen var möjlig.
Utöver detta gäller båda rättigheterna för all framtid, inget vederlag utgår och
ingen av rättighetshavarna kan ensidig säga upp rättsförhållandet.
Vidare går det inte att fullt ut förklara rättsförhållandet mellan äganderätten
och renskötselrätten genom de principer och den systematik som används inom
den övriga fastighetsrätten, exempelvis äganderätten som en enhet och
äganderätten som en negativt obegränsad rätt. Däremot finns det en poäng med
att göra sådana jämförelser för att belysa hur rättigheterna förhåller sig till
varandra.1292
Analysen visar sammanfattningsvis att äganderätten och renskötselrätten
utgör två självständiga rättigheter till samma mark på ett sätt som inte kan
jämföras med andra rättsförhållanden. Utifrån detta kan rättsförhållandet
jämställas med en typ av delad äganderätt, som i princip inte existerar inom den
övriga fastighetsrätten.
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Det rättsliga förhållandet mellan äganderätten och renskötselrätten vad gäller
skogsbruk och renbete hanteras främst genom en förvaltningsrättslig ordning i
SVL. Det rör sig om en lagstiftning med tydliga offentligrättsliga inslag som
främst reglerar förhållandet mellan fastighetsägaren och staten. Rennäringen
betraktas främst som ett allmänt intresse och de inslag i lagen som berör det
privaträttsliga förhållandet mellan äganderätten och renskötselrätten är svaga och
otydliga.1293
Dagens reglering av förhållandet mellan äganderätten och renskötselrätten kan
delvis förklaras utifrån hur frågor om markanvändning traditionellt hanterats
inom fastighetsrätten. Olika typer av förvaltningsordningar och handläggning av
myndigheter har varit det dominerande sättet att reglera frågor om
markanvändning. Att rennäringen framförallt betraktats som ett allmänt intresse
kan ses som en naturlig del av ett sådant förvaltningsrättsligt system med tydliga
offentligrättsliga inslag.1294 Detta system beaktar emellertid inte i tillräcklig
utsträckning att regleringen även rör förhållandet mellan rättigheter av
privaträttslig karaktär.
Rent allmänt kan sägas att den fastighetsrättsliga lagstiftning som infördes
under 1970-talet främst utgick från de övergripande behov och intressen som
fanns i samhället. Både i lagstiftningen och tillämpningen har tyngdpunkten legat
på de allmänna intressena i förhållande till de enskilda intressena. Det har inte
heller förts någon utförligare diskussion om rättigheternas innehåll och funktion
inom plan- och markanvändningslagstiftningen. Rättigheter till fast egendom har
sällan gett rättighetshavaren en särskilt stark rättslig ställning i frågor om
planläggning och markanvändning. Till detta kommer synsättet att lagstiftaren
har stort utrymme att reglera rättigheternas innehåll genom lagstiftning.1295 Detta
har bidragit till att förhållandet mellan äganderätten och renskötselrätten blivit
otydligare. Jag menar att förhållandet mellan äganderätten och renskötselrätten
skulle gynnas av en mer utvecklad diskussion om rättigheters innebörd och
funktion inom denna del av fastighetsrätten.
Analysen visar att SVL präglas av produktionsmålet i 1 § som grundar sig i
skogsbrukets och skogsindustriernas stora betydelse för samhällsekonomin.1296
Staten har därmed ett eget intresse av att skogen avverkas, vilket påverkat
lagstiftningens utformning och sätter ramarna för relationen mellan äganderätten
och renskötselrätten. Den starka rättsliga ställning som fastighetsägaren har i
1293

Se kapitel 5.
Se avsnitten 2.1 och 3.3.
1295 Se avsnitten 2.2 till 2.4.
1296 Se avsnitt 3.3.1.
1294
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förhållande till renskötselrättshavaren kan till stor del förklaras av den
produktionsinriktning som lagstiftningen har.1297 Det kan även konstateras att
det allmänna intresset av skogsproduktion påverkar rättighetshavarnas möjlighet
att utöva sina rättigheter.
Som framgår av avsnitten 4.1 och 4.2 är respektive rättighetshavares
grundläggande rätt till marken relativt utförligt definierad var för sig. Av
lagstiftning, förarbetsuttalanden, rättspraxis och rättsvetenskaplig litteratur
framgår hur respektive rättighetshavare får använda marken. Däremot är
förhållandet dem emellan otydligt reglerat utifrån ett privaträttsligt perspektiv.1298
Analysen visar även att lagstiftningen i flera avseenden är inkonsekvent och
bristfällig rent rättstekniskt. Den typ av inslag i rätten som annars används för att
reglera förhållandet mellan rättighetshavare lyser med sin frånvaro.
Genomgången visar alltså att det genom rättskällorna är relativt klart vad
förfoganderätten innebär för fastighetsägaren respektive renskötselrättshavaren.
Fastighetsägaren har som utgångspunkt rätt att använda marken för skogsbruk
och vidta de skogsvårdsåtgärder som behövs inom ramen för detta.
Renskötselrättshavaren har rätt att använda samma mark för renskötsel på det
sätt som utvecklats under lång tid.
Analysen visar emellertid att rättighetshavarna inte har samma möjligheter att
nyttja och fatta beslut som rör skogsmarken.1299 Lagstiftningens utformning ger
fastighetsägaren en mer långtgående rätt att förfoga över skogsmarken i
förhållande till renskötselrättshavaren än till andra rättighetshavare.
Fastighetsägaren är exempelvis skyldig att vidta åtgärder som markanvändning
som orsakar påtagliga skador på betesmarkerna. Denna typ av långtgående
skador tillåts inte i annan lagstiftning utan att ersättning utgår.
Detta långtgående sätt för fastighetsägaren att nyttja skogsmarken leder i sin
tur till en mer begränsad möjlighet för renskötselrättshavaren att använda samma
mark för renbete. Lagstiftningen tillåter alltså att fastighetsägaren orsakar skador
på renbetet utan att ersättning utgår på ett sätt som tydligt avviker från övriga
fastighetsrättsliga situationer. Det finns följaktligen vissa grundläggande
avvikelser i regleringen av förfoganderätten av äganderätten och renskötselrätten
i dagens lagstiftning ur ett privaträttsligt perspektiv.
Analysen visar vidare att rättighetsskyddet för båda rättighetshavarnas är
relativt svagt utformat, men detta gäller särskilt renskötselrätten.1300
1297

Se avsnitt 6.2.
Se kap. 5.
1299 Se avsnitt 5.5.
1300 Se avsnitten 5.1.5, 5.2.6, 5.3.5 och 5.4.4.
1298
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Lagstiftningen saknar i flera avseenden den typ av bestämmelser som används i
annan fastighetsrättslig lagstiftning när relationen mellan rättigheter regleras. Det
saknas exempelvis en ömsesidig hänsynsbestämmelse som utgår från att
rättighetshavarna inte får orsaka mer långtgående skada för varandra. Vidare
saknas bestämmelser om ekonomisk kompensation. För renskötselrättshavarens
del är möjligheten att få till stånd en domstolsprövning av rättsförhållanden
begränsad. Detta innebär sammanfattningsvis att rättighetshavarna saknar ett
rättighetsskydd som motsvarar jämförbara förhållanden inom fastighetsrätten.
Det kan vidare konstateras att rättigheterna inte skyddas på ett adekvat sätt
utifrån att det rör sig om rättigheter av privaträttslig karaktär.
Ur ett egendomsrättsligt perspektiv måste man skilja på de allmänna intressena
skogsproduktion och rennäring i förhållande till äganderätten och
renskötselrätten.1301 Analysen visar att dessa olika aspekter av rätten är otydligt
hanterade och i stor utsträckning sammanblandade i dagens lagstiftning, vilket
leder
till
en
otydlig
rättslig
situation.
Utöver
detta
är
proportionalitetsbedömningarna bristfälligt redovisade i förarbetena och de visar
inte hur lagstiftaren ansett att de allmänna intressena kan uppnås samt vilka
konsekvenser detta får för rättighetshavarna. Analysen visar således att det även
ur ett egendomsrättsligt perspektiv finns brister i lagstiftningen.1302
En analys av bestämmelsernas proportionalitet visar att det allmänna intresset
av skogsproduktion motiverar långtgående skada både för rennäringen som
allmänt intresse och för renskötselrättshavarens förfoganderätt. Det kan
ifrågasättas om det råder en rimlig balans mellan intresset av skogsproduktion i
förhållande till de konsekvenser detta får för renskötselrättshavaren. Särskilt
eftersom ingen ersättning utgår till renskötselrättshavaren, även om den
pågående markanvändningen avsevärt försvåras. Även fastighetsägarens
förfoganderätt påverkas av det allmänna intresset av skogsproduktion.1303
En brist från ett egendomsrättsligt perspektiv är att det inte finns processuella
bestämmelser som gör det möjligt för rättighetshavarna att få det inbördes
rättsförhållandet prövat. Detta är tydligast vad gäller renskötselrättshavaren. En
annan sådan brist är avsaknaden av en tydlig reglering av rättighetshavarnas rätt
till ersättning vid nyttjanderättsbegränsningar som innebär att den pågående
markanvändningen försvåras. Dessa brister gör att det bör övervägas om staten
har ett ansvar för att vidta positiva åtgärder genom att genomföra förändringar i
lagstiftningen.
1301

Se avsnitt 6.1.
Se avsnitt 6.2.
1303 Denna fråga ligger dock till stor del utanför studiens syfte.
1302
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7.2

Utgångspunkter för en kommande lagstiftningsprocess

Studien visar att det föreligger vissa brister i lagstiftningen både ur ett privat- och
egendomsrättsligt perspektiv. Lagstiftningen bör därmed förändras så att den på
ett lämpligare sätt reglerar det privaträttsliga förhållandet mellan äganderätten
och renskötselrätten. Utifrån den situation som föreligger torde det krävas en
offentlig utredning som lämnar förslag till sådana förändringar, en remissrunda
där olika intressenter kan lämna synpunkter på dessa förslag, med en
efterföljande proposition som slutligen tar ställning till lagstiftningens
utformning. I ett sådant lagstiftningsarbete bör vissa grundläggande privat- och
egendomsrättsliga aspekter beaktas, vilket utvecklas i detta avsnitt.
Inledningsvis bör framhållas att staten bör eftersträva och gynna dialog och
samverkan mellan fastighetsägaren och renskötselrättshavaren. I styrningen kan
olika insatser göras för att eftersträva att förhållandet mellan rättighetshavarna
blir så bra och konstruktivt som möjligt. Det är emellertid tydligt att
rättighetshavarna har olika syn på hur marken ska brukas och att alla situationer
som uppkommer inte kan lösas genom dialog och samverkan. Det finns därför
behov av att klargöra de rättsliga förutsättningarna genom att tydliggöra
respektive rättighetshavares förfoganderätt i förhållande till varandra och
tillhandahålla ett tillräckligt rättighetsskydd för båda rättighetshavarna. Att
klargöra de rättsliga förutsättningarna kan i längden bidra till att mildra de
intressekonflikter som finns idag.
Jag menar alltså att det parallella rättsförhållandet bör förtydligas genom
lagstiftning. Det bör då redan inledningsvis klargöras att båda rättighetshavarna
har en i förhållande till varandra självständig rätt att använda skogsmarken som
skyddas av det konstitutionella egendomsskyddet. Det bör även tydliggöras att
rättighetshavarna har rätt till samma resurs och att skogsmarken därmed utgör
en gemensam resurs för fastighetsägaren och renskötselrättshavaren.1304 Det är
därmed en gemensam angelägenhet att skogsmarken sköts så att den fyller sin
funktion för båda rättighetshavarna. Det bör även klargöras att utgångspunkten
för lagstiftningen är att fastighetsägaren respektive renskötselrättshavaren har
speciella skyldigheter mot varandra, på samma sätt som i exempelvis
grannelagsrättsliga situationer.1305
Ett sätt att tydliggöra det privaträttsliga förhållandet är att uttryckligen ange i
lagstiftningen att renskötselrätten utgör en särskild rättighet till fast egendom.1306
1304

Jfr MÖD 2013: 38, se avsnitt 5.2.2 och 5.3.2.2.
Jfr Bengtsson, 2003, s. 59.
1306 Redan Samerättsutredningen föreslog detta, se avsnitt 3.3.4.
1305
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I linje med detta bör det inom ramen för den förvaltningsrättsliga lagstiftning
som berör renskötselrätten uttryckligen föreskrivas att renskötselrättshavaren
utgör sakägare.1307 Detta tydliggör att renskötselrättshavaren är berörd av de
ärenden som hanteras.
Jag menar att en utgångspunkt för både privaträttsliga och förvaltningsrättsliga
resonemang om markanvändningen bör vara respektive rättighetshavares
förfoganderätt. I ett första steg bör det därmed klargöras vilka sätt att nyttja
fastigheten som omfattas av rättigheten, exempelvis hur rättighetshavaren får
använda egendomen, fatta beslut om den och tillgodogöra sig dess ekonomiska
värde. I detta ligger att tydliggöra vad ett ”enskilt intresse” i praktiken innebär.
Eftersom två rättigheter till fast egendom berörs i detta fall bör lagstiftningen
inledningsvis utgå från respektive rättighetshavares rätt att förfoga över marken.
Därefter bör bestämmas hur deras möjlighet att använda marken i förhållande
till varandra bör se ut.
En tydlig utmaning ligger i att avgöra var gränsen går för respektive
rättighetshavares förfoganderätt i förhållande till den andre rättighetshavaren.
Som beskrivs i avsnitt 2.5.1.2 föreligger inom fastighetsrätten en princip om att
andras rättigheter ska respekteras och att man inte får orsaka alltför långtgående
skada på annans egendom. Utifrån äganderättens och renskötselrättens
privaträttsliga karaktär bör detta utgöra utgångspunkten även i lagstiftning som
reglerar detta rättsförhållande. Därmed bör fastighetsägaren och
renskötselrättshavaren ur ett privaträttsligt perspektiv inte få orsaka mer
långtgående skada i förhållande till varandra. Genom lag, förarbetsuttalanden
eller praxis bör det klargöras vilken nivå av påverkan som kan godtas
rättighetshavarna emellan. Reglering som går utöver denna toleransnivå måste
motiveras av allmänna intressen och vara proportionerlig, vilket även innefattar
en rätt till ersättning i vissa situationer.
Som analysen visar saknas centrala inslag i rättighetsskyddet i en jämförelse
med andra fastighetsrättsliga situationer. Det gäller exempelvis krav på hänsyn,
bestämmelser om avvägningar mellan rättighetshavares intressen, bestämmelser
om ekonomisk kompensation och processuella bestämmelser om rätt att yttra sig
och rätt till domstolsprövning. Min uppfattning är att det ur en juridisk synvinkel
är fullt möjligt att införa denna typ av inslag i lagstiftning som reglerar
förhållandet mellan äganderätten och renskötselrätten, men att det kan krävas
speciella åtgärder utifrån den rättsliga relationens särskilda förutsättningar. Detta
vidareutvecklas i avsnitt 7.3.

1307

För innebörden av begreppet sakägare se avsnitt 5.4.2.1.
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Som framgått av analysen är det svårt att av förarbetena utläsa hur
avvägningarna mellan de allmänna intressena av skogsproduktion och rennäring
i förhållande till äganderätten och renskötselrätten har gjorts och vilka
konsekvenser detta får för rättighetshavarna. I ett framtida lagstiftningsarbete
bör det tydligt anges vilka värden som utgör allmänna intressen och hur de ska
vägas mot varandra och i förhållande till äganderätten och renskötselrätten. I
detta ligger även att beskriva de konsekvenser som avvägningarna får för de
rättighetshavare som berörs av lagstiftningen. Som nämns ovan tycks det i hög
utsträckning vara det allmänna intresset av skogsproduktion som motiverar
fastighetsägarens långtgående rätt att använda skogsmarken. För att det ska
kunna utvärderas vad som vägts in i utformningen av lagstiftningen bör det
tydligt framgå av lag och förarbeten om det är det allmänna intresset av
skogsproduktion som motiverar begränsningar i renskötselrätten. Samma sak bör
gälla för rennäringen som allmänt intresse i förhållande till äganderätten. De
ställningstaganden och avvägningar som görs inom ramen för lagstiftningsarbetet
måste alltså redovisas öppet och så utförligt som möjligt.
Proportionalitetsbedömningarna mellan å ena sidan det allmänna intresset av
skogsproduktion och rennäring, å andra sidan fastighetsägarens respektive
renskötselrättshavarens förfoganderätt bör alltså göras tydligare än idag. I sådana
avvägningar bör även eventuella skillnader i proportionalitetsbedömningarna
mellan storskogsbruket och familjeskogsbruket belysas.1308
Det bör även klargöras, genom lagstiftaren eller i tillämpningen, hur
innebörden av de allmänna intressena kan bestämmas. Exempelvis kan
innebörden av skogsproduktionen som allmänt intresse bestämmas genom att
man utgår från den totala tillgången på virke eller uttaget av virke. Enligt uppgift
finns det idag cirka 23 miljoner hektar produktiv skogsmark.1309 Enligt
Skogsindustrierna har det svenska skogsförrådet ökat under de senaste hundra
åren och det beräknas nu uppgå till 3 000 miljoner skogskubikmeter.
Skogstillväxten är årligen drygt 120 miljoner skogskubikmeter och av detta
avverkas ca 80 miljoner skogskubikmeter varje år. Enligt Skogsindustrierna
fortsätter därför virkesförrådet att öka.1310 Denna typ av mer övergripande
uppgifter om skogsproduktionen kan utgöra utgångspunkten för bedömningen
av det allmänna intresset av skogsproduktion.
En ytterligare fråga som bör övervägas i detta sammanhang är om ett uttalat
skydd för rennäringen överhuvudtaget kan uppnås genom utformningen av
1308

Jfr ovan avseende 13 § SVL.
Prop. 2007/08:108 s. 13.
1310 [www.skogsindustrierna.se/siteassets/dokument/statistik/svenska/branschstatistik-samman
drag-2015.pdf], 2016-12-28.
1309

324

lagstiftning. Analysen pekar exempelvis på att produktionsmålet idag är utformat
så att det finns ett begränsat utrymme för att beakta renskötselrätten och
rennäringen som allmänt intresse. En lagstiftning som tar hänsyn till
renskötselrätten och rennäringen som allmänt intresse torde därmed kräva ett
anpassat produktionsmål.
En viktig aspekt ur både privat- och egendomsrättsligt perspektiv är att det
genom lag bör klargöras när ersättning ska utgå till rättighetshavarna vid
nyttjanderegleringar som motiveras av allmänna intressen. Detta är
grundläggande för att regleringen ska vara förenlig med det konstitutionella
egendomsskyddet.
Avslutningsvis bör i detta sammanhang nämnas att regleringen av förhållandet
mellan äganderätten och renskötselrätten givetvis måste samordnas med
avvägningar som rör andra utpekade allmänna intressena och som ska göras inom
ramen för skogsvårdslagstiftningen. En viss samordning kan göras mellan det
allmänna intresset rennäringen och den naturvårdshänsyn som ska tas, men ofta
rör det sig om skilda krav på lagstiftningen. Det är därför viktigt att i
proportionalitetsbedömningarna skilja på vilka intressen och faktorer som
beaktas när rättighetshavarnas förfoganderätt regleras, då detta exempelvis kan
påverka deras förutsättningar att få ekonomisk kompensation.

7.3

Några tänkbara lösningar

I detta avsnitt diskuteras förändringar som kan göras i lagstiftningen för att på
ett lämpligare sätt reglera förhållandet mellan äganderätten och renskötselrätten
utifrån ett privat- och egendomsrättsligt perspektiv. Som nämns ovan är avsikten
inte att fullständigt beskriva alla tänkbara alternativ och genomföra en fullständig
analys av deras konsekvenser, utan att bidra till en diskussion om vilka inslag som
kan användas i lagstiftningen för att tydligare reglera förhållandet mellan
äganderätten och renskötselrätten.
Ett initialt ställningstagande är om förhållandet mellan äganderätten och
renskötselrätten bör regleras genom lagstiftning som i första hand är privaträttslig
eller offentligrättslig. Som genomgången i kap. 5 visar kan detta val leda till att
lagstiftningen byggs upp på olika sätt för att reglera det privaträttsliga
förhållandet.
Ett första alternativ är att lagstiftningen har en tydlig privaträttslig
utgångspunkt. I ett sådant system kan överenskommelser mellan fastighetsägaren
och renskötselrättshavaren vara centrala. I sin renaste form skulle
överenskommelser vara det inslag i rätten som används för att reglera
rättsförhållandet, med möjlighet att få tvister prövade av en särskild instans eller
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myndighet. Det finns därefter en glidande skala för hur sådana system kan byggas
upp, vilket framgår av de kommande avsnitten.
Ett andra alternativ är en mer offentligrättslig utgångspunkt i lagstiftningen.
Även här kan en glidande skala i lösningar med olika stort inslag av de
privaträttsliga förhållandena användas. Prövningen av en skogsvårdsåtgärd kan
liksom idag inordnas i ett förfarande med en myndighetsprövning, där de
enskilda rättighetshavarna är parter eller sakägare med rätt att yttra sig och rätt
att överklaga till domstol. Denna lösning kan utgå från den ordning som idag
gäller enligt SVL, men med vissa förändringar så att lagstiftningen tydliggör de
privaträttsliga förhållandena. Ett alternativ till detta är att bygga upp en
förvaltningsmodell med FBL som förebild. Det skulle innebära att det i första
hand är de enskilda rättighetshavarna som äger frågor som rör fastigheten och
att myndigheten kontrollerar att åtgärden är förenlig med vissa grundläggande
krav. Det är då i första hand de berörda rättighetshavarna som kommer överens
om vilka åtgärder som ska vidtas. Förslag till inslag i dessa olika typer av
ordningar utvecklas nedan.
7.3.1

Överenskommelser som en utgångspunkt för lagstiftningen

Som beskrivs i avsnitt 2.5.2 och 5.2 utgör överenskommelser ett centralt inslag
vid regleringen av privaträttsliga förhållanden inom fastighetsrätten. I avsnitt
5.5.2 beskrivs hur förfarandet i SVL inte uppställer något krav på att
fastighetsägaren och renskötselrättshavaren ska uppnå överenskommelser om
hur skogsmarken ska nyttjas. I stället kan fastighetsägaren ensidigt fatta beslut
om avverkningar och andra skogsvårdsåtgärder, vilket får negativa konsekvenser
för renskötselrättshavaren. Renskötselrättshavaren har genom det lagstadgade
samrådet i 20 § SVL endast begränsade möjligheter att påverka fastighetsägarens
beslut och innehållet i Skogsstyrelsens beslut där sådana fattas.1311 Även om det
inte finns något rättsligt hinder för rättighetshavarna att ingå avtal med varandra
om hur marken ska brukas, medför de allmänna kraven i SVL på hur skogen ska
brukas begränsningar för hur långtgående överenskommelser parterna kan ingå.
Ett sätt att reglera förhållandet mellan äganderätten och renskötselrätten är
som nämns ovan att i större utsträckning än idag överlämna till rättighetshavarna
att komma överens om de åtgärder som kan vidtas på fastigheten.
Avverkningarna ses då som en angelägenhet som i första hand är
rättighetshavarnas. Dagens samråd bör då ersättas med förhandlingar mellan
1311

Se avsnitt 5.5.2.
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rättighetshavarna som leder till överenskommelser om hur marken kan
användas.1312
Med hänsyn till den stora mängden fastighetsägare och avverkningar inom
varje sameby är det emellertid inte praktiskt genomförbart att fastighetsägare och
renskötselrättshavare förhandlar om varje enskild avverkning. Ett sätt att hantera
detta är att låta rättighetshavarna på ett övergripande plan komma överens om
vilken typ av avverkningar som kan genomföras utan förhandlingar, exempelvis
utifrån avverkningens storlek eller lokalisering. Man kan även överväga
överenskommelser mellan organisationer som företräder fastighetsägarna och
renskötselhavarna på samma sätt som inom exempelvis arbetsrätten. Dessa
företrädare kan då inom ramen för mer kollektiva avtal komma överens om i
vilka situationer förhandlingar ska ske i det enskilda fallet. Denna typ av
förfarande kräver givetvis mer utförliga analyser för att utreda vilka
grundläggande krav som bör ställas, både formellt och materiellt.
På grund av de motstående intressen som finns mellan fastighetsägaren och
renskötselrättshavaren är det inte heller sannolikt att det går att uppnå
överenskommelser i alla situationer. För att förtydliga det privaträttsliga
förhållandet är det därmed viktigt att det vid oenighet går att få till stånd en
prövning av myndighet eller domstol. Detta är även ett grundläggande
egendomsrättsligt krav. Denna fråga utvecklas vidare i avsnitt 7.3.4.
Ett alternativt sätt att låta överenskommelser utgöra utgångspunkten för
lagstiftningen är att bygga in ett sådant inslag i dagens förvaltningssystem.
Överenskommelser mellan rättighetshavarna kan då utgöra en del av
Skogsstyrelsens prövning. Myndigheten kan då granska rättighetshavarnas
överenskommelser utifrån vissa allmänna hänsyn, exempelvis naturvård,
kulturmiljövård och det allmänna intresset rennäring. Om Skogsstyrelsen efter
sådana överväganden fattar beslut om särskilda villkor som begränsar någon av
rättighetshavarnas förfoganderätt måste detta motiveras av allmänna intressen
som då ska vara proportionerliga i förhållande till de enskilda rättighetshavarna,
med rätt till ersättning i vissa situationer.
För att överenskommelser ska kunna användas måste lagstiftningen mer
allmänt utformas och tolkas så att det finns utrymme för parterna att komma
överens. Lagstiftningen bör därför göra det möjligt att i större omfattning än idag
använda andra avverkningsformer än trakthyggesbruk, att kunna anpassa typen
av markberedning, att kunna avstå från markberedning eller att kunna anpassa
1312

Detta ligger även i linje med principen om ”fritt, på förhand informerat samtycke” (”free,
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skogens täthet till renskötselns behov. Detta kan kräva vissa förändringar i de
bestämmelser som idag reglerar skogsvårdsåtgärdernas utförande. I flera fall
torde det emellertid röra sig om en förändrad tolkning av dagens bestämmelser
så att hänsynen till renskötselrättshavaren och rennäringen realiseras.1313
En sista fråga bör nämnas i detta sammanhang. Dagens lagstiftning utgår i
princip från att regleringen av skogsbruket och renskötseln förhållandet mellan
jämställda parter. Forskning visar emellertid att det finns ett missförhållande i
positionerna vad gäller fastighetsägaren och renskötselrättshavaren.1314 Det har
exempelvis konstaterats att det finns en tydlig obalans särskilt mellan
storskogsbruket och renskötseln. Utifrån denna forskning bör det övervägas om
det finns skäl att göra anpassningar i lagstiftningen. Om avtalslösningar används
för att reglera förhållandet kan skydd för renskötselrättshavaren som svagare part
byggas in på samma sätt som i exempelvis arbetsrätten eller konsumenträtten.
Detta kräver givetvis grundligare analyser och överväganden.
Vad gäller förhållandet mellan familjeskogsbruket och renskötseln är
positionen mellan rättighetshavarna mer jämförbar. Det bör därför övervägas om
det i lagstiftningen bör införas andra bestämmelser för familjeskogsbruket.
Sådana skillnader bör i så fall framgå direkt av lag. Att som idag åstadkomma
sådana skillnader genom föreskrifter, allmänna råd och förarbetsuttalanden är
inte lämpligt. Mycket talar även för att detta kan vara direkt oförenligt med
8:2 RF. I avsnitt 6.2.3 beskrivs hur det genom de proportionalitetsbedömningar
som ska göras är möjligt att göra denna typ av skillnad mellan storskogsbruket
och familjeskogsbruket.
7.3.2

Bestämmelser om hänsyn eller avvägning

Analysen i avsnitt 5.1.5 visar att kravet på hänsyn rättighetshavarna emellan inte
regleras på ett sätt som motsvarar andra fastighetsrättsliga situationer. Det finns
ingen ömsesidig hänsynsbestämmelse. Vad gäller renskötselrättshavaren åläggs
denne i 65 § RNL ett hänsynskrav som motsvarar andra fastighetsrättseliga
situationer. Däremot är de krav på hänsyn som uppställs på fastighetsägaren i
13 b och 31 §§ SVL samt 30 § RNL mindre långtgående och tillåter påverkan och
skador på renskötselrättshavarens egendom på ett sätt som i princip inte
förekommer inom den övriga fastighetsrätten.

1313 Se nedan i avsnitt 7.6.1 om kritik av Skogsstyrelsens

snäva tolkningar av dagens bestämmelser.
Sandström, 2004, s. 21, Sandström m.fl., 2006, s. 3, Widmark, 2009, s. 47–48, och Löf, 2014,
s. xiii. Lawrence, 2009, s. 72 pekar på att överenskommelser som inte beaktar urfolks rätt till
självbestämmande riskerar att reproducera existerande olikheter och ojämlika maktförhållanden.
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För att förtydliga det privaträttsliga förhållandet kan en bestämmelse om
ömsesidig hänsyn rättighetshavarna emellan införas. Detta skulle klargöra den
privaträttsliga utgångspunkten att rättighetshavarna inte får orsaka alltför
långtgående skada i förhållande till varandra. Lagstiftaren kan även i förarbetena
ge uttryck för hur långtgående påverkan som bör accepteras rättighetshavarna
emellan. Om det inte klargörs vilken påverkan som kan accepteras utifrån ett
privaträttsligt perspektiv eller om det råder tvist om detta bör frågan ytterst kunna
prövas av domstol, precis som i jämförbara fastighetsrättsliga situationer.
Om lagstiftaren menar att det finns skäl att i lagstiftningen föreskriva om
åtgärder som medför påverkan eller skada för en rättighetshavare som överstiger
den privaträttsligt acceptabla nivån måste detta vara förenligt med
egendomsskyddet och motiveras av allmänna intressen. Det krävs då att
regleringen står i proportion med de konsekvenser detta får för rättighetshavaren
och att ersättning utgår om den pågående markanvändningen avsevärt försvåras.
Analysen i avsnitt 5.2.6 visar att lagstiftningen inte heller innehåller några
avvägningsmekanismer som ställer behovet av en åtgärd för en rättighetshavare
mot konsekvenserna för den andre rättighetshavaren på ett sätt som motsvarar
jämförbara situationer inom den speciella fastighetsrätten. Även denna typ av
bestämmelser kan användas för att reglera förhållandet mellan äganderätten och
renskötselrätten inom ramen för en förvaltningsrättslig ordning.
Som tidigare påpekats kan förutsättningarna för fastighetsägare inom
storskogsbruket och familjeskogsbruket skilja sig åt.1315 Det innebär att
olägenheterna och nyttan av en åtgärd kan se olika ut beroende på vilken
fastighetsägare som avser att genomföra en avverkning. Denna skillnad kan
beaktas genom utformningen av bestämmelser om avvägningen mellan
rättighetshavares behov, genom att proportionalitetbedömningarna anpassas
efter de olika förutsättningar som gäller för fastighetsägaren.
Egendomsskyddet innebär att det även ska övervägas vilka alternativa åtgärder
som kan vidtas för att uppnå samma mål. Sådana alternativa åtgärder skulle
exempelvis kunna utgöra återbeskogning utan markberedning eller att använda
en anpassad markberedning med en markpåverkan om maximalt 20 procent. Det
finns idag särskilda markberedningsaggregat som kan användas för att minska
markpåverkan.1316 Dessa används emellertid i liten omfattning. Ett annat
exempel på alternativa åtgärder är användandet av andra avverkningsmetoder än
trakthyggesbruket.

1315
1316

Se bl.a. avsnitt 6.2.2.
Se Roturier, 2006, s. 212.
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De scenariobeskrivningar som Horstkotte m.fl. har genomfört kan användas
för att belysa frågor om alternativa tillvägagångssätt i skogsbruket. I studien har
de skogsvårdsåtgärder som används idag jämförts med ett mer
renskötselanpassat skogsbruk. Över ett längre tidsperspektiv om 100 år blir
avkastningen för skogsbruket 80 procent av den avkastning som ett skogsbruk
med dagens metoder innebär.1317 Studien visar därmed att det går att bedriva
skogsbruk som leder till mindre konsekvenser för renskötselrättshavaren, men
som samtidigt ger avkastning från skogsbruket. Denna typ av alternativa åtgärder
bör övervägas i proportionalitetsbedömningen. Studier som denna kan bidra till
förståelsen för storleksordningen av de ekonomiska konsekvenserna
anpassningarna till renskötseln kan få för fastighetsägaren och för det allmänna
intresset av skogsproduktion.
7.3.3

Bestämmelser om ekonomisk kompensation

Analysen i avsnitt 5.3.5 visar vidare att det i stor utsträckning saknas
förutsättningar för rättighetshavarna att få ekonomisk kompensation vid skada.
Visserligen torde skadorna ofta omfattas av den allmänna
skadeståndsbestämmelsen i 2:1 SkL, men lagstiftningens utformning och
systematik gör att båda rättighetshavarna har begränsade möjligheter att få frågan
om ekonomisk kompensation prövad. Avsaknaden av en tydlig
hänsynsbestämmelse begränsar vidare renskötselrättshavarens möjlighet att få
skadestånd. Att det inte finns uttryckliga bestämmelser om ekonomisk
kompensation gör att regleringen av rättsförhållandet avviker från andra
jämförbara situationer. En annan skillnad är att fastighetsägaren och
renskötselrättshavaren inte kan försäkra sin egendom i förhållande till varandras
verksamhet. Det gör att både fastighetsägaren och renskötselrättshavaren måste
förlita sig på att kunna få skadestånd från motparten, vilket analysen visar är svårt.
Avsaknaden av möjlighet att försäkra egendomen gör det än mer angeläget att
genom lag föreskriva om rätten till ekonomisk kompensation.
För att förtydliga regleringen av det privaträttsliga förhållandet bör
bestämmelser om rätt till skadestånd eller annan form av ersättning införas.
Bestämmelserna kan antingen göras som en del av en privaträttslig reglering eller
ett mer förvaltningsrättsligt förfarande. Som beskrivs i avsnitt 5.1 kan man skilja
mellan åtminstone tre typer av ekonomisk kompensation. Den första typen
utgörs av skadestånd som utgår när skada orsakats som överstiger den
toleransnivå som gäller utifrån ett privaträttsligt perspektiv. Den andra typen
1317
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utgörs av ersättning som utgår för nyttjanderegleringar som staten fattat beslut
om och som motiverats av ett allmänt intresse. Den tredje typen utgörs av
vinstfördelning som utgår för att en rättighetshavare får en förmånligare situation
i förhållande till en annan rättighetshavare genom en åtgärd.
Alla de ovan angivna typerna av ekonomisk kompensation är möjliga att
använda vid regleringen av förhållandet mellan äganderätten och
renskötselrätten. Det är emellertid viktigt att klargöra vilken typ av ekonomisk
kompensation det rör sig om och i vilka situationer den bör utgå. Om
ersättningen motiveras av att det rör sig om en nyttjandereglering som baserar
sig i allmänna intressen och som begränsar rättighetshavarens förfoganderätt bör
det klargöras att det rör sig om denna typ av ersättning. Det bör då även klargöras
vem som ska utge ersättningen.
Som beskrivs i avsnitt 5.3.5 föreligger ett antal rättsliga oklarheter för
förutsättningarna för skadestånd. Om skadestånd ska utgöra det alternativ som
finns för ekonomisk kompensation bör det förtydligas om skador på renbete
utgör sakskada eller ren förmögenhetsskada. I det senare fallet bör det även
klargöras i vilka situationer skadestånd för ren förmögenhetsskada ska utgå. Det
bör även förtydligas vem som ansvarar för att utge skadestånd i förhållande till
renskötselrättshavaren, eftersom flera aktörer kan vara inblandade vid
skogsvårdsåtgärder. Det kan röra sig om fastighetsägaren, ett skogsbolag som har
fått skogsavverkningsrätt och olika entreprenörer som utfört arbetet. Vidare bör
det anges hur samverkande faktorer ska beaktas samt huruvida skadan ska
bedömas på en mer övergripande nivå utifrån ett landskapsperspektiv i stället för
på beståndsnivå.
Frågan om ekonomisk kompensation kan även utgöra en del av ett
förvaltningsrättsligt förfarande. Det skulle innebära att när avverkningen prövas
är ett moment att pröva om ekonomisk kompensation ska utgå.
Om fastighetsägarens rätt att använda marken begränsas och detta motiveras
av hänsyn till rennäringen som allmänt intresse bör det särskilt övervägas vem
som ansvarar för att utge ersättning till fastighetsägaren. När en begränsning av
förfoganderätten sker inom fastighetsrätten till förmån för ett enskilt intresse
som sammanfaller med ett allmänt intresse, är det företaget eller den enskilde
som ansvarar för att utge ersättning till den drabbade rättighetshavaren. Detta är
exempelvis fallet när ledningsrätt upplåts. Begränsningen motiveras då av det
allmänna intresset av att ledningar ska komma till stånd för kommunikation. Det
är i sådana situationer ledningsrättsinnehavaren, som ofta är ett företag, som ska
utge ersättning för upplåtelsen till fastighetsägaren och andra berörda
rättighetshavare. I situationer som rör allmänna intressen som inte har samma
tydliga koppling till en enskild verksamhet utgår ersättningen i stället av allmänna
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medel. Exempel på sådana situationer är hänsyn till friluftslivet, naturvården eller
kulturmiljön, då skyddet motiveras av närmast sociala eller ekologiska skäl.
Om SVL skulle följa denna systematik borde renskötselrättshavaren utge
ersättning till fastighetsägaren vid nyttjanderegleringar som motiveras av det
allmänna intresset rennäring. Det finns emellertid skäl att överväga om staten bör
ta ett särskilt ansvar för denna typ av ersättning. Flera studier visar att
rennäringen är i ett trängt ekonomiskt läge.1318 Ökade kostnader, bland annat för
utfodring på grund av klimatförändringar, har medfört en mycket sårbar
ekonomisk situation.1319 Att ålägga renskötselrättshavaren att ersätta
fastighetsägaren för att rennäringen som allmänt intresse ska skyddas kan därmed
medföra att renskötselns förutsättningar försvagas ytterligare. Det vore i en sådan
situation orimligt att ålägga renskötselrättshavaren denna typ av ansvar för
ersättningen, då detta i så fall motverkar själva skyddsintresset. Sådana
konsekvenser bör utredas vidare.
Det finns även andra faktorer som kan tala för att staten har ett särskilt ansvar
för att utge den ekonomiska ersättningen. En sådan faktor är att staten genom
sitt agerande i historisk tid bidragit till det parallella rättsförhållandet och det
komplexa rättsläget.1320 En annan sådan faktor är statens ansvar enligt 1:2 6 st. RF
för att främja samernas möjlighet att bevara och utveckla sin kultur. Detta
stadgande bekräftar även samernas ställning som urfolk, vilket kan innebära att
staten har ett särskilt ekonomiskt ansvar för samernas situation.1321 Det bör mot
denna bakgrund övervägas om staten har ett sådan särskilt ansvar för att utge
ersättning till fastighetsägaren i de angivna situationerna.
I avsnitt 5.3.5.2 beskrivs de komplexa förutsättningar som föreligger när
skador av skogsbruk på renskötselrättshavarens egendom ska bedömas. Ett sätt
att hantera frågan om ekonomisk kompensation kan mot denna bakgrund vara
en bestämmelse om vinstfördelning för storskogsbruket, som ett sätt att fördela
den ekonomiska nyttan av skogsmarken.1322 En vinstfördelningsbestämmelse
kan exempelvis innebära att en viss andel av det ekonomiska utbytet av
avverkningarna utgår från fastighetsägarna inom storskogsbruket till
renskötselrättshavaren.1323 Renskötselhavaren kan då även anses kompenserad
för vissa skador och intrång. En sådan bestämmelse måste givetvis vara förenlig
1318

Labba m.fl., 2006 och Nordin, 2007, s. 25–29 med hänvisningar.
Se avsnitt 3.5 om Klimat- och sårbarhetsutredningen, SOU 2007:60.
1320 Se avsnitt 3.1 och 3.3.
1321 Se t.ex. artikel 39 i Urfolksdeklarationen.
1322 Se avsnitt 5.3.3 för en beskrivning av i vilka situationer olika typer av vinstfördelning
används i lagstiftningen.
1323 Jfr 7:7 ML.
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med egendomsskyddet, vilket innebär att frågor om proportionalitet och rätt till
ersättning bör övervägas.
En fråga som bör övervägas i detta sammanhang är huruvida det
överhuvudtaget är möjligt att använda ekonomisk kompensation i förhållande till
renskötselrättshavaren. Frågeställningen har berörts i avsnitt 6.2.4. Där beskrivs
att det inte är helt självklart att ekonomisk kompensation kan användas för att
kompensera renskötselrättshavaren. Inför framtida lagstiftning bör detta givetvis
övervägas ytterligare. Om ekonomisk kompensation inte kan användas för att
kompensera renskötselrättshavaren kan det givetvis påverka tillämpningen av
egendomsskyddet. Konsekvenserna för renskötselrättshavaren måste då
övervägas utan möjlighet till ekonomisk kompensation, vilket påverkar
proportionalitetsbedömningarna. Detta kan innebära att den påverkansgrad som
accepteras inte får överstiga en nivå så att renskötselns pågående
markanvändning avsevärt försvåras. Detta skulle givetvis kunna få stor betydelse
för hur lagstiftningen kan utformas.
7.3.4

Rätten att överklaga och frågan om en särskild instans för tvister

Ett centralt inslag i skyddet för de privaträttsliga rättigheterna är möjligheten att
få sin rätt prövad i domstol.1324 Analysen i avsnitt 5.4.4 visar att fastighetsägarens
och renskötselrättshavarens möjligheter att få till stånd en domstolsprövning av
inbördes tvister är begränsade. För renskötselrättshavarens del beror detta dels
på att det inte finns förfaranderegler som ger renskötselrättshavaren ställning
som sakägare, dels på att denne inte får kännedom om planerna på en avverkning
eftersom beslut oftast inte meddelas av Skogsstyrelsen. De ekonomiska risker
som en talan i allmän domstol innebär i ett tvistemål torde också begränsa båda
rättighetshavarnas möjlighet att få tvister prövade.
Utifrån den enskildes rätt till domstolsprövning bör det införas förfaranden
för att hantera tvister mellan fastighetsägaren och renskötselrättshavaren. Det
finns även forskning som pekar på att relationen mellan skogsbruket och
renskötseln skulle förbättras genom att skapa mekanismer som till en låg kostnad
kan lösa de konflikter som inte går att lösa genom samråd.1325 Nedan beskrivs ett
antal sådana förfaranden.
Ett alternativ är att utifrån dagens förvaltningssystem göra Skogsstyrelsens
beslut överklagbara för renskötselrättshavaren. Det bör då tydligt framgå att
renskötselrättshavaren är sakägare i Skogsstyrelsens förfarande och att denne ska
1324
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Se avsnitt 2.6.1.
Widmark, 2009, s. 41–43.
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höras innan ärendet avgörs, åtminstone i situationer där det framgår att
renskötselrättshavaren motsatt sig åtgärden. Detta kan exempelvis gälla
avverkningar inom särskilt känsliga områden för renskötseln. Formella beslut om
anpassningar i förhållande till renskötselns behov bör då fattas i högre
utsträckning än idag och dessa beslut måste också översändas till
renskötselrättshavaren. Redan idag kan detta bli fallet om renskötselrättshavaren
begär att få ta del av vissa avverkningsärenden, yttrar sig och begär en särskild
prövning av ärendet.
Ett annat alternativ är att Skogsstyrelsen gör en särskild prövning om någon
av rättighetshavarna begär det. Ytterligare ett alternativ är att en särskild prövning
görs i de fall där fastighetsägaren inte uppnått en överenskommelse med
renskötselrättshavaren, vilket bör framgå av anmälan eller ansökan.
Den typ av svårigheter som föreligger för rättighetshavarna att föra talan i
domstol som redovisas i 5.4.3 har inom andra delar av fastighetsrätten lett till att
det utvecklats särskilda instanser för att hantera tvister mellan rättighetshavare.
Exempel är prövningarna i hyres- och arrendenämnderna samt prövningar enligt
FBL.1326 Detta utgör exempel på förfaranden som anpassats till de särskilda
rättsförhållandena. Viktiga inslag i dessa förfaranden är möjligheten till en
effektiv prövning som inte är kostsam för parterna samt betydelsen av att försöka
förlika parterna. Ett alternativ kan mot denna bakgrund vara att inrätta en särskild
instans för att pröva tvister i förhållandet mellan äganderätten och
renskötselrätten.1327 Man kan exempelvis tänka sig att Skogsstyrelsen under vissa
förutsättningar kan överlämna prövningen av ett ärende till en sådan särskilt
inrättad instans.
Det finns flera fördelar med en sådan särskild instans. Det är genom instansens
sammansättning möjligt att tillföra den särskilda sakkunskap som krävs vad gäller
skogsbruk och renskötsel. På samma sätt som i andra fastighetsrättsliga
situationer underlättar sådan sakkunskap avgörandet av vilka alternativa
skogsvårdsåtgärder som är lämpliga. Genom instansens sammansättning går det
att bredda den kompetens som avgör ärendena, exempelvis med kunskap om
renskötselns förutsättningar. På det sättet kan även samiska sedvanor och
traditioner få betydelse för förfarandet.1328 En annan fördel är möjligheten att
bygga in medling som ett naturligt inslag i förfarandet, på ett sätt som motsvarar
förfarandet i arrende- och hyresnämnderna. Medling kan leda till att konflikter
blir lösta på ett sätt som tillgodoser båda parternas behov och som bygger på att
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Se avsnitt 5.4.3.
Frågan om en typ av alternativ konfliktlösning lyftes av Gränsdragningskommissionen, se
SOU 2006:14 s. 505–514.
1328 Se Torp, 2011, s. 29.
1327
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de själva bidrar till lösningen av tvisten. Här bör även möjligheten att föra
diskussioner om tvisten ute i skogsmarken framhållas, vilket kan utgöra ett viktigt
inslag i denna typ av förfarande. Det går även att genom lagstiftningen ålägga ett
visst utredningsansvar på den särskilda instansen. Denna typ av prövning torde
även innebära fördelar både ekonomiska och tidsmässigt. Utöver detta innebär
en särskild instans att man lyfter beslutet från en myndighet, Skogsstyrelsen, som
har ett tydligt uppdrag att uppfylla målet om skogsproduktion.

7.4

Förändringarnas förenlighet med egendomsskyddet

Studien visar att det finns brister i dagens reglering av förhållandet mellan
äganderätten och renskötselrätten både utifrån ett privat- och egendomsrättsligt
perspektiv. Detta pekar på ett behov av att förändra lagstiftningen för att på ett
lämpligare sätt hantera det privaträttsliga förhållandet. En åsikt som har framförts
i samband med tidigare förslag om att förstärka de renskötande samernas rättsliga
ställning är att sådana förändringar utgör en rättighetsförskjutning som innebär
en kränkning av fastighetsägarens egendomsskydd.1329 I detta avsnitt diskuteras
därför huruvida det är möjligt att genomföra förändringar i lagstiftning utifrån de
krav som egendomsskyddet uppställer.
Ett grundläggande syfte för rättsordningen är att lösa intressekonflikter mellan
enskilda.1330 Staten har som lagstiftare ansvaret för att sådan reglering kommer
till stånd. Regleringen av frågor som rör enskildas personliga ställning och deras
personliga och ekonomiska förhållanden inbördes ligger inom riksdagens
primära lagområde och kan inte delegeras till regeringen eller andra myndigheter
enligt 8:2 RF.
I lagstiftningsarbetet ansvarar staten för att lagstiftningen blir förenlig med
vissa grundläggande krav, som exempelvis upprätthållandet av det
konstitutionella egendomsskyddet. Som beskrivs i avsnitt 2.6.2 innebär
egendomsskyddet inte ett absolut skydd för innehavaren av egendom, men det
lägger fast förutsättningarna för den balans som ska finnas mellan statens och de
enskildas intressen och villkoren för att staten ska kunna vidta åtgärder som
medför nyttjanderegleringar av enskildas förfoganderätt. Egendomsskyddet
innefattar även vissa förutsättningar för hur relationen mellan enskilda ska
hanteras av staten vid upprättande av lagstiftning eller vid rättstillämpning.

1329

Bonde, 2000, s. 394–398, Skogsindustriernas remissyttrande, 2002-11-14, Lantbrukarnas
Riksförbunds remissyttrande, 2009-12-09, Skogsindustriernas remissyttrande, 2009-12-08.
1330 Strömholm, 1996, s. 152–161.
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Vid regleringen av förhållandet mellan skogsbruket och renskötseln måste
lagstiftaren beakta båda rättighetshavarnas egendomsrätt. För renskötselrättens
del får HD:s uttalanden i Skattefjällsmålet om rättighetens karaktär betydelse för
hur renskötselrätten kan hanteras av lagstiftaren. Eftersom renskötselrätten utgör
en rättighet av privaträttslig karaktär bör rättigheten som utgångspunkt ges en
motsvarande innebörd och skydd som andra jämförbara rättigheter till fast
egendom.1331 Detta har även utgjort en utgångspunkt för de offentliga
utredningar som har genomförts.1332 Idag kommer dock renskötselrätten inte till
uttryck i lagstiftningen på samma sätt som andra rättigheter till fast egendom.
Analysen visar att skyddet för rennäringen som allmänt intresse är otillräckligt
för att beakta renskötselrättens privaträttsliga karaktär.
Som beskrivs i avsnitt 3.2 har synen på äganderätten och renskötselrätten
varierat över tid. I uttalanden under lagstiftningsprocessen i slutet av 1800-talet
var det tydligt att samernas markanvändning ansågs bygga på rättigheter och att
dessa skulle beaktas av den som erhållit äganderätten till marken, särskilt vid
skogsbruk.1333 Grunderna i skogsvårdslagstiftningen har därefter utformats
under en period när synsättet i stället var att renskötselns markanvändning
grundade sig i privilegier. De rättsliga förhållandena förändrades i detta avseende
först i och med HD:s ställningstagande till renskötselrättens grundläggande
karaktär år 1981.
Dagens SVL från år 1979 infördes innan domen i Skattefjällsmålet klarlade
renskötselrättens rättsliga grund. Av förarbetsuttalanden framgår att rennäringen
bedömdes som ett allmänt intresse som skulle beaktas vid skogsbruksåtgärder.
För att förstärka hänsynen till rennäringen gjordes i början av 1990-talet
ändringar i SVL. I detta skede var det genom Skattefjällsmålet klarlagt att
renskötselrätten utgjorde en rättighet av civilrättslig karaktär som omfattades av
egendomsskyddet på samma sätt som äganderätten. Ändå utformades
lagstiftningen inte i enlighet med detta. Skyddet för rennäringen samordnades i
stället med skyddet för naturvård och kulturmiljön i en förvaltningsrättslig
ordning. Lagstiftningen blev därmed redan initialt bristfällig utifrån ett privatoch egendomsrättsligt perspektiv. Staten har därefter upprätthållit denna typ av
reglering, trots att det i flera sammanhang konstaterats att lagstiftningen inte i
tillräcklig grad avspeglar att det rör sig om förhållandet mellan rättigheter.
1331

Här kan samernas ställning som urfolk innebära krav på särskilda åtgärder, vilket torde kunna
hanteras inom ramen för rennäringen som allmänt intresse. Dessa frågor ligger emellertid utanför
studiens syfte.
1332 Se avsnitt 3.5.
1333 Se avsnitt 3.2.
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Utformningen av SVL gjordes således utan att de privat- och
egendomsrättsliga förutsättningarna för regleringen beaktades i tillräcklig
utsträckning. Inte heller när gränsen för svårföryngrad skog togs bort ur SVL år
2010 var detta fall.1334 I direktiven och förarbetena angavs att detta gjordes av
administrativa skäl. Samtidigt är det uppenbart att förändringen fick
privaträttsliga konsekvenser eftersom renskötselrättshavarens möjlighet att
överklaga Skogsstyrelsens beslut begränsades ytterligare. Detta påtalades också
av Skogsstyrelsen, den tillsatta utredningen och Sametinget. Lagstiftaren valde att
förbigå dessa invändningar utan att vidta åtgärder för att åstadkomma ett lämpligt
rättighetsskydd för renskötselrättshavaren. De åtgärder som genomförts av
lagstiftaren i senare tid har därmed lett till att renskötselrättens rättighetsskydd
försvagats ytterligare.
När rättsläget på olika sätt förändras, exempelvis genom domstolsutslag, krävs
ibland grundläggande förändringar i lagstiftning. Lagstiftaren kan inte hålla fast
vid rättsliga utgångspunkter som visat sig vara felaktiga, utan har ett ansvar för
att uppdatera lagstiftningen när rättsläget förändras eller tydliggörs. HD:s tydliga
uttalande i Skattefjällsmålet om renskötselrättens rättsliga karaktär och att rätten
omfattades av egendomsskyddet borde ha lett till att lagstiftningen förändrades i
grunden, vilket alltså inte gjordes. Staten får därmed antas ha ett ansvar för att
ändra lagstiftningen utifrån de rättsliga förutsättningar som föreligger idag, för
att i tillräcklig grad beakta de privaträttsliga förhållandena och egendomsskyddet
både för äganderätten och renskötselrätten.
Analysen visar att det finns brister i regleringen av förhållandet mellan
äganderätten och renskötselrätten. Om lagstiftaren inte vidtar åtgärder kan det
innebära att Sverige inte lever upp till det de krav som egendomsskyddet
uppställer. De förändringar som föreslås innebär inte att skogsmarken ska ges
tillbaks till renskötselrättshavaren så att fastighetsägaren exkluderas från att nyttja
den.1335 Det är i stället frågan om att renskötselrättshavarens förfoganderätt och
rättighetsskydd ska överensstämma med innehavet av andra rättigheter av
privaträttslig karaktär. Fastighetsägaren har fortsatt rätt att använda fastigheten
för skogsbruk, men måste på samma sätt som i andra fastighetsrättsliga
situationer anpassa sitt nyttjande till andra rättighetshavares behov. Analysen
visar att fastighetsägaren har en förmånligare ställning i förhållande till
renskötselrättshavaren än till andra rättighetshavare. Detta kan i stor utsträckning
förklaras av det allmänna intresset av skogsproduktion. Min bedömning är därför
att den typ av förändringar som beskrivs ovan inte utgör en försvagning av
1334
1335

Se avsnitt 3.3.4.3.
Jfr Pincová och Pinc mot Tjeckiska republiken samt Zvolsky och Zvolska mot Tjeckiska republiken.
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äganderätten som strider mot egendomsskyddet. Det rör sig i stället om en
anpassning i lagstiftningen till det faktum att båda rättigheterna omfattas av
egendomsskyddet. I den mån fastighetsrättshavarens rätt begränsas utöver detta
måste det motiveras av allmänna intressen och i vissa lägen ska då ersättning utgå.
Även i detta sammanhang bör 1:2 6 st. RF nämnas. Bestämmelsen ger uttryck
för ett konstitutionellt ansvar för staten att främja det samiska folkets möjligheter
att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv, där även renskötseln
omfattas.1336 I bestämmelsen används uttrycket ”ska främja”. Denna formulering
pekar på ett krav att staten ska vidta aktiva åtgärder för att uppnå bestämmelsens
målsättning. Stagandet kan därmed få betydelse för statens skyldighet att vidta
aktiva åtgärder för att skydda renskötselrättshavarens rätt till skogsmarken.1337

7.5

Något om statens särskilda ansvar

I detta avsnitt finns några reflektioner avseende frågan om statens ansvar för den
rättsliga situation som föreligger idag och om åtgärder som staten kan vidta redan
inom ramen för dagens lagstiftning för att förbättra renskötselns situation.
Idag pågår olika processer för att komma till rätta med konsekvenserna av
åtgärder som staten tidigare vidtagit mot olika grupper och som inte är förenliga
med dagens rättsstatliga värden. Exempel på sådana processer är romernas
situation, ersättning till tvångssteriliserade och upprättelse för barn som
omhändertagits av samhället och sedan vanvårdats.1338 Någon motsvarande
process pågår inte för samernas del, även om Diskrimineringsombudsmannen
och Sametinget har väckt frågan om en sanningskommission.1339 En sådan
kommission skulle kunna omfatta frågan om staten genom historiskt agerande
har ett särskilt ansvar för dagens rättsläge i förhållandet mellan äganderätten och
renskötselrätten. Avsikten är inte att besvara denna fråga, utan att bidra till
diskussionen utifrån den redogörelse som gjorts i studien av statens agerande i
historisk tid avseende äganderätten och renskötselrätten.
Som framgår av beskrivningen av de historiska förhållandena i avsnitten 3.1
och 3.2 har komplexiteten i regleringen av förhållandet mellan äganderätten och
1336 Sveriges internationella

åtaganden i förhållande till samerna som urfolk kan innebära att staten
har än mer långtgående skyldigheter i dessa avseenden.
1337 Frågan om statens skyldighet att vidta åtgärder kan även diskuteras utifrån förbudet mot
diskriminering i 2:12 och 2:13 RF och artikel 14 EKMR. Frågan om diskriminering lämnas
emellertid av utrymmesskäl utanför diskussionen.
1338 Ds 2014:8, lag (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall, SOU 2009:99 och SOU
2011:9.
1339 [www.sametinget.se/90491] 2017-02-20.

338

renskötselrätten i stor utsträckning sitt ursprung i tidigare skeenden, där staten
på olika sätt agerat och fattat avgörande beslut. En förklaring till den dubbla rätt
till marken som äganderätten och renskötselrätten utgör är bland annat den
kolonisationspolitik som kronan förde från 1600-talet och framåt, som innebar
att människor uppmanades att bosätta sig i de norra delarna av Sverige. De
påföljande avvittringarna som kronan genomförde innebar att stora områden
kom att innehas av enskilda. Från statens sida fanns en medvetenhet om att
samer hade rättigheter till marken, men det ansågs ändå att marken kunde
fördelas bland de bofasta, eftersom de bofasta och de renskötande samerna inte
skulle använda marken på samma sätt. Genom dessa statliga förfaranden har
enskilda tillerkänts enskild äganderätt till marken, som en parallell rättighet till
den renskötselrätt som redan fanns etablerad på samma marker. Statens agerande
har därmed bidragit till dagens komplexa rättsförhållanden.
Utöver detta har staten i huvudsak hanterat renskötselns markanvändning
som förvaltningsfrågor, där lappfogdarna haft ett stort inflytande över
renskötselns markanvändning under stora delar 1900-talet. Staten utgick från det
så kallade lapprivilegiet och bortsåg därmed från samernas rätt att använda
marken och. Detta synsätt varade fram till domen i Skattefjällsmålet år 1981.
Statens förhållningssätt till den samiska markanvändningen innebär att grunderna
i SVL och RNL utformats utan att de privaträttsliga aspekterna beaktats.
Detta visar att statens eget agerande i historisk tid i stor utsträckning bidragit
till dagens komplexa rättsliga situation. Jag menar därför att rättsförhållandet
mellan äganderätten och renskötselrätten aldrig kan analyseras och övervägas
utan att även statens roll och ansvar beaktas. Det rör sig om ett rättsförhållande
där staten bidragit starkt till den nuvarande rättighetssituationen. Detta innebär
att staten även har ett tydligt ansvar för att lösa de intressekonflikter som finns
idag. Vilket ansvar staten har för det komplexa rättsläget och vilka åtgärder staten
bör vidtas utifrån detta bör övervägas inom ramen för ett framtida
lagstiftningsarbete. Även samernas ställning som urfolk innebär ett särskilt ansvar
för samernas situation och urfolksrätten kan påverkar lagstiftningens
utformning. Som tidigare nämnts kan detta exempelvis påverka innebörden av
rennäringen som allmänt intresse. En annan följd av detta är att lagstiftningen
inte kan utformas utan att de renskötande samerna själva, samiska organisationer
som företräder dessa och Sametinget har ett starkt inflytande över denna process,
som en del av samernas rätt till självbestämmande.
Analysen visar även att statens hantering av den intressekonflikt som finns
mellan fastighetsägaren och renskötselrättshavaren är bristfällig utifrån ett
privaträttsligt perspektiv. Skogsstyrelsen har under det senaste decenniet lagt ner
tid och resurser på upprättandet av renbruksplaner, bland annat som ett underlag
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för samråd mellan skogsbruket och rennäringen.1340 Myndigheten har även
utarbetat rutiner när skogsägare kontaktar myndigheten om att renar orsakat
skador på ungskog.1341 Det finns även ett antal rapporter och meddelanden som
beskriver relationen mellan skogsbruket och rennäringen. Myndigheten tycks
emellertid ha ägnat betydligt mindre arbete åt att utveckla innebörden av de
bestämmelser som reglerar förhållandet mellan fastighetsägarens skogsbruk och
renskötseln. Myndigheten har själv vid utvärderingen av sitt arbete, konstaterat
att lite arbete har lagts ner i att utvärdera tillämpningen av 31 § SVL i jämförelse
med naturvårdshänsynen i 30 § SVL.1342
Det finns flera inslag i Skogsstyrelsens föreskrifter, allmänna råd och
tillämpning som är tveksamma utifrån att förhållandet mellan äganderätten och
renskötselrätten är av privaträttslig karaktär. Ett exempel på detta är
renskötselrättshavarens begränsade möjlighet att inom ramen för dagens
handläggning yttra sig och överklaga beslut som sakägare.1343 Skogsstyrelsen
beaktar därmed inte att samebyarna utgör innehavare av särskild rätt till marken
och den ställning som detta ger, särskilt genom bestämmelserna i FL.
Ställningstaganden av Skogsstyrelsen i enskilda ärenden i form av beslut med
villkor för avverkningar eller förbud utifrån rennäringens behov är mycket
sällsynta. Detta gör att antalet beslut som kan överklagas och som leder till
vägledning för rättstillämpningen är få. Detta får anses utgöra ett problem utifrån
ett privaträttsligt perspektiv då det bör klargöras var gränserna går för
rättighetshavarnas förfoganderätt i förhållande till varandra.
Renskötselrättshavaren har alltså en starkare rättslig ställning än vad
Skogsstyrelsens tillämpning visar. Samebyarna skulle dock inom ramen för
dagens lagstiftning kunna anmäla till Skogsstyrelsen att det finns avverkningar
man motsätter sig och begära en särskild prövning genom beslut i sådana
situationer.1344 Samebyarna skulle även kunna begära att bli hörda som berörda
sakägare och att beslut skickas till dem för en möjlighet att överklaga. Med dagens

1340

Skogsstyrelsens rapport 2011:6. Se även Sandström m.fl., 2003, för en beskrivning av arbetet
med renbruksplaner. Jfr dock Löf, 2014, paper IV som beskriver att rennäringens situation inte
förbättrats trots satsningar på karteringar och utveckling av tekniska hjälpmedel.
1341
[www.skogsstyrelsen.se/Aga-och-bruka/Skogsbruk/Skador-pa-skog/Ovriga-skador/
Renskador/]. Arbetet uppvisar ställningstaganden som är tveksamma ur ett privaträttsligt
perspektiv.
1342 Skogsstyrelsens meddelande nr 5, 2011, s. 35.
1343 Detta beskrivs i avsnitt 5.4.4.2.
1344 Se som exempel på detta Skogsstyrelsens beslut 2015-04-27, A15541-2015, beslut 2015-05-05,
A13051-2015, beslut 2016-09-29, A32060-2016, beslut 2016-11-30, A45540-2016, beslut 2016-1130, A45541-2016 och beslut 2016-11-30, A47377-2016.
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utformning av 13 b och 31 §§ torde emellertid även detta sätt att skydda sin rätt
vara relativt svagt, förutsatt att dessa inte bortses från vid en normprövning.
Sammanfattningsvis är ett konstaterande att det inom ramen för
Skogsstyrelsens tillämpning av SVL, bör vidtas åtgärder för att tydliggöra det
privaträttsliga förhållandet mellan äganderätten och renskötselrätten.
Förhållandet mellan äganderätten och renskötselrätten vad gäller skogsbruk
regleras i stor utsträckning genom Skogsstyrelsens allmänna råd. Detta sätt att
reglera den rättsliga relationen torde inte vara förenligt med kravet i 8:2 RF om
att privaträttsliga förhållanden ska regleras genom lag. Föreskrifterna och de
allmänna råden är dessutom mycket abstrakta och många formuleringar ger inte
ett skydd för renskötselrättshavaren som motsvarar renskötselrättens
privaträttsliga karaktär. Exempel på sådana formuleringar är att koncentration av
hyggen bör ”undvikas”. Ett annat exempel är att avverkningar inom
uppsamlingsområden bör ska så att områdenas funktion inte ”onödigtvis
försämras”. Vidare anges att markberedning bör ska med minsta möjliga
påverkan på lavhävdade marker samt så att framkomligheten vid flyttning och
samling av renar ”inte onödigtvis försvåras”.1345 Det rör sig om vaga skrivningar
som är svåra att efterleva och följa upp utifrån ett privaträttsligt perspektiv.
En annan fråga som bör uppmärksammas är att staten kan bidra till att hantera
förhållandet mellan skogsbruket och renskötseln genom nyttjandet av den
skogsmark som staten själv förvaltar genom Sveaskog och Statens
Fastighetsverk. Vid införandet av SVL angavs att förutsättningarna för
samförståndslösningar borde vara särskilt goda med hänsyn till att staten
förvaltade stora skogsområden i de berörda områdena.1346 Innehavet av den
skogsmark som staten förvaltar bolagiserades genom att Domänverket år 1991
blev ett aktiebolag. Sveaskog är ett vinstdrivande bolag som i flera avseenden kan
jämföras med andra skogsbolag. I vissa avseenden används dock dessa marker
för särskilda insatser i samhället. Det gäller exempelvis försäljningar för att gynna
ägandet i landsbygd samt uppdraget samt jakten, fisket och friluftslivet. Idag finns
emellertid svaga inslag i styrningen som innebär att den mark som staten förvaltar
ska används för särskilda anpassningar till renskötselns förutsättningar.
Regeringen skulle alltså kunna förbättra renskötselns förhållanden genom att
vidta särskilda åtgärder med den skog som staten själv förvaltar. Genom styrning
och direktiv kan det göras fler anpassningar i förhållande till renskötselns behov,
som skulle kunna förbättra situationen för de samebyar där Sveaskog förvaltar

1345
1346

Allmänna råden till 31 § SVL, SKSFS 2011:7.
Prop. 1978/79:110 s. 15–16.
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mark. Det bör emellertid uppmärksammas att det finns flera samebyar som inte
har särskilt stora områden som förvaltas av Sveaskog.

7.6

Slutord

Studien visar att det i regleringen av förhållandet mellan äganderätten och
renskötselrätten finns flera brister utifrån ett privat- och egendomsrättsligt
perspektiv. Det finns således ett behov av förändringar i lagstiftningen. Genom
en politisk process, som bygger på grundläggande privat- och egendomsrättsliga
förutsättningar, skulle lagstiftaren kunna ta ansvar för att utveckla lösningar som
tillgodoser de behov och intressen som berörs. Genom avvägningar och
proportionalitetsbedömningar kan då olika aspekter vägas in för att hitta
lösningar som är acceptabla ur flera perspektiv. Som beskrivs i avsnitt 3.5 har
emellertid det politiska systemet visat en uppenbar oförmåga att lösa de aktuella
utmaningarna genom lagstiftning.
Med den rättsutveckling som nu sker, särskilt vad gäller rättigheternas
betydelse och domstolarnas roll att avgöra rättighetsfrågor, finns en uppenbar
risk för att enskilda frågor i stället blir lösta genom prövning i domstol av enskilda
ärenden.1347 Denna typ av avgöranden leder visserligen till att vissa rättsfrågor
klargörs, men de bygger inte på en mer övergripande problembild och
överväganden. I stället prövas endast enskilda frågor inom ramen för
rättsprocesser som inte ger den bredd i avgörandena som krävs för att hitta
långsiktiga lösningar. Domstolarna prövar helt enkelt skärvor av helheten, vilket
ofta inte leder till långsiktigt hållbara lösningar. Jag menar därför att det är viktigt
att lagstiftaren tar ett ansvar för att genomföra mer genomgripande förändringar
i lagstiftningen, annars kommer domstolarna med stor sannolikhet att få dessa
komplicerade frågor på sitt bord.

1347

Brännström, 2011, s. 25–34.
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Summary
Sweden is a country with large forest areas where forests are considered as
property of the landowner. Since commercial forestry is of great economic
importance and the forests also have other values from a societal perspective the
forests are also considered a national asset and resource. Forest areas are also
used for Sami reindeer herding. That means that reindeer owned by the Sami
indigenous people graze in the boreal forests, migrating between different
grazing areas. Reindeer herders have property rights to forest lands based on
traditional longtime use, justified by prescription of immemorial (urminnes hävd)
and other customary rights.
For a long period of time the parallel land use has led to conflicts that have
increased during the last decades. Intense forest management practices have had
far-reaching predominantly negative effects on reindeer herding. Felling of trees
by the method of clear felling, scarification and planting of seedlings affect the
reindeer pasture land and the grazing of the reindeer. On the other hand it is
argued that reindeer may cause damage to growing seedlings. Even if the extent
of the damage is limited this can cause conflict between land owners and reindeer
herders. Further, forestry industry representatives argue that the economic
implications of adjusting to reindeer herding by, for example, saving an area
suitable for final logging is not economically defensible.
During parts of the 20th century the legal status of the reindeer herding right
was unclear and the states opinion was that it was based in a privilege given by
the state. In 1981 the Supreme Court stated in the Taxed Mountain Case that the
reindeer herding right is based on the longtime use of land by the Sami through
immemorial prescription. Consequently the reindeer herding right is a civil right
which is protected as property in Chapter 2 Section 15 of the constitutional
Instrument of Government and Article 1 of the First Protocol to the European
Convention on Human Rights. Hence land ownership and reindeer herding
rights are parallel property rights to the same land. There are however no
contracts between the two rights holders regulating their relationship and the
legal relationship between them is in many respects unclear.
The Forestry Act (1979:429) governs how Swedish land owners can use their
land for forestry. With respect to public interests, such as nature conservation,
cultural heritage and reindeer herding, the land owners’ right to use forest lands
is regulated to a relatively far-reaching extent. In 1979 when the Forestry Act was
implemented there were no provisions within it about reindeer herding. In 1991
special provisions were added about the consideration that must be taken to
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reindeer herding when timber felling is executed. The Reindeer Husbandry Act
(1971:437) governs reindeer husbandry. This Act also contains sections
concerning the relationship between land ownership and reindeer herding rights.
Both forestry and reindeer herding include aspects that are considered as
public interests. For instance Section 1 of the Forestry Act stipulates an overall
goal of production of timber that is of special interest for this study since it
conflicts with the public interest of the designated protection of reindeer pasture
lands. In the Forestry Act reindeer herding is regarded primarily as a public
interest that needs protection. It has been concluded in official investigations and
legal studies that the legal framework does not sufficiently reflect the property
rights perspective of the land use conflict.
The overall aim of the study is to analyze the legal framework that regulates
the relationship between land ownership and the reindeer herding right from a
property rights perspective. The overall aim can be divided into three research
questions. 1) Are the rights to dispose over land sufficiently defined given that
land ownership and the reindeer herding right both are property rights? 2) Are
the rights sufficiently protected in relation to each other given their status as
property rights? 3) Is the legal framework compatible with the constitutional
protection of property in Chapter 2 Section 15 of the constitutional Instrument
of Government and Article 1 of the First Protocol to the European Convention
on Human Rights? The study further considers what elements could be used in
in revising the legal framework to regulate the relationship between the rights
studied given that they are property rights.
The analysis is based on two functional perspectives: the function of property
rights to decide how land can be used and the function of property rights to
protect property in respect to others and the state. First considered are certain
basic aspects of property rights, such as the right to use, decide on and benefit
economically from property. Thereafter it is considered what formulation of legal
protection for property rights is needed to provide a robust protection in relation
to other individuals and for the state to effectively uphold the right. These
considerations are the starting points of the legal analysis.
The study uses an internal comparative method where comparisons are made
between the legal framework that regulates the relationship between the land
ownership and the reindeer herding right and other legal frameworks that
regulate other property right relations within real property law.
Chapter 2 describes aspects of Swedish real property law that explain and
influence the legal relation between land ownership and reindeer herding rights.
Further, the changing function of property rights within the Swedish legal system
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is described. The chapter thus outlines the legal points of departure for the
following analysis.
The planning system within Swedish real estate law was mainly developed
through the physical national planning process (fysiska riksplaneringen) that took
place from the 1960s until the late 1980s. The system is built upon the
assumption that all land use is under public control. It is regulated primarily by
public and administrative law within which it is stipulated how natural resources
can be used. Often notifications and applications for permission are required.
Government regulation of natural resources is an important part of the Swedish
market economy and of the development of the welfare state. The content of the
Forestry Act and the Reindeer Herding Act can best be understood and explained
as parts of this larger regulatory system.
Over time different property rights have developed to meet societal and
individual needs and parallel rights to land are common. As in many other
countries land ownership in Sweden is distinguished from special rights to real
estate. There is also an underlying principle that ownership to land is uniform,
which means that there is only one ownership of every piece of land.
Furthermore land ownership is seen as the basic right to land and all other use
will be regulated vis-à-vis this right, either by contract or by decisions by
government authorities.
In the Swedish legal system property rights have had a relatively inferior
function when it comes to planning and land use. Legal realism, which has
dominated the legal thinking from the 1930´s until present, has been
characterized by a sceptic view towards property rights. Rights have primarily
been considered as legal mechanisms for the legislator, built up by legal facts
(rättsfakta) that lead to certain legal consequences (rättsföljder). Further the
dominant opinion has been that property rights are given their content by the
legislator and thus the politicians. Therefore they have not been recognized as
involving a more fundamental right.
In addition public interests have had a prominent function in the land use
planning system. The dominating opinion has been that individual rights in most
cases must yield to common interests. However, during the last decades the
function of individual rights, including property rights, has gradually changed.
This is mainly the result of Sweden’s entry into the European Union in 1995 and
the incorporation of the European Convention on Human Rights. The function
of property rights within the European context has influenced the Swedish legal
system. Further, amendments to the Swedish constitution in 2010 to clarify the
role of the courts and of judicial review strengthened constitutional aspects of
property rights.
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One function of property rights is the protection of property in relation to
others and to the state. To maintain property rights relevant legal elements in the
legal framework are required. Elements used in Swedish real property law to
regulate the relationships between property rights are e.g. requirements of mutual
consideration, of balance between right holders’ interests, of economic
compensation in certain circumstances, plus the rights to be heard before
decision-making by the authorities and to judicial review. Protection in relation
to the state derives from the constitutional protection of property. Consequently
the state may not limit individuals’ use of property, unless the limitation is
motivated by a legitimate public interest and the measure taken is regarded as
proportional.
Chapter 3 provides an overview of historical aspects that affect the relationship
between land ownership and the reindeer herding right. The chapter also
describes the development of the legal framework regulating the relationship
studied.
The property rights situation that exists today can be understood only against
the back ground of historical events such as colonization and demarcations
(avvittringar). Forest areas in the northern parts of Sweden were initially used
mainly by Sami for e.g. reindeer herding, fishing, hunting and gathering.
Accordingly the reindeer herding right in most areas was established before the
nation of Sweden was founded. The present situation with parallel rights to land
is the result of a colonization process that was encouraged by the Crown
primarily during the 17th and 18th century, for instance by tax reductions.
Through the colonization and the demarcation processes implemented by the
Crown forest lands became private property. As the importance of forestry
increased and the value of forest grew, governmental control over logging
became tighter.
During the 17th, 18th and 19th centuries reindeer herding was considered to be
exercised based on customary rights. However, in the beginning of the 20th
century this changed. Land use by the Sami was during a long period of time
explained as a privilege given by the state, although Sami representatives argued
that they had rights to the land. It was not until a Swedish Supreme Court
judgment in 1981 that the character of the reindeer herding was clarified. The
unclear legal situation during large parts of the 20th century has affected the
formulation of the legal framework as the legislator primarily has considered
reindeer herding as an industry to be governed and as a public interest in need of
protection.
The conflict between forestry and reindeer herding has been known and
handled by the state for more than one hundred years. From the 1950s focus has
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been on discussions and consultations to solve the conflicts. In 1991 special
provisions regarding reindeer herding were implemented into the Forestry Act
in regards to reindeer herding. From the wording of the sections and from the
preparatory work it is clear that the legal protection of the reindeer herding
primarily was based on the view that reindeer herding is an important part of the
Sami culture. It therefore is a public interest that requires protection in relation
to other exploitation of land.
The chapter also includes a description of the sections in the Forestry Act and
the Reindeer Act that regulates the relationship between forestry and reindeer
herding.
The last part of the chapter describes the political work including
governmental official reports that have been prepared in order to improve the
situation of the Sami. Many of the reports have proposed amendments to the
legal framework to strengthen the position of the holder of the reindeer herding
right. However, these proposals have not been implemented and this has mainly
been attributed to political unwillingness.
Chapter 4 analyzes the legal meaning of land ownership when it comes to
forestry and the legal meaning of the reindeer herding right. There is also an
initial analysis of the legal relationship between the two property rights.
Comparisons are made with other legal frameworks within real property law, e.g.
neighbors, easements, joint facilities and utility easement.
Landowners may conduct forestry and may then use the trees and the
vegetation on the ground. In other words the ownership right includes rights
over the substances produced by the land. The landowner may go through with
measures that are natural or customary within forestry. The landowner may also
make decisions connected to this use and may benefit economically from the
land by selling timber or allowing use of land by others through contract. In
accordance with the principle that rights holders must respect property rights of
others, the landowner has to adjust his use of the land to the needs of other rights
holders.
A holder of the reindeer herding right may use forests for reindeer herding,
which e.g. means to graze the reindeer there, to move over the land and to build
facilities that are necessary. The reindeer herding right includes a right to use the
vegetation growing on the ground and in the trees as needed for the reindeer
herding. Accordingly this right also includes rights over the substance produced
by the land. The holder of the reindeer herder right may make decisions that are
connected to the land use and benefit economically from the forest land by
feeding the reindeer from the vegetation and then selling the meat.
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The study shows that the right to dispose over land for both of the property
rights studied is relatively well-defined in the legal framework, if they are analyzed
independently. However, the legal framework is in many respects unclear and
weak from a property rights perspective when it comes to the regulation of the
relationship between them. The analysis also shows that the legal framework in
many respects is inconsistent and has deficiencies from a legal-technical
perspective.
A conclusion is that the land use rights of the rights holders are more extensive
and overlapping in relation to each other in comparison with other property
rights relations. Usually in comparable situations it is initially examined whether
the rights can be exercised “side-by-side”, that is in parallel. If this is not the case,
a situation with parallel property rights will not be established. This did not
happen with respect to land ownership and the reindeer herding right studied.
On the contrary it is clear that the effects of the conflicting land uses already at
an early stage were more overlapping and in conflict than occurs in comparable
situations.
It is further concluded that the reindeer herding right is more independent
from land ownership than other special rights to real estate. The reindeer herding
right arises not from contracts or administrative decisions, but from the Sami
long-term land use. Further, the reindeer herding right is not limited in time and
can only be annulled by a process that requires the same reasons as expropriation.
Besides this, the reindeer herding right is valid against others without notification
or registration and no lease is payed to the land owner.
In the Swedish real property law system there is an unspoken principle that
ownership to land is uniform, which means that there is only one ownership over
every piece of land. Furthermore ownership is considered as the basic right to
land with respect to which other rights to use land will be regulated. It is
concluded that the relation between land ownership and the reindeer herding
right cannot be explained through this approach to property rights. Instead the
relationship can be compared to a double ownership that basically does not exist
within any other part of the real property law system.
The study concludes that the legal framework does not give the holder of the
reindeer herding right the opportunities to dispose over land and make decisions
about it that correspond with the right´s character as a property right. Further,
the legal framework allows damages on the grazing land that do not correspond
with the principle that rights holders are not allowed to damage the property of
others. In this respect the legal framework allows the landowner to cause
damages in a way that does not correspond with other real property law
situations.
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Finally it is concluded that since the property rights are parallel and the
respective land uses affect the other rights holder, it is necessary to handle the
conflict through the legal system. It is crucial that the legal framework reflects
the property rights relation. These conclusions are supported and arrived at
according to the following analysis.
Chapter 5 analyzes the legal elements that are used in the legal framework to
regulate the relationship between land ownership and the reindeer herding right.
Also in this part of the analysis comparisons are made with the legal frameworks
that regulate other property rights relationships within real property law. The
study concludes that legal elements that usually are used to handle property rights
relationships are not included in the Forestry Act and the Reindeer Herding Act.
The analysis shows, for example, that there are no requirements of mutual
consideration like in comparable real property law situations. On the contrary,
the legislation allows landowners to use forests in such ways that extensive
damage may be caused to the reindeer herding grazing land without economic
compensation being paid. Meanwhile the requirement on the holder of the
reindeer herding right to show consideration to the landowner is in
correspondence with other real property law situations.
The study further finds that there are no requirements of balance between
right holders’ interests in a way that is comparable with other situations.
It is also concluded that there are no sections within the Forestry Act or the
Reindeer Herding Act that regulate the right to economic compensation when
damages or negative impact of land use occur. Statements in the preparatory
work shows that the legislator has considered that the legal remedy of damages
is available and could be used in enforcement actions involving the relationship
between land ownership and reindeer herding rights. However, the analysis
shows that there are difficulties for both types of rights holders to require and
receive economic compensation through court proceedings. The lack of
statutory provisions regulating the right to economic compensation is a
deficiency from a property rights perspective.
Swedish administrative law give holders of special rights a right to be heard
before public authorities make a decision about land use if the right is affected.
Consequently rights holders can influence the decision-making process and have
their rights taken into account. The Forestry Act and the statutes implementing
it do not give holders of the reindeer herding right the same opportunity to be
heard. The Forestry Act primarily concerns the relationship between the state
and the land owner. When cases concerning timber felling are handled by the
Forestry Agency the holders of the reindeer herding right are not on a regular
basis informed of the matter. In most cases holders of the reindeer herding right
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are also not given the opportunity to submit an opinion on the felling.
Accordingly the holders of the reindeer herding right in many cases are not aware
of the proposed felling. The stipulated consultation process does not give the
same opportunity to influence the decision-making as other holders of special
rights have. This is not consistent with fundamental administrative principles and
other legal situations within real property law.
Another central element of the legal frameworks that regulate property-rights
relations is judicial review, including the right to appeal against decisions made
by public authorities. Rights holders in many legal matters within real property
law have the right to appeal to a court against a decision with which they are not
satisfied. Comparisons show that the opportunity for judicial review for the
holder of the reindeer herding right is circumscribed. In a limited number of
cases the Forestry Agency makes a formal decision regarding conditions for the
logging or prohibits the planned logging. If the decision is sent to the holder of
the reindeer herding right it is possible to appeal to the administrative court.
However, in most cases no formal decisions are made by the Forestry Agency.
This means that the decisions regarding felling cannot be appealed against. From
a property rights perspective a holder of the reindeer herding rights in this respect
is not in the same legal position as other holders of special rights.
Chapter 6 analyzes the legal frameworks compatibility with Sweden´s
constitutional property protections.
It is concluded that the legal framework does not clearly distinguish the public
interests of production of timber and reindeer husbandry from land ownership
and the reindeer herding right. The meaning of these different legal elements is
discussed. It is concluded that while property rights include the holders´ rights
to use, make decisions about and benefit economically from the property, public
interest protections aim to protect other valuable aspects of forestry and reindeer
herding. These different aspects of law must be separated within the legislation
and the implementation of it.
It is further concluded that the reasoning in the preparatory work about
proportionality is very unclear and do not properly explain how public interests
and property rights have been valued. These deficiencies within the preparatory
work raise concerns and highlight the importance of proper assessments of
proportionality during applications of the Forestry Act to the facts of individual
cases.
The proportionality of the current provisions within the Forestry Act and the
reasoning of proportionality discussions in the preparatory works are analyzed.
It is concluded that it is primarily the public interest of timber production that
motivates the legal permissibility of extensive damages on the reindeer grazing
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lands and thus on the property of the holders of the reindeer herding right. It is
questioned whether this is compatible with a fair balance from a proportionality
perspective.
A major deficiency in the legal framework from a property rights perspective
is the absence of procedural provisions that would regulate access to judicial
review for the holders of the reindeer herding right. Another deficiency is the
absence of provisions regulating the right to economic compensation when the
ongoing land use is significantly interfered with by another rights holder (pågående
markanvändningen avsevärt försvåras).
Chapter 7 initially synthesizes and summarizes previous chapters. Since the
Forestry Act is public law, primarily governing the relationship between the state
and the land owner, the focus in the legal framework is on administrative
measures. The legislator has primarily treated reindeer herding as a public interest
in the Forestry Act, as it is an important part of the Sami culture. The need for
protection of reindeer herding is accordingly mainly based in cultural arguments,
not in property rights. In the preparatory works there are only vague mentions
of the reindeer herding right being title to land and the legal consequences of
this. This way of dealing with, or failing to deal with, the conflicts of interest
between land ownership and the reindeer herding right has led to many
deficiencies in the legal framework from a property rights perspective.
There has been an obvious lack of analysis during the legislative process on
the consequences of the reindeer herding right being a property right. The
protection has been subsumed into an administrative procedure and influenced
by reasoning relating to the protection of natural and cultural heritage. Further,
the goal of timber production within the Forestry Act clearly impacts the legal
framework and limits the scope of consideration that can be taken to the reindeer
herding interest.
The analysis shows that the rights studied are individually relatively welldefined. However, the regulation of the relationship between them is in many
respects unclear and not in correspondence with the property rights dimension
of the conflict.
The chapter discusses starting points that are necessary if new legislation is to
be developed. It is argued that the legal framework more clearly must address the
relationship between the two holders of property rights. It is also necessary to
clearly distinguish public interests from property rights.
There is also a discussion about possible elements that may be used in the legal
framework to regulate the relationship between land ownership and the reindeer
herding right in a way that corresponds with the property rights perspective. It is
proposed that agreements can be used as the starting point of the regulation to
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handle the relationship between the property right holders. Other elements to be
considered include statutory provisions to provide rules of mutual consideration,
economic compensation and judicial review. It is discussed how these types of
elements can be adjusted to meet the special conditions of the land use conflict.
One measure that can be taken is to adopt a special instance that can mediate
between the parties and also enter a judgement if an agreement cannot be
reached.
It is further argued that the state has a special responsibility for the conflict
studied, mainly due to historical aspects and the constitutional protection of
property. It is also argued that the state within the existing legal framework can
do more to handle this property rights relationship. The Forestry Agency can
more often give the holders of the reindeer herding right the opportunity to be
heard before a decision concerning timber felling is made. This is especially the
case when it is revealed that the holder of the reindeer herding right opposes the
felling. Another way to meet the needs of reindeer herders is to use the land that
is governed by the state through the state-owned incorporated company
Sveaskog and the National Property Board of Sweden. Adjustments to the
regulation of this relationship can improve the grazing situation for many Sami
villages.
Finally it is argued that if the legislator does not make appropriate amendments
to the legal framework, the conflict will probably be determined by the courts
through individual court proceedings. It is evident that that scenario, where only
fractions of the land use conflict are handled, will not lead to a functional and
stable development of the law within which all aspects of the conflict have been
taken into account. The state’s role as legislator therefore leads to a great
responsibility to act in these respects.

352

Källförteckning
Offentligt tryck
Regeringens propositioner (Prop.)
Prop. 1873:4 Kungl. Maj:ts proposition med förslag till rennäringslag, m.m.
Prop. 1886:2 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag angående de
svenska Lapparnes rätt till renbete i Sverige och till lag angående renmärken.
Prop. 1928:43 med förslag till lagom de svenska lapparnas rätt till renbete i
Sverige m.m.
Prop. 1969:128 med förslag till lag om kommunal fastighetsbildningsmyndighet
och fastighetsregistermyndighet.
Prop. 1970:20 med förslag till lag om ändring i jordabalken m.m.
Prop. 1971:51 med förslag till rennäringslag.
Prop. 1972:111 angående regional utveckling och hushållning med mark och
vatten.
Prop. 1973:90 med förslag till ny regeringsform och ny riksdagsordning m.m.
Prop. 1973:157 med förslag till ledningsrättslag m.m.
Prop. 1973:160 med förslag till anläggningslag m.m.
Prop. 1975/76:1 med förslag till statsbudget för budgetåret 1975/76.
Prop. 1975/76:209 om ändring i regeringsformen.
Prop. 1976/77:80 om insatser för samerna.
Prop. 1978/79:110 om riktlinjer för skogspolitiken, m.m.
Prop. 1985/86:3 med förslag till lag om hushållning med naturresurser m.m.
Prop. 1988/89:77 om ändringar i fastighetsbildningslagen.
Prop. 1990/91:3 om skogsbruket i fjällnära skogar.
Prop. 1991/92:127 om ändringar i fastighetsbildningslagen m.m.
Prop. 1992/93:32 om samerna och samisk kultur m.m.
Prop. 1992/93:226 om en ny skogspolitik.
Prop. 1992/93:232 om fiskelag, m.m.
Prop. 1993/94:117 Inkorporering av Europakonventionen och andra fri och
rättighetsfrågor
Prop. 1997/98:45 Miljöbalk.
Prop. 2002/03:116 Tredimensionell fastighetsindelning.
Prop. 2003/04:115 Ändringar i fastighetsbildningslagens förfaranderegler m.m.
Prop. 2004/05:40 Ändringar i minerallagen.
Prop. 2007/08:108 En skogspolitik i takt med tiden.
Prop. 2009/10:80 En reformerad grundlag.
Prop. 2009/10:201 Gränser i skog.
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Statens offentliga utredningar (SOU)
Förslag till förordning angående de svenska Lapparne och bofasta i Sverige samt
till förordning angående renmärke afgivna af den dertill utaf Kongl. Maj:t
förordnade komité 1883.
Lagberedningens förslag till jordabalk, I–III, 1905–1909.
SOU 1950:16 Förberedande utredning angående lagstiftning på skadeståndsrättens område.
SOU 1960:25 Lagberedningens förslag till jordabalk, del 2.
SOU 1966:12 Renbetesmarkerna. Betänkande avgivet av Renbetesmarksutredningen.
SOU 1968:16 Rennäringen i Sverige.
SOU 1975:75 Medborgerliga fri- och rättigheter regeringsformen.
SOU 1978:6 Skog för framtid betänkande.
SOU 1978:7 Skog för framtid bilaga till betänkande.
SOU 1979:54 Hushållning med mark och vatten, del 1.
SOU 1979:55 Hushållning med mark och vatten, del 2.
SOU 1989:41 Samerätt och sameting.
SOU 1993:40 Inkorporering av Europakonventionen och andra fri och
rättighetsfrågor
SOU 1999:25 Samerna – ett ursprungsfolk i Sverige. Frågan om Sveriges
anslutning till ILO:s konvention nr 169.
SOU 2001:101 En ny rennäringspolitik – öppna samebyar och samverkan med
andra markanvändare.
SOU 2003:116 Betesrätt vid fäbodsbruk.
SOU 2004:7 Ledningsrätt.
SOU 2005:116 Jakt och fiske i samverkan.
SOU 2006:81 Mervärdesskog.
SOU 2007:60 Sverige inför klimatförändringarna – hot och möjligheter.
SOU 2008:99 Nya ersättningsbestämmelser i expropriationslagen m.m.
SOU 2008:125 En reformerad grundlag.
SOU 2009:30 Skog utan gräns?
SOU 2006:14 Samernas sedvanemarker.
SOU 2009:99 Vanvård i social barnavård under 1900-talet.
SOU 2010:29 En ny förvaltningslag.
SOU 2010:87 Skadestånd och Europakonventionen.
SOU 2011:9 Barnen som samhället svek – åtgärder med anledning av övergrepp
och allvarliga försummelser i samhällsvården.
SOU 2012:61 Högre ersättning vid mastupplåtelser.
SOU 2012:82 Hyres- och arrendetvister i framtiden.
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Departementsserien (Ds)
Ds 2009:40 Vissa samepolitiska frågor.
Ds 2016:27 Frågor kring 2009 års renskötselkonvention.
Utredningsdirektiv (Dir.)
Dir. 1982:71 Vissa frågor om samernas ställning i Sverige.
Dir. 1997:102 En ny rennäringspolitik samt en översyn av stödet till rennäringen
och samisk kultur, rennäringsadministrationen och rennäringslagstiftningen.
Dir. 2002:7 En gränsdragningskommission för renskötselområdet.
Dir. 2007:89 Tilläggsdirektiv till Utredningen om expropriationsersättning.
Dir. 2008:98 Översyn av gränserna för svårföryngrad skog, fjällnära skog och
skyddsskog.
Dir. 2011:20 Vinstfördelning vid expropriation.
Riksdagsskrivelser (rskr.)
Rskr. 1976/77:289.
Rskr. 2009/10:363.
Rskr. 2009/10:352.
Rskr. 2016/17:29.
Utskottsbetänkanden (bet.)
Första kammarens protokoll, 1871, band 3.
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remitterade nådiga proposition med förslag till lag angående de svenska
lapparnes rätt till renbete i Sverige, samt till lag angående renmärken.
Kungliga majestäts betänkande 1896 Förslag till förordning angående de svenska
Lapparne och de bofaste i Sverige samt till förordningen angående renmärken.
Utdrag af protokollet öfver lagärenden, hållet uti Kongl. Maj:ts Högsta Domstol
Fredagen den 21 November 1884.
Första lagutskottets utlåtande 1928:29.
Bet. 1976/77:KrU43.
Bet. 1984/85: JoU20.
Bet. 2009/10:MJU28.
Bet. 2009/10:CU21.
Regeringsbeslut
Regeringsbeslut 2007-07-05, Jo2007/2288, Uppdrag att utreda konsekvenserna
av en avveckling av gränsen för svårföryngrad skog. Bilaga 3 i SOU 2009:30.
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Rättspraxis
Högsta domstolen
NJA 1914 s. 421
NJA 1915 s. 277
NJA 1940 s. 195
NJA 1946 s. 468
NJA 1948 s. 807
NJA 1956 s. 603
NJA 1957 s. 57
NJA 1962 s. 704
NJA 1949 s. 167
NJA 1961 s. 642
NJA 1967 s. 415
NJA 1971 s. 571
NJA 1976 s. 391
NJA 1977 s. 424
NJA 1977 s. 585
NJA 1978 s. 57
NJA 1978 s. 638
NJA 1979 s. 44
NJA 1980 s. 445
NJA 1981 s. 1
NJA 1983 s. 546
NJA 1984 s. 148
NJA 1984 s. 315
NJA 1984 s. 803
NJA 1985 s. 429
NJA 1986 s. 637
NJA 1987 s. 831

NJA 1988 s. 376
NJA 1989 s. 20
NJA 1990 s. 71
NJA 1990 s. 184
NJA 1990 s. 389
NJA 1990 s. 800
NJA 1990 s. 814
NJA 1991 s. 177
NJA 1993 s. 7
NJA 1993 s. 13
NJA 1994 s. 162
NJA 1995 s. 720
NJA 1996 s. 110
NJA 1996 s. 495
NJA 1997 s. 307
NJA 1998 s. 77
NJA 1998 s. 142
NJA 1998 s. 617
NJA 1999 s. 385
NJA 2000 s. 57
NJA 2000 s. 165
NJA 2001 s. 593
NJA 2002 s. 161
NJA 2004 s. 167
NJA 2004 s. 266
NJA 2004 s. 288
NJA 2004 s. 743
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NJA 2005 s. 462
NJA 2005 s. 726
NJA 2006 s. 747
NJA 2007 s. 295
NJA 2007 s. 519
NJA 2007 s. 584
NJA 2007 s. 695
NJA 2008 s. 510 (I–III)
NJA 2009 s. 16
NJA 2009 s. 463

NJA 2009 s. 656
NJA 2011 s. 109
NJA 2012 s. 211
NJA 2013 s. 441
NJA 2013 s. 783
NJA 2013 s. 842
NJA 2014 s. 228
NJA 2014 s. 323
NJA 2014 s. 332

Högsta förvaltningsdomstolen (Regeringsrätten)
RÅ 1992 ref. 13
RÅ 1996 ref 44
RÅ 1999 ref. 76
RÅ 2006 ref. 1
HFD 2014 ref. 8
Miljööverdomstolen
MÖD 2013:38
MÖD 2014:11
MÖD 2015:10
Hovrätt
RH 1989:74
RH 1990:18
RH 1995:131
RH 2006:6
RH 2006:8
RH 2007:71
Hovrätten för Nedre Norrland, dom 2002-02-15, mål nr T 58-96.
Hovrätten för Övre Norrland, dom 2005-12-21, mål nr B 69-04.
Svea hovrätts utslag, 2012-12-11, mål nr F 1522-12.
Kammarrätt
Kammarrätten i Sundsvall, dom 2002-09-11, mål nr 1349–1355-2000.
Tingsrätt
Gällivare tingsrätt, dom 2016-02-03, mål nr T323-09.
Östersunds tingsrätts dom 2012-04-18 i mål nr T 1919-11.
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Beslut från domstolarna
Högsta domstolen, beslut 2004-04-29, T 1152-02.
Högsta domstolen, beslut 2017-02-23, mål nr Ö 3617-14.
Hovrätten för Övre Norrland, slutligt beslut 1986-02-05, i mål nr Ö 15/86.
Hovrätten för Västra Sverige, dom 1998-05-29, mål nr Ö 1022/97.
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Gällivare tingsrätts beslut 2011-02-17, mål nr T 323-09.
Övrig rättspraxis
Andersson, Karin m.fl. mot Sverige (2014-09-25) [EKMR]
Budayeva m.fl. mot Ryssland (2008-03-20) [EKMR]
Jacobsson mot Sverige (1989-10-25) [EKMR]
Evaldsson m.fl. mot Sverige (2007-02-13) [EKMR]
Fredin mot Sverige (1991-02-18) [EKMR]
Gustafsson mot Sverige (1996-04-25) [EKMR]
Handölsdalens sameby m.fl. mot Sverige (2010-03-30) [EKMR]
Hutten-Czapska mot Polen (2006-06-19) [EKMR]
Håkansson och Sturesson mot Sverige (1990-02-21)
James m.fl. mot Förenade kungariket (1986-02-21) [EKMR]
Jacobsson, Mats mot Sverige (1990-06-28) [EKMR]
Lithgow m.fl. mot Förenade kungariket (1986-07-08) [EKMR]
Marckx mot Belgien (1979-06-13)
O.B. m.fl. mot Norge (1993-01-08) [EKMR]
Pincová och Pinc mot Tjeckiska republiken (2002-11-05) [EKMR]
Plechanow mot Polen (2009-07-07) [EKMR]
Pudas mot Sverige (1987-10-27) [EKMR]
Sierpinski mot Polen (2009-11-03) [EKMR]
Skärby mot Sverige (1990-06-28) [EKMR]
Sovtransavto Holding mot Ukraina (2002-07-25) [EKMR]
Sporrong och Lönnroth mot Sverige (1982-09-23) [EKMR]
Tre Traktörer Aktiebolag mot Sverige (1989-07-07) [EKMR]
Young m.fl. mot Förenade kungariket (1981-06-26) [EKMR]
Zander mot Sverige (1993-11-25) [EKMR]
Zvolský och Zvolská mot Tjeckiska republiken (2002-11-12) [EKMR]
Öneryildiz mot Turkiet (2004-11-30)
Rt. 2001 s. 769. [Norsk rätt]
Rt. 2001 s. 1229. [Norsk rätt]
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